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Замість передмови 

про пАМ’ятНиКи
(трилер)

… і в тиші
ти схаменувся, вже прошепотівши:
я… пам’ятаю… пам’ятником був…

    Ігор Римарук
Я памятник себе воздвиг нерукотворный…

Олександр Пушкін 

Мені болить майбутнє, наче рана,
І відчуваю шкірою, мов Брут:
Римарука поцупили з майдану
І тягнуть, гади, на металобрухт.

А він же був такий звитяжно рідний,
Нескорений для голубів та ґав,
І, мов картузик, у правиці мідній
Свою „Сучасність” лагідно тримав.

У розпачі Забужки кольорові:
Комусь пудових хочеться прикрас…
А Драч стоїть – тому, що мармуровий,
Мов Кашпіровський, дивиться на нас.

Хтось завтра загримить на переплавку,
Когось ще перетворять на трубу…
Тримайся, друже, – як би я не гавкав,
Ти теж, мов Пушкін, пам’ятником був!

Розділ перший
„Несподівані зустрічі  
продовжують життя”

(рецензії, інтерв’ю, присвяти, пародії)

ЄСеНіН. виСоЦьКий. пАвЛЮК
Игорь Павлюк. Исповедь последнего волхва: Лирика / переводы с 

украинского Евгении Бильченко,  Любови Либуркиной, Тамары Гор-
диенко. – СПб.: Алетейя, 2012. – 172 с.

Запах метро – омут в затылок.
Вертепные души в туннель летят.
Пришёл Христос, словно в пустыню. 
Но не распяли.
Так, посмеялись.
Сели.
Едят.

Власть „лают” на Земле и на Небе.
Толпа, сжавшись в кулак, молчит.
Христа по плечу потрепали – оч-чень нежно, 
Допытываясь, – за „нас” он или за чьих…

А он, утомлённый от революций,
Разжёг огонь в деревянном доме
И спросил, как тогда Варавву:
– Это что за люди?
Ведь он был плотник
И гвозди 
Гнездились в его ладонях.

(„Христос” – вірші І. Павлюка цитуються  
в перекладі Є. Більченко) 
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Звершилось! У Санкт-Петербурзі побачила світ книга віршів 
одного з найпопулярніших і найталановитіших сучасних укра-
їнських поетів Ігоря Павлюка, й жодних сумнівів – там ця збір-
ка лірики, перекладена російською, стане подією.

Пам’ятаю, як дискутував із московськими письменниками 
на кількох міжнародних фестивалях поспіль. Вони доводили, 
що поети, які пишуть українською, ніколи не стануть всесвітньо 
відомими. Мовляв, українська не належить до світових мов, 
а перекладати римовані вірші тією ж таки російською – над-
звичайно складно: потрібно, по-перше, самому бути хорошим 
поетом, по-друге, мати дар перекладача і, по-третє, чудово ро-
зуміти українську, щоб відтворити найтонші нюанси образного 
мислення автора. 

А, по-четверте, з фінансової точки зору, перекладати наших 
літераторів не вигідно: на відміну від Росії (Франції, Німеччини, 
Норвегії, Польщі…), ані рідненька держава, ні вітчизняні ме-
ценати навіть найталановитіших українських поетів практично 
не підтримують. Інша справа спонсорувати черговий тур про-
сторами Малоросії „лучезарного” Філіпа Кіркорова (між іншим, 
народного артиста України за велінням „помаранчевого” Вік-
тора Андрійовича). Чи придбати за стільки-то мільйонів „зе-
лених” ще одного латиноамериканського легіонера для нашої 
футбольної команди – начебто української (не знаю, як можна 
сьогодні по-справжньому вболівати, скажімо, за той же харків-
ський „Металіст”, коли у його стартовому складі з одинадцяти 
гравців на поле вибігають дев’ять іноземців!)…

Ось такі „нелицеприятные” речі говорили мені зверхньо 
московські письменники. Втім, я з ними сперечався, бо „за 
державу обидно”. Натомість зараз аж долоні потираю від за-
доволення у передчутті нашої наступної баталії! Ось тільки 
чи захочуть тепер мої самовпевнені опоненти теревенити про 
„меншовартість та провінційність української поезії, яка існує 

поза світовим літпроцесом”, прочитавши книжку Ігоря Павлю-
ка? Все-таки – люди розумні, на віршах Єсеніна, Блока й Пас-
тернака виховувалися…

„Таков он, Игорь Павлюк […] Никакого эстетства, никакого 
формализма, никакой поэзии ради поэзии. При этом никакой 
вульгарности, нарочитости, игр в „простоту”, дабы всем нравить-
ся… Он таков, каков есть – в стихах его Самость, его Совесть, 
его Соколиность, что ли… – пише у передмові до „Исповеди по-
следнего волхва” перекладач книги Євгенія Більченко. – Думаю 
о его Письме и отмечаю: во всей людской истории не могу сухо 
уважать совсем немногих: Марину Ивановну Цветаеву, Бориса 
Леонидовича Пастернака, философа Николая Александрови-
ча Бердяева и (да простят мне читатели это вынужденное дей-
ство – „постановка в один ряд!”) – его. Страстность Марины, 
выпуклое зрение Бориса, трансцендентализм Николая („гори-
зонт бы ещё разорвать, а то – очень тесно” – это уже у Павлю-
ка) – и ко всему – чисто игоревская целостность. […] Поэт, у 
которого нет спасительного зазора […] между словом и жизнью, 
бытием и письмом, логосом и голосом – это истинный поэт”.

  Як на мене, переклади Євгенії Більченко, Любові Лібуркіної 
і Тамари Гордієнко – бездоганні. Фахівці не намагалися від-
творювати тексти дослівно, натомість зберегли чарівну магію 
Ігорової поезії. У нього – свої, неповторні печаль та „удаль” 
(думаю, Єсеніну такі проникливі вірші припали б до душі), і 
просто вселенська любов:

Босая девчушка плачет
На бабушкином пороге.
Осень – хромая кляча – 
Тащится по дороге.

Умолк петух. На душе – ни жарко,
Ни холодно – и ни смех, ни грех.
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Спросили… 
– Кого ей жалко?
Сказала чуть слышно:
– Всех.

(„Девочка”) 

По-моєму, геніальні – і вірш, і переклад! Знімаю капелюх 
перед пані Євгенією, яка так відчуває Поета: „Мы же всех лю-
бим, брат. „И ближнего, и дальнего, и лебедя”. Ты растаял от 
вселенской любви, как худенькая свечка на стрептоциде. Ты 
живешь там, в „крещёном пространстве”, где святые воды ещё 
не бунтуют, где Христос и Варавва – оба! – дети, где пекут с 
вишнями пироги, где Будда мерно переговаривается с Мамаем 
в степи над Большой Степью неба…”.

„Исповедь последнего волхва” вражає такою розкішною, ко-
лоритною, справжньою російською мовою. При цьому україн-
ська душа Ігоря Павлюка, його глибинний, не декларативний, 
істинний патріотизм відчуваються буквально у кожному рядку:

Край предков упал с небосвода – 
Рыданием журавля,
Зелёным вином в хрусталях восхода – 
Раскинула руки земля.

Край предков…
Осень. Луна.
Голубенькие кресты.
Космос дедовской хаты.
Реки – уже без дна.
Травы – такой высоты,
Как всадницы и солдаты.
Листвою райского дерева
Порхает птичье перо.

Что будет дальше?
Не знаю.
Может, не будет вовсе… 

А я эпоху читаю
На женских лицах в метро.

Осень в метро.

Куплю – за пару жетонов – осень. 

Ігореві Павлюку дивовижним чином вдається поєднувати 
непоєднане. Його вірші – воістину народні, буквально прони-
зані фольклором з прадавніх, язичницьких часів. Водночас він 
– по-християнському чуйний і ранимий:

* * * 
Зима.
Кровь рябины. Ягоды льдом окованы.
Ничего, прилетят снегири – склюют.
Старая мистика: придёт женщина,
Скрасит мою бестолковость.
Наколдует уют.

Вылепим с нею в лесу
Древнюю бабу русскую – 
Как те каменные, что на самом краю
Дороги…
А кто из них будет вечнее в нашем раю? –
Несомненно, самая грустная.

   
Видатний український поет Борис Олійник, шанований на 

всьому пострадянському просторі, також написав передмову 
до цієї книги, назвавши Ігоря Павлюка ідеальним пантеїстом, 
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адже природа для нього – не просто довкілля, а одухотворе-
ний співрозмовник:

Написати про степ золотою, густою кров’ю
Маковиння спалити на вітрі, який вже – час.
Говорити із листям летючим сліпою мовою,
Доки крикне свіча на щойно помитих нас. 

Так само безмежно, глибинно і таємниче, як у Богдана-Ігоря 
Антонича. Але це – Ігор Павлюк:

* * * 
Синий весенний лес.
Русалки жалуются кусту…
Дорасти до себя – 
Возвыситься до небес.
Ощутить чистоту – 

Тоньше вселенской тоски
Китайского менестреля…
Море кормить с руки – 
Нет, с лапы степного зверя.

Что ему власть душ?
Свобода одна мила.
Не мальчик, поди – муж.
Скала.

Скала.
А он – скалолаз.
И травы – нежнее бритвы…
Ибо – доросший до ласк
Дорос и до битвы.    

Ігор – поет-інтелектуал (до всього – відомий науковець). 
Його вірші – вишукано модерні. Про нього багато говорять і пи-
шуть – тепер уже не лише в нашій державі. Адже поезії укра-
їнця Павлюка друкують престижні світові видавництва та жур-
нали! Зокрема, успішними стали англомовні публікації. При 
цьому, до яких тільки літературних течій його не зараховують! 
То він – неоромантик, то постімпресіоніст. Немало фахівців 
відзначають Ігорів магічний реалізм… І всі мають рацію! Кожен 
читач неодмінно знайде у цих віршах щось своє, сокровенне. 

Це – поезія свободи, безмежна, бунтарська, пристрасна:

Разве мало мы бились за волю,
Ходили за гуру?
Тщетно ждали чудес,
Как бесплодные мамы – собак.
Но политика – кожа,
Грубее шагреневой шкуры
На спине Украины – 
От когтя орлиного знак.

Тут в стаканчик из пластика
Плещут коньяк закарпатский
И на гуще кофейной гадают:
Сума ли, тюрьма…
Когда горе – по горло,
Ложусь я под вишнею-шпанкой:
Это лучше, чем в гроб или в дурку,
Где сходят с ума. 

И опять пустота – 
Непосильная ноша поэта.
Хулиганство святое – 
Последняя радость души.
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Я люблю, когда тётка
Мещанские жарит котлеты
И под дождь венценосно
Скрипят на реке камыши.

   („Когда горе – по самое горло”)     
    
Ну, як тут залишитися байдужим! Я люблю вірші Сергія Єсе-

ніна і пісні Володимира Висоцького – надзвичайно душевні, 
„не причесані”, життєві. Такі і поезії Ігоря Павлюка.

На птиц гляжу. Летят – 
Светло.
Отчаянно.

(„Засеребрились волосы от золота…”)     
 
„Уже неоднократно замечал: в украинской поэзии 

определённого периода начало теряться мужское начало. 
Брала гору какая-то плаксивость, своеобразный мазохизм: 
скажем, во взаимоотношениях с женским полом все грехи 
брало на себя казачество. Эта, простите, обабленность, сгорб-
ленность неприятно поражала. Поэтому соскучившиеся по 
мужской мускулистости читатели так потянулись к Высоцкому, 
который заговорил хрипловатым голосом мужчины с небреж-
но расстёгнутым воротником, отчаянный, верный побратим-
ству, по-солдатски прямолинейный, плевал на условности за-
шнурованного общества, не подстраивался под начальство.

Именно этот мотив Высоцкого, вырастающий из киплингов-
ских солдатских маршей и баллад, отозвался в поэзии Игоря 
Павлюка и сразу же привлёк внимание общества. Пользуюсь 
словом „отозвался” ни в коем случае не в значении насле-
дования. Тем более что „полублатное арго” Высоцкого, орга-
ничное в стихии российской словесности, чуждо несколько 

смягчённому и замедленному украинскому языку. Таким об-
разом, мужские мышцы поэзии Павлюка наращиваются на су-
губо украинской почве”, – так справедливо написав про твор-
чість свого молодшого колеги Борис Олійник, назвавши перед-
мову до Ігорової книги „Мужская поэзия”.

Снег чадит.

Слеплю себе коня.
Всадник – волен, и восстанье ежели…
Колет полем битая стерня,
Как любовь, когда она объезжена.

[…] Снег чадит.
Грей руки – и молчи.
Наперёд
Написана
История.

(„Снег чадит…”)     
 
 
Інтимна лірика Ігоря Павлюка варта окремого дослідження. 

Недаремно у нього – стільки шанувальниць, причому і зовсім 
юні леді, і пані бальзаківського віку. 

Ты телом читала мои стихи, – 
Как худенькая весна…

Це – дуже чуттєва й дивовижно красива поезія. Пояснити її 
магію неможливо! Просто ми звикли переходити річку мостом, 
аби не намочити одяг і не забруднити черевики; а поет ман-
друє до іншого берега веселкою, бентежно ступаючи босоніж. 
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Якщо й пораниться, то душу зігріє. Він живе, „аж крила болять” 
(це я, даруйте, себе, грішного, цитую). Поет не визнає напів-
вогню і напівлюбові. І як тільки його Господь, такого необереж-
ного, береже?!    

* * *   
Море. Ночь. И дельфина голос.
Звёзд две тысячи: все на „ты”.
Твоё тело – звонкое, голое
Отрицание темноты. 

Органично-органно в жилах.
Вдох и выдох – сквозная соль.
Человеку крыла – для жизни,
А для чаек крылатых – боль.

По прибою – шаги по шали.
Я – муз-чина и муза – ты.
Распинаем и воскрешаем
Мёд гармонии-темноты.

Так, и так, и ещё… И выше!
Жизнь волны, – что строка Басё.
Мы – есть Жизнь.
Мы из моря вышли.
Возле моря нам можно всё.

  
Ці вірші – напрочуд музичні. Вони звучать, мов орган. Не-

ймовірно легко поєднуються з глибокими творами Моцарта, 
Шопена, Огінського. І легко запам’ятовуються. Такими світли-
ми, палкими, проникливими, мов полум’я свічі, поезіями добре 
освічуватися в коханні: на березі світанкового моря, на даху 
будинку – під зоряним небом, на вершині величної гори.

* * * 
На рыженькой свечке нагрето вино.
Волосы. Тень. Ночь. Вдох.
Я, кажется, знаю тебя давно,
Девочка-парадокс.

Кажется, снились года, века.
Кажется, был седым.
Кажется, что у тебя рука
Въелась в меня, как дым.

Тяжким похмельем – моя душа.
Лёгкая, словно… душа, – твоя. 
Ты слишком красива…
Но не за шарм
Полюбил тебя я.

Нам кровью калины помечен свет.
И нету над ним небес.
Нам тихо и просто лежалось в траве,
Где умер Бог – и воскрес.

С тобой мне известно, что рай, – где мы.
А космос – проросший гриб.
Не хочется больше людской зимы
В созвездии белых Рыб.

За шрам – не за шарм тебя полюбил
В предсвадебную пору.

Осень. Снежинка. Чуть трепет жил
Насторожены. Или… Вру!



Несподівані зустрічі продовжують життя

16 17

Сергій Дзюба

Снежинка в калиновое вино
Падает. Ночь. Вдох. Свет.
кажется, знаю себя давно,
Но чтобы такого… нет.

Що я ще знаю про Ігоря Павлюка? Він народився на Волині 
1 січня 1967 року. Вчився у Санкт-Петербурзькому військово-
му училищі, яке залишив, коли почав друкувати українські вір- 
ші, за що був покараний засланням у Забайкальську тайгу, де 
будував автомобільну дорогу. Працював у пресі (зокрема ре-
лігійній), на радіо. У 1992 р. із відзнакою закінчив Львівський 
державний університет імені Івана Франка, факультет журна-
лістики. З 1987 року мешкає у Львові. З 2003-го – у Києві. Пра-
цював професором Національного університету „Острозька 
академія”. Нині – старший науковий працівник Інституту літе-
ратури імені Тараса Шевченка НАН України, професор кафе-
дри української преси Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка. Подорожує Україною і світом. Учасник 
міжнародних літературних фестивалів, зустрічей – в Естонії, 
Грузії, Росії, Білорусі, Сполучених Штатах Америки, Польщі, 
Туреччині, Ірландії… 

Автор близько 30-ти різножанрових книг, серед яких: лі-
рика – „Нетутешній вітер” (1993), „Голос денного Місяця” 
(1994), „Скляна корчма” (1995), „Алергія на вічність” (1999), 
„Стихія” (2002), „Чоловіче ворожіння” (2002), „The angel (or) 
English language?” (вірші Ігоря Павлюка англійською мовою) 
(2004), „Магма” (2005), „Бунт” (2006), „Камертон” (2007), „Лі-
рика” (2008), „Україна в диму” (2009), „Стратосфера” (2010); 
„Ловлячи осінні павутинки” („Catching Gosamers”) (Нью-Йорк, 
2011), „Исповедь последнего волхва” (Санкт-Петербург, 2012); 
проза – „Біографія дерева племені поетів” (2003), „Забороне-
ний цвіт” (2007); п’єса для дітей „Літаючий казан” (2003); мо-
нографії – „Митець – Влада – Преса: історико-топологічний  

аналіз” (1997), „Українська легальна преса Волині, Полісся, 
Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр.” (2001), 
„Діагностика і прогностика брехні: екскурси в теорію квазіко-
мунікації” (2003), „Українська преса Волинської області 1939-
1941, 1944-2000 рр.” (2004), „Письменники у  пресі” (2010). За 
окремими творами здійснено театральні постановки. Деякі 
перекладені російською, польською, англійською, японською 
мовами. Немало віршів стали піснями…

Мені ж часто мимоволі спадає на думку Ігорове:

А снимать терновый венец – 
Больно. Больнее, чем надевать.

Це – з поезії „Откровение”, присвяченої Тарасові Шевченку. І 
на завершення – один із моїх улюблених віршів Ігоря Павлюка:

* * *
Красочно в этом мире.
Море – огромный постер.
Скалы и ветер. Мины.
Горько. Солёно. Постно.

Дождь перестал, – как сердце.
Реки уткнулись в русла.
Кот у бездомной дверцы
Полон бездумной грусти.

Крячет поземный голубь.
Ворон бредёт по трассе.
Мудрый, как старец голый, – 
Пьяный сантехник Вася.

Дёготь окопной правды.
Всякий с ружьём – пособник.
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Счастье с небес украл ты
И разменял на сотни
Древних рулонов шёлка:
Парус пустить на рифы;
Горы пустых кошёлок
И допотопной рифмы.

Белым от боли гибнул.
Белок хватал за косы.
Любят меня – взаимно 
Женщина, род и космос.

Здорово на том свете:
Красок другие коды…
Серая трасса светит
Кольцами анаконды.

Про кота – по-моєму, просто геніально. 
2012 р.

ігореві павлюку 

Без причини я сміюсь,
Без причини гірко плачу, 
Щось у млі рожевій бачу,
Всіх люблю і всіх боюсь.

Іван Франко  

Отримавши життя чергову дозу,
Усім на показ виставивши сміх,
Нормальний чоловік сховає сльози,
А ти на вірші перетвориш їх.

Попробуєш на зуб химерне слово,
Погладиш вдячно, мов коштовну річ…
Тобі болить нестерпно від любові — 
Як дівчині у першу шлюбну ніч.

Цей дивний стан, коли боїшся тиші,
Коли любов і біль не мають меж…
Від слова помирати найстрашніше,
Тим більше, коли знаєш, що не вмреш.

СвітЛий СМутоК рАуЛя чіЛАчАви 
Рауль Чілачава. Світло самотньої зірки: Вибрані поезії та пе-

реклади: У 2 кн. – К.: Укр. письменник. – 226 с., 227 с. – (Сер. „Ad 
fontes”).  

О, не ступайте на зелене листя,
В нім душі тих, хто рано відійшов! –

(„Зелене листя”, переклав Ігор Римарук)     

Проникливо і ніжно промовляє до нас у своєму вірші Поет. 
Ніби печальні слова, а на душі світліє. Так, неначе похмурої 
осінньої днини раптом зазирнув до твоєї оселі теплий соняч-
ний промінь. І ти вже не почуваєшся самотнім, бо в гості заві-
тав друг, який завжди розрадить і зрозуміє.

Рауль Чілачава – Поет шляхетний, це відчувається бук-
вально в кожному рядку. Його наміри – чесні, а почуття – чисті 
й прозорі, мов джерельна вода. Водночас він вражає своєю 
стриманістю й делікатністю. І це – людина, яка народилася на 
Кавказі! Втім, то – делікатність добродія, котрий понад усе ці-
нує гідність і свободу, тож будь-якої миті здатний до рішучих, 
сміливих дій. Поет навіть шкодує, що не зміг навчити власну 
тінь ходити по землі вертикально!
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Стоять машини урядові,
Похмурі, чорні, наче вдови,
Які коханих поховали,
Але до шлюбу знов готові.

       (із циклу рубаїв „У планетарній кузні”; вірші без позначення 
перекладачів написані автором українською мовою) 

Щось подібне не раз бачив і я, але не зміг добрати слів, 
аби висловити оте відчуття. Натомість батоно Рауль зробив 
це просто блискуче! Взагалі, його поезії неможливо уявити без 
м’якого, колоритного грузинського гумору та дотепної іронії. Це 
– як дивовижні спеції у кавказьких стравах.

Була весна… Веселі перехожі
Раділи квітам і погоді гожій,
А тут, за огорожею, з надгробка
Всміхався чоловік, на мене схожий.

               (із циклу рубаїв „У планетарній кузні”) 

Неймовірно… Можна довго розмірковувати про сенс життя і 
смерті, писати величезні трактати й ні на крок не наблизитися 
до істини. А Поет про це – чотирма рядками. Зате як!

„У найтяжчі часи Рауль Чілачава багато в чому був неза-
лежним від темної, гнітючої сили, що знеособлювала навіть 
непересічні таланти. Зрозуміло, йдеться про тоталітарний ре-
жим, про цензуру… Але навіть цензура і заборони – не най-
страшніше. Головне інше: метафорична гейневська тріщина, 
що розколола світ і пройшла крізь поетове серце, у випадку 
з Раулем Чілачавою певною мірою втрачає свою метафорич-
ність. Страшні нинішні і минулі події в Грузії та за її межами, 
найпекучіші особисті втрати здатні були спопелити наскрізь 
душу поета. Але він не озлобився, не замкнувся в собі – просто 
працював, намічав ще вищі цілі й неухильно йшов до їхнього 

досягнення, – відзначає у своєму відгуку 1999 року про твор-
чість Поета відомий літературознавець Володимир Кухалашві-
лі. – Інколи поезія Рауля Чілачави являє собою певне „заповне-
ння утрат”: поет не тільки творить із хаосу новий, не знаний досі 
світ, а й володіє здатністю повертати з небуття, з потойбічного 
світу людей, що давно відійшли. Ці сумні протиріччя, а також 
взаємопроникнення зовнішнього і внутрішнього світів, зіткнен-
ня реального й ідеального породжують справжній трагізм, який 
притаманний, мабуть, кожному видатному митцеві. Символічна 
тема повернення і домівки доволі часто зустрічається в твор-
чості поета. Дім може бути схожий на домовину – нагадувати 
про рідні могили. Погорільський дім – схожим на дим спопелілої 
колиски. Однак у більшості випадків образ дому виникає у вір-
шах, що являють собою розгорнуті метафори з несподіваними 
символічними порухами і поворотами…”. 

А за дверима тихо плакав сніг,
Тремтів од скипню цілу ніч до ранку.
Мегрельська ода берегла мовчанку,
Та ще тепло старий камін беріг,
На снігові моргаючи фіранки.

Мов діва непорочна, сніг лежав,
Але безсилий, кинутий під ноги.
На груди гір, на чорноту дороги – 
Тремтів на вістрях інеєвих жал,
І лікар-лютий щось бурчав нестрого.

А я не знав, що діяти, куди
Покликати цього ясного гостя.
Ступав по дерев’яному помості,
Очима в срібних сутінках блудив,
І на душі було врочисто й просто.
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Не спав і сніг. Він з трепетом чекав
Адамових дітей найперших кроків,
Коли черкне крізь сиву заволоку
Світанку скальпель у твердих руках
Й плач кришталевий збудять водостоки.

Я потихеньку двері причинив,
І в шпарку вітер втомлений завіявсь.
Він утікав од білої завії
І порятунку в мене попросив:
„На тебе, друже, тільки і надіюсь”.

Я й словом ще йому не відповів,
Як він упав на килим в сні важкому.
Подумалось: „Не виганяти ж з дому!
Можливо, перст судьби його привів?..”
І в білогори задививсь до втоми.

Який-бо сенс в поверненні назад?
Господарем себе відчувши добрим,
Я й снігові повинен дать дорогу…
І скільки враз в мені заграло зваб:
Впустити сніг й зігріть його хоч трохи.

Я помахав зимі рукою вслід.
Нехай іде, а гості хай побудуть,
Хоча із ними, певне, буде й трудно,
Але ж і їм потрібен теж привіт,
Не менше, мабуть, ніж і добрим людям.

    („Проводи зими”, переклав Борис Чіп)    
    

У віршах Рауля Чілачави – немало біблійних сюжетів, в яких 
наша праісторія перегукується з сьогоденням. На жаль, люд-
ство не бажає вчитися на власних помилках. Навіщо страчу-
вати новітнього месію? Адже його можна просто не помічати! 

Сяяла, мов сновидіння, синя вода у Йордані,
І не були безпорадні всі нещасливці недавні.
Ті, для яких відкривалось світле віконце до неба…
Дар цей відринули люди: дива, мовляв, їм не треба.

(„Спаситель”, переклав Сергій Борщевський)

Тут хочу зауважити цікаву особливість поетичного мислен-
ня. Ось – вірш моєї дружини Тетяни Дзюби: 

* * *
Одного разу впізнавши,
При довідці, що здоровий,
Втрачаєш його назавше,
На стигмах злякавшись крові.

А місто – в гірких родзинках,
В полудних очах каштанів.
Сьогодні – уперше зимно
І смішно тобі востаннє.

Каміння бруківок «з’їли»
Роки, байстрюки й комуни.
Це – вперше, тому – несміло,
А струни – печалі струни.

Тут похибка неможлива:
Дзеркальність відсутня віч,
У білих очах каштанів
Відбитки весняних свіч.
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Вождями розбещена Кліо,
Карета в іржавому бруді.
Ти – свідок, рука твоя зліва,
На нього чекають судді. 

І – моя поезія:
* * *

Він знову на лаві підсудних.
А ми – непідсудні, як завтра:
Не вимремо, мов динозаври,
І навіть не втратимо кутні.

І буде лиш глум, а не страта.
І трішечки жалю земного:
Для чого ж його розпинати?
Для кого? 

Звісно, ми створювали вірші незалежно один від одного. Та 
є теми, які особливо бентежать митців, не дають спокою. Про 
таке не говорять, скажімо, політики (власне, багатьох нинішніх 
можновладців навіть із Понтієм Пілатом не порівняєш – той 
принаймні мав дещицю совісті). Але цим переймаються поети. 

Втім, Рауль Чілачава, майстер, „який ніби прийшов до нас із 
доби Відродження” (цитую професора Сорбонни Віктора Коп-
тілова), – митець неповторний. Таке враження, що він прожив 
кілька тисячоліть, настільки проникливо відчуває минуле та… 
майбутнє. Ось які несподівані асоціації виникають у його вірші, 
що дав назву двотомнику вибраних поезій та перекладів:

Світло самотньої зірки на мене падé,
Світло далеке й незриме… І входить у двері
Тінь – як тринадцятий на потаємній вечері,
Мороку й давнього страху творіння бліде.

Біль із нічними вітрами мене здоганя,
Голос я чую – забутий, неначе повір’я.
Знаю: виводять мого скакуна із подвір’я
Чортові діти, найкращого мого коня!

Крикнути хочу – та в горлі заплутався крик.
Де ж ті слова, від яких би примаренець зник?

Раптом здалося (і хай мені кожний повірить):
Зірка самотня все тонше проміння снує,
І підозріливо дивиться в царство своє – 
Може, заплаче дитя передвіщене? – Ірод.

(„Світло самотньої зірки”, переклав Ігор Римарук)    

„Коли у серці – дві Вітчизни!” – так називається мій нарис 
про білоруську письменницю Лілію Бондаревич (Черненко), 
яка народилася в Білорусі, але вже понад три десятиліття 
мешкає в Україні – на Придесенні. Ми з дружиною перекла-
ли з білоруської немало творів талановитої колеги – протя-
гом останніх років я упорядкував і видав у Чернігові чотири її 
книжки (білоруською та українською мовами). Тепер пані Лілія 
пише й українською. Ми з нею не раз спілкувалися на тему на-
ціональної ідентичності. Так от, вона вважає себе українською 
білорускою, бо любить обидві Батьківщини. „І в тому немає 
жодної трагедії, – запевняє літераторка. – Адже для думок, 
серця й душі не існує кордонів. Щодня моя душа лине до ся-
брів, у прекрасну Білорусь. Я можу мислити, спілкуватися й 
творити рідною мовою”. 

Так само відчуває себе невіддільною від Батьківщини і 
українська письменниця Анна Багряна, яка, вийшовши заміж 
за відомого болгарського поета Димитра Христова, живе зараз 
у Республіці Македонія.
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Юнаком приїхавши до Києва й вивчивши мову Тараса Шев-
ченка, Рауль Чілачава став водночас видатним грузинським і 
українським Поетом.

Без Грузії – платан я без коріння,
Без України – ясен я без крони, –

напише він в одному зі своїх українських сонетів (цикл „Перво-
цвіт любові”) і підтверджуватиме це все своє життя! Його перша 
українська книжка „Саповнела – квітка щастя” побачила світ чо-
тири десятиліття тому – в 1972-му. Нині Рауль Чілачава – ав-
тор численних збірок поезій, перекладів, наукових досліджень, 
публіцистичних творів. Він живе і працює для Грузії та України.

Я український бачив сон,
Не сон, а диво дивне:
Пташкам з причілка в унісон
Співав горластий півник.

Буяв барвисто пишний гай,
І все довкола мліло,
А я, немов козак Мамай,
Грав на бандурі вміло.

Неподалік мій вірний кінь
Ту давню думу слухав,
Й козацьких шабель передзвін
Йому тривожив вухо.

І синьо півники мені
Всміхалися за тином…
Був українцем я в тім сні,
Насправді ж – був грузином.

(„Український сон”)
 

Зверніть увагу, як тонко відчуває Поет стилістику нашої 
мови, її лексичні відтінки! Його українські вірші – самодостатні, 
розкуті, афористично-яскраві. Не знав би, то нізащо б не по-
вірив, що їх написав грузин, який народився й виріс на Закав-
каззі. Відверто кажучи, не кожен наш письменник, українець за 
національністю, здатний творити такою живою, колоритною, 
вишуканою, чарівною мовою. Тому творчість Рауля Чілачави 
– унікальне явище в українській літературі!

Ти жди мене на ближньому розпутті,
На перехресті заповітних дум,
І я до тебе з шалом припаду,
Розбещений, як молодий Распутін.

Я вимовлю такі слова любові,
О, я такий роздмухаю вогонь,
Що полум’я від подиху мого
Палатиме у тому гранослові.

Але ти жди. Бо сенс кохання – ждати
І вірити: він буде, він прийде,
Той зоряний, той незрівнянний день,
І перекреслить всі минулі дати. 

(„Зоряний день”)     

Теми Вітчизни, дому, любові, пам’яті постійно звучать у вір-
шах Поета. Тут – історія Грузії та України: грузинська царівна 
Русудан 1154 року виходить заміж за київського князя Ізясла-
ва Мстиславовича; Константіне Гамсахурдіа 14 червня 1930-го 
пише листа до Харкова Павлові Тичині – майбутній класик гру-
зинської літератури мріє пожити хоча б місяць в Україні, щоб 
вчити нашу мову, а ще – побувати в Миргороді й відшукати мо-
гилу свого „духовного прадіда” – великого поета Давида Гура-
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мішвілі; Микола Бажан перекладає „Витязя в тигровій шкурі”; 
легендарний грузинський поет Акакій Церетелі зустрічається з 
Тарасом Шевченком…

А ще: Мулгазанзар – казкова країна з поеми Шота Руставелі, 
Анаклія – давній порт у Західній Грузії    („Немовби знов турець-
кий корабель / Помчав у тьму мегрелів полонених. / І часто 
біля берега твого / Таке солоне чорне море, наче / Останні 
сльози вичавили з нього / Дівчата, юнаки, дрібна малеча, / Щоб 
у вічу в них жодної сльозинки / Угледіти не зміг ворожий край”, 
– „Анаклія”, переклав Ігор Римарук), Дата Туташхіа і Мушні За-
рандіа – персонажі-антиподи відомого роману Чабуа Аміреджі-
бі,  „Давид Гурамішвілі прощається з тлінним світом”, „Ніколоз 
Бараташвілі готується до написання «Злого духа»”, „Джордж 
Гордон Байрон присутній при кремації тіла Персі Біші Шеллі”…

Також: Екклезіаст, „Бхагаватгіта”, Есхіл, Данте Аліг’єрі, Сафо, 
Нерон, Калігула, Сенека, Тіціан, Спартак, Довбуш, Кампанелла 
Томмазо, Монтень, Сковорода, Коперник, Робесп’єр, Пугачов, 
пушкінська Наталі, Офелія, Кармен, Брамс, Брехт, Гойя, Велас-
кес, Рафаель, да Вінчі, Босх, Джотто, Рубенс, Француаза Саган, 
Ніцше, Фрейд, Кафка, Оруел, Азазелло, Чейз, Паваротті, Па-
трисія Каас… І це – лише дещиця історичних та літературних 
персонажів із всесвіту поезій Рауля Чілачави. 

Як на полотнах Сальвадора Далі
Охоплені вогнем жирафи пориваються на простір,
Щоб хоч на мить вдихнути прохолоди,
Щоб хоч на мить полегшення дістати, –
Отак і ми завжди рвемося до нестями
До серпанкових витоків свого дитинства,
Але надійні, так незламні рамки,
В яких ми замкнені на власній долі.

(„Палахкотливі жирафи”, переклав Віктор Кордун)     

Або – ось такий дивовижний вірш Майстра:

Лежать перекошені тіні серпневі,
Жують собі ніч аж до раннього ранку.
Ніж прохолодний. Вже не мине він.
Нарешті вбивають мене наостанку.

Вилизує кішка і шорстко, і гладко
Кров, що зосталась від ранку раннього.
А потім приходить мале чортенятко
Й мітлою малює червоного янгола.

(„Сон Піросмані”, переклав Володимир Житник)     

Цікаві і поезії Рауля Чілачави, створені для дітей (добірка 
„Сонце в ґроні винограду” присвячена його синам – Раулю і 
Темуру):

Для вас це, може, смішнувато,
Бо по-грузинськи „мама” – тато.

„Ку” – буде чапа-черепаха,
А „шаві чіті” – чорна птаха.

Як просто хліб, то кажем „пурі”,
А як із сиром – „хачапурі”.

Тих слів у мові так багато,
Що всіх не знає навіть тато.

(„Урок грузинської”)    

Дотепно! І запам’ятовується легко. Читав ці вірші малечі в 
дитсадку, то ніхто не нудьгував, – дзвінкий сміх раз-по-раз лу-
нав на все подвір’я.
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Зайчик за кермом
Сидить,
На город він їде,
Хоче мамі привезти
Моркви до обіду.
Мчить машина, 
Швидко мчить,
Всіх переганяє.
Їде зайчик на город,
Їде і співає.
Раптом чує:
Щось дзижчить.
Подивився скоса:
Надокучливий комар
Сів йому на носа.
Що робити?
Що робить?
Як його прогнати?
Страшно руки
Із керма
Зайчику приймати.
Він благає, тремтячи:
„Скільки хоч катайся,
Хоч весь день отак сиди,
Тільки не кусайся!”

(„Зайчикова біда”,  
переклав Володимир Житник)  

Ну, як тут не посміхнутися? Браво, Раулю Шалвовичу! Ви – 
справжній дитячий письменник.

Над морями, над горами
Відчинились сині брами:

На огненній колісниці
Їде сонце яснолице.

І проміння золотаве
Ллє на трави, на отави.

Сонце – в домі, сонце – в полі
Й на далекім видноколі.

Подивись! – гукаю брату. – 
Сонце в ґроні винограду!

(„Сонце в ґроні винограду”)   

„Рауль Чілачава належить до рідкісних талантів, – наголо-
шує наш видатний письменник Дмитро Павличко. – Грузин за 
національністю, за місцем виховання, він після закінчення вузу 
в Україні досконало опанував не тільки українську мову, а й 
історію та всю різнорідність української культури. Він став най-
обізнанішим спеціалістом з українсько-грузинських літератур-
них взаємин. Рауль Чілачава – насамперед знаменитий пере-
кладач творів Тичини, Бажана, Сосюри, Малишка грузинською 
мовою. Далі – він зробив чудові інтерпретації на грузинську 
мову творів Г. Сковороди. Він переклав українською мовою 
поезії Галактіона Табідзе і тим довів, що може бути не тільки 
пропагандистом українською поезії в Грузії, а й грузинської – в 
Україні. Нарешті – він виявляє свій дар і в оригінальній поетич-
ній творчості… Чесний і скромний, працьовитий і постійно від-
даний збагаченню грузинсько-української духовної скарбниці, 
Рауль Чілачава заслуговує якнайвищих похвал”. 

Як зазначив Реваз Мішвеладзе, майже всі українські книжки, 
що вийшли в Грузії за останні два десятиліття, перекладені Ра-
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улем Чілачавою. Йому ж належить значна частина тих книжок 
грузинських авторів, що виходять українською мовою. В цьому 
розумінні він – унікальна людина. Прецеденти перекладання на 
дві мови з однаковим успіхом можна перелічити на пальцях. 

Справді, майстерно творити нерідною мовою, особливо по-
езію, – надзвичайно складно. Навіть геніальний філософ Карл 
Густав Юнг визнав, що в такому разі „поет потребує якогось 
часто майже неймовірного матеріалу, щоб хоч приблизно відоб- 
разити Передчуте”. Але не лише українські вірші Рауля Чіла-
чави, а і його переклади класиків грузинської літератури та 
сучасних грузинських письменників – бездоганні! Ось як, на-
приклад, батоно Рауль відтворив українською вірш Галактіона 
Табідзе (1891-1959) „Я і ніч”:

Коли пишу я ці рядки, палає північ навкруги,
І біля вікон вітерець шепоче казку про луги.

Над доокружжям килимок тче місяця срібляста нить.
Попідвіконню вітерець в гілках бузкових гомонить.

Склепіння неба зусібіч пройняли списи голубі
І незбагненні почуття, як рими вірш цей, далебі.

Околиці іскряться так в таємнім сяєві світил,
Як в серці пристрасті мої, як нерозгадані світи.

Є в мене тайна вже давно, із серця лиш не витер цю,
Ні з ким я нею не ділюсь, не видам навіть вітерцю.

Чи знати друзям, що за сум у серці я ховати звик,
В його незнаній глибині яка журба лягла навік!

Ані зітхання уві сні, ані по вінця повний ріг
Не в змозі викрасти з душі те, що я ревно так беріг.

Не вигоїть скорботних дум і найсолодша тепла мить,
Коли в обіймах потону і в грудях серце защемить.

Лиш ніч – моїх безсонь сестра, лиш біла ніч в моїм вікні
Ту знає тайну, що навік сховало серце вглибині.

Ніч знає, що я – сирота, ніч тільки знає, в чому річ.
У цілім світі двоє нас – лиш я і ніч, лиш я і ніч.

Перша книга двотомника „Світло самотньої зірки” містить 
грузинські поезії Рауля Чілачави в перекладах відомих україн-
ських поетів (Миколи Бажана, Івана Драча, Миколи Вінгранов-
ського, Ігоря Римарука, Василя Герасим’юка, Володимира Ба-
зилевського, Бориса Нечерди, Романа Лубківського, Анатолія 
Кичинського, Віктора Кордуна, Бориса Чіпа, Петра Засенка, 
Софії Майданської, Володимира Лучука, Сергія Борщевсько-
го, Миколи Мірошниченка, Петра Осадчука, Віктора Мельника, 
Антоніни Цвид, Юрія Буряка, Леоніда Горлача, Тамари Коло-
мієць, Володимира Житника та ін.), а друга – його українські 
поезії та переклади з грузинської.

Біографія Рауля Шалвовича також вражає! Він народився 
15 травня 1948 р. в селі Чітацкарі Зугдідського району Грузії в 
родині лікаря. 1965 року із золотою медаллю закінчив Дзвелі-
Абастуманську середню школу і вступив до факультету журна-
лістики Тбіліського державного університету. В 1967-1970 роках 
стажувався в Київському державному університеті імені Тараса 
Шевченка, де вивчив українську мову й літературу. Закінчивши 
навчання на відмінно, кілька років займався журналістською та 
викладацькою діяльністю. Далі, до кінця 1991 року, перебував 
на творчій роботі, присвятивши себе повністю поетичній твор-
чості, перекладацькій, науково-дослідницькій і громадській ді-
яльності в галузі українсько-грузинських взаємин. Учасник лікві-
дації наслідків Чорнобильської аварії в 1986-му. 
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З 1992 року Рауль Чілачава – на державній службі. Працю-
вав заступником міністра України у справах національностей, 
міграції та культів, заступником голови Державного комітету в 
справах національностей та міграції, професором  Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Національ-
ного педагогічного університету імені М. Драгоманова, Націо-
нального університету культури і мистецтв, завідувачем кафед-
ри української та іноземних мов Київської державної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв. У 2005-2010 роках  був 
Надзвичайним і Повноважним Послом України в Латвії. 

Рауль Шалвович Чілачава – доктор філологічних наук, про-
фесор, академік Академії національних і соціальних відносин 
Грузії, почесний доктор Академії наук Латвії, заслужений діяч 
мистецтв України, член Спілок письменників Грузії, України, 
Латвії, Міжнародної асоціації письменників і публіцистів, член 
Спілки театральних діячів України. Автор численних публіка-
цій у пресі – понад 100 окремих видань: поетичних, переклад-
них, наукових, публіцистичних. Удостоєний звання й золотої 
медалі „Подвижник грузинської культури”, лауреат міжнарод-
них і національних премій імені Г. Табідзе, М. Рильського,  
В. Винниченка, М. Вульфсона, А. Чака. Нагороджений орде-
ном України „За заслуги”, грузинським „Орденом честі”, латвій-
ським орденом „Трьох зірок”, Орденом Преподобного Нестора 
Літописця, двома міжнародними орденами Святого Станісла-
ва, Міжнародною золотою медаллю імені Франца Кафки, Між-
народним призом імені Цицерона, Почесними Грамотами Вер-
ховної Ради України „За особливі заслуги перед українським 
народом”, Кабінету Міністрів України, Президії Верховної Ради 
Грузії. Відзначений й іншими нагородами.

Але головне – світло прекрасних віршів Поета Рауля Чіла-
чави:

Учора був день твого народження.
Цілий тиждень ми готувались до нього,
Та вранці нараз
У твого брата підскочила температура,
І ми сполошилися.
Лікар… аптека… безсоння опівночі…
У страхові ми пропустили ту мить,
Коли мали тобі засвітити свічку.
Прости, сину мій!
Цей світ,
Виявляється,
Все ж для живих,
Для тих,
Кому помогти і кого врятувати
Ще можна!

(„День народження”, переклав Віктор Кордун) 
2012 р. 

Дзюба Сергій. Світлий смуток Рауля Чілачави // Буквоїд. – 2012. 
– 10 вересня. 

Балада про риболовлю з Мойсеєм

Поїхали всі по-
рибалим біля Лети,
згадаєм отам-о
латину похоронну,
а рибу оддамо…
ну як його…Харону.

Мойсей Фішбейн  
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Мойсей покликав нас
Рибалити до Лети,
Бо пишемо не так
І робимо не те.
І ми таки прийшли.
Прийшов народ поетів.
І сорок літ ловив
Словечко золоте.

Ловив… А чи впіймав?
Та ж вивчили латину
І назбирали щук,
Яких поїв Харон…
Я разом з усіма
Монетку в Лету вкинув,
Хоч знав, що повернусь
У цей глибокий сон.

„вогоНь ДЛя КожНого СЛовА”
Єтон Келменді. На верхів’ї часу: поезія / упорядкув., перекл. з ал-

банської Анни Багряної. – Луцьк: Твердиня, 2012. – 28 с. – (Сучасна 
балканська поезія).

Зізнаюся чесно: до того, як Анна Багряна познайомила 
мене з дивовижними віршами Єтона Келменді, я поняття не 
мав про цього (всесвітньо відомого!) поета. А про Косово чув, в 
основному, від мужнього українського офіцера Сергія Шапова-
лова, який щодня ризикував власним життям заради миру на 
Балканах. Власне, що я знав про албанський народ? Нічого. 
Доки не прочитав такі проникливо щемкі і неймовірно людяні 
вірші Єтона. Поета, котрий пережив війну, на власні очі бачив 
рідну землю, залиту кров’ю невинних людей. Та війна й зараз 

змушує невимовно страждати серце, раз-по-раз повертається 
у тривожних снах. Однак Єтон Келменді знає – його гордий 
народ завжди прагнутиме свободи. А його Батьківщина, які б 
випробування не випали на її долю, – прекрасна, свята для 
кожного албанця земля:

Не виміряти нічим
Вагу твого тіла
Силу повітря
Швидкість руху
Не розгледіти твоїх блискучих граней
Здається
Немає такої одиниці виміру 
Або ж 
Ти не підвладна жодним мірилам 

Для словесного духа
Ти – 
Субстанція забуття
Схована за вухами й очима

Вже сто один рік
Ти – 
Лише яскрава думка
Яку ніхто й нічим зміряти неспроможний

Батьківщино моя Божа, що нарекла мене 
Албанцем

Це – вірш Єтона „Іллірія” (так називалася в античний період 
країна, розташована на заході Балканського півострова). Ось 
так просто і зворушливо – про сокровенне. Можна тисячі разів 
патетично бити себе в груди, виголошуючи тривіальні гасла. 
Але чого варті слова, які не проникають у душу? А можна тихо 
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й ніжно говорити про Батьківщину, як про кохану жінку, і це не 
буде святотатством. Краса Вітчизни, жінки, поезії „зливаються 
в один потік”. І такому поету віриш!

Він не хоче старіти, тому обожнює любов:

Якщо я зістарюся
Від того, що не писав віршів про кохання
Можете назвати мене старим каменем

Хай говорять про мене: сильний, наче камінь („Інсинуація”), 
– дотепно зауважує Єтон, вірші якого напрочуд жадано осели-
лися в моїй душі, і хочеться посміхнутися йому у відповідь.

У серці поета немає ненависті. Пережите не перетворило 
його на монстра. Не спопелило. Доктор філософських наук Мі-
чиганського університету, американський письменник Річард 
А. Бросіо у передмові до англомовного видання віршів Єтона 
Келменді „How to reach yourself” (США, 2010) називає його лі-
рику „м’якою та сумною”: „У цій поезії відтворені переживання, 
пов’язані з намаганням людини повернутися у той час, коли її 
країна була сильною та справедливою. Якщо не в реальності, 
то бодай у мріях...”. 

Але смуток поета – світлий. Ці вірші дивують і бентежать, 
як море, котре за будь-якої погоди залишається чарівно не-
повторним. Вони не руйнують, а зцілюють. Тож я цілком згод-
ний з Анною Баряною: „Поезія Єтона Келменді – асоціативна, 
наповнена символами та алюзіями. Можливо, у ній забагато 
туги. За собою. За коханою. За героїчним минулим свого на-
роду. Забагато болю від пережитих втрат і невиправданих спо-
дівань. Водночас неможливо не відчути: із цих рядків струме-
нить світло. Світло прощення і любові. А ще – надії на те, що

Дні рушать колись
Із самого початку

І тоді кожен із нас матиме шанс виправити власні помилки, 
стати добрішим і чистішим душею. Піднятися над собою, над 
часом”.

Недаремно поет із такою безмежною любов’ю звертається до 
видатної албанки, народженої в Скоп’є, – Матері Терези, зворуш-
ливо називає її Мамою і просить молитися за долю свого народу:

Наша Мати Терезо
Із твоєю молитвою я засинаю
І прокидаюся 
Як справжній дарданець […] 
Скажи ще бодай одне слово
Албанське
Нехай Бог благословить Арберію
Запали найяскравішу свічку
За свою Батьківщину
За Іллірію
Аби кожен знав
Мамо, ти – сама світлість

(„Життя над собою”)

Арберія – це князівство, перше державне утворення албан-
ців (XII ст.). Власне, на території Косова ще здавна мешкало 
ілірійське плем’я дарданів, від яких веде свій родовід нинішнє 
албанське населення країни. У 6 році н. е. цю землю було за-
хоплено римлянами та приєднано до складу Римської Імперії. 
284 року н. е. імператор Діоклетіан виділив Косово в окрему 
провінцію Дарданію.

„Я ніколи не запитую людей про їхні релігійні погляди, – 
говорить авторка передмови (я теж, Анно!). – Вважаю віру в 
Бога чимось дуже інтимним, сокровенним. Чимось таким, що 
не потребує обговорення, а тим паче розподілу на „своїх” та 
„чужих”. Зрештою, Бог – один для всіх, незалежно від того, хто 
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яким іменем Його називає. І все ж таки, допоки серед найваж-
ливіших святинь для людини залишатиметься Батьківщина, 
вона ніколи не зіб’ється на манівці у своїх одвічних житейських 
блуканнях, себто у мандрах до самої себе”.

І тепер
Коли мені потрібна гордість
Іду в Крую до Кастріоті 
І кличу Георга
Коли мені потрібна зірка
Іду на Сонячний Берег
І кличу Ругову.

(„Життя над собою”)
  
 Георг Кастріоті Скандербег – вождь антиосманського 

албанського повстання, національний герой Албанії. Ібрагім 
Ругова – албанський письменник, політичний і державний діяч, 
перший президент Косова. 

До речі, Єтон Келменді народився в християнській (като-
лицькій) родині. „Одного разу я спілкувалася з македонським 
албанцем (поетом, який сповідує іслам), – написала  мені в 
листі Анна Багряна, – і він сказав цікаву річ: насправді албанці 
(в Албанії, Косово і Македонії) за віросповіданням розділені на 
мусульман (50%) і християн (50%, є католики, є і православні); 
але жодного разу за всю їхню історію албанці не мали жодно-
го релігійного конфлікту в середині своєї нації. Тобто для них 
нація завжди була над вірою, їх об’єднує те, що всі вони – АЛ-
БАНЦІ (на жаль, в Україні все – навпаки, думаю, нам таки вар-
то повчитися в албанців вмінню гуртуватися!). Щодо віроспо-
відання Єтона, цікавий момент: на „Фейсбуці” в графі „релігійні 
погляди” він пише „Албанія”; власне, саме це мене розчулило 
найбільше й надихнуло на таку передмову...”.  

Я думав 
Де радітиму більше
Де ще зможу заплакати від щастя
Дивлячись, як падає тінь від
Фортеці

Там
Я побачив, як росте слово
Перетворюючись на чоловіка

Як потрібно любити
Батьківщину,– 

(„Круя”) 

пише поет, побувавши у фортеці албанського міста Круя, яка 
була центром опору армії Скандербега імперії османів. Ось 
такі б патріотичні почуття – старшокласникам деяких україн-
ських шкіл, котрі під час недавнього анонімного опитування 
відверто визнали, що не готові захищати свою батьківщину. 
Саме так і написали – з малої літери… Причому дехто навіть 
пошкодував, що народився українцем! 

Звісно, це – тема окремої розмови. І справа не лише в тому, 
що більшість наших співвітчизників – незаможні. Мандрівник 
Михайло Павлюк був вражений гостинністю і патріотизмом ін-
донезійців, яким також живеться непросто (виверження вулка-
нів та інші стихійні лиха забирають життя сотень тисяч людей!). 
Однак мешканці острівної держави не схильні до песимізму, 
щиро підтримують одне одного в горі і радості. 

До чого це я? Глибоко національні (саме албанські!) вірші 
Єтона Келменді справляють якнайкраще враження про його 
народ. І чудово, що українка Анна Багряна, перекладаючи по-
езії Єтона рідною мовою, зуміла відтворити неповторний на-
ціональний колорит.
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У цій рецензії не можна обійти дуже болючої теми етнічних 
війн на Балканах. „Люди раніше мешкали поряд і навіть уявити 
не могли, що між ними раптом виникне така люта ненависть. 
Були сербсько-албанські сім’ї, багато сусідів – православні та 
мусульмани – дружили так, що, здавалося б, водою не розі-
ллєш! А тепер – жахлива, непримирима ворожнеча... – гірко зіт-
хав, розповідаючи про миротворчу місію в Косово, український 
офіцер Сергій Шаповалов. – У селі була єдина школа, то ми 
зранку водили туди під охороною слов’янських дітей, а після 
обіду, теж під нашим наглядом, там навчалися маленькі мусуль-
мани. Бо посадити зараз водночас (не те що за однією партою 
– в одному класі!) сербських та албанців дітлахів просто немож-
ливо. Така різанина в селах почалася... Я це все бачив на власні 
очі. Вночі перевіряв пости в гірській місцевості. Дивлюсь: біжить 
серб із ножем – різати албанця, котрий йому начебто щось не 
те сказав. Вони ж тепер, через будь-яку дрібничку, спалахують, 
мов сірник, – і одні, й інші. Починаю його переконувати (вони 
майже всі непогано знають російську): „Цей чоловік раніше був 
твоїм другом?”. Киває у відповідь: „Так, був. Ми ще торік прияте-
лювали, я на його весіллі гуляв”. – „Ви живете поруч?” – „Авжеж, 
у дитинстві в одній пісочниці гралися”. – „І зараз ти хочеш його 
убити?” – „Так, я його неодмінно заріжу, бо тепер ми – вороги!”. 
Йду до того, іншого, і чую практично те ж саме: „Звісно, ми – су-
сіди, дружили сім’ями і діти наші були найкращими приятелями. 
Проте нині мрію, аби тут жодного триклятого серба не лишило-
ся. Хай забираються геть, доки ще живі!”. Просто якесь серед-
ньовічне дикунство. Ось що натворили нерозсудливі, ганебні 
вчинки політиків. Люди доведені до такого стану, що готові один 
одного різати і живцем спалювати...”. 

У сусідній Македонії теж мешкають серби та албанці. В Ко-
сово вже тривала запекла війна, а зовсім поруч на Балканах 
все залишалось, як і раніше. У православних та мусульман 

були спільні радощі й печалі: разом працювали, вчилися, від-
значали свята, створювали сім’ї. Ніхто не хапався за сокиру, 
аби звести рахунки з односельцем тільки тому, що він – іншої 
національності та віри... Минуло вісім місяців і через якусь 
дрібничку, буквально з нічого, від одного малесенького сірни-
ка, полум’я взаємної недовіри спалахнуло й там. Однак Ма-
кедонії вдалося уникнути війни – надто вже жахливими були 
уроки Боснії і Косова. Обійшлося без концентраційних таборів 
та варфоломіївських ночей. Втім, можливо, події склалися б 
значно трагічніше, якби поряд не знаходилися миротворці. 

Свого часу я навчався в Києві, і поруч зі мною у гуртожитку 
мешкали студенти з Югославії. Вчили мене спілкуватися сво-
їми милозвучними мовами. Разом під мій баян ми задушев-
но співали їхні національні пісні (і досі деякі знаю напам’ять). 
Всі ці чудові хлопці – з Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговини, 
Словенії, Чорногорії, Македонії – віддано і зворушливо дру-
жили. Якби тоді хтось лише б насмілився сказати їм про май-
бутній Апокаліпсис на Балканах, „пророку” гуртом надавали б 
дошкульних стусанів, а потім відправили б його лікуватися – 
до божевільні. Хто б міг подумати, що незабаром квітучі землі 
Боснії та Косова будуть залиті кров’ю, а на мирні сербські міс-
та впадуть американські бомби?! 

   Український офіцер Сергій Шаповалов щиро вболіває і за 
сербів, і за албанців. Косово – надзвичайно красива, благо-
датна країна, на якій цілком вистачить місця для обох народів. 
Так, одні моляться Ісусу, а інші – Магомету, однак всі просять у 
Бога щастя – для себе і близьких. Ось тільки хіба можна стати 
щасливішим, позбавивши життя ні в чому не винну людину? І 
хіба не варто всім разом попросити у Всевишнього прощення?

Я не люблю конкурс „Євробачення”. Однак у 2007-му, того 
самого травневого дня, до пізньої ночі просидів біля телевізо-
ра. Втім, я вболівав не за нашу колоритну Сердючку, а за серб-
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ську співачку Марію Шерифович, яка так натхненно і мужньо 
виконала свою „Молитву”.

Мій друг – українець Василь Слапчук – після тяжкого по-
ранення в Афганістані пересувається лише в інвалідному ві-
зочку. Щодня, впродовж багатьох років, він змушений долати 
нестерпний біль. Але простий сільський хлопець не змирився 
з долею – здобув вищу освіту, працював, став видатним укра-
їнським письменником, лауреатом Національної премії імені 
Тараса Шевченка. У нього – молода вродлива дружина і двоє 
чудових синів. Так от, Василь якось щиро говорив мені, що 
хотів би зустрітися з чоловіком, котрий поранив його, завдав-
ши стількох страждань. Не для помсти. „Я б запросив його до 
себе в гості, – мріяв Слапчук. – Посиділи б, поспілкувалися, 
випили доброго вина. Можливо, стали б найкращими друзями. 
Я не маю до нього жодної ненависті. Він був воїном і я – теж. 
Просто так склалося, що ми опинились по різні боки барикад”.

Почувши про неймовірну мрію письменника Слапчука, бо-
йовий офіцер Шаповалов розповів дивовижний випадок, коли, 
під час війни в Афганістані, душмани попросили радянських 
бійців про перемир’я. У сусідньому кишлаку у мулли весілля – 
виходила заміж його донька. „Звісно, ми погодилися. Хіба ми – 
не люди? – пригадував Сергій Іванович. – Тож душмани зняли 
міни і... запросили нас на своє свято. Ми туди пішли – до воро-
гів, з якими вчора відчайдушно билися на смерть і незабаром 
воюватимемо знову! Ми сиділи з ними за одним столом, їли 
плов руками, нормально спілкувалися, веселились, анекдоти 
розповідали. І нам також цілком щиро посміхалися у відповідь. 
Дивились один одному у вічі, і жодних проблем не виникало! 
Розумієте, вони належно оцінили наш вчинок, тому поводили-
ся надзвичайно гостинно, наче до них завітали найкращі друзі. 
Добряче там почаркувавши, ми повернулись до свого підроз-
ділу і... звично взялися до зброї, – все, завтра продовжимо з 

„духами” воювати! Правда, вони ще того дня під’їхали – при-
везли кавуни, дині, виноград. Подякували нам, що дали змогу 
відсвяткувати весілля... Ось така неймовірна, але реальна іс-
торія. Що таке війна? Ланцюг парадоксів!”. 

Одного разу бійці розвідроти Сергія Шаповалова захопили 
в полон кількох „духів”. Як і годиться, здали їх місцевій владі. 
„Душмани – люди мужні, дуже суворі, не схильні до сентимен-
тів. Свій страх не показують, – пояснював Сергій Іванович. – А 
цей 18-літній юнак раптом заплакав. Це було дуже незвично 
– розпачливі сльози на очах у „духа”... Років через п’ять був я 
у відрядженні в Києві. Чимчикував подвір’ям столичного авіа-
ційного інституту. Підходить до мене молодий чоловік у аф-
ганській формі: „Командоре, привіт!”. Міркую: „Звідки він мене 
знає?”. Подивився йому в очі – та це ж той самий юнак, котрого 
я взяв у полон. Хто б міг подумати, що його доля так змінить-
ся! Колишній душман приїхав до України, навчається у нас в 
інституті... Я був вражений! Потім він завітав до мене в кімна-
ту – з пляшкою (знає вже наші традиції). Ми з ним по чарчині 
хильнули, пригадали минуле. Відверто кажучи, я гадав, його 
розстріляли. А він, виявляється, став офіцером афганської ар-
мії! Ось як трапляється у житті: в Афгані були затятими воро-
гами, а тут, у Києві, як добрі приятелі, душевно посиділи разом, 
пляшку горілки випили...”. 

В Афганістані Сергій Шаповалов отримав дві контузії та по-
ранення в ногу, тож додому повернувся напівпаралізованим і 
дивом одужав у чернігівському шпиталі. Втім, до мрії Василя 
Слапчука Сергій Іванович (за плечима якого – вже вісім ми-
ротворчих місій у Косово, Сьєрра-Леоне, Ліберії, Кот-Д’Івуарі 
й Конго) поставився з розумінням. Добродушно посміхнувся: 
„А що? Я б теж, мабуть, за таких обставин випив. Потім, може, 
пику б один одному натовкли... Жартую! Чесно, не знаю, якою 
була б моя перша реакція, якби мені сказали: „Ось чоловік, 
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котрий тебе тяжко поранив”. Скільки часу минуло... Взагалі, 
усвідомлюю, що він – ні в чому не винен. Хіба я там у пісочниці 
іграшками бавився? Хіба, викликаючи авіацію знищувати цілі, 
не розумів, що буде вбито людей? Ми з ним виконували одну 
роботу: він захищав свою Батьківщину, а я – свою. Тому які 
можуть бути претензії? Ні, не маю зараз ненависті. Я з вашим 
другом згодний. Кого звинувачувати – людей, чию країну ми 
хотіли завоювати?! Але це багато разів намагалися зробити 
і до нас, починаючи з Олександра Македонського, – ні він не 
зміг, ні всі інші. Такий гордий, волелюбний народ!”.

„Патріотизм Єтона Келменді позбавлений войовничого фа-
натизму й непримиренності, – наголошує Анна Багряна. – Від-
стоюючи право свого народу бути собою, він у жодному разі 
не заперечує все інакше. Навіть навпаки, щиро мріє про мир, 
який сповідувала […] Мати Тереза. Але мир на землі можли-
вий лише за умови взаємоповаги – як між народами, так і між 
окремими людьми. Автор із прикрістю усвідомлює, що люд-
ство досі не дозріло до розуміння цієї простої істини”. 

Камінна мова – та 
Якою не говоримо

(„Замурована мрія”)

Єтон – не просто цікавий співрозмовник. Він – філософ, 
мудрець, який прожив не одне життя.

Я казав собі:
Було би добре
Тримати розірвані нитки легенд
У власних руках

Проникливий
Приречений на самоту 
Відпочинь хоч тепер біля багаття

Ти ніколи не був таким, як сьогодні
Однією миттю
Одним словом
Що з’явилося на землі мови
І виросло до неба
Пускаєш своє коріння до найтемніших закутків
Сьогодні дбаючи про завтра

Після 
Усіх вод і ґрунтів
Прийми й один вірш поета
Разом із блискавкою

Бувай, Дрине холодний,
Зустрінемося
Колись між пагорбів

 („Слово, яке з’явилося на землі мови”)

Дрин – найдовша річка в Албанії… І я мимоволі цитую своє:

* * *
Дивно мені:
намалював сонце,
а воно гріє.

* * *
Тяжко мені:
падають зірки,
а бажання закінчилися.
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* * *
Добре мені:
красиво цвіте портулак
на моїй могилі.

Здавалося б – власні слова. А ніби чарівник із Косова ство-
рив… Та я вже помітив: ми з ним – невиправні оптимісти!

У Єтона Келменді – три джерела натхнення: Батьківщина 
(туга за далеким минулим і мрія про щасливе прийдешнє), 
Жінка (кохана, схожа на сонце і на місяць, володарка його сер-
ця, фея, принцеса, королева ночі) і Поезія:

Там під великим каменем
Ти більше мене не знайдеш 
Я став його тінню
Там над пожовклою травою
Залишився тільки зміст 

Якою ж ти сильною була, люба
Коли сказала: ні на крок не зрушу 
Поки тебе не побачу
І проминали місяці
пори року
роки
Люба, якою ж ти сильною була

М’які вірші, дикі вірші 
Слова більше не мають крові
Не говорять більше
Про все те, що нашим спільним було

І тільки один вірш
Злетів на верхів’я часу

 („Пам’ять у віршах”)

І в кожному вірші – Любов, як шлях до самого себе. Жодної 
миті свого життя поет не уявляє без кохання. Його вірші – ін-
тимні. Їх варто читати пошепки, залишившись наодинці із зоря-
ним небом чи мерехтливим вогником свічки. „Замурована мрія”, 
„Якщо ніч упіймає сон” (втім, і тут – поезія: „Ти запросила мене 
увійти до чужого вірша / Нелегально”), „Як тебе назвати”, „Про 
мою спрагу, про її спрагу” („Джерелом струменить моя любов 
/ Тече безупинно / Старості не підвладна”, „Гора з горою пере-
глядаються крізь хмари”), „Дні рушать колись”, „Любов орендує 
житло”, „Королева ночі”, „Шлях до самого себе”, „Дилема”, „Про-
тест” („Хай вірші не турбують мене тепер / Коли мої Батьків-
щина й кохана / Так далеко / І сам я теж – так далеко-далеко 
від себе”), „Збережи трохи свого неба” („Слово перетворю на 
птаха / Пташиний щебет від сну тебе / Пробудить” – як тут 
не згадати Кожелянкове: „Я для тебе заріжу місяць”?!), „Твої 
зорі далекі”, „Інсинуація”, „Драма”… – думаю, українки – шану-
вальниці інтимної лірики – будуть у захваті!

Звісно, хтось неодмінно захоче дізнатися і про вік автора… 
Що ж, задовольняю вашу цікавість. Уявіть собі, він – молодий 
і привабливий. Це – не жарт! Албанський поет, прозаїк, дра-
матург, публіцист і перекладач Єтон Келменді народився 1978 
року в м. Печ (нині – Косово). Закінчив факультет масових ко-
мунікацій Приштинського університету, післядипломну освіту 
здобув у Брюссельському вільному університеті (Бельгія). Ав-
тор поетичних книг: „Століття обіцянок” (1999), „Поза тишею” 
(2002), „Допоки полудень” (2004), „Подаруй мені трохи Бать-
ківщини” (2005), „Куди піти” (2007), „Прийди по слідах вітру” 
(2008), „Час, коли буде час” (2009), „Мандри думок” (2010), а 
також п’єси „Пані Слово” (2007) та публіцистичної книги „Місія 
ЄС в Косово після проголошення незалежності” (2010, США). 
Його поетичні твори перекладені 22 мовами світу, опубліко-
вані в міжнародних антологіях та видані окремими книгами 
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в США, Франції, Румунії, Німеччині, Індії, Бразилії, Греції, Ту-
реччині та інших країнах. Лауреат Великої міжнародної премії 
„SoLenzara” (Париж) і Національної премії „Din Mehmet” (Ґя-
кова, 2011). Член Асоціації європейських професійних журна-
лістів (Брюссель) та Академії наук і мистецтв Європи (Париж). 
Мешкає і працює в Брюсселі.

„Де пролягає межа між радістю і сумом, між перемогою і 
поразкою, між реальністю та мрією? – запитує себе, а відтак і 
своїх читачів молодий албанський поет […].

Межа – як умовність. Кордон між державами, який необхід-
но перетнути понад півмільйонові людей лишень заради влас-
ного спасіння. Заради спасіння роду й народу. 

Або – кордон між минулим і теперішнім. Між собою та не-
собою...” – говорить у передмові до книги Анна Багряна. Єтон 
належить до покоління творців, на долю яких випали випро-
бування війною. Покоління, яке Ремарк і Хемінгуей назвали 
б втраченим. Однак талановитий Поет гідно „поніс із собою у 
світ і частинку своєї Батьківщини”.

І на завершення – вірш Єтона Келменді „Вогонь для кожно-
го слова” – один із моїх улюблених, без коментарів.

Ростеш у мені щодня, мій дубе ностальгії
А я шукаю
Віршів у самому серці 
Шукаю ніч, тишу
Захмелілі очі
Вогню для кожного слова
Для кожного вірша
Я шукаю
Красу світла
Стомленого метелика о теплій порі
Осіннього дозвілля, попелом наповненого
Білу зиму у водоспаді віків

Аби відпочити разом із тобою і з любов’ю 
У тіні твоїх гілок

2012 р.

Дзюба Сергій. „Вогонь для кожного слова” // Буквоїд. – 2012. –  
1 вересня.

Балада про садистку

Мій кіт за тобою скучив…
Олег Романенко 

Мій кіт за тобою скучив:
Шпалери давно не мучив,
Не жмакав твої фіранки
І меблі не шкрябав зранку.

Ну, як йому далі жити:
Не чухать твій новий світер,
Не їсти герань з вазону,
Не нявкати по телефону?

У трансі мій котик Боря,
Він п’є валер’янку з горя…
Яка ж ти жорстока жінка – 
Знущатися так з тваринки! 
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ЗМиЛуйтеСя НАД чАСоМ…
Сліди за мить бачитиму;
Час з краю у край
за якусь обвалену грудку
продовжуватиму.
Оду плугові
в розумі виспівуватиму.
Із чуттям виоране
знову оратиму,
щоб відштовхнути
від себе
втомлене Сізіфове плече, 

– проникливо звертається до нас македонська письменниця 
Віра Чорний-Мешкова, українка з діда-прадіда. Це – її вірш 
„Пройденому” зі збірки вибраних поезій „Київські епіграми”, яка 
побачила світ у Республіці Македонія українською мовою – в 
авторському перекладі. Така подія (видання української книж-
ки) сталася тут вперше. До цього у пані Віри вийшли збірки 
македонською та есперанто.

Як на мене, талановита українка з Македонії близька до по-
етів Нью-Йоркської групи (Богдана Бойчука, Віри Вовк, Юрія 
Тарнавського, Богдана Рубчака й особливо – дивовижної пись-
менниці та художниці з Німеччини Емми Андієвської), а також 
літераторів Київської школи (Василя Голобородька, Миколи 
Воробйова, Віктора Кордуна, Михайла Григоріва) та луганча-
нина Василя Старуна – автора розкішної збірки філософсько-
медитативної лірики „Кора нації”. Я не порівнюю масштаб. 
Василь Іванович Голобородько – по-моєму, геніальний поет 
(мешкав би десь у Франції – давно мав би Нобеля)! Але не 
будемо про сумне. Пані Віра – їхня посестра по духу. Вірші 

македонської письменниці – такі ж герметичні, інтелектуальні і 
парадоксально загадкові:

У затуманілих висотах
доторк торжества
зорі від кам’яної породіллі

(„Засновнику”)

Поезію присвячено Всевишньому, який має душу, хвилю-
ється, сумнівається і страждає значно сильніше за тих, кого 
створив. Адже опонент засновника світла – „чорний лицар у 
вуалі зіпхнутий на білу землю” – не дрімає:

Доблесті щезнули.
Вино витекло в правду.
Вуаль ковтнула тінь.
Лишився лише чорний лицар
Зіпхнутий на чорну землю.

(„Менетекен”)

Назва вірша – символічна: менетекен перекладається з 
давньоєврейської як таємне попередження, погроза. 

У віршах Віри Чорний-Мешкової взагалі немало символів: 
вогонь і вода, світло й темрява, ніч і світанок (який дарує надію, 
визволення та оновлення), слово і час, дерево й камінь. У сим-
воли перетворюються витвори людських рук: потяг, криниця, 
люстерко, шафа, колиска… Час тут також страждає, мов жива 
істота, і йому – найгірше, бо вічний. А ми наче бачимо небо й не 
помічаємо його. Галасуємо, метушимося, перебільшуємо влас-
ні проблеми і щодня методично знищуємо час – марнуємо його. 
„Змилуйся над часом”, – закликає лірична героїня книжки.

Що ж, принаймні є над чим замислитися. Чи такі вже істин-
ні наші звичні уявлення? Усі персонажі збірки – „живі” (люди, 
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тварини, рослини) і „неживі” (мешканці потойбічного світу, речі 
й навіть явища природи) – напрочуд душевні та цікаві. Вони 
живуть, мислять, „перетікають” одне в одне, люблять і праг-
нуть співчуття та розуміння. Тут час має колір і запах (мінливі, 
немов море), а простір – наскільки багатовимірний, що можна 
торкнутися рукою зорі, протерти повіки світанку, відокремити 
від синяви ласку і перетворитися на світло білого річкового ка-
мінця. Не існує й жодних кордонів між світами: „реальне” роз-
чиняється у „потойбічному”; сни, мрії, марення, думки – живі і 
нетлінні. Тут вам і „Соляріс” Тарковського, й чарівна іронія Далі 
та невловимість Пікассо. Одне слово – метафізика:

Із тьми
упізнаний блазень
потворний камінь словом піднімає.

(„Заїкування”)

„Все відносне в цьому світі – секс, трамвай і Пугачова…”, 
– негарно цитувати себе, але така вже у мене вдача. Можна 
за бажанням вибілити зорю й наповнити її яблуками, спілкува-
тися з непримітним каменем, мов із найкращим другом, і роз-
чулюватися від власного скелета в шафі. Чому ні? Це ж – ваша 
шафа і ваш скелет…

Сюрреалізм? Думаю, все-таки не варто судити про твор-
чість Віри Чорний-Мешкової аж так однобоко. Втім, читаючи 
її книжку, неймовірні кінострічки Фелліні мимоволі згадав, як 
і бентежні напівтони Чюрльоніса. А ще – „божевільну” музику 
Альфреда Шнітке. От, здавалося б, дисгармонія – поєднання 
непоєднуваного. І водночас щось невловиме, незбагненне, 
магічне приманює тебе. І ти вже спрагло мандруєш цим коло-
ритним, ірреальним світом, зливаєшся з ним, „перетікаєш” у 
речі та предмети; ніжно ступаючи, немов по хисткому містку, 
переходиш річку тендітною веселкою. Головне, не опиратися!

Власне, хто така людина? Вічний мандрівник. Тож поспіша-
ти, по суті, нікуди. З Хароном по-людському не потеревениш і 
риби в Стіксі не наловиш. Нудьга та й годі! Ми поспішаємо – і 
тупцюємо на місці. Просто у нас із Всевишнім різні уявлення 
про марнування часу… Не варто заздрити мертвим, бо вони 
заздрять нам. І один одному, навіть „по-доброму”, заздрити не-
має сенсу. Життя кожного з нас – трагічне: спочатку ми втрача-
ємо близьких і друзів, потім хворіємо та вмираємо самі. 

Ось така філософія – правильна! А ви кажете – сюрреа-
лізм… Ні, світ пані Віри – це як творчий безлад на її столі: ніби 
все лежить як заманеться, і водночас кожна річ – на своєму 
місці. А спробуй-но там похазяйнувати, навести порядок, то 
потім вдень із вогнем нічого не знайдеш!

Письменниця медитує, співчуваючи часу, і зцілює його сло-
вом. Адже сама потребує гармонії:

Жити глибиною бажання
надати смисл пелюсткам ніжності, 
росою споконвічного…

(„Мозаїка життя”)

Досі, буквально дослівно, пам’ятаю її цикл „Переміни”, де 
головні персонажі – пори року:

Поряд задимленого вогнища
колискова пісня виораних снів.
Спохвачуються старі кості
від вовчої ватаги
в білій дрімоті.

Це – про зиму. Можна трохи й посумувати деревам, яким 
нічим прикрити душі. Було б зовсім кепсько, якби не їхні чудо-
дійні сни. Ласкаво просимо у сновидіння кленів та осокорів! 
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Чи, може, прислухаємося до таємничого шепоту смерек?
А ось і весна – „камінь розпустив листя”, „зруйнований мур 

старого підвалу перлинними сльозами пітніє”. І хто це вигадав, 
що камінь – німий? Можливо, він навіть мудріший за нас. Адже 
ці скелі пам’ятають ще наших пращурів! Мільйони років милу-
ються купанням ранку у кришталево прозорому водоспаді.

А яке тут літо!

Схвильовані гірські обійми.
Роса відділяючись дзвоном
зорю збудила.
Прозорість думки
та пахощі ладану.
Мерехтить перед плачними свічками
плід чада майстра різьби в дереві.
Розсипаний попіл
по кам’яних гранітах.
Петрівка минає.
Зойк сопілок і барабан,
запах білого коржа.
На Упії кулаками воду
через віночки квітні
охота черпає.
Золоте око ненаситне
яблуко дзьобає.
Із розбитого черепка
горіх м’якоть котить.

Упія – сільський кран у Галичнику, неповторному гірському 
дивокраї, де мешкають привітні й гостинні люди. Восени тут – 
по-своєму чарівно. От тільки скелі і дерева мерзнуть…

Відомий македонський поет Бранко Цветковський у рецензії 
до збірки Віри Чорний-Мешкової „Зірниця” написав: „Творці і 

майстри художнього слова, які насправді глибоко знають свою 
справу, несуть в собі гідність і присвяту ліричній творчості”. А 
перший секретар Посольства України в Республіці Македонія 
Микола Ярмолюк у передмові до книги „Київські епіграми” на-
лежно оцінив і поетичну мову письменниці („Тут слово – не 
лише зовнішня прикраса, звук, додаток, а багатопластовий по-
етичний синтез думки та почуття”), і незвичну побудову її по-
етичного рядка, дивовижну внутрішню енергетику та глибокий 
духовний код усієї збірки, магію слова, сповненого запаху ви-
соких гір Галичника і водночас туги за землею пращурів, які 
походять із Тернопільщини. Тому:

Зневажена дитина вранці
через арку протискається
на засув рученятами з усіх сил
прикладається
Золоті ворота відчиняє…

(„Київські епіграми”)

Тут – і Дніпровий пісок, і Володимирська гірка, і легендар-
на Малуша, яка так щиросердно співчуває дітлахові, і Андріїв-
ський узвіз та знаменита оселя Булгакова. 

„Лірика Віри Чорний-Мешкової, взята з кількох поетичних 
збірок, що вийшли у Македонії, Хорватії та Боснії, дуже тон-
ко лягає в основу таємничого і недоказаного, насправді, ка-
налізуючи естетичне ставлення до предмета опису, осяяного 
пурпуровим ореолом правдивого поетичного дару, – відзначає 
Микола Ярмолюк. – Цей поетичний дар криє у своїх глибинах 
багато підтекстових асоціацій, замішаних на македонській та 
українській архаїці, доносячи її магічний зміст”. До речі, книга 
„Київські епіграми” прийшла до українського читача завдяки 
урядовій програмі допомоги закордонному українству.

Думаю, не зайвим буде розповісти, що авторка народилася 
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25 квітня 1963 року в м. Інгія, Воєводина (колишня Югославія). 
За національністю – українка. Закінчила економічний факуль-
тет університету імені Св. Кирила та Мефодія в м. Скоп’є й 
Інститут української філології Національного педагогічного уні-
верситету імені М. Драгоманова в Києві. Завершує роботу над 
кандидатською дисертацією. Член Національної спілки пись-
менників України (з 25 грудня 2006 р.),  Спілки письменників 
Македонії (з 19 жовтня 2007-го) та Союзу перекладачів Маке-
донії. З 1984 р. займається громадською діяльністю в органі-
заціях есперанто „Железнічар”, Союзі есперантистів Македо-
нії MEL і Югославському Союзі есперантистів JEL (на посадах 
секрета ря та президента молодіжної частини JEJA). Поширен-
ня усіх її книжок мовою есперанто здійснюється через Світову 
есперантську організацію UEA в Роттердамі. 

З 2002-го вона працює референтом із питань культури та 
гуманітарного співробітництва і перекладачем у Посольстві 
України в Республіці Македонія. В 2003 р. обрана на посаду се-
кретаря Громади українців у РМ імені Лесі Українки. У 2006-му 
українською мовою побачила світ її поетична збірка „Київські 
епіграми” (вперше у Македонії було надруковано книжку укра-
їнською). Автор збірок поезії македонською мовою: „Пластови 
во малого сонце” („Пласти в малому сонцю”), „Жолти зрна – 
белоплота дама” („Жовті зерна – білоли ця дама”), „Зорница” 
(„Зірниця”), „Еделвејс во долапот” („Едельвейс у стінній шафі”) 
(Скоп’є); мовою есперанто: „Stupoj” („Сходи”, Загреб), „Tra la 
spuroj de la matenrugo” („По слідах світанку”, Сараєво). 

Віра Чорний-Мешкова видала книги поетичних перекладів 
із македонської мо вою есперанто: „Tikvesa legendo” – Лазо Ка-
ровського, „Sismografo” – Блаже Коневського та „Blankaj mamoj 
de Bosilka” – Гане Тодоровського. У 2003 р. видала переклад 
віршів Павла Мовчана з української македонською мовою 
„Жертовник” (це – перша друкована книга перекладу худож-

ньої української літератури в Македонії). Також у її перекладі 
вийшли з друку книги македонською: „Назар Стодоля” Тараса 
Шевченка, „Бояриня” Лесі Українки, „Вознесіння” Богдана Іго-
ря-Антонича,  „Жовтий князь” Василя Барки, вибрані поезії Лю-
бові Голоти, „Сучасна українська поезія” (видання Струзьких 
вечорів поезії), „Дивна така любов” Анни Багряної. 

Для літературних журналів письменниця перекладала з 
української мо ви македонською твори українських письмен-
ників: Василя Стефаника, Павла Тичини, Євгена Маланюка, 
Андрія Малишка, Ліни Костенко, Павла Загребельного, Івана 
Драча, Юрія Андруховича, Ігоря Римарука, Віктора Кордуна, 
Семена Скляренка, Юрка Покальчука, Теодозії Зарівної та ін. 
Перекладає з македонської мови українською твори відомих 
македонських письменників. Співавтор і перекладач наукового 
дослідження „І пізнайте істину та істина визволить вас...” про 
українсько-македонські культурні зв’язки. Працювала над ви-
данням збірника Македонської академії наук та мистецтв, при-
свяченого Дням науки України в Республіці Македонія. Спів- 
автор першого українсько-македонського і македонсько-укра-
їнського розмовника (НАН України). Закінчила переклад маке-
донською „Українських народних казок”. 

За літературну діяльність Віра Чорний-Мешкова отримала 
національні та іноземні нагороди: почесну грамоту Держав-
ного комітету України у справах національностей та міграції 
(2005), подяку Громади українців у Республіці Македонія імені 
Лесі Українки (2006), грамоту Посольства України в Республіці 
Македонія  (2007). Указом Президента України 17 січня 2008 р. 
письменницю нагороджено Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.  
А 14 жовтня 2008-го її відзначено медаллю Св. Георгія Побі-
доносця „Честь, слава, труд” IV ст. (Міжнародний Академічний 
Рейтинг популярності „Золота Фортуна”).
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Від запорізьких водоспадів начерпана,
через хоралі Дніпра перелита,
в колиску синопільну відкочена,
сльоза прозора зелень
чим засліплюючи ллє,
кидаючи світлість на
згадку з Галичини.
Згадка згадку відчуває,
проростає чорнозем із могил.
Душа за благородством
і насущною потребою слів,
залишених від діда онуці,
робиться легкою, а чим багатішою стає.
Легкість обіймає тони;
Бальзам руки переплутані
в родовику зібрав.
Підносячись над далиною,
щоб століття промовили
в течії нових акордів.
Глянь…
Водяні сліди по шляху,
щоб щастя знову
зустріч вернуло. 

У цьому вірші „Зустріч”, присвяченому Світлані Симинець-
Кобевці, – стільки рідного, нашого, що хочеться щиро подяку-
вати батькам авторки, які виховали її справжньою українкою, 
та благословенній македонській землі, де українці почувають-
ся щасливими.

2012 р. 

Дзюба Сергій. Змилуйтеся над часом… // Буквоїд. – 2012. – 5 лип-
ня; Література і життя. – 2012. – № 8-9 (серпень-вересень). – С. 13.   

 

Заперечення Музи

Поетам всіх віків була потрібна Муза.
А жінці хто потрібен, якщо вона поет?

Ліна Костенко

Щож, треба зняти камінь із душі
І визнати одну свою провину:
Поетки теж народжують вірші – 
Від ліжка, піджачка й копиці сіна…

„СвоБоДА – Це Ще оДНе іМ’я  
ДЛя ЛЮБові!”

Димитр Христов. Крізь кордони: поезія / упорядкув., перекл. з 
болгарської Анни Багряної. – Луцьк: Твердиня, 2012. – 64 с. – (Су-
часна балканська поезія).

Кожен поет має власну гіпотезу створення світу. У Ігоря Пав-
люка – це Слово, промовлене Творцем (і його Бог одягнений у 
рідну вишиванку). „Спочатку був біль, а не слово, – переконує 
нас Богдан Бойчук. І проникливо додає: – Кінець буде біль…”. 

У відомого болгарського поета Димитра Христова все по-
чинається і закінчується Любов’ю:

Після численних зустрічей, розлук
закохані стаємо все сильніше.
Бо кожна зустріч – перша зустріч наша,
й розлука кожна завше є остання.

Як ви думаєте, про що цей вірш? Ніколи не здогадаєтеся!

Куди б не вирушав, завжди
до моря повертаюсь.
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І ось – воно мене хапає,
ковтає, тягнучи до дна,
і вивергає – 
виносить на гребінь хвилі!   

Розлука з морем – це жорстоко.
Воно ніколи не бунтує,
та відчуваю 
у своїх грудях дихання гірке…

Я до останньої готовий хвилі,
яка мене накриє з головою – 
тоді зостануся навіки з морем. 

… Ніщо повторення свого не має,
окрім жаги
до неможливої любові.

(„Неможлива любов”)      

Ось така любов – шалено пристрасна, безмежно віддана і 
ніжно зворушлива. Неможлива. Неможлива? У Димитра Хрис-
това можливо все:

Уціліє любов
після бурі
гойдатимуться
залишки політики
за бортом все буде мертвим
забуття подбає про
безслідне зникнення зброярень
благословлятимемо іржу
яка знищила гільйотини
і понад тлінням вічним

розцвіте таке життя
в якому ніхто ніколи не гинутиме
хіба що – від надмірної пристрасті
або ж – від нерозділеної ніжності.

   („Ноїв Ковчег”)   
 
Авжеж, ще один Потоп не знищить людство. Залишаться 

закохані. Ті, хто відчуває биття власного серця у грудях коха-
ної людини:

Засни хоч на хвилинку – 
відпочинь-но
в напруженому
тужному чеканні.
Побач мене – 
вві сні, покірний,
лину
до тебе – крізь кордони
невблаганні.
Мов стиглий колос в полі – 
колишися,
спросоння шепочи
до мене, рідна…
Прокинешся – 
і я вже буду близько,
вже сон про мене
буде непотрібний.

   („Сон”)     
 
Димитр Христов дивує і водночас розчулює. Він пише, як 

дихає: легко (ніби у чоловіка – крила за плечима: захотів – і по-
линув понад високими горами та безкраїм морем), просто (але 
чарівно, наче володіє даром мольфара), шляхетно (якось од-
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разу віриш у його щирість і порядність, відкритість до світу та 
людей). Навіть у миті гірких страждань, болю та розчарувань 
поет залишається мужнім і людяним. Порятунок він знаходить 
у любові, яка зцілює від безвір’я, допомагає знайти вихід із ду-
ховної кризи, дарує натхнення (світле і чисте, мов джерельна 
вода) та жадану свободу. Власне, „свобода – це ще одне ім’я 
для Любові!”. Адже любов і кохання не мають кордонів.

Щодня вмираю і народжуюся, і
лише любов – єдина нагорода,
коли життя мене по колу водить,
в любові бачу сенс блукань своїх.

    („Хрест”) 

Цим і близькі мені вірші Димитра Христова, який відстоює 
споконвічні людські цінності, прагне творити красу, жити в гар-
монії з природою і собою, кохати та бути коханим. Думаю, і він 
цілком  погодиться з моїми поетичними міркуваннями: 

На віях – осінь, в косах – перший сніг,
А очі прагнуть молодого літа.
Хотіти – гріх і не любити – гріх,
І гріх любити неталановито! 

А як інакше? Саме Любов дарує найщасливіші миті життя:
  

Крізь площі, вулиці, блокади,
вокзали сонні, листопади,
крізь літо й осінь, весни й зими
до тебе, ніби одержимий,
із криком зболеним лечу я:
ти так мені потрібна, чуєш,
колись розтану димом срібним,
та знаю: теж тобі потрібен, 

бо зустріч наша стала кодом
кохання, що безперешкодно
долає відстані й кордони,
єднає лінії долонні.

… У цьому місті чи у тому,
на площі цій чи незнайомій
я не поставлю обеліск
любові-загадці якійсь.
Тебе єдину возвеличу,
таку, яка мені найближча.
І, повний пристрасті, тривоги,
вже не бажатиму нічого,
окрім священного розп’яття,
що в нім – життя мого початок,
де я і ти – солодше сну – 
дві долі, злиті ув одну.

   („Лист до Анни”)      

Кохання – це найсвітліше з див, що розвіює морок, жертов-
не багаття, найвища людська нагорода, Всевишнього знак:

Ти – моя брайлівська абетка
читаю тебе ніжними дотиками

Ти – моє синє небо
Крилами у тебе вростаю

(„Хто ти”)

Безмежна, неймовірна тишина
серпанок нам на чола опускає,
і душі, тремтячи, передчувають
цей спокій, що крихкий, немов гранат.
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Не можемо заснути – дивний час – 
безмовно розмовляють наші руки,
буквар кохання дивимось по буквах – 
о, кожен поклик ніжно ранить нас!

Пильнуємо, замріяні. Між тим,
хоч світ довкруж – настільки неозорий,
у мить, коли сльозинка запрозорить,
усенький світ – 
       це тільки
          я і ти!     

       („Світ”)     

Любов – головна, але не єдина тема книги вибраних поезій 
Димитра Христова. Йому болить покинута напризволяще сіль-
ська оселя:

В тій хатині мертвій – скривлений поріг,
і айва дозріла не духмянить більше,
і зола кружляє, ніби чорний сніг,
і тікають з хати зголоднілі миші.

(„Покинута хата”)     

Тільки пам’ять стукає у двері глухої хатини-пустки… „І 
спливають перед моїми очима болгарські села вздовж доро-
ги від Добрича до Балчика, що намагаються чи не з останніх 
сил боротися з опустінням та обезлюдненням, а погляд раз 
у раз вихоплює будиночки з явними ознаками того, що в них 
ніхто не живе. Чи не те саме ми побачили б, їдучи крізь укра-
їнські села? То про що це – про Болгарію? Чи про Україну? 
Чи, може, про Латвію, де світять пусткою порожні хутори, а 
вчорашні селяни шукають кращої долі аж в Ірландії? – пише у 
передмові до збірки Віктор Мельник (до речі, також таланови-

тий поет). – Справжня поезія завжди транскордонна, бо вона 
людей не роз’єднує – об’єднує. Кордони над нею не владні – 
ні міждержавні, ні міжмовні, ні ті, що розділяють окремі душі, 
адже у представників найнесхожіших культур набагато більше 
спільного, ніж відмінного. Коли нам щось болить, то болить од-
наково, і коли нас переповнює радість – теж усіх переповнює 
однаково. Так само в усіх народів є періоди миру й безпеки, а є 
сторінки минувшини, які неможливо читати без брому”.   

Патріотизм Димитра Христова – не на показ. Митець – не з 
тих, хто патетично б’є себе в груди і водночас улесливо запо-
бігає перед можновладцями. Він – не галасує, не метушиться, 
натомість послідовно відстоює право кожної людини бути со-
бою. Його вірші – не марнославні. Тут немає жодного самоми-
лування, хворобливого національного чи особистого егоїзму. 
Поет усвідомлює, що „кожен із нас повинен пройти свій шлях 
до іншого”. Адже найбільше лихо –  наша байдужість:

Як багато людей самотніх!
Містом великим снують,
крізь суєти і юрмища гордо
тягнуть спраглу душевності суть.

І спішать, нецікаві нікому,
згуслий жах оминають. Мов хрест,
власну участь несуть випадкову,
свій безмежний приховують стрес.

Якщо ми їх забудемо навіть,
не позбутись довіку вини…

Так байдуже повз нас минають,
а ми вже так подібні до них!

(„Стрес”)     
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Тема поезії у Димитра Христова „виступає в своєму найви-
щому прояві – надмесіанському. Поет у нього не просто рівний 
богам, а стоїть ще вище, – наголошує Віктор Мельник, – бо, як 
сказано у філософській поемі „Римський театр”, він „кожного бога 
перетворює в попіл”. Таке ставлення до поета як до постаті са-
кральної притаманне болгарській літературній традиції загалом”.   

Ці вірші – навдивовижу мелодійні (недаремно деякі з них 
стали піснями):

Гітара мою душу вкотре тішить,
рятує від печалі та мовчання,
то гучно залунає, то тихіше:
мов дзвоник або дзвонів калатання.

… Навряд чи міг би з нею бути інший,
вона без мене – тужна та порожня.
І лиш моя кохана ще ніжніше
її до себе пригорнути зможе.

(„Гітара”)

У віршів болгарського поета, які так проникливо і ніжно за-
звучали українською, – жива, чарівна мова (безперечно, Анна 
Багряна – не лише цікава письменниця, а й обдарований пе-
рекладач). Тож видання книг провідних болгарських, македон-
ських, сербських, хорватських письменників українською в на-
шій державі варто продовжити. Думаю, у серії „Сучасна балкан-
ська поезія”, яку започаткувала луцька „Твердиня” – неабиякі 
перспективи!    

Варто додати, що Димитр Христов – поет, драматург, пере-
кладач, бард. Народився 17 травня 1957 року в м. Благоевград 
(Болгарія). Завершив філологічний факультет Софійського уні-
верситету ім. Св. Климента Охридського. Працював референ-
том з поезії в Спілці болгарських письменників, головним редак-

тором газети „Болгарський письменник”, був головою Творчого 
фонду, завідувачем відділу літератури в газеті „Пульс”, автором 
і ведучим телевізійної програми „Час для поезії”, директором 
підприємства „Софкнига”, головним експертом Міністерства 
культури Болгарії. З 2009 року – директор Болгарського куль-
турно-інформаційного центру в Скоп’є (Республіка Македонія). 

Він – автор поетичних збірок: „Робочий день”, „Ранена сво-
бода”, „Листи до Єви”, „Болгарські видіння”, „Балада про лю-
бов”, „Романтика і попіл”, „Серцевий ритм”, „Молитва за Бол-
гарію”, „Хліб і вино”, аудіо-альбому з авторськими піснями, а 
також книги п’єс. Поезії і драматичні твори Димитра Христо-
ва були перекладені російською, українською, англійською, 
албанською, сербською, македонською, італійською, китай-
ською, грецькою та іншими мовами. В Росії, Сербії, Македонії, 
Албанії та Україні виходили окремі збірки поезій. Монодрама 
„Мерилін Монро” неодноразово ставилася в театрах Болгарії 
та Македонії. Добірки віршів у перекладі українською мовою 
публікувалися в часописах „Всесвіт”, „Літературна Україна”, 
„Дніпро”, „Молодь” та ін.

Відомий поет нагороджений національними літературними 
преміями імені  В. Башева та П. Славейкова, премією Спілки бол-
гарських письменників (за поезію), міжнародними преміями „Лі-
тературний Дедал” (Македонія) та імені Григорія Сковороди „Сад 
божественних пісень” (Україна). Перекладає зі слов’янських мов, 
зокрема з української (класиків і сучасних поетів). У 2012-му в 
Болгарії вийшла антологія „Нова українська поезія” (32 українські 
автори, переважно – з наймолодшого покоління) в його перекла-
ді. Член Спілки болгарських письменників.   

Прочитавши вірші Димитра Христова, моя дружина сказала: 
„Анні поталанило. Її чоловік – справжній”. Як на мене, це – най-
вищий комплімент!

2012 р. 
Дзюба Сергій. „Свобода – це ще одне ім’я для Любові!” // Буквоїд. – 
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2012. – 26 червня; Література і життя. – 2012. – № 6-7 (червень-
липень). – С. 16.  

Балада про потяг
Я губами тебе вимірюю

Іван Андрусяк

Поети люблять будь-яку погоду,
Бо вирвуть вірші з надцупких лабет, –
У потязі вночі вродливу й горду
Я знов почну вимірювать Тебе.

Хай диха в спину навіть Бен Усама, –
Всім треба їхать під шабаш дощу, –
Я виміряю всю Тебе вустами,
Ні міліметра знов не пропущу!

Це завтра розсварити так лукаво
Мадам-столиця схоче ще не раз…
Та буде потяг – знов, до Станіслава,
Який повірить і помирить нас.

чАрівНі СКАрБи роМАНА гАМАДи
Витончені жарти / Убейд Закані; перекл. з перської Р. Гамади, 

перекл. віршів М. Ільницького. – Тернопіль: Навчальна книга – Бог-
дан, 2012. – 144 с. – (Серія „Скарби Сходу”); 

Зібрання історій / Мохаммед Ауфі; перекл. з перської Р. Гамади. – 
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 112 с. – (Серія „Скарби 
Сходу”); 

Іранські народні казки / Перекл. з перської, упорядкув. Р. Гама-
ди. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 232 с. – (Серія 
„Скарби Сходу”);

Захоплюючі розповіді / Алі Сафі; перекл. з перської, упорядкув., 
заг. редакція Р. Гамади. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 
2011. – 248 с. – (Серія „Скарби Сходу”); 

Весела книга / Алі Сафі; перекл. з перської Р. Гамади. – Тернопіль: 
Навчальна книга – Богдан, 2011. – 156 с. – (Серія „Скарби Сходу”);

Антологія перського гумору / Перекл. з перської, упорядкув., заг. 
редакція Р. Гамади. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 
528 с. – (Серія „Скарби Сходу”);

Анекдоти про Муллу Насреддіна / Перекл. з перської, упорядкув.        
Р. Гамади. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 288 с. – 
(Серія „Скарби Сходу”). Цю ж книгу у кишеньковому форматі пере-
видано в 2011-му.

Пам’ятаю, як за радянських часів вивчав на факультеті жур-
налістики у Київському державному університеті імені Тараса 
Шевченка курс літератури народів СРСР. Лекції нам читав док-
тор філологічних наук Олег Бабишкін, якого студенти боялися, 
мов вогню, – Олег Кіндратович вимагав від майбутніх праців-
ників ЗМІ бездоганного знання шедеврів грузинської, азербай-
джанської, вірменської, узбецької, таджицької та інших літе-
ратур Радянського Союзу. „Вплинути” на колишнього фронто-
вика було неможливо – він рішуче ставив „двійки” навіть за 
одну непрочитану книгу (а в переліку обов’язкової літератури 
налічувалися сотні томів!), запитуючи на іспитах своїм непо-
вторним „незлим, тихим” голосом: „А скажіть-но, шановний, як 
звали коня Абая Кунакбаєва?”.

Олега Кіндратовича вже давно немає на світі, але ми, його 
студенти, досі з великою вдячністю згадуємо колоритного ви-
кладача, завдяки якому прочитали чудові твори Фірдоусі, Са-
аді, Гафіза, Нізамі, Омара Хайяма, Шота Руставелі, Констан-
тина Гамсахурдія, Галактіона Табідзе, Нодара Думбадзе, Йона 
Друце, Едуардаса Межелайтіса, Віліса Лациса, Йонаса Авіжю-
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са, Паруйра Севака, Расула Гамзатова, Чингіза Айтматова, 
Василя Бикова… 

На жаль, нинішні молоді „акули пера” про більшість цих ви-
датних письменників навіть не чули. Ні, мені зовсім не шко-
да розваленої імперії. Але навіщо ж відмовлятися від мудрих 
духовних скарбів? Конкретний приклад – пройшов нещодавно 
чернігівськими книжковими крамницями і в жодній не натра-
пив на „Іранські народні казки”, „Антологію перського гумору”, 
„Анекдоти про Муллу Насреддіна” та інші шедеври світової 
класики, які з 2008 року випускає в світ тернопільське видав-
ництво „Навчальна книга – Богдан”. На моє запитання продав-
ці лише руками розвели: „Переклади з перської? Ну ви даєте! 
Кому це зараз потрібно?!”. 

На жаль, немає поки що „Скарбів Сходу” і в чернігівських 
бібліотеках. Хоч особисто я переконаний – такі книжки потріб-
но вивчати в школах, коледжах та вишах. Взагалі, шкільна 
програма давно потребує кардинальних змін. Дітей потрібно 
не примушувати, а заохочувати до читання. При цьому книги 
мають бути зрозумілими і цікавими. На власному досвіді пере-
конався: дивовижні, пригодницькі казки й дотепний гумор на-
родів Сходу малеча сприймає із задоволенням. Головне, щоб 
ці яскраві, ошатно видані книжки були в наших оселях – діти 
самі візьмуть їх до рук.

До речі, коли я розповів про українські переклади з перської 
своїм московським колегам, ті були просто ошелешені: „Если 
такие книги издают  в вашем государстве, значит, вы – не 
безнадёжны”. 

Власне, наші державні мужі до унікального проекту не ма-
ють жодного відношення. „Скарби Сходу” – це, без перебіль-
шення, перекладацький подвиг письменника і науковця Рома-
на Романовича Гамади та самовіддана, подвижницька діяль-
ність видавництва „Навчальна книга – Богдан”.

Упорядник „Скарбів...” народився 30 вересня 1961 року в 
місті Добромиль Старосамбірського району Львівської облас-
ті. Сходознавець, перекладач, літературознавець. Лауреат 
літературної премії імені Миколи Лукаша (1999) та першої лі-
тературної премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації 
Українського Вільного Університету в Нью-Йорку (2008). Член 
Національної спілки письменників України. Старший викладач 
кафедри сходознавства Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка. Закінчив філологічний факультет та 
курси перської мови у Львівському університеті імені Івана 
Франка. Вивчав чеську мову та мистецтво на дворічних кур-
сах гідів-перекладачів при Бюро міжнародного молодіжного 
туризму (БММТ) „Супутник”. Постійний автор журналу інозем-
ної літератури „Всесвіт”. Творчі й наукові зацікавлення: пер-
ська класична й народна література, персомовна література 
Індії. Нагороджений почесною грамотою Міністерства культу-
ри й ісламської орієнтації  Ісламської Республіки Іран (2004). 
Окремою книгою вийшли „Перські оповідки” у 2-х томах (Львів: 
ЛА „Піраміда”, 2007). У 2008 році спільно з видавництвом „На-
вчальна книга – Богдан” Романа Гамада заснував дві нові серії 
– „Скарби Сходу” та „Пам’ятки світової літератури” – видання, 
які не мають аналогів в Україні.

Коли я попросив пана Романа розповісти про себе, він від-
повів оригінально, як гарний письменник: „Є такий сайт – „Зам-
ки та храми України”, який заснували Ірина Пустиннікова й 
Ігор Хома. Коли зайдете на Старий Самбір, побачите, мабуть, 
єдиний в Європі єврейський збережений цвинтар (по дорозі на 
Турку, в околицях Старого Самбора). Моя рідна тітка – Казими-
ра Броніславівна Райхель (голова добромильського осередку 
поляків). Моя бабуся-небіжчиця – Варвара Гамада – ходила 
до війни в польський костел, синагогу і православну церкву. 
Вона вміла читати лише по-польськи. З’ясуйте для себе, що 
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таке Добромиль, Саліна... У нас люди багато не говорять, так 
само, як і мій товариш з іракського Курдистану (на іншому сай-
ті йшлося про трагедію міста Халабдже, що сталася внаслідок 
газової атаки Хусейна, – у 1988 році, аби впокорити волелюб-
них курдів, одіозний диктатор застосував заборонену хімічну 
зброю, від якої загинули мученицькою смертю тисячі людей 
– С. Д.)”.

Також Роман Гамада надіслав світлину: „Це – мої рідні ліси, 
які сьогодні, на жаль, уже належать Польщі. Почитайте Єжи 
Гарасимовича „Руський ліхтар, або Небо лемків” у перекладі 
Ігоря Калинця – я  трохи доклав рук до цього видання...”. 

У Добромилі, під час своїх мандрів Західною Україною, я по-
бував, і це невеличке містечко, розташоване кілометрів за сто 
від Львова на прикордонні з Польщею, над річкою Вирва, мені 
запам’яталося. Тамтешні мешканці із задоволенням перека-
зували, що тут, у василіанському монастирі святого Онуфрія, 
вперше одягнув чернечу рясу майбутній митрополит Андрей 
Шептицький; в Івана Франка, під час його виборчої кампанії 
до сейму, вкрали чоботи; завітав сюди і знаменитий бравий 
солдат Швейк (не вірите – уважно перечитайте роман Гашека).

Добромиль овіяний чарівними легендами. Одна з них 
пов’язана з руїнами замку Гербуртів. Цей заможний і славний 
рід немало зробив для розвитку міста. Кажуть, кожен Гербурт, 
помираючи, перетворювався на сивого орла, звивав гніздо на 
прилеглій до замку скелі і виводив пташенят. Однак знайшовся 
Гербурт, котрий не вірив у легенду і насміхався з неї. Тож, аби 
довести, що все це – вигадки, вирушаючи на лови, поцілив у 
орла. Але, повернувшись додому, з жахом довідався про рапто-
ву смерть свого єдиного сина. Так і зникла шляхетна династія...    

У 1880 році Добромиль вважався єврейським містечком. 
За свідченнями науковців, тут мешкало 2734 жителів, а в Ен-
ґельсбрунні, розташованому поруч, – 291 (загалом 655 римо-

католиків, 479 греко-католиків, 1884 євреїв і 7 віруючих інших 
релігій). У 1921-му Добромиль мав 5386 мешканців, серед 
яких – 2119 євреїв. Зі зрозумілих причин нині ситуація істотно 
змінилася...  

Вразила мене й трагедія Саліни. У червні 1941 року органи 
НКВС стратили тут близько 3600 людей (зокрема в’язнів пере-
мишльської тюрми, де відбували покарання переважно україн-
ські патріоти), живцем вкинувши їх у соляні шахти. Старожили 
пригадують, що потім кілька діб звідти лунали крики і стогони 
замордованих жертв. 

У дитинстві малому Романові страшенно подобалися східні 
казки – не одне покоління сходознавців виросло з „Тисячі й 
однієї ночі” в перекладі М. Сальє. І Роман Романович завжди 
про це пам’ятає – все-таки, який потужний вплив справляє хо-
роший переклад! 

„Ще в дитинстві, – пригадує він, – у кримському санато-
рії, в Гаспрі, мені потрапила до рук цікава книга – „Китайские 
народные сказки”. Вона справила на мене велике враження – 
деякі казки не забув і досі (зокрема „Кукурузный початок”). Тоді 
ще не виникало запитань, чому немає українських перекладів, 
а коли й траплялися, то були здійснені з братньої мови (гадаю, 
ще можна знайти в бібліотеках „Азербайджанські казки” 1956 
року випуску). З великим ентузіазмом люди купували й читали 
своїм дітям книгу „Мудрий звіздар. Афганські та іранські казки” 
(„Веселка”, 1967) у перекладі з російської Микити Шумила. За-
ради справедливості, треба сказати, що його тексти іранських 
казок і досі читаються з великою приємністю. Микита Шумило 
залишив помітний слід у художньому перекладі. Проте на такі 
деталі, чи перекладено безпосередньо з оригіналу, читач, зви-
чайно, не звертав уваги. Тим більше, що пропагувалася теорія 
подвійного, а то й потрійного перекладу (з перської – на ро-
сійську, а з російської – українською). І зовсім ігнорували той 
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факт, що російський перекладач орієнтувався на російського 
читача”.

Безперечно, все це вплинуло на світогляд Романа Гамади 
та вибір його професії. А фахівець він – напрочуд ретельний, 
адже усвідомлює, що вперше намагається донести твір до 
українського читача. 

„Перекладів із перської українською не те що небагато – їх 
майже не було зовсім, окрім хіба що перекладів Омара Хайя-
ма, Гафіза, кількох перекладів Сааді та Фірдоусі у виконанні  
В. Мисика, двох версій „Книги папуги” (Кадері та Ібадулли), 
уривків з „Масневі-йе манаві” Румі у виконанні Я. Полотнюка 
та й практично все, – констатує упорядник „Скарбів Сходу”. 
– Перекладати вперше – завжди відповідально. Кожен сходо-
знавець, який прагне бути серйозним і оригінальним дослід-
ником, передусім намагається перекладати безпосередньо з 
рукописів і вже в другу чергу – з критичних видань. 

Перська література – надзвичайно багата у всіх її виявах, як 
у класичному, так і народному. По суті, корпус народної літе-
ратури досі ще не досліджений, це – анонімна література XII-
XVII ст., яка лишень зафіксована, „описана” за назвами творів 
у спеціальних каталогах; вона чекає на свого дослідника – у 
сотнях і тисячах рукописів, зберігаючись у спеціальних „древ-
лесховищах”. Так, двотомник „Перських оповідок” я переклав 
із надзвичайно цінного і найповнішого рукопису № В-256 (56 
творів), переписаного 1687 року в Індії в епоху розквіту динас-
тії Великих Моголів („Персидские и таджикские рукописи. Крат-
кий алфавитный каталог / Под ред. Н. Д. Миклухо-Маклая: В 
2-х т. – М.: Наука, 1964. – С. 527-529”). Зайве  казати, що пе-
реклад творів із цього рукопису здійснений уперше не лише 
українською мовою, а й європейською.

Персомовна література Індії – явище надзвичайно оригі-
нальне, тому й не дивно, що перекладача увесь час тягне в 

Делі, Лакгнау, Лагор тощо, де були найбільші культурні центри, 
а також найкваліфікованіші переписувачі при дворах султанів. 
До речі, перекладений мною персомовний письменник Індії 
XIII ст. Мохаммед Ауфі уперше ввійшов в українську літерату-
ру. Цікаво зазначити, що й досі немає російського перекладу 
його творів. Правда, в Казахстані з’явилася невеличка книжеч-
ка вибраного із „Зібрання історій та світочі переказів”.

Пан Роман, як то кажуть, „виріс” із „Всесвіту” і там, у журна-
лі, пройшов хорошу школу. „Перший мій переклад, надісланий 
до „Всесвіту”, так і не був опублікований, – пригадує він, – за 
що я дуже вдячний О. Микитенкові та О. Тереху. Було цілком 
зрозуміло, що не досить знати іноземну мову, треба працюва-
ти над рідною, що я й робив довгі роки, укладаючи власний 
словник-глосарій, як цим займалися впродовж свого життя  
М. Рильський, М. Бажан, М. Лукаш. 

Моїм постійним редактором був Олександр Терех – надзви-
чайно тонкий знавець української мови. Саме у „Всесвіті” гар-
тувалися такі твори, як „Трактат на розвагу серця” знаменитого 
перського сатирика XIV ст. Убейда Закані, середньовічні пер-
ські оповіді, анекдоти про Муллу Насреддіна, класична обрам-
лена повість XI ст. „Бахтіяр-наме” та ін. Українське сходознав-
ство було знищене, і тому довелося надолужувати втрачене з 
подвійною або ж потрійною силою.

Спершу з’явилася ідея створення „Антології перського гу-
мору” після згаданих публікацій. Аби втілити ідею в практику, 
довелося ще довго працювати, шукаючи тексти, замовляти 
книги в Ірані. Укладаючи „Антологію...”, паралельно завершив 
переклад „Анекдотів про Муллу Насреддіна”, і таким чином ці 
книги поклали початок серії „Скарби Сходу”. Чим хороша се-
рія? Передусім вона мобілізує перекладача і накладає на ньо-
го певний моральний обов’язок”.  

Взагалі, я щиро дивуюся, який огром праці здатна виконати 
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одна людина, фанатично віддана своїй справі! Адже йдеться 
не лише про кількість та обсяг уже виданих книжок (що, без-
перечно, вражає). Досить відкрити будь-який твір, на будь-якій 
сторінці, аби переконатися, що Роман Гамада не просто ме-
ханічно відтворює тексти класиків. Його переклади органічно 
передають неповторну манеру письма кожного автора, і що 
особливо імпонує, створені гарною українською мовою. Пан 
Роман – вишуканий стиліст, який, мов золотошукач, промиває 
тонни піску, щоб добути кілька крихт золота.

Власне, цим і відрізняється справжній Майстер від ремісни-
ка. Бо часом береш до рук ту чи іншу антологію перекладів і з 
прикрістю констатуєш, що всі поети, представлені в ній, – бук-
вально на одне обличчя. 

„Однакові в них мова, стиль, лексичний набір. Затули доло-
нею ім’я автора, і не побачиш різниці між Верленом чи Апол-
лінером, – говорить Роман Гамада. – Хороший перекладач – 
справді тоді хороший, коли він універсальний, різножанровий.

Зараз дуже багато дилетанства, кожен перекладає так, як 
він це розуміє. Немає спадкоємності в галузі художнього перек- 
ладу. Не спрацьовує ланка перекладач – літературний редак-
тор. Тут треба відверто спитати: де ж готують перекладачів (і 
чи взагалі їх можна готувати) і де готують літературних редак-
торів? Варто переглянути навчальні програми редакторського 
відділення Поліграфічної академії і з’ясувати, хто там викла-
дає редагування художньої літератури і редагування дитячої 
літератури зокрема (в кращому разі як спецкурс). Ми з поди-
вом побачимо, що викладають люди, які взагалі жодного дня 
не працювали у видавництві. А що таке вузівська практична 
стилістика української мови? Української мови не навчають у 
жодному українському вузі, там навчають лише формальної 
граматики української мови, історії мови з величезним нахи-
лом у загальне мовознавство. Логічно було б думати, що готу-

ють фахівців на факультетах іноземної мови, на слов’янському 
відділенні, адже повсюдно читають теорію і практику перекладу.

Коли автор приносить рукопис до видавництва, він, на жаль, 
повинен радіти, що редактор не втручається в його текст і в 
кращому разі лишень розставить коми (спитайте у редактора, 
чи він знає про книгу „Складні випадки пунктуації” А. Бєлін-
ського). Тут іще завинила комерціалізація видавництв і відчай-
душна гонитва за прибутками. Лише кілька видавництв стоять 
на сторожі слова, зокрема київський „Юніверс”. Чому? А тому, 
що головний редактор Олег Жупанський – представник слав-
ної когорти „всесвітян”. 

Коли хочу дістати насолоду від художнього тексту, читаю 
переклади Володимира Митрофанова американського авто-
ра Трумена Капоте – „Лугова арфа” й „Сніданок у Тіффані”, а 
також Ернста Теодора Амадея Гофмана у перекладі Євгена 
Поповича та Сидора Сакидона. Серед сучасних перекладів 
чогось подібного не знаходжу. До речі, про „Золотий горнець”. 
Слово „горнець” не знайдете навіть у академічному багатотом-
ному словнику української мови”, – зауважує Роман Гамада.       

„Старанний перекладач завжди намагається знайти жанро-
вий відповідник у рідній літературі, і це дійсно дуже допомагає в 
спробі наблизити твір до читача, – наголошує пан Роман. – Так, 
перекладаючи середньовічні перські фантастичні повісті з силь-
ним любовним струменем, довелося звертатись до українських 
фантастичних повістей, зокрема „Конотопської відьми” Г. Квітки-
Основ’яненка. Подібність цих творів дозволила в багатьох міс-
цях буквально „цитувати” „Конотопську відьму”, що, зрештою, 
створює в читача ілюзію, ніби твір написаний українською мо-
вою. Під час роботи над перським народним гумором дуже до-
помогла збірка Г. Нудьги „Українська народна сатира і гумор”.

В усій масі казок, перекладених українською мовою, годі 
знайти якісний текст; хіба що є винятком переклади І. Корун-
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ця, О. Тереха, зокрема його „Англійські народні казки” (К.: Юні-
верс, 1999). Тут може бути одночасно кілька факторів: звичай-
на халтура, нерозуміння самої суті казкового мовлення. Казки 
мають свої кліше, свої формули; у них не повинно бути слів, 
які несуть явні ознаки сучасності. В жодній народній казці ре-
чення не починається таким чином: „Відтак вони побралися в 
дорогу”; не може такого бути, щоб Котигорошко обурювався; 
або ж можна зустріти таке: „Качечка схилила свою голівку до 
поверхні води...”.

Працюючи над перськими казками, доводиться щодня, ре-
гулярно начитувати українські народні казки, придивлятися до 
них, щоб вони ввійшли в плоть і кров, щоб думав цією мовою. 
І увесь час читати вголос – все-таки усна народна творчість”.

Саме тому книжки серії „Скарби Сходу” можна відкривати на 
будь-якій сторінці, насолоджуючись красою рідної мови (до речі, 
на міжнародному конкурсі в Парижі 1934 року перше місце по-
сіла французька мова, друге – перська, а третє – українська). 

Власне, переконайтеся в цьому самі, прочитавши, напри-
клад,  казку  „Дядечко Навруз” („Іранські народні казки”) у пере-
кладі Романа Гамади (Навруз – день іранського Нового року, 
який співпадає з днем весняного рівнодення – 21 березня).

Дядечко Навруз
Живе собі на світі один старий чоловік на ім’я дядечко Нав-

руз. Коли настає перший день весни, він спускається з гори 
і з ціпком у руці прямує до міських воріт. На голові в нього 
повстяна шапка, кучері й борода намальовані хною; вбраний 
він у каптан з голубого оксамиту, підперезаний шовковим по-
ясом, шаровари з тонкого лляного полотна, а на ногах м’які 
сап’янці.

За міськими воротями живе одна стара жінка, яка з усієї 
душі любить дядечка Навруза. Коли надходить перший день 

весни, вона встає рано-вранці, згортає постіль, гарно приби-
рає в хаті й у дворі, підмітає долівку й збризкує її водою. Тоді 
чисто вмивається й чепуриться: малює собі хною волосся, 
руки й ноги, набілюється, кладе рум’яна, підводить сурмою 
очі й чорнить брови. Вона одягає шовкову спідницю, карма-
зинові шаровари й кашемірову свитку. Душить собі мускусом 
й амброю голову, лице й коси. Виносить килим і простеляє 
його на ґанку, перед маленьким басейном з водограєм, якраз 
проти саду, де буйно цвітуть плодові дерева й усяка весня-
на квіточина. На одну мальовану тацю кладе сім святкових 
страв – часник, оцет, сумах, лох, яблука, зелень і страву з 
солоду, а на другу кладе сім видів сушених фруктів та со-
лодощів. Потім розпалює мангал, ставить перед собою ка-
льян, проте не кладе в нього жарину, а сідає й дивиться на 
дорогу, чи не йде дядечко Навруз.

Не минає багато часу, як повіки в старої стають важки-
ми, її голову хилить дрімота, і вона потихеньку засинає.

Саме о цій порі надходить у двір дядечко Навруз, проте 
йому шкода будити стару жінку. Він зриває в саду одну гі-
лочку нагідок, кладе їй на груди і сідає скраю. З мангала бере 
жарину вогню, кладе її до кальяну, кілька разів затягується 
і розламує навпіл апельсин. Одну половинку він з’їдає з цу-
кровим сиропом. Одну жарину в мангалі пригортає попелом, 
щоб швидко не згасла, цілує стару в щоку і вирушає назад у 
дорогу.

Сонце потихеньку освітлює весь ґанок, і стара жінка про-
кидається. Спершу вона нічого не розуміє, та коли краще 
розглянеться, бачить – ой, лишенько! – всіх речей хтось 
торкався рукою. В кальяні дотліває жарина. Апельсин розла-
маний навпіл. В мангалі жарина пригорнута попелом. Щока 
її волога. Тоді вона здогадується, що то приходив дядечко 
Навруз і не хотів її будити. 
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Стара жінка дуже журиться, чому ж то після всіх її при-
готувань, саме тоді, коли приходив дядечко Навруз, її зморив 
сон і вона не змогла його побачити. Минає день за днем, і 
лишень одна думка ятрить її серце, як би то їй побачити 
дядечка Навруза. Тоді їй кажуть, що треба діждатися на-
ступного року, коли мине весна, літо, осінь і зима, знову повіє 
теплий вітерець і настане перший день весни. Тоді дядечко 
Навруз знову спуститься з гори, прийде до міста і вона змо-
же побачити його на власні очі. 

Стара жінка й згоджується. Проте ніхто не знає, чи 
вдасться їй наступного року побачити дядечка Навруза. Ка-
жуть, що коли вони побачать одне одного, настане кінець 
світу, та оскільки й досі не настав кінець світу, стара жінка 
й дядечко Навруз так і не побачили одне одного. 

„Дякувати Богові, у нас з іранцями – багато спільного в куль-
турі, мові, оскільки ми одного індоєвропейського кореня, тому 
великих бар’єрів при перекладі не виникає, – говорить Роман 
Гамада. – А ісламський світ читач сприймає лишень, як казко-
ву фантастику або ж екзотику”.

Однак, читаючи „Іранські народні казки”, „Анекдоти про 
Муллу Насреддіна”, „Антологію перського гумору” та інші кни-
ги з серії „Скарби Сходу”, я постійно ловив себе на думці, що 
немало сюжетів так чи інакше перегукуються з українськими 
народними казками та творами наших класиків.

Судіть самі. „В українській історичній думі гуляє Килиїм-
ським полем козак Ганджа Андибер.

На козаку, бідному нетязі,
три сіром’язі,
опанча рогозовая,
поясина хмеловая.

На козаку, бідному нетязі, сап’янці,
видно п’яти й пальці,
де ступить – босої ноги слід пише…

У такому-то перевдязі увіходить він до корчми у Черкасах, 
де з його виду насміхаються три дуки-срібляники та велять 
шинкарці Насті принести йому прокислого пива. Та посилає 
наймичку, проте наймичка не вточила пива з „дев’ятої бочки”, 
а з десятої, найкращої. Не хотячи більше зносити глузувань, 
він виймає черес із золотими червінцями і встеляє ними стіл. 
Зараз і дуки-срібляники, і Настя запрошують його „призволя-
тися”, на це козак вихиляється із вікна і гукає своїх товаришів, 
що сиділи у сховку; тії приносять дорогі шати, сап’янові чоботи 
і козацький шлик. Ось тут і виходить на яв, що він – ніякий не 
нетяга, а козацький гетьман Хвесько Ганджа Андибер. Відмов-
ляючись від почастунків, він не їсть, не п’є, тільки виливає усе 
на свої шати, при тім приказуючи:

Ей, шати мої, пийте-гуляйте!
Не мене шанують,
Бо вас поважають.
Як я вас на собі мав,
То й честі од дуків-срібляників не мав.

В аналогічній ситуації, – порівнює упорядник „Скарбів Схо-
ду”, – Ходжа Насреддін, прийшовши, щоправда, у багатий дім 
на гостину, спершу сидить ніким не помічений у самому кін-
ці лави, бо вбраний був, бачте, у латану сімряжку-халат. Та 
коли повернувся в той дім у коштовному каптані, його одразу 
ж садовлять на достойне місце й припрошують пригощатися. 
Проте не став куштувати Ходжа ні плову, ні халви, а заходився 
лишень тицяти рукавом у наїдки”. 
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„Здивувалися гості непомалу, бачачи отаку прояву, а мулла 
й каже:

– Коли ж ви являєте велику шанобу лишень достойно убра-
ним людям, то, виходить, і частування призначені для їхньої 
одежі” („Мулла на гостині”). 

(„Мулла на гостині” – ілюстрація з книги „Анекдоти про Муллу 
Насреддіна”; переклад із перської та упорядкування Романа Гамади. 
– Тернопіль: Начальна книга – Богдан, 2008. – Серія „Скарби Сходу”)

 
Взагалі, Ходжа Насреддін – узагальнений образ. Цей напів-

легендарний добродій народився в околицях Анкари у XIII ст., 

хоч усна традиція переносить його у ХIV вік. Однак вперше 
анекдоти про турецького Насреддіна були записані у XVI ст., 
притому цілком різні – від анекдотів літературних – до народ-
них та історичних. Ясна річ, що від справжнього Ходжі майже 
нічого не лишилося. Та й сам Насреддін – дуже різний: в одних 
випадках це – тонкий і кмітливий пересмішник, здатний блис-
куче виплутатися з будь-якої заплутаної ситуації, а в інших – 
наївний, простодушний, а то й недолугий чолов’яга, котрий по-
водиться, мов доросла дитина. 

„Помандрувавши далі на схід і здобувши собі там не меншу 
популярність (у Ірані він зробився Муллою Насреддіном), На-
среддін міцно вкоренився і на Балканах, не минув він і України, 
– зазначає Роман Гамада. – Тут чи не першим звернув на це 
увагу М. Драгоманов на сторінках „Киевской старины” (1886, 
Т. 14, № 2-3) у статті „Турецкие анекдоты в украинской народ-
ной словесности”, подавши до уваги чимало прикладів побу-
тування перелицьованого Ходжі. Якщо у Закані роль недотепи 
відводилась казвінцеві – мешканцеві іранського міста Казвін 
(„Один казвінець впав у глибоку яму…”), який згодом зробився 
знову-таки муллою Насреддіном, то в українському фольклорі 
роль Насреддіна пропонувалась уже циганові, і, як слушно за-
уважив М. Драгоманов, український оповідач у деяких випад-
ках не до кінця розумів самого гумору, бо при передачі могли 
випадати окремі деталі, і що важливо: „з самого початку укра-
їнський оповідач відчував іще, що жарт належить чужинцеві”. 

Ось відкіля узявся у Степана Руданського хитрий циган (за-
вважимо принагідно, що український письменник проживав 
довший час не де, як у Ялті, в Криму). Ті ж анекдоти, що й у 
„Ресале-йе дильгушай” перського сатирика, ми уже сприймає-
мо у Руданського як свої, такі давні й добре знайомі – це й „Ци-
ган в огірках”, і „Жалібний дяк” та ще багато інших. Долучився 
до „насреддіани”, сам того не гадаючи, й Франко-фолькло-
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рист, записавши у Жовківському повіті казку „Піп на казанні”, 
яка буквально повторює „Проповідь мулли”, і ми бачимо, що 
це звичайна сліпа копія, хіба що там проповідником виступає 
мулла, а у нас – сільський піп”.

Так сталося, що водночас зі „Скарбами Сходу” я прочи-
тав чудові „Легенди Львова” Юрія Винничука. І там, у розділі 
„Скнилівські мудрагелі”, побачив жарт „Новий панотець”, який 
також дуже подібний до „Проповіді мулли”. Можете порівняти. 
Спочатку процитую переклад із перської Романа Гамади:

„Одного дня мулла, піднявшись на казальницю, почав та-
кими словами:

– О люди, чи ж відаєте ви, що казатиму вам нині?
– Ні, ми того не свідомі, – відповіли молільники.
Розсердився мулла, зійшов униз із казальниці та й гово-

рить:
– Ба, раз ви такі на розум убогі, то нічого я вам нині і не 

казатиму.
Сказав отак та й пішов собі відтіля.
А другого дня, як знову піднявся на казальницю, став пи-

тати у них те саме, що питав учора. Порадившись проміж 
себе, люди відповіли йому:

– Авжеж, знаємо, що ти хочеш сказати.
От мулла й мовить їм:
– Коли ж вам усім відомо, яку то я проповідь казатиму нині, 

то нічого мені тут і розводитись.
Та й зійшов із казальниці додолу і подався з мечеті, поли-

шивши молільників вкрай здивованими. Як пішов ото мулла, 
люди і врадили між собою, що коли мулла повторить оте 
своє хитре питання, одні нехай казатимуть, що уже зна-
ють, мовляв, його речі, а другі казатимуть, що, мовляв, не 
знають, і отаким-ото чином мулла хоч-не-хоч, а виголосить 
своє казання.

Ото третього дня мулла знову піднявсь на казальницю й 
повторив те саме питання. Одні люди казали йому на одвіт: 
„Та ні ж бо, мулло, сном-духом не відаємо!”, а інші прохали, аби 
він нарешті над ними зглянувся.

Тож змилосердився мулла та й каже:
– Добре, любі мої. Отеперечки тії, що знають, нехай роз-

кажуть тим, що не знають, – та й пішов собі, лишивши мо-
лільників отетерілими з подиву”. 

(Проповідь мулли // Анекдоти про Муллу Насреддіна; перекл. з 
перської, упорядкув. Р. Гамади. – Тернопіль: Навчальна книга – Бог-
дан, 2008. – С. 9-10)     

А тепер – жарт, записаний Юрієм Винничуком: 
„Дуже тішилися скнилівці, коли в їхній церкві почав прави-

ти новий священик. Бо походив він, ясна річ, зі Скнилова. На 
першу відправу набилася повна церква люду. Священик обвів 
їх задумливими очима і спитав:

– Люди добрі, чи знаєте ви, що я вам нині буду казав?
– Нє, де там, не знаємо, – загув натовп.
– Ну, як не знаєте, то чого буду дурно пашталакав? Йдіть 

з Богом.
Наступного дня скнилівці порадилися і вирішили відпові-

сти навпаки.
– Знаємо, аякже, знаємо! – дружно гукнув натовп.
– Ну, коли знаєте, то й не треба повторювати. Йдіть з 

Богом.
Третього дня скнилівці вирішили розділитися: одні будуть 

казати „знають”, інші – „не знають”. Так вони і вчинили. Коли 
панотець зачув той гармидер, то сказав:

– Люди добрі, слухайте мою раду. Нехай ті, що знають, 
розкажуть тим, котрі не знають. Та й ідіть собі з Богом”.

(Винничук Ю. Новий панотець // Легенди Львова: Видання сьо-
ме. – Л.: ЛА „Піраміда”, 2010. – Кн. 1. – С. 357-358)
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Власне, всі колоритні персонажі розділу „Скнилівські му-
драгелі”, який доповнюється і в другій книзі „Легенд Львова”, 
– скнилівці – чимось нагадують Муллу Насреддіна саме в іпос-
тасі „великої дитини”   („Криниця”, „Скнилівське яйце”, „Файна 
рада”, „Історія з носом”, „Недосолений борщ”, „Як бузьок жито 
толочив”, „Хвіст за пазухою” та ін.).

Також вражають і водночас приваблюють своєю просто-
душністю й „Холмські мудрагелі” (персонажі іншого розділу 
„Легед…”), правда, це – вже не українці, а євреї: „Як Холм бу-
дувався”, „Холмська лазня”, „Сикавка”, „Гора”, „Холмські ра-
хунки”, „Львів’янин в цюпі”, „Файфель купує козу” тощо). 

Втім, читаючи про походеньки Мулли Насреддіна, мимоволі 
пригадуєш іскрометні грузинські кінострічки, герої яких пово-
дяться не менш дивовижно. „Грузія – багатонаціональна дер-
жава, – розповідає український миротворець Вадим Мисник, 
персонаж моєї книги „Життя між кулями” (Чернігів: Видавець 
Лозовий В. М., 2011). – Там мешкають аджарці, мінгрели, сва-
ни, абхазці... У кожного – свої національні традиції. Свани – 
жителі гір. І, як ми дізналися, практично всі популярні за радян-
ських часів короткометражні грузинські кінокомедії присвячені 
сванам. Вони мешкають у Кодорській  ущелині. Це – дуже про-
стодушні й довірливі люди. Буквально вірять кожному слову! 
Але, не приведи Господи, їх обдурити чи скривдити! Зле жар-
тувати з ними не можна ні в якому разі, бо горяни, якщо об-
разяться, здатні і силу застосувати. Вони – горді, загартовані, 
фізично дужі – можуть не втерпіти! Випадки такі були… Проте 
українські вояки у подібні халепи не потрапляли, бо напрочуд 
легко знаходили спільну мову з місцевим населенням”.

Хоч особисто мені ближче до душі вишукано кмітливий бла-
зень, який віртуозно висміює пихатих, жадібних і лицемірних 
людей. Здається, тут Насреддіну немає рівних!  

Ціна запинала
Один емір прийшов митися в лазню. У лазні для насміху він 

спитав у мулли:
– Коли б я став гулямом,* скільки б я тоді вартував?
– П’ятдесят динарів, – сказав мулла.
Емір, розсердившись, закричав:
– Блазню, та таке банне запинало, що я пов’язав на себе, 

п’ятдесят динарів вартує!
– Та я, власне кажучи, цінував тільки одне запинало, – від-

повів мулла.
_______________________________________
* Гулям – воїн або слуга при дворі правителя.
 

(„Ціна запинала” – ілюстрація з книги „Анекдоти про Муллу На-
среддіна”; переклад із перської та упорядкування Романа Гамади. 
– Тернопіль: Начальна книга – Богдан, 2008. – Серія „Скарби Сходу”)
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Хоча… З неабияким задоволенням у тих же „Легендах 
Львова” я прочитав про короля Данила та його блазня Олель-
ка, котрий міг дотепно пошити в дурні будь-якого чванька („Ко-
ролівський подарунок”,  „Змагання малярів”,  „Данило в гніві”,  
„Сліпі та зрячі”,  „Королівський кінь”,  „Заклад”,  „Як Олелько 
ділив яйця” та ін.).

До речі, герої мого нарису „Тріумф «віртуозів Шевчука»” з 
книги прози та публіцистики „Троянці” (Чернігів: Видавець Ло-
зовий В. М., 2012) – артисти Військово-музичного центру Сухо-
путних військ Збройних Сил України – торік успішно виступили 
у французькому Сен-Кантені, на знаменитому фестивалі, який 
щороку влаштовується на честь… блазня.  

„Взагалі, Сен-Кантен – місто стародавнє, – пригадує на-
чальник – художній керівник Військово-музичного центру Олек-
сандр Шевчук. – У IV столітті воно входило до складу Римської 
імперії. І назву свою отримало від прізвища римлянина, який 
прийняв християнство (за що й постраждав – чоловік загинув 
мученицькою смертю і став святим). У місті споруджено пре-
красну базиліку – найвищу в Європі. Власне, там варто побу-
вати хоча б для того, щоб помилуватися цим справжнім дивом 
світу, неймовірним архітектурним шедевром. Адже описати ту 
грандіозну споруду неможливо – її треба бачити! 

Фестиваль називається „Буфо”. Виявляється, у XVIII століт-
ті там мешкав блазень – Буфо. Його знало все місто!  Хтось 
здивується, що так вшанували не короля чи якогось знатного 
вельможу, а блазня, котрий прославився своїми дотепами та 
витівками. Однак жителі переконані: Буфо цілком заслуговує 
таких почестей. Він був дуже розумним і популярним у народі, 
й дошкульно висміював недоліки влади. 

Отож щороку у Сен-Кантені влаштовують водночас яскра-
вий, феєричний карнавал і знаменитий міжнародний фести-
валь, присвячений незабутньому Буфо. Це святкове дійство 

не проводили лише в роки французької революції, коли завзя-
то працювала гільйотина і летіли голови тисяч невинних горо-
дян. Але з 1842-го унікальний, видовищний фестиваль духо-
вих оркестрів організовують там постійно. Отже цій традиції 
– не одне століття!”.

Велике враження справила на мене й „Антологія перського 
гумору”, де зібрано найкращі зразки перського класичного та 
народного гумору: анекдоти і жарти, притчі, повчальні історії, 
а також історичні та напівісторичні анекдоти у талановитих пе-
рекладах Романа Гамади, Миколи Ільницького, Яреми Полот-
нюка, Надії Вишневської і Валерія Рибалкіна. Українському чи-
тачеві вперше пропонуються фрагменти таких славнозвісних 
творів, як „Ґулістан” („Трояндовий сад”) Сааді Шіразі, „Багарис-
тан” („Весняний сад”) Абдаррахмана Джамі, а також твори ма-
ловідомих письменників, зокрема „Зібрання історій та світочі 
переказів” персомовного письменника Індії ХІІІ ст. Мохаммеда 
Ауфі. Практично в повному обсязі подано пародійні трактати 
знаменитого перського сатирика й гумориста XIV ст. Убейда 
Закані „Трактат на розвагу серця” та „Сто порад”. Перед чи-
тачем постає ціла галерея образів середньовічних мусульман 
– арабів, персів, таджиків, індійців, які знають і вміють цінувати 
дотепне слово, сповнене мудрощів та лагідної повчальності.

Про побожного злодія і господаря саду

Якийсь заброда в сад чужий заліз,
Став з дерева плоди скидати вниз.

Прибіг господар: – Чом заліз ти в сад?
Ану, злодюго, повертай назад!

Відповідає злодій: – Що верзеш?
Я божий раб і сад цей – божий теж.
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Не трать даремно, скупердяго, слів,
Бо я за щедрий стіл Аллаха сів.

Господар до слуги: – Шнурка принось,
Я хочу гостю показати щось.

До груші прив’язав його – й мовчком,
Почав по спині молотить дрючком.

Гість крикнув: – Бога бійся, хочеш ти
Невинного мене у гріб звести!

Той відповів: – Не божий дрюк хіба
По плечах лупить божого раба?

Оце ж ми з дрюком трудимось якраз:
Виконуємо Господа наказ!

(Джалаледдін Румі (1207-1273) „Маснаві-йе манаві”; переклад 
Миколи Ільницького та Яреми Полотнюка // Антологія перського 
гумору. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – Серія „Скар-
би Сходу”)   

Як зазначає Роман Гамада, перська народна література ак-
тивно взаємодіяла з літературою Індії. Зокрема, в індійському 
фольклорі сформувався цикл легенд про Бірбала, який мав 
титул „вершителя правосуддя” й „мудрого радника”. В цьому 
образі знайшли своє відображення „уявлення в середовищі 
городян, безсилих перед сваволею владоможців та впливових 
чиновників” про справедливого правителя. В народній твор-
чості сформувався цикл оповідань „Про великорозумного й 
хитромудрого Бірбала”.

А я одразу ж пригадав оповідки про славного львівського 
поета Варфоломія Зиморовича з уже згадуваного двотомника 

Юрія Винничука „Легенди Львова” („Історія з олією”, „Ґвалт”, 
„Загублені дукати”, „Масні гроші”, „Не ті жиди”, „Суха верба”). 
Митець жив у другій половині XVI – на початку XVII ст. і за свій 
розум та дотепність не раз обирався на посаду війта. „Коли 
Зиморович став бургомістром, – пише автор, – йому довелося 
розбирати чимало судових справ, а що чинив це дуже сприт-
но, львів’яни переповідали їх і тішилися, що дав їм Бог такого 
мудрого і справедливого бургомістра”.

Та й історії про короля Лева з цієї книги зображують його 
розумним і шляхетним правителем, котрий, до того ж, мав 
неабияке почуття гумору („Меч і піхви”, „Підкова і дукат”, „Як 
віщун хотів короля обдурити”, „Пугар вина”, „Костур”, „Нікому 
не минеться”, „Заснулі лицарі короля Лева”). Так, у оповідці 
„Намисто сирійського купця” стверджується: „За короля Лева 
казали, що можна покласти посеред вулиці гаман з грошима і, 
повернувшись наступного дня, застати його неторканим.

Із задоволенням прочитав і „Захоплюючі розповіді” та „Ве-
селу книгу” Алі Сафі у чудових перекладах Романа Гамади. Ці 
тексти належать до найпопулярніших творів перської літера-
тури. Вже понад чотириста років їх читають у країнах, де по-
ширена перська мова та близькі їй таджицька і фарсі-кабулі: 
в Ірані, Афганістані, Таджикистані, окремих районах Узбекис-
тану, Пакистану та Індії. Остаточна редакція була завершена 
письменником у 1533 році. Назва книги „Латаїф ат-таваїф” (до-
слівно – „Жартівливі оповідки про людей різних верств”) якнай-
повніше відображає зміст – письменник зібрав усе найцікаві-
ше і найкраще з арабської та перської класичної літератури. 
„Латаїф ат-таваїф” можна справедливо назвати першою анто-
логією перського гумору – дотепного, лагідного і повчального.

Алі Сафі народився наприкінці 60-х або на початку 70-х ро-
ків XV ст. в місті Герат, на північному заході сучасного Афганіс-
тану, або ж, як припускають, в іранському місті Сабзавар, звід-
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ки привіз його у ранньому дитинстві в Герат батько – Хусейн 
Ваїз Кашефі – професійний проповідник, а також блискучий 
літератор, автор „Анваре Согейлі” („Сузір’я Канопи”). 

„Значення „Латаїф ат-таваїф” полягає передусім в тому, що 
письменник зібрав у цій книзі все найкраще з творів, писаних 
як перською, так і арабською мовою, – наголошує Роман Га-
мада. – „Латаїф ат-таваїф” з повним правом можна назвати 
енциклопедією перського гумору, яка за обсягом та багатством 
матеріалу (число історичних осіб доходить до тисячі) співвід-
носиться з твором великого антологіста Мохаммеда Ауфі „Зі-
брання історій та світочі переказів”. Як і його великий попере-
дник, Алі Сафі віддав перевагу так званому історичному чи ж 
псевдоісторичному анекдотові, який становить собою коротке 
захоплююче або ж повчальне оповідання, де героєм виступає 
історична (часом вигадана, але яка вважається історичною) 
особа. Історичні анекдоти, з виразною сентенційністю та афо-
ристичністю, як правило, мають на меті на конкретних прикла-
дах „із життя” видатних людей проілюструвати й підтвердити ті 
чи інші моральні постулати”. 

Нині „Скарби Сходу” поповнилися ще двома розкішними кни-
гами – „Зібранням історій” Мохаммеда Ауфі та „Витонченими 
жартами” Убейда Закані. З творчістю цих видатних письменників, 
завдяки перекладам Романа Гамади, я познайомився вперше. 

Садідеддін Мохаммед Ауфі Бухараї (1172-1233) відомий як 
автор найстарішої антології перських поетів „Серцевина серце-
вин”, яка зберігає значення єдиного джерела з творчості поетів 
домонгольського періоду. Перу Ауфі належить також не менш 
цінна літературна пам’ятка „Зібрання історій та світочі пере-
казів”, у якій скомпоновані оповідання історичного, культурно-
го та літературного характеру. „Зібрання історій” справедливо 
називають антологією історичних та літературних оповідань, 
оскільки в ній зібрано 2113 літературних творів. 

Ауфі належить до числа персомовних письменників Індії. 
Рятуючись від монгольської навали, після блукань містами 
Мавераннагру, Хорасану, Гіндустану, побувавши на службі в 
різних правителів, він знаходить прихисток у Делі. Книга „Зі-
брання історій” написана для візира делійського султана. 

Кисра і господар
Одного дня сидів Кисра, і ввійшов кухар, і простелив пе-

ред ним скатертину. Кухар спіткнувся об узвишшя, де си-
дів падишах, і трішки з отої їжі пролив на Кисру. Коли Кисра 
оте побачив, він розсердився і велів кухаря скарати. Почув-
ши таке звеління, кухар узяв і вилив на голову Кисрі усе, що 
було в полумиску. „Як ти собі гадав, осмілившись на такий 
вчинок?” – спитав Кисра. „Коли ти за такий малий прогріх, 
що стався через мою необережність, вирішив мене скарати, 
люди тебе обмовлятимуть, і казатимуть вони: „Без малої 
провини ти скарав слугу і вчинив насильство”. Я ж не хочу, 
аби тебе вважали свавільцем, і тому я вилив на твою голо-
ву ввесь полумисок, бо коли ти мене скараєш на смерть, сеє 
значить, що ти скараєш мене за велику провину, а не за ту 
малу, яку я вчинив насправді”.

Кисрі вподобалися оці його слова, він простив кухаря і до-
стойно його винагородив.

(„Зібрання історій” / Мохаммед Ауфі „Джавамі аль-гекайат ва ла-
вамі ар-ревайат”; переклад із перської Романа Гамади. – Тернопіль: 
Навчальна книга – Богдан, 2012. – Серія „Скарби Сходу”) 

„Найвизначніший письменник-пародист і сатирик, народже-
ний Персією”, „людина талановита і вчена, один із майстрів 
стилю й чудового смаку”, „найученіша людина свого часу, 
яка досягла цілковитої довершеності в усяких мистецтвах та 
складанні книжок і трактатів”, „одна зі знаменитостей восьмо-
го століття” (за мусульманським календарем), – так відомий 
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англійський іраніст Едвард Браун писав про класика перської 
літератури Убейда Закані.

Нізам ед-Дін Убейдуллах Закані (повне ім’я письменника) 
народився в останній чверті XIII ст. в селі Закан (звідси його 
прізвище) поблизу Казвіна, розташованого на півночі Ірану. 
Походив зі знатного арабського роду. Стрілами сатири не ми-
нав нікого, „вдаючись до сміху і глузування, місцями аж надто 
грубого й сороміцького”. 

До книги „Витончені жарти” ввійшли вибрані твори знамени-
того письменника, зокрема хрестоматійна казка „Миші й кіт” і 
„Трактат на розвагу серця” – збірка класичних жартів, писаних 
арабською й перською мовами. 

„Безсумнівно, центральним твором Закані є „Ресале-йе 
дильґушай” („Трактат на розвагу серця”), – зазначає Роман Га-
мада, – найбільший з-поміж його трактатів, складений з корот-
ких оповідок-анекдотів, часто з історичним підтекстом, яким 
передує невеличкий вступ. Написаний у двох частинах – одна 
арабською, друга – перською, він є ніби підсумком багаторіч-
них блукань Убейда західними містами Ірану (твір недатова-
ний). Зібравши все почуте, а також те, „що було на пам’яті”, 
Закані виступає то звичайним собі пересмішником, то поринає 
у гущу народного гумору, точніше – гумору передмістя, часом 
цинічного, як сама епоха, загалом не позбавленого уроків гу-
манності й високої моралі, та бичує найлихіші пороки. Цілком 
народна й лексика цього твору, мова героїв, пересипана міц-
ними й скоромними слівцями (що тривалий час було суттєвою 
перепоною його адаптації іншими мовами) й замішана на пер-
сько-тюркському просторіччі”. 

Щит
Один дурнолобий чоловік вирушив на війну. Він узяв з со-

бою здорового щита, гадаючи, що буде із ним в безпеці. Що-

йно почалася битва, як з кріпості жбурнули каменюку і роз-
били йому голову. Він схопився рукою за голову і загукав: 

– Чи тобі повилазило?.. Ти не бачиш цього здорового 
щита, що поцілив мені в голову?

(„Витончені жарти” / Убейд Закані; переклад із перської Романа 
Гамади. –  Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012)  
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Ці книги – унікальні. Вперше українською мовою перекла-
дено з оригіналів і ошатно упорядковано шедеври перської 
(і світової!) літератури. Важливо, що всі книжки серії „Скарби 
Сходу” супроводжуються ґрунтовними і цікавими передмова-
ми Романа Гамади. 

Наприклад, „Антологія перського гумору” починається з ве-
ликої наукової розвідки, названої вельми оригінально – „… а 
потім доведи, що ти не верблюд”. „Українському читачеві до-
бре відомий напівжартівливий вислів, винесений у заголовок, 
– говорить упорядник. – У своєму етико-дидактичному й ве-
ликою мірою автобіографічному „Ґулістані” славнозвісний Са-
аді Шіразі, відмовившись від статусу придворного поета пра-
вителя Фарсу Атабека Абу-Бекра ібн Саада Занґі, у відповідь 
на прохання свого приятеля помогти йому влаштуватись на 
службу до якого-небудь владоможця, розказує йому таку прит-
чу: „Бачили, як бігла на відчай душі лисиця, спотикаючись і 
падаючи. Хтось поспитав у неї: „Яка тобі сталась причина і що 
тебе так нажахало?”. Відказала вона: „Чула я, що забирають 
усіх верблюдів та примушують їх тягати в’ючаки”. – „Ну й дур-
на ж ти! – сказав той чоловік. – Яке має відношення верблюд 
до тебе і що в тебе з ним спільного?” – „Мовчи, – відмовляла 
лисиця, – коли злобителі нарочито скажуть, що я – верблюд і 
мене піймають, хто ж тоді клопотатиметься, аби мене ослобо-
нили, хто ж тоді дослідить мою справу? Адже поки привезуть з 
Іраку протиотруйне зілля, вкушений змією дасть дуба”. Проте 
приятель не послухався, і довелось йому на тій службі „ску-
штувати гіркої”.

Отже, мовлячи словами Убейда Закані, нехай читачі вели-
кодушно вибачать таку кількість не завжди серйозних дотепів 
та жартувань, хоча в цій книзі доволі й витончених і серйозних 
думок, читання яких повинно розважити серце та дати пожи-
вок розуму. Розумні ж і справедливі жарти, як сказав Пророк, 

не лишень дозволені, а й потрібні, оскільки вони є причиною 
приязні та любові”.         

2012 р.
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Репортаж із казкового королівства

Крихітне дівчаточко Дюймовочка,
Бережене матір’ю Прамовою,
Не розквітне панною Дюймовою.
Нехристи її уже чатують – 
Викрадуть, прив’яжуть і зґвалтують.

Ніна Гавриленко 

Все тепер трапляється в казках – 
Що не скоїш діточкам на втіху!
Чебурашка так нерівно диха,
Закохавшись в бабцю Шапокляк.

Тільки їй не до метрових вух – 
Мріє про дещицю динаміту,
Щоб не міг у гості вже ходити
Рекетир-ласунчик Вінні Пух.

Карлсон підкладе вам П’ятачка – 
Відчиніть лише кватирку трішки…
Під надійну сукню Білосніжки
Колобок з „МакДональдзу” втіка.

Бармалей рятує всіх звірят – 
Тих, що лікувались в Айболитя…
Змій Горинич „Орбіт” їсть щомиті
І „Діролом” заїдає, гад.

Він тепер – козак на три села,
Написав роман „Нечиста сила”!
В критики Дюймовочка пішла – 
Дівчинка, звичайно, заслужила…
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„КрАпЛі ДоЩу, у КожНій З яКиХ  
віДЗерКАЛЮЄтьСя Світ” 

Бондаренко Іван. Розкоші і злидні японської поезії: японська 
класична поезія в контексті світової та української літера-
тури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 566 с.  

Пригадую, ніби це сталося сьогодні. Ми відпочивали з дру-
жиною в Криму. Красиво сідало сонце, й Таня вирішила скупа-
тися. Море було дивовижним, сповненим якихось особливих 
чарів і кольорів. Я вже наплавався досхочу, тож просто  стояв 
на березі, вдивляючись у далечінь. Граціозний силует молодої 
дружини зливався з морем, і мимоволі, заворожений побаче-
ним, я промовив подумки:

* * *
На вечірньому узбережжі
живе спокусливий кентавр:
жінка-море.

То була моя перша стилізована хайку. А невдовзі з’явилися 
інші:

* * *
Море, не вір медузі:
кохають, коли є
вибір.

* * *
По тарілці спорожнілій
ложкою шкребу:
чую, як кигичуть чайки.

* * *
Дивно мені:
намалював сонце,
а воно гріє.

* * *
Тяжко мені:
падають зірки,
а бажання закінчилися.

* * *
Добре мені:
красиво цвіте портулак
на моїй могилі.

* * *
Хто ми?
світає?
чи сутеніє?

Потім, ніби сама собою, виникла танка:

* * *
І був я поетом,
і жив тисячу років…
а потім – все минулося,
тільки відбитки Твоїх ніг
на піску.

До того я лише намагався створювати вірші. І раптом – таке 
неймовірне, магічне відчуття: пишеш, мов дихаєш... 

Напередодні тих незабутніх мандрів я відкрив для себе 
японську класичну поезію (лаконічну за своїми основними 
жанрами – танка, хайку – і надзвичайно глибоку за змістом), 



Несподівані зустрічі продовжують життя

104 105

Сергій Дзюба

прочитавши дві антології віршів, перекладені Іваном Бонда-
ренком. 

Пам’ятаю, з яким трепетом я сотні разів промовляв уго-
лос поетичні шедеври, які створили Какіномото-но Хітома-
ро (др. пол. VII – поч. VIII ст.), Ямабе-но Акахіто (перша пол.  
VIII ст.), Суґавара Мітідзане (845-903), Оно-но Коматі (834-
900), Кі-но Цураюкі (868-946), Мурасакі Сікібу (973-1019), 
Сайґьо-хосі (Сато Норікійо, 1118-1190), Іїто Соґі (1421-1502), 
Сьохаку (1443-1527), Сотьо (1448-1532), Мацуо Басьо (1644-
1694), Йоса Бусон (1716-1783), Кобаясі Ісса (1763-1827), Рьо-
кан (Ямамото Ейдзо, 1758-1831), Масаока Сікі (1867-1902), 
Йосано Акіко (1878-1942), Ісікава Такубоку (1886-1912), Тане-
да Сантока (1882-1940), Одзакі Хосай (1885-1926)... 

Ці вірші вразили і зачарували мене. Назавжди. Це як блука-
ти лісовими нетрями і несподівано натрапити на цвіт папороті.

* * *
Зніміть замки!
Впустіть до храму 
Місяць!

(Мацуо Басьо, 1691, в оригіналі вірша зазначена назва хра-
му: Укімідо – буддійський храм, розташований на озері Біва).

* * *
Вишневий цвіт
Бентежить нам серця!
Мабуть тому,
Що він також не знає
Ні долі власної, ні власного кінця!

       (Кі-но Цураюкі)

* * *
Що я залишу в спадок?
Навесні – 
Вишневий квіт,
Улітку – спів зозулі
І золото кленове восени.

       (Рьокан)

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
китайської, корейської та японської філології, заступник ди-
ректора Інституту філології Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка Іван Петрович Бондаренко на-
родився 6 жовтня 1955 року у м. Коропі на Чернігівщині. Вищу 
освіту здобув у Ленінградському університеті. Тривалий час 
жив і працював у Японії на посаді професора факультету між-
народної культури університету Тенрі (преф. Нара) – одного з 
найвідоміших лінгвістичних університетів країни. 

Він – автор понад 200 опублікованих наукових праць, пере-
кладач класичної і сучасної японської поезії: „Антологія япон-
ської поезії. Хайку. XVII-XX ст.”, Київ, 2002; „Антологія япон-
ської класичної поезії. Танка. Ренґа (VIII-XV ст.)”, Київ, 2004; 
„Збірка старих та нових японських пісень” („Кокін-вака-сю”), 
Київ, 2006; „Японська класична поезія”, Харків, 2007; „Сто 
краєвидів малювали хмари”, Київ, 2007; „По одному віршу ста 
поетів” („Хяку-нін іс-сю”), Київ, 2008; „Рьокан. Вибрані поезії”, 
Київ, 2008; „Кім Соволь. Ясний місяць. Лірика”, Київ, 2008. Ла-
уреат премії імені Миколи Лукаша (2004).

І ось ще один вагомий здобуток науковця – монографія 
„Розкоші і злидні японської поезії: японська класична поезія 
в контексті світової та української літератури”, видана за фі-
нансового сприяння Японського Фонду. Як пояснює автор, під 
„розкошами” розуміються неперевершена ліричність і над-
звичайно глибокий філософський зміст японської поезії, а під 
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„злиднями” – відносна бідність її жанрової палітри, обмежена 
кількість притаманних їй строфічних форм і виняткова лаконіч-
ність найпоширеніших із них – танка і хайку.

* * * 
Весняний дощ!
Шкода мені людей,
Які не вміють вірша написати.

(Йоса Бусон) 

Втім, як наголошує дослідниця танка А. Є. Глускіна: „П’яти-
вірш із його, здавалося б, монотонним чергуванням певних 
рядків є виразником різноманітних видів ліричної поезії. Це 
досягається завдяки розмаїттю поетичного синтаксису, вну-
трішньої мелодики, лексичних засобів і художніх прийомів, у 
результаті чого танка звучить і як народна пісня, і як вишу-
каний сонет на честь природи, і як зворушливий романс, і як 
лірична пісня, і як урочиста обітниця. Ця ємність короткого, ла-
конічного вірша також є національною особливістю малої фор-
ми мистецтва, мініатюри, що властива багатьом іншим видам 
японського мистецтва, зумовлює його специфіку та є великим 
досягненням”.

* * *
Якщо мене хто-небудь запитає:
„Яка вона – Японії душа?”,
Скажу, що схожа
На квітучих вишень в ранкових горах
Ніжний аромат!

(Мотоорі Норінаґа) 

Власне, Японія – це єдина країна у світі, в історії якої існу-
вало міністерство поезії, наголошує Іван Бондаренко. Ним ста-

ла створена 951 р. при імператорському дворі Японії „Пісенна 
палата” (Оо-ута-докоро, або ще Дайка-сьо чи Вака-докоро), 
чиновники якої займалися збиранням і переписуванням кра-
щих віршів, надісланих до столиці з усіх куточків країни, органі-
зацією поетичних конкурсів і укладанням офіційних поетичних 
антологій.

„Японія – це країна, де при імператорському дворі серед 
місцевої знаті, на відміну від тієї ж середньовічної Європи, 
протягом кількох століть популярними були не рицарські, а 
саме поетичні турніри, так звані ута-авасе, – зазначає автор 
монографії, – переможці яких, окрім слави й уваги з боку шля-
хетних дам, нагороджувалися високими державними чинами, 
достроковим просуванням по службі тощо. 

Японія – це країна, де в VIII-XII ст. конкурсний іспит для пре-
тендентів на будь-яку державну посаду при імператорському 
дворі або в провінції обов’язково передбачав теоретичне пи-
тання з китайської чи японської поетики, а також написання 
кандидатом на вакантну посаду власного вірша на запропо-
новану тему.

Японія – це країна, де за доби Нара (710-794) і за доби Хей-
ан (794-1185) дами та кавалери листувалися між собою ви-
ключно у віршованій формі.

Японія – це країна, де поетичні шедеври, створені впродовж 
багатьох поколінь кращими японськими поетами, трапляють-
ся на кожному кроці. Вони викарбувані на гранітних брилах, 
установлених поблизу того чи іншого історичного місця, прак-
тично в усіх мальовничих куточках країни: біля численних во-
дограїв, обабіч стародавніх доріг, на гірських перевалах. Вам 
обов’язково потрапить на очі покритий зеленим мохом камінь із 
викарбуваним на ньому віршем поруч із синтоїстським або буд-
дійським храмом, на пам’ятнику чи на могильному надгробку.

[…] Японія – це країна, у якій неможливо зустріти мешкан-
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ця, котрий за своє життя не спробував би скласти власного вір-
ша чи не знав би напам’ять кілька хайку з поетичної спадщи-
ни Мацуо Басьо, Йоси Бусона, Кобаясі Ісси, Масаоки Сікі або 
танка з відомих поетичних антологій „Ман-йо-сю”, „Кокін-сю”, 
„Сінкокін-сю”, „Хяку-нін іс-сю”. Із дитинства поезія так органіч-
но входить до повсякденного життя мешканців цієї країни, так 
тісно пов’язана з проявом їхніх почуттів і емоцій, що уявити 
собі японця, який не любив би поезію (чи принаймні відверто в 
цьому зізнавався), неймовірно.

У країні існує безліч аматорських поетичних клубів, гуртків, 
шкіл, котрі за власні кошти щороку друкують величезну кіль-
кість поетичних збірок та часописів із віршами своїх членів. 
Редактор популярного в Японії журналу „Тай-йо”  („Сонце”) 
Юдзьобо Хідеакі в одному з номерів, присвяченому японській 
поезії хайкай (№ 16, 1976 р.), зазначав, що „кількість японців, 
які пишуть сьогодні вірші в жанрі хайку, наближається до трьох 
мільйонів”. Кількість тих, хто складає вірші-танка, не менша, 
якщо не більша”, – наголошує Іван Бондаренко.

Навмисне наводжу таку велику цитату з дослідження на-
уковця, щоб потенційні читачі переконалися – ґрунтовна, со-
лідна монографія написана напрочуд цікаво, образно, гарною 
українською мовою. Безперечно, автор має неабиякий літе-
ратурний хист. Він – вишуканий, дотепний, органічний, а тому 
переконливий.

Звісно, йдеться не лише про наведений фрагмент – уся кни-
га така! Тому й читається, як то кажуть, на одному подиху. Я 
взяв її до рук під вечір і не зчувся, як поринув у захоплюючі 
мандри Країною Вранішнього Сонця. Читав до глибокої ночі, а 
вже на світанку, щойно розклепивши очі, мерщій відкрив диво-
вижну книжку, аби дізнатися, чим вона завершиться. 

Подібне трапилося зі мною, коли отримав від приятеля 
чудовий роман Бориса Акуніна „Алмазная колесница” зі зна-

менитого циклу про пригоди детектива Ераста Фандоріна. У 
бестселері російського письменника, до речі, розповідається 
про Японію… Але ж то – гостросюжетна, розважальна  беле-
тристика, вигадана талановитим літератором. А тут – серйоз-
не наукове дослідження великого обсягу, яке містить гори важ-
ливої інформації з посиланнями на сотні джерел, відповідну 
термінологію і глибокі аналітичні коментарі автора. 

Як вдалося Іванові Бондаренку створити Книгу, котру із за-
доволенням читатиме не лише вузьке коло науковців, а широ-
кий загал співвітчизників? Для мене це так і залишилося за-
гадкою. Можливо, його надихнули вірші?

* * *
З очима ненаситними блукаю
Під зливою
Вишневих пелюстків,
І серце
Разом з цвітом опадає!

 (Сьодзьо Сьохо, „Кокін-сю”)    

„Краплями дощу, у кожній з яких віддзеркалюється світ” на-
звав японську поезію відомий науковець О. А. Долін. „Немає 
нічого складнішого за простоту! І в цьому сенсі написати чо-
тири томи «Капіталу» значно легше, ніж невеличкий ліричний 
вірш, у якому йдеться про людські почуття, глибокі почуття”, 
– слушно зауважив у листі до Ганни Струнської від 27 грудня 
1899 року Джек Лондон. 

Справді, який асоціативний ряд про швидкоплинність та 
мінливість нашого життя можна вибудувати, розмірковуючи 
над проникливими хайку незабутнього Мацуо Басьо!
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* * *
Старий ставок.
Пірнуло жабеня – 
Вода сплеснула.

* * *
Тиша!
І тільки цвірчання цикад
Пронизує скелі.

* * *
Засохла гілка – 
Крука притулок.
Осінній вечір.

Порівнюючи доробок класиків світової літератури Мацуо 
Басьо і Тараса Шевченка, автор монографії водночас аналі-
зує дослідження та переклади творів Тараса Григоровича в 
Японії. Наприклад, мені було цікаво дізнатися, що в 1926 році 
побачила світ перша збірка віршів Тейсуке Сібуя, присвячена 
Тарасові Шевченку (у 1964-му книжку вже відомого японського 
поета перевидали – до 150-річчя з дня народження Кобзаря).

А скільки, виявляється, спільного в житті й творчості двох 
мандрівних поетів-філософів – українця Григорія Сковороди 
та „японського Сковороди” Рьокана (Ямамото Ейдзо)!

* * *
Живу у лісі
В хижці з трав та віття,
Де з року в рік
Плюща все довші коси,
Людських турбот не знаючи…
Лиш вітер

Спів лісорубів іноді доносить.
Латаю вдень 
Стару чернечу свиту,
Вночі вірші читаю
Просто неба…
І всім завжди кажу,
Що в цьому світі
Для щастя людям небагато треба. 

(Рьокан)

Аналізуючи історію становлення й розвитку японської кла-
сичної поезії, її найвищі досягнення, творчі здобутки відомих 
поетів, досліджуючи вплив на неї найрізноманітніших історич-
них та культурних чинників протягом VII-XX ст., автор приділяє 
основну увагу віддзеркаленню в японській поезії головних за-
сад синтоїзму та буддизму, а також національному менталіте-
ту і світогляду японців, тобто того, що, попри світове визнання 
й популярність, залишає цю поезію суто японською. 

Розділ „Японська поезія як дзеркало національного менталі-
тету” особливо привабив мене міркуваннями про загадковість і 
багатство японської душі, тисячолітні традиції, які сформували 
світогляд нації: біґаку („почуття краси”), кісецу („синхронізація 
повсякденного життя з порами року”), вабі / сабі („таємничий 
смуток самотності”), аймай („невизначеність”), ґірі („почуття 
обов’язку”), дзото („традиція обміну подарунками”), ґамбарі 
(„старанність”), кенкьо („скромність”), амае („залежність від 
доброзичливого ставлення інших”), тіммоку („мовчання”), ха-
раґей („спілкування без слів”).

У своїй праці „Дзен і японська культура”, присвяченій дослі-
дженню впливу дзен-буддизму на японську культуру в цілому 
й поезію зокрема, професор Д. Т. Судзукі стверджує, що багато 
в чому хайку відзеркалює особливості японського характеру – 
японці „не схильні до багатослів’я”, „не люблять сперечатися”, 
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„уникають інтелектуальних абстракцій”, вони „інтуїтивні й праг-
нуть зображати події, не коментуючи їх”.

„Хокку вражають своєю неперебірливістю. Ці вірші не «рос-
туть зі сміття», а залишаються з ним. Їм байдуже, про що 
казати, тому що важлива не картина, а погляд. Хокку не роз-
повідають про те, що бачить поет, а примушують нас побачити 
те, що видно й без нього, – наголошує науковець О. Геніс. – Ми 
бачимо світ не таким, яким він нам уявляється, і не таким, яким 
він міг би бути, і не таким, яким би він мусив бути. Ми бачимо 
світ таким, яким він був би і без нас.

Хокку не фотографують мить, а викарбовують її на камені. 
Вони зупиняють плин часу, як зупинений, а не зламаний годин-
ник. Хокку не лаконічні, а самодостатні. Недомовленість була 
б надмірною. Це – остаточний результат віднімання. Вони на-
гадують піраміди, монументальність яких не залежить від роз-
міру.

Сюжет у хокку розгортається за межами тексту. Ми бачимо 
лише його наслідок: життя, безперечна присутність речей, без-
компромісна реальність їх існування. Речами хокку цікавлять-
ся не тому, що вони щось символізують, а тому, що вони, речі, 
існують. Слова в хокку повинні приголомшувати точністю – не-
наче сунув руку в окріп”. 

„Українському поетові загалом байдуже – писати про своє 
кохання ямбом чи хореєм, скласти невеликий ліричний вірш 
чи цілу поему, сонет чи баладу. Головне для нього – описати 
свої почуття й «примусити» читача пережити те, що пережи-
ває у своїй душі він сам. Якщо ж про своє кохання вирішив на-
писати японський поет, то він обов’язково обере жанр танка, 
– пояснює Іван Бондаренко. – Що ж стосується філософсько-
ліричних роздумів чи пейзажної лірики. То в цьому випадку 
найкращою поетичною формою традиційно вважається хайку. 
І хоч скільки поколінь японських поетів намагалися зруйнува-

ти цю багатовікову традицію, вийти за формально-структурні 
й тематичні межі того чи іншого поетичного жанру, запозичи-
ти або створити власний оригінальний поетичний жанр, вони 
неодмінно зазнавали поразки. Надзвичайно рідкісні винятки з 
цього непорушного й донині правила, як, наприклад, творчість 
поетів Танеди Сантоки чи Одзакі Хосая, лише підтверджують 
цю закономірність”.

* * *
Невже і ті,
Хто жив у давнину,
Кохали так,
Як я свою кохану,
І теж вночі заснути не могли?

(Какіномото-но Хітомаро, „Ман-йо-сю”)

* * *
На світ людський
Сідницю опустив
Гарбуз довгастий.

(Йоса Бусон)

„Що таке хайку?
Дух, Природа, Експресія.
Аромат Японії, Аромат пір року, Аромат часу.
Істинність, Чистота самотності, Динаміка.
Могутність.
У кожному вірші – завершеність.
У письменнику – незавершеність”, – писав Танеда Сантока.
Акутаґава Рюноске (1892-1927) зазначав: „Ми існуємо в де-

ревах. Ми мешкаємо в мілких річечках. Ми живемо у вітерці, 
що проноситься над трояндами, у вечірніх сутінках, що спо-
взають на стіни храму...” (оповідання  „Усмішка богів”, 1921 р.).
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Журналіст, Герой України  
Георгій Ґонґадзе 

Перекладач української 
класики Ріта Кіндлерова 

(Чехія)

„Золотий письменник 
України” Оксана Забужко

Всесвітньо відомий 
мовознавець, критик Юрій 

Шевельов (Німеччина)

А перший японський лауреат Нобелівської премії з літера-
тури Кавабата Ясунарі (1899-1972) у своїй нобелівській лекції 
з красномовною назвою „Красою Японії народжений” (1968 р.) 
сказав: „Коли милуєшся  красою снігу чи місяця, коли тебе ча-
рує краса чотирьох пір року, коли пробуджується свідомість 
і ти відчуваєш благодать від зустрічі з прекрасним, тоді осо-
бливо сумуєш за другом: хочеться розділити з ним радість”. Ці 
слова відомих письменників – ключ до розуміння їхніх творів.

Аналізуючи сучасний японський літературний процес, ав-
тор монографії не уникає гострих кутів. Так, читач дізнається, 
що свій шлях у велику літературу Масаока Сікі почав із критики 
Мацуо Басьо й протиставлення поетики визнаного патріарха 
японської поезії жанру хайку творчому методу Йоси Бусона. 
Саме Бусона, а не Басьо вважав він неперевершеним май-
стром хайку і саме його закликав наслідувати, звертаючись до 
сучасних поетів, які працювали в цьому жанрі.

Власне, це цілком нагадує ситуацію в Україні, де не раз 
незаслужено й несправедливо критикували Тараса Шевчен-
ка „вдячні” співвітчизники, котрі з тих чи інших міркувань на-
магалися скинути свого великого вчителя і попередника з 
п’єдесталу. 

До речі, власний літературний псевдонім „Сікі” – „Зозуля” 
(один з японських видів цього птаха) обдарований поет Масао-
ка Сікі обрав не випадково. З юних літ він хворів на сухоти, від 
яких і помер у 1902 р., коли йому ледь виповнилося 35 років. 
За давнім японським повір’ям, у зозулі, коли вона співає, з гор-
ла сочиться кров. 

Немало цікавого – і в дослідженнях Івана Бондаренка про 
жанр ренґа (колективну поему, яка складалася кількома по-
етами й налічувала від двох – до ста, а то й більше віршів-
танка, – особливої популярності цей жанр набув у XIII-XVI ст.); 
про дивовижний світ істот і речей у японській класичній поезії;  



Письменниця, Герой України 
Ліна Костенко

Видатний поет, головний 
редактор журналу 

„Сучасність” Ігор Римарук 

Класик сучасної болгарської 
літератури Димитр Христов Відома українська 

письменниця Анна Багряна 
(Македонія) 

Науковець, радянський 
дисидент, Герой України  

Іван Дзюба 

Перекладач, науковець 
Віра Річ (Великобританія) 

Письменниця, громадський 
діяч Віра Чорний-Мешкова 

(Македонія)

Відомий письменник, 
доктор наук із соціальних 

комунікацій, лауреат 
Народної Шевченківської 

премії Ігор Павлюк 



Одна з найчарівніших 
письменниць України 

Марина Павленко 

Поет, продюсер мистецьких 
проектів Роман Скиба 

Письменник, політичний діяч, 
Герой України Іван Драч 

Видатна письменниця, 
перекладач Віра Вовк 

(Бразилія) 

Класик сучасної грузинської 
літератури Рауль Чілачава

Білоруська письменниця, 
лауреат міжнародних 

премій Лілія Бондаревич 
(Черненко) 

Відома українська поетеса 
Галина Крук

Видатний польський 
письменник Славомір 

Мрожек (Франція)



Всесвітньо відомий албанський 
поет Єтон Келменді (Бельгія)

Письменниця, художниця, лауреат 
міжнародних премій Емма 

Андієвська (Німеччина) 

Знана українська 
письменниця, науковець 

Маріанна Кіяновська 

Письменник, Герой України 
Юрій Мушкетик 

Письменниця, директор 
Волинської обласної  
бібліотеки для дітей  

Ната Гранич 

Класик сучасної латиської літератури Імант Аузінь з дружиною – 
письменницею і перекладачем Іриною Цигальською 

Відомий письменник, лауреат 
Національної премії України імені 
Тараса Шевченка Василь Слапчук 
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Знана письменниця, колишня 
скандальна журналістка  

Лада Лузіна Епатажний поет, дипломат 
Юрко Позаяк 

Один із найвідоміших 
сучасних українських 

письменників  
Сергій Жадан 

Популярна письменниця і співачка 
Ірена Карпа 

перший в історії не лише японської, а й світової літератури кла-
сичний реалістичний роман письменниці Мурасакі Сікібу „Ґен-
дзі-моноґатарі” (друга пол. Х – поч. XI ст.), який містить май-
же 800 віршів жанру танка (взагалі, навіть японські народні 
казки вирізняються з-поміж казок інших народів світу значною 
кількістю віршів, що містяться в їхньому складі); про поезію, як 
органічну складову японської середньовічної художньої прози; 
проблеми перекладу японської класичної поезії.

Запам’яталося, як автор монографії аналізує чудову збірку 
перекладів з японської поезії Юдіт Ґот’є „Poémes de la libellule” 
(„Вірші / на крильцях / бабки”), яка не лише розширила коло 
традиційних строфічних форм і жанрів французької поезії, але 
й на практиці продемонструвала, що жанр танка може з успі-
хом використовуватися вітчизняними поетами для написання 
власних віршів.

* * *
Оскільки саме з небес
Узимку падають до нас
Дивовижні квіти,
Це значить, що за хмарами
Мешкає вічна весна.

(Кійохара-но Фукаябу, кін. IX – поч. Х ст.,  
переклад Юдіт Ґот’є)

 
* * *

Я дарую тобі ці квіти
Твоїх улюблених островів!
Чи розпізнаєш ти під небом у сльозах
Їхні барви
Та їхні запашні душі?

(Юдіт Ґот’є, переклад Івана Бондаренка)
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Як не зацитувати тут думку М. Новикової з її книги „Міфи та 
місія”: „Справжнє безсмертя мистецтва – не в бюстах зацько-
ваних геніїв, а в перекладах. Справжня свобода митця – не 
в зухвалих маніфестах і не в їдких сатирах, а в перекладах. 
Мертві лишаються молодими. Душа мистецтва живе донор-
ською кров’ю перекладачів”.  

Привертають увагу і міркування про творчість Богдана-Іго-
ря Антонича, котрий, на думку автора, першим із вітчизняних 
майстрів поетичного слова наблизився до розуміння принци-
пових відмінностей європейської та східної поезії. 

В інтерв’ю „Як розуміти поезію”, опублікованому львівським 
літературним часописом „Назустріч”, Антонич стверджував: 
„Хоч у літературному чи мистецькому творі всього не зрозу-
міємо, проте можемо цей твір відчути, піддатись його сугестії, 
сприйняти й оцінити його загальну вартість, признати йому ви-
сокий рівень чи навіть геніяльність, признати його високомис-
тецьким або навіть архитвором... Дійсно, ідеальне сприйняття 
мистецького твору було б тоді, коли сприймач пережив би все, 
що при творенні переживав автор. Але це ідеал у дійсності не-
досяжний. Кожний читач чи глядач сприймає твір на свій лад, 
по-своєму. Важне передусім те, що дано в самому творі. А 
втім, чи ви думаєте, що митець творить завжди свідомо, за по-
переднім задумом? Не завжди й не кожний. Знову існує фор-
мула: письменник, коли пише, мусить знати, що хоче сказати. 
Бодай у ліриці це неправда, це просто психольогічний фальш. 
Лірика буває тоді найбезпосередніша й найсвіжіша, коли наро-
джується в коротких, емоційно сильно насичених проблисках. 
Якийсь один образ, один вислів, якийсь ритмічний уривок, за-
чутий припадково фрагмент мельодії, неозначений, безімен-
ний перелив настрою – все це може стати засновком вірша. 
Що поет хотів у ньому сказати? Зайво й питати. А проте такий 
вірш має свій глузд, може мати навіть свою так звану глибоку 

думку. Вона виблисла тут, наче припадкова, наче заблукана, 
легка й яскрава, тому свіжіша, що несподівана. Смуга тіні від 
крил перелітної птахи. Або вірш буває вибухом, несподіваним 
проривом якогось гнітучого почування, мовби з твоїх плечей 
скинув хтось неждано тяжку брилу, звільнив тебе від чогось 
важкого, що тиснуло за горло. Хто зна, може найглибші поезії 
великих майстрів народились отак... безцільно”.

„Свідомо чи підсвідомо, але Богдан-Ігор Антонич у цьому 
уривку чітко формулює суть поетики японських віршів жанру 
танка і хайку, яку, на наше переконання, молодий український 
поет почав поступово втілювати у свої поетичні твори, зокрема 
останнього періоду життя, однак, на превеликий жаль, не встиг 
цього зробити повною мірою”, – констатує Іван Бондаренко.

Переконаний, що багатьом нашим „патріотам”, котрі досі 
несамовито таврують ганьбою „москаля” Миколу Гоголя, необ-
хідно уважно прочитати, а то й вивчити буквально напам’ять, 
розділ про японську китайськомовну поезію кансі. 

„Традиційно вважається, що японська культура має виключ-
но китайське коріння. При цьому багато хто з дослідників за-
буває чи просто ігнорує надзвичайно важливу посередницьку 
роль давньої Кореї в процесі культурного обміну між Китаєм і 
Японією, – наголошує автор монографії. – Однак, далеко не 
всі. Відомий американський сходознавець українського похо-
дження Омелян Пріцак (1919-2006), який тривалий час очолю-
вав Інститут українських студій при Гарвадському університеті 
в США, в одній зі своїх праць наводить цікаву історичну пара-
лель – два шляхи культурних запозичень у світовій історії:

1) Китай – Корея – Японія;
2) Візантія – Україна (Київська Русь) – Росія (Московія).
При цьому вчений звертає увагу як на вражаючу схожість 

цих історичних процесів – запозичень у різних сферах куль-
тури, освіти, релігії тощо, так і цілком справедливо зазначає, 
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що найбільших втрат зазнали саме проміжні ланки цих двох 
схематичних ланцюжків, тобто Корея і Україна, народи яких 
дорогою ціною поплатилися за свою благородну посередниць-
ку місію. І не лише тривалим занепадом національної мови та 
культури, але й втратою згодом на досить довгий час влас-
ної державної та політичної незалежності. А неабиякий зиск 
отримали останні ланки цих двох умовних ланцюжків – Японія 
та Росія. Показовим є те, що й донині представники обох цих 
країн не дуже полюбляють будь-яких нагадувань щодо вагомої 
посередницької ролі найближчих сусідів у процесі становлен-
ня та розвитку їхніх національних культур”. 

Перші вірші, написані японськими поетами китайською мо-
вою („кансі”, дослівно „ханські вірші” – від назви історичної 
доби Хань, 207 р. до н.е. – 220 р. н.е.), датуються початком  
VII ст. У другій половині IX ст. в Японії з’являється трійка видат-
них поетів жанру кансі – Кі-но Хасео (845-912), Мійосі Кійоцура 
(847-918) та Суґавара Мітідзане (845-903). 

Китайськомовна література в Японії існувала тривалий час 
– до початку доби Мейдзі (1868-1912), а гарне знання китай-
ської мови, починаючи з доби Нара, залишалося для японців 
головною ознакою освіченості та шляхетності майже до кінця 
XIX ст., зазначає Іван Бондаренко.

Ось що писав із цього приводу перший консул Росії в Японії 
Йосип Антонович Гошкевич: „Взагалі по всій державі китайська 
мова широко використовується; будь-яка людина, котра пре-
тендує на освіченість, соромиться використовувати вислови 
своєї рідної звучної мови, замінюючи їх невиразними китай-
ськими звуками. І не можна сказати, щоб причиною цього була 
бідність природної мови: навпаки, дуже мало можна відшукати 
навіть абстрактних понять, для вираження яких не існувало 
б у ній уже готових слів; а завдяки її гнучкості й можливості 
з’єднувати одні слова з іншими, створення і складання нових 

слів не викликає жодних труднощів. Проте як у народі в цілому, 
так і у свідомості окремого індивіда, живе визнання перева-
ги над собою свого вчителя й так придушує відчуття народної 
гідності, що йому уявляється неможливим і висловлюватися, і 
думати інакше; своя мова не підкоряється йому, здається за-
надто вже простою для висловлювання високих понять. Так 
уся Європа довгий час вважала латинську мову незамінною 
для наукових творів; так Корея, Маньчжурія та Японія донині 
сповнені поваги до мови китайської”. 

Описане Й. А. Гошкевичем дуже нагадує ситуацію в Україні 
XVIII – XIX ст., а також за радянських часів, починаючи з кін-
ця 30-х років ХХ ст. до проголошення державної незалежності 
України, констатує автор монографії. Тож, хочемо ми цього чи 
ні, але протягом останніх кількох століть російська мова була 
для українців такою ж мовою науки, освіти, культури, а також 
літератури, якою колись для японців була китайська.

Отже, в історії України та Японії були тривалі періоди дигло-
сії, що спричинило появу в їх національних культурах такого 
явища, як іншомовна література. „У випадку з Японією йдеть-
ся виключно про китайськомовну літературу. Що ж стосується 
України, то в цьому випадку можна говорити як про російсько-
мовну літературу XVIII – XX ст., так і про літературу, створену 
українськими письменниками церковнослов’янською мовою в 
XVI – XVII ст., – зазначає Іван Бондаренко. – Зокрема, йдеться 
про творчість Івана Вишенського, Герасима Смотрицького, За-
харія Копистенського та ін.”.

Але якщо Китай ніколи в історії не намагався „привласни-
ти” японську китайськомовну літературу, то Росія, за мовчаз-
ної згоди самих українців, уже давно включила до російської 
літератури таких відомих письменників українського похо-
дження, як Ф. Прокопович, М. Херасков, В. Капніст, М. Гоголь,  
М. Булгаков, А. Ахматова, В. Короленко і багато інших. Причо-
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му робилося це без урахування того, як себе ідентифікували 
самі письменники: росіянами чи українцями, наголошує автор 
дослідження.

У Країні Вранішнього Сонця ніхто не вважає китайськомов-
них літераторів Японії китайськими письменниками. Вони – 
така ж складова японської літератури, як і тексти, створені рід-
ною мовою. То, може, й нам в Україні пора нарешті навчитися 
пишатись Миколою Гоголем та іншими талановитими співвіт-
чизниками, котрі писали російською? Власне, саме українськи-
ми письменниками вважають себе Марина та Сергій Дячен-
ки, Генрі Лайон Олді (визнані кращими фантастами Європи), 
Андрій Курков (також популярний за кордоном), відомий поет 
Олександр Кабанов...

На Чернігівщині, в Прилуках, живе письменниця Лілія Бон-
даревич (Черненко), яка пише білоруською. Вона народилася 
на батьківщині Янки Купали, Якуба Коласа та Василя Бикова 
і, хоч тривалий час (понад 30 років) мешкає на Придесенні, не 
відцуралася від рідної мови. Причому всі її книги виходять в 
Україні – білоруською, російською та українською. Ми з дру-
жиною – Тетяною Дзюбою, поетесою і науковцем, переклали 
чотири збірки талановитої білоруски, які я упорядкував і видав 
у Чернігові. 

На одну з презентацій Лілії Бондаревич, для вручення по-
чесної нагороди авторці, завітав посол Республіки Білорусь в 
Україні. Тепло привітавши землячку в Чернігівському літера-
турно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського, гість на-
звав її українською білоруськомовною письменницею. Декому 
з присутніх таке формулювання видалося смішним, але, як на 
мене, все правильно. До речі, Лілія Бондаревич (як і Андрій 
Курков, Олександр Кабанов, класик грузинської літератури Гу-
рам Петріашвілі, котрий після трагічної відставки президента 
Звіада Гамсахурдія оселився в нашій державі) свідомо вступи-

ла до Національної спілки письменників України. Це – її вибір, 
до якого потрібно ставитися з повагою.

„Проблема національного визнання стосується не лише ро-
сійськомовних українських письменників, а й багатьох учених, 
художників, композиторів. Навіть іноземці в цьому відношенні 
часто уважніші й прозорливіші за нас, українців, які так лег-
коважать власною історією та здобутками своєї культури”, – 
зазначає Іван Бондаренко. І наводить дуже характерний при-
клад. 

В інтерв’ю газеті „Дзеркало тижня”  від 22 травня 2004 р. 
радник із питань культури посольства Франції в Україні Олів’є 
Ґіом говорить: „Для мене Малевич завжди був російським ху-
дожником. І лише приїхавши до України, я усвідомив, що він – 
український художник. Виходячи з цього, краще розумієш його 
творчість, – адже деякі його особливості ґрунтуються саме на 
українській народній культурі. Наприклад, його селяни без об-
лич перегукуються з українськими народними іграшками. Його 
кольорова гама – яскраві, насичені жовтий, оранжевий, синій. 
Безумовно, у минулому він вважався найбільш авангардним 
художником. І водночас Малевич дуже органічно вписується 
в народну культуру”. „Саме в українську народну культуру”, – 
уточнює автор монографії.

У 2002 році в Токіо вийшла друком книга першого посла 
Японії в Україні (1995-1999 рр.) Юдзі Курокави „Моноґатарі 
Укураіна-но рекісі” („Сказання про історію України”). На супер-
обкладинці великими літерами написано: „Чи не є насправді 
історія Росії та СРСР історією України?”. Це, наголошує Іван 
Бондаренко, був фактично прямий заклик досвідченого дипло-
мата, адресований як японським, так і зарубіжним історикам 
до переосмислення традиційної радянської історії. 

У передмові до своєї книжки, з приводу незнання іноземця-
ми ні справжньої історії нашої країни, ні культурних здобутків 
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українського народу, Юдзі Курокава пише: „Задумуючись над 
тим, звідки взялося таке неповне уявлення про Україну, я де-
далі більше переконуюся: причина цього криється в тому, що 
до здобуття незалежності в 1991 р. упродовж кількох століть 
Україна перебувала в тіні Росії та СРСР. Ніхто не сумнівається 
в багатій історії Росії. Ніхто не скаже, що в Росії Достоєвського, 
Гоголя і Чайковського немає культури. Ніхто не назве відста-
лою країну, яка запустила супутник. Але ж столиця Київської 
Русі – це столиця сучасної України! А Гоголь – справжній укра-
їнець, нащадок козаків. І дід Чайковського козацького роду, та 
й сам композитор щороку надовго зупинявся в маєтку своєї 
молодшої сестри в Кам’янці і на основі тамтешніх народних 
пісень написав не тільки „Анданте кантабіле”, але також інші 
музичні твори. Кажуть, що й предки Достоєвського мають укра-
їнське коріння. Українцем був і Сергій Корольов, який зіграв го-
ловну роль у запуску першого штучного супутника. Уже з цього 
зрозуміло, що Україна має свою історію, культуру й науку, але 
всі її досягнення в цих галузях приписувалися Росії та СРСР”. 

Майже двісті років тому Вільгельм фон Гумбольдт (1767-
1835) у своїй книзі „Про відмінності побудови людських мов і її 
вплив на духовний розвиток людства” відзначав: „Якщо через 
якісь побічні причини народ, що володіє досконалою мовою, 
зануриться в духовну відсталість та кволість, то вирватися з 
цього стану за допомогою своєї ж власної мови йому буде зна-
чно легше”. 

Цитуючи видатного німецького лінгвіста, автор монографії 
підсумовує: „Чи не нас, українців, мав на увазі відомий уче-
ний? До речі, японці це давно і вчасно зрозуміли. А чи зрозумі-
ємо ми, українці?”.

Книга Івана Бондаренка написана й видана з любов’ю: на-
віть закривши останню сторінку, все одно час від часу хочеться 
взяти монографію до рук і читати буквально з будь-якого місця, 

насолоджуючись образними і водночас на диво точними дум-
ками дослідника: „Японська класична поезія вражає сучасно-
го читача не лише сталістю й мініатюрністю своїх строфічних 
форм, блискучою майстерністю поетів давно минулих часів, 
глибоким ліризмом та стилістичною вишуканістю мови їхніх 
поетичних творів, але й незвичним як для європейців, так і для 
багатьох інших народів світу дбайливим ставленням японців 
до своєї культури в цілому і до поетичної спадщини зокрема. 
Із прадавніх часів до наших днів дійшли десятки тисяч віршів, 
збереглися імена сотень поетів – навіть тих, які запам’яталися 
вдячним нащадкам кількома, а то й одним талановитим вір-
шем. І, можливо, якраз це, а не тільки сама поезія, є найголов-
нішим і найціннішим уроком, який дала світові ця талановита 
й працелюбна нація”.  

2012 р.

Дзюба Сергій. „Краплі дощу, у кожній з яких віддзеркалюється 
світ” // Буквоїд. – 2012. – 21 лютого;

Дзюба Сергій. Розкоші і злидні поезії. Між сакурою і калиною // 
Хвиля Десни (Чернігів). – 2012. – 7 лютого.      

Ода класикам 

Уже готує Муза олів’є,
Купив і коньячок, і буженинку…
Як радісно, що ви у мене є – 
Франко, Шевченко й Леся Українка!

Тримаю їх натхненно у руці,
І спрагло мрію про наступне свято, – 
Яка прекрасна Леся в гаманці!
Шкода, щодня не видають зарплату…
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прАво НА життя
Войцех Пестка. До побачення в пеклі / Переклав з поль-

ської Андрій Павлишин. – Львів: Астролябія, 2012. – 192 с.

„Що означає бути латишем?.. Це нелегко, але, в той самий 
час, якби я був глибоко віруючим, то свою ранкову молитву по-
чинав би із вдячністю Богові за те, що Він створив мене пред-
ставником малої, а не великої нації. Це в багатьох чинниках 
ускладнює моє фізичне існування, але це і змушує набагато 
глибше й зосередженіше задумуватися не тільки про долю 
своєї нації – їй болючіше, але їй і видніше. І її біль, якщо в ньо-
му не замикатися, не проголошувати його принципом, – жи-
вильний. Для людини і нації. Власний біль робить її особливо 
чуйною до чужого болю, готовою до розуміння і спілкування. З 
іншою нацією, але ж нацією, а не з денаціоналізованими еле-
ментами. З ними контакт неможливий…” – розмірковує один 
із найвидатніших сучасних латиських поетів Кнутс Скуєнієкс.

У нього – немало нагород та вітальних листів від коронова-
них осіб, відзнак, почесних титулів, про які письменник гово-
рить із гумором: „Орден Ізабелли Католицької дає мені право 
на володіння заморськими територіями та тубільним населен-
ням… – Кнутс робить кумедну міну. – Командорами цієї відзна-
ки були Васко да Ґама і Христофор Клумб…”. 

Скуєнієкс – людина-легенда. Він перекладає з п’ятнадцяти 
мов, зокрема і з української. Польською спілкувався з пре-
зидентом Кваснєвським. Про свою приятельку – Вайру Віке-
Фрейберґу, президента Латвії в 1999-2007 роках, відгукується, 
як про гарного психолога і фахівця з фольклору…  

„Кнутс – це уособлення сердечності та відвертості, його ото-
чує унікальна енергія, – так про свій перший візит до гостин-
ної оселі поета і його дружини Інти, науковця-ботаніка, згадує 
польська перекладачка Юстина Спихальська. – Скуєнієкс роз-

повідав про дитинство, табір, повернення з вигнання в Латвію. 
Він робив це з винятковим почуттям гумору, іронічно ставля-
чись до своїх трагічних переживань. Він не шкодував себе. 
Постійно наполягав, що те, що стало для нього важливим 
особистим переживанням, судилося багатьом іншим його спів-
вітчизникам. Я не відчула в його голосі й тіні гордощів. Хоча 
водночас усвідомлювала, що є в ньому щось особливе”.

Поет народився у 1936-му, в Ризі. Закінчив московський 
Літературний інститут імені Максима Горького. За політичну 
діяльність був засуджений до семи років таборів суворого ре-
жиму. Однак із гідністю пройшов через усі випробування долі. 

Кнут Скуєнієкс – один із героїв збірки есеїв відомого поль-
ського письменника, журналіста і перекладача Войцеха Пест-
ки. Його персонажі мешкають у сучасних Польщі, Україні, Біло-
русі та Латвії. Це – люди, яких намагалися розчавити тоталі-
тарні режими, перетворивши їхнє життя на пекло. Проте, на-
віть у таких жахливих умовах, вони не втратили своєї чуйності 
та шляхетності.

Причому письменник не відсторонено описує події, а при-
страсно переживає все, що відбувається з його героями, ніби 
йдеться про життя найрідніших, найдорожчих для нього лю-
дей. Тому кожна така розповідь вражає своєю відвертістю. 
Адже у всіх персонажів цієї пронизливої, дивовижної книжки 
– своя правда.

Польський музикант і диригент єврейського походження 
Альфред Шраєр народився у Дрогобичі. Сучасна єврейська 
громада налічує 160-200 жителів, а до війни було 15 тисяч, 
пригадує він. Життя тут буяло. Більшість євреїв були людьми 
заможними – адвокатами, банкірами, лікарями, підприємця-
ми… „Мого батька,  його брата, сестру і бабусю вбили у га-
зовій камері у сорок другому в Белжеці, маму вдалося з того 
транспорту врятувати, вона зі своїм батьком була розстріляна 
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в сорок третьому у Броніцькому лісі. Мене і ще п’ятьох хлопців 
врятував есесівець. Не знаю чому, хто йому заплатив…” – го-
ворить пан Шраєр. 

То ще був не кінець – здавалося, жорсткостям немає кінця. 
Ув’язнених перекидали з табору в табір: до Тюринґії, Бухен-
вальда, Тауха… „У Тауху була філія табору, завод, де виро-
бляли „броньовані кулаки” для знищення танків, – розповідає 
відомий музикант. – То було найжахливіше, від світанку до 
темної ночі я вантажив ящики, повні „панцерфаустів”, у вагони. 
Панував жахливий голод, я увесь опух, ноги в мене були, мов 
колоди. Американці вже підходили до Галлє, постачання при-
пинилося, була сформована колона і почалися „марші смерті”. 
Дві тисячі в’язнів перебиралися з місця на місце під охороною 
літніх переляканих селян із фольксштурму (підрозділи німець-
кого народного ополчення, які створювалися наприкінці Другої 
світової війни – Войцех Пестка). Вони були жорстокі, паралі-
зовані страхом. Я не міг іти – потрапив в останній ряд. Кінець. 
Урятував мене один німець, директор банку, засуджений за 
якісь махінації. Він сказав отетерілому селянинові у формі, 
який в мене на очах, не вагаючись, убивав в’язнів, як тварин: 
„Ти уб’єш найвидатнішого оперного співака”. Той не вистрелив. 
Парадоксально, але я вижив завдяки співу. Бо іноді ввечері на-
магався співати, щоби забутися. Але то ще аж ніяк не кінець, 
ще був марш до Росвайна, до Фрайберґа. О 7 годині ранку  
7 травня до табору в’їхав перший совєтський танк. Наступного 
дня був мій день народження…”.    

Також Альфред Шраєр цікаво розповідає про видатного 
Бруно Шульца, який упродовж чотирьох років був його вчи-
телем малювання та ручної праці у Дрогобицькій державній 
чоловічій гімназії імені короля Владислава Яґелла. А в друго-
му класі школи імені Генрика Сенкевича вихователькою юно-
го Альфреда була наречена майбутнього класика – Юзефина 

Шелінська, дуже вишукана особа. Їхнє неймовірне і трагічне 
кохання заслуговує не на одну книжку й захоплюючий кіно-
фільм… Як відомо, Бруно Шульц загинув у листопаді 1942-го. 
За однією з версій, його побачив на вулиці шарфюрер Карл 
Ґюнтер, вигукнув: „Повернись!” – і двічі вистрелив у потилицю. 
Одне слово, розважився…

„У дев’яностих роках вийшли перші переклади його книг 
українською мовою. Він, як і раніше, занадто складний. Мало 
хто читає Шульца”, – каже Шраєр. Поруч проходить жінка з 
придбаним у пекарні хлібом і втручається в розмову: „Я того 
не розумію… він навіть не був католиком, писав тільки по-
польськи. Чому ви так метушитеся навколо одного єврея?”.

Ось така історія – трагічна, парадоксальна, приголомшли-
ва. Інші – не менш вражаючі. Спалені гітлерівцями жителі 
білоруського села Хатинь і вбивство одинадцяти тисяч поль-
ських військовополонених у Катині.  Священик Людвік Рути-
на, котрий народився поблизу Бучача, і в 1945 році, як тисячі 
інших поляків, змушений був покинути вітцівщину під час так 
званої „репатріації”, а в 1991-му повернувся до рідного краю. 
Зв’язкова головного командира УПА Романа Шухевича – Дар-
ка Гусяк, засуджена до двадцяти п’яти років ув’язнення. Біло-
руський письменник, науковець і дисидент Язеп Янушкевич, 
який потрапив до буцегарні через свою любов до рідної мови. 
Польський письменник, есеїст і мислитель із Гуцульщини Ста-
ніслав Вінценз, втікач із радянського „раю”, що помер в емігра-
ції у Лозанні. Українка Теодозія Плитка-Сорохан, заарештова-
на в 1945-му і засуджена до десяти років суворого режиму та 
довічного заслання…

„Не можна нічого узагальнювати, кажучи, ви українці, ви 
євреї, ви поляки, – наголошується в книзі. – Не існує таких 
загальних істин. Психози минулого, підсилені пропагандою, 
утворилися зі страху, прагнення помсти. Таке ж і це відразли-
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ве. На поверхню видобували все найгірше, щоб роз’єднувати, 
налаштовувати одних проти інших. Більшовики досконало 
опанували це мистецтво. Але ж траплялися і людяні комуніс-
ти, й нікчемні поляки, які зраджували й доносили, німці, що до-
помагали іншим рятувати життя, українці, котрі вбивали, й ті, 
які й досі отримують із Польщі листи з подякою про допомогу”.

Власне, це – головна ідея, яку Войцех Пестка аргументо-
вано доносить до читачів. Його книжка – не просто історія, за-
документована свідченнями очевидців. Це – засторога. Усім 
нам пора нарешті порозумнішати й не повторювати ганебних 
помилок. Щоб не зустрічатися в пеклі, створеному власноруч!

2012 р.

Дзюба Сергій. Право на життя // Буквоїд. – 2012. – 22 листопада; 
Lublin (Польща).– 2012.– №6.– С.90-91.

* * * 
Нам так хотілось світла 
(чи вогню?),
Нам так бажалося тепла
(чи крові?)...
І вкотре вже Троянському коню
Повірили, немов святій корові. 

    1985 р.

Нещасному 

Скажи, нещасний чоловіче,
За що не любиш рідну мову – 
Дзвінке, гартоване у січі,
Прозоре, сонячне, величне,
Святе і вічне наше слово?!

Його ж століттями тримали
І катували у неволі,
За нього прадіди вмирали,
Земля кривавою ставала,
Стогнала від наруги й болю.

Йому над світом променіти
Довіку генієм Шевченка,
Іскрити сяйвом „Енеїди”,
Франком і Лесею дзвеніти,
Гриміти Стусом і Довженком.

Безцінний скарб жбурнув на смітник
І обікрав себе, злочинець.
Чи божевільний, чи негідник,
З якої ти багнюки виник?
Який ти в біса українець?!

    1982 р.    
 

  ЛіКи віД ЗАЗДроЩів
Кралюк Петро. Шестиднев, або Корона дому Острозько-

го: Роман. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 320 с.
  
Якось, коли я служив у багатонаціональній радянській армії 

(умови були кепські, наче два роки в буцегарні відсидів), тра-
пився випадок, від спогадів про який у мене й зараз обличчя 
від сорому паленіє. 

Був там один вірменин, що народився і виріс десь між 
Орлом та Бєлгородом. Дізнався про моє походження й запи-
тує, ніби між іншим:
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– Кого в армії більше всього не поважають?
Трохи поміркувавши, кажу:
– Мабуть, євреїв... 
– Жидів? – хитро примружує очі. – Ти в цьому впевнений? 
– Ну, ще про молдаван та чукчів анекдоти розповідають…
Він зуби як вишкірить:
– Ні, друже, найбільше не люблять вас – українців!
Я йому мало в пику не заїхав:
– Ти що, – кричу, – зовсім глузд втратив?!
А він:
– То давай засперечаємося! 
Я пообіцяв найцінніше – свою порцію масла за сніданком 

(о, то був справжнісінький скарб – у нашому війську, лише за 
один поцуплений шматочок маслечка, об голову підступного 
загарбника, котрий одразу ж перетворювався на запеклого 
ворога, могли навіть стілець розбити!). Отож я й уклав парі, 
запевнивши, що негайно віддам найдорожче, якщо програю. 
Хоч був переконаний: язикатий єфрейтор просто бере мене 
на кпини.

Запросили свідків, розтлумачивши їм, що й до чого. Підій-
шли до узбека:

– Усмане, хто тобі особливо не подобається – росіянин, 
українець, казах?.. 

– Хохоль, – посміхається.
Ми тоді до азербайджанців:
– Яшаре, Наджафе, скажіть?..
– Хохоль! 
Даргинець Мухтар, лезгин Корхмаз, адигеєць Анзор, таба-

саранець Маллакерим і туркмен Гельдимурад говорили одне 
й те ж. Всі вони були моїми приятелями, але не знали, що я – 
українець…

Тоді мені стало так кепсько, ніби хтось узяв порцелянову 

вазу і розбив її на моїй голові. Я все зрозумів! Багатьох у війську 
дратувало, що ті ж азербайджанці майже завжди спілкувалися 
рідною (зовсім незрозумілою для нас) мовою і захищали один 
одного за будь-яких обставин. Правий чи не правий Яшар – 
одразу ж з’являвся гурт земляків, готових землю гризти, аби 
відстояти свого товариша, ким би не був його супротивник. А 
українці Богдан та Мирослав могли спокійнісінько спостеріга-
ти, як зграйка волоцюг розправляється з їхнім співвітчизником. 
Це в кращому разі! А в гіршому – були не проти й собі натовкти 
незговірливого хохла. І якщо навіть комусь раптом спадало на 
думку заступитися за земляка зі Львова, Полтави чи Дніпро-
петровська, в останню, вирішальну мить мозок співчутливого 
нащадка легендарних запорозьких козаків враз огортав такий 
панічний страх, що бідолаха буквально ціпенів на місці, немов 
вкопаний.  

Всі прапорщики („куски” – як їх називали у нашому баталь-
йоні) були хохлами. Не українцями, а саме хохлами – бруталь-
ними, неосвіченими й злодійкуватими. Вони принципово не 
розмовляли рідною мовою і дбали виключно про власні дупи, 
сон та апетит. І, оскільки відверто боялися чіпати кавказців, 
щодня збиткувалися зі своїх – українців.

Власне, мені поталанило – у перший же день служби засту-
пився за туркмена, на якого накинулося водночас кілька „дідів” 
(адже звик, що битися треба по-чесному – один на один). Від-
тоді всі туркмени ставилися до мене напрочуд приязно і готові 
були роздерти кожного, хто осмілився б підняти руку на їхнього 
великого друга. Ніхто й не ризикував випробовувати терпіння 
„дітей пустелі” – там, в Астраханському краї, їх служило бага-
то. Дехто взагалі не розмовляв російською, зате надзвичайно 
майстерно володів ножем...

„А й справді, хіба ми, українці, любимо і розуміємо один од-
ного? – розпачливо міркував я, ганебно програвши принципо-
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ву суперечку винахідливому вірменинові. – Ні, нас губить не 
пиятика, хоч українець без чарки, все одно, що кореєць без 
рису. Продажність, жадібність і заздрість – ось без чого ми не 
можемо жити! Бо ладні запопадливо упадати перед якимсь 
пихатим заїжджим Філіпом і цькувати свого Миколу, бо Філіп, 
бачите, шляхетний гість, а Микола – всього лише односелець, 
що набрид, мов гірка редька. Жлоби! Жлоби…”. 

Ці гіркі роздуми тоді ще зовсім юного рекрута імперського 
війська пригадалися нещодавно, коли читав новий історичний 
роман – „Шестиднев, або Корона дому Острозького”. Петро 
Кралюк створив чесну книгу. І це вразило! Будемо відвертими 
– мабуть, немає науки, кон’юнктурнішої за історію. Адже кожен 
правитель прагне переінакшити її на власний смак, нехтуючи 
очевидними фактами. І завжди знаходяться новітні придворні 
міфотворці, ладні вірнопіддано догодити своєму амбітному па-
тронові. Інколи це виходить навіть не бездарно, однак – безсо-
ромно брехливо. 

Власне, з історичними романами у незалежній Україні – су-
тужно. Їх настільки мало, що обдарованих літераторів, здатних 
писати такі книги, варто заносити в Червону книгу й створюва-
ти для них бодай якісь людські умови – нехай живуть!

Тому треба віддати належне Михайлові Слабошпицькому 
(можна написати – Лізі українських меценатів та видавництву 
„Ярославів Вал”, але, зрозуміло ж, хто це все придумав) за за-
сновану в 2009-му серію „Українська Кліо”. Маємо вже дійсно 
цікавий роман Василя Шкляра „Чорний ворон” („Залишенець”). 
А тепер – і проникливу, багатовимірну, по-філософському гли-
боку прозу Петра Кралюка. 

Некоронований король України-Руси, найбагатша людина 
Речі Посполитої – князь Василь-Костянтин Острозький, від-
чуваючи наближення смерті, замовляє слузі – малярові Івану 
– свій портрет. Причому художник мусить намалювати князя 

впродовж шести днів. Митець мерщій береться до роботи, а 
„монарх”, позуючи йому, пригадує все своє звитяжне і водно-
час таке стражденне життя. 

Нерідко подумки Іван сперечається з князем, засуджуючи 
сумнівні діяння можновладця (безперечно, дошкульні й іроніч-
ні „коментарі” маляра – одна з родзинок книги): „Ми багаті (аж 
занадто), щедрі (теж занадто). І – дурні. А тому бідні. Віддаємо 
своє за безцінь. Такими нас бачать у Польщі, Німеччині, у Вло-
хах. І кепкують над нами, русинами. Чи урозуміємо це колись, 
княже, і станемо недурними?”. 

Або: „Так, милостивий князю, щоби лишитися в пам’яті при-
йдешніх, мучеником стати потребно. Або пролити багато крові. 
Ще краще – одне і друге содіяти. Тоді тебе не забудуть – на-
певне! Та не хочу я кров лити, ні страждань приймати. Хочу 
просто жити. Творити красу. Її дав Бог! Хай забудуть мене. Але 
зостануться у церквах мальовані мною ікони, лишиться і цей 
портрет. Щось оповідатимуть людям вони... Щось казатимуть”.

Розповідь заворожує. Тут і гостросюжетний політичний де-
тектив (на що тільки не здатні можновладці заради ще більшо-
го багатства та слави!), похмура (але не нудна!) середньовічна 
містика, давні чарівні легенди, життя справді видатних людей 
(причому автор, як і його персонаж – маляр Іван, майстерно 
змішуючи різні фарби, створює незвичні напівтони, несподіва-
но поєднує романтичний стиль із дотепною іронією), велике 
та вірне кохання й водночас – неймовірні пригоди вродливої 
авантюристки, масштабні батальні сцени з карколомною змі-
ною подій та облич...

І – неквапливий потік свідомості виснаженої життям, самот- 
ньої людини, – така собі сповідь перед нами, нащадками: 
„Мені – за вісімдесят. Мало хто доживає до таких літ. Іноді ви-
дається, що я прожив декілька життів – добрих, поганих, щас-
ливих, просто ніяких. Давно померла моя дружина Софія, на-
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родивши перед кончиною сина Олександра. Тепер і його нема. 
Відійшли у вічність інші діти – дві дочки, Катерина та Гальшка; 
син Костянтин. Лише найстарший живе. При хрещенні нарек-
ли його Іваном, але тепер усі Янушем кличуть. Маю що зга-
дувати. Можу годинами сидіти в задумі. А перед моїми очима 
бовваніють лики різних людей. Деякі змаліли, розмилися. При-
забулися й діяння людські. Та можна домислити їх, побачити 
такими, як хочеться. То мій світ. І я у нім судія”. 

Династія князів Острозьких відіграла важливу роль в істо-
рії українських земель епохи Середньовіччя. Саме вони, на-
голошує автор, після розпаду Київської Русі, а пізніше загибелі 
Волинсько-Галицької держави, виступили продовжувачами 
давньоруських політичних і культурних традицій. Перший відо-
мий представник династії – Данило з Острога – боровся з екс-
пансією польського короля Казимира Великого на територію 
Галичини, використовуючи при цьому допомогу татар. „В прин-
ципі, нічого тут дивного немає, – зазначає Петро Кралюк у на-
уковому дослідженні, яке супроводжує „Шестиднев...”. – Його 
попередники, галицько-волинські правителі, не раз вдавалися 
до татарської допомоги, воюючи з поляками. Тому варто від-
мовитися від одномірно-примітивного стереотипу „монголо-
татарського іга”. Руські князі не лише воювали з татарами, а 
й були їхніми союзниками – вільними чи невільними”. Цілком 
згодний із Вами, пане Петре!

Запам’яталася й зворушлива легенда, наведена в романі. 
Коли у Данила та його дружини помер коханий син Дмитро, в 
похованні княжича брало участь 120 священиків на чолі з єпис-
копом, а над могилою батьки поставили велику круглу вежу 
(очевидно, це відголос будівництва вежі-донжону, яка й нині є 
окрасою Острозького замку; адже деякі дослідники вважають, 
що вежа побудована в XIV ст., тобто в часи, коли княжив Дани-
ло). Згідно з легендою, князь зробив багаті внески у вибудувану 

ним Микільську церкву, а його дружина молилася по монасти-
рях. Нарешті Господь пожалів нещасних батьків: княгині явив-
ся янгол і сказав: „Не плач, Василисо, душа вашого хлопчика 
житиме з вами на землі, але лише до тих пір, поки ви, батьки, 
будете кожну ніч, перед світанком, молитися на його могилі”. І 
дійсно, молячись на могилі, вони чули голос свого сина.

Старший син князя – Федір – успадкував по батькові Острог 
і був захисником Вільна (столиці Великого князівства Литов-
ського) від військ хрестоносців. Також він брав участь у Грюн-
вальдській битві, обороняв українські землі від татарських на-
їздів. В останні роки життя Федір Острозький відійшов від мир-
ських справ, прийнявши чернечий постриг під іменем Феодо-
сія у Києво-Печерському монастирі, вів праведне життя, став 
схимником і був похований у дальніх печерах обителі. Після 
смерті його канонізували як преподобного Феодосія. Колишній 
звитяжний воїн став святим.

На Острозі князем лишився Василь, молодший син Федо-
ра, прозваний Красним (бо гарним був із лиця): „Пригадуєть-
ся оповідка (давно її чув, здається, ще в дитинстві) про князя 
Василя. Почав він будувати собор на Галиновій горі в Острозі. 
Та жадібний був. Свої скарби в землю ховав – аби ніхто не 
знайшов. Грошей на собор не вистачило. Збудував лише одну 
стіну – північну. Та й ту перетворив у мур оборонний. Розгні-
вався бог на Василя. Зробив так, щоб князь забув, де заховав 
скарби. Шукав їх Василь, шукав, а не знаходив. Тоді зібрав 
духовенство, наказавши йому, аби воно обійшло хресним хо-
дом замок. Помогло це. Знайшли скарб, почали копати. Уже 
й докопалися. Під заступом почули дзвін золота. Однак зне-
нацька налетів вітер (та що вітер – справжній буревій), смерчі 
крутилися над землею – і засипали скарб і копачів, що відкопу-
вали його. З того часу раз на рік, у той день, коли вітер засипав 
нещасних копачів, вони оживають. І намагаються відкопатися. 
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Тоді на Галиновій горі чути стук, шум від розкопування землі. 
Десь опівночі копачі доходять до поверхні. Та пізно вже. На-
стає нова доба. Й земля знову поглинає нещасних...”. 

Батько головного персонажа роману – Костянтин Іванович 
Острозький – належав до найвидатніших полководців і полі-
тичних діячів минулого. Він виграв велику кількість битв, деякі з 
яких мали міжнародне значення. Польський ренесансний хро-
ніст М. Стрийковський називав його „другим Ганнібалом, Пір-
ром і Сціпіоном руським і литовським [...], мужем світлої пам’яті 
і надзвичайно прославленої діяльності”. Сім років Костянтин 
Острозький перебував у московському полоні, але втік, скорис-
тавшись першою ж можливістю; повернувся в Україну і знову 
отримав гетьманську булаву. Упродовж багатьох наступних ро-
ків він воював зі „степом”, здобувши блискучі перемоги над пе-
реважаючими силами татар. А 8 вересня 1514 року, під Оршею, 
завдав нищівної поразки величезному війську Московії. 

До кінця життя князь К. І. Острозький залишався гетьманом 
Великого князівства Литовського. У 1511 р. став каштеляном 
Віленського замку, а в 1522-му – троїцьким воєводою. „Це були 
найвищі пости у владній ієрархії князівства, котрі могли займа-
ти лише католики, – наголошує автор. – Те, що їх, всупереч 
наявним правилам, отримав православний, свідчило про не-
абиякі здібності й здобутки князя”.

Костянтин Іванович вперше одружився у віці майже 
п’ятдесяти років (ніколи було раніше через державно-політичні 
справи, військові битви та полон). Тетяна Гольшанська пода-
рувала своєму чоловікові лише одну дитину – хлопчика Іллю. 
А коли дружина померла, князь узяв шлюб вдруге. У той час 
йому було більше шістдесяти років. Дружиною Костянтина Іва-
новича стала княжна Олександра Слуцька. 

Ось як про це розповідається у легенді в інтерпретації Йосипа 
Новицького: „Якось м. Слуцьк оточили татари. Ні князя, ні родини 

його не було в місті, війська мало, та і те в паніці. І ось дочка кня-
зя Олександра, яка випадково залишилася тут, сама організовує 
захист і посилає гінця до князя К. І. Острозького за допомогою 
і за іконою князів Острозьких (Межирицької Божої Матері), яка 
завжди допомагала князям Острозьким у битвах. Сили небесні 
вмить принесли ікону повітрям і княжна прогнала втричі більшу 
рать татарську. З’явився князь і, здивований розумом та герой-
ством князівни, тут же запропонував їй одружитися з ним”.

Ймовірно, в лютому 1526 р. Олександра народила сина Ва-
силя (пізніше, вже по смерті батька, він узяв його ім’я – Костян-
тин). „Відразу ж після кончини Костянтина Івановича виникли 
непорозуміння між Іллею та матір’ю малолітнього княжича Ва-
силя щодо успадкування маєтностей Острозького князівства, 
– розповідає Петро Кралюк. – Покійний князь залишив після 
себе величезні володіння, які розкинулися на території Волині, 
Білорусі і Литви. Розгорілася домова війна, що супроводжува-
лася навіть військовими сутичками. Насамкінець більшість во-
лодінь Острозьких опинилися в руках Іллі”.  

Але той прожив недовго. Одружився з придворною дамою 
Беатою Костелецькою (за чутками – позашлюбною дочкою 
польського короля). Однак на пишному весіллі в Кракові, на 
рицарському турнірі королевич Сигізмунд Август, хоч і не від-
значався талантом вояка-наїзника, вибив Іллю з сідла (можли-
во, князь піддався навмисне, аби вислужитися перед королем). 
Впавши з коня, Ілля тяжко захворів і незабаром помер. Втім, 
дехто був переконаний, що саме молода дружина спеціально 
звела чоловіка в могилу, змусивши його написати заповіт.

Ілля пішов із життя, так і не дочекавшись первістка. А за три 
місяці Беата народила Гальшку (Єлизавету), яка стала однією 
з найбагатших наречених у Польщі та Великому князівстві Ли-
товському. Змагання за її руку призвело до кривавих сутичок і 
стало матеріалом для численних легенд. 
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У романі детально описані дивовижні пригоди невгамовної 
Беати та її нещасної доньки. Тому не переказуватиму – по-
читайте. Як на мене, це – чи не найцікавіші сторінки книжки! 
Любовно-авантюрні пристрасті за участю віроломної красуні 
Беати ані на йоту не поступаються історіям, які принесли гуч-
ну славу класикам французької, англійської, російської, поль-
ської та інших літератур. 

Фактично все життя Василь-Костянтин Острозький змуше-
ний був боротися за спадок батька. Врешті-решт він переміг і 
став найзаможнішою людиною Речі Посполитої. Але чи мож-
на назвати його щасливим? Рано втративши кохану дружину, 
князь більше не брав шлюб – зберігав вірність покійній Софії. 
Він пережив майже всіх своїй дітей, крім старшого сина Івана. 
Був палким захисником православ’я від церковної унії, однак 
двоє його власних синів – Іван (Януш) та Костянтин – стали 
католиками. 

Саме наприкінці XVI – на початку XVII ст. відбувається по-
ступовий перехід українських князів та шляхти з православ’я 
на католицизм. Але чи була винна в цьому лише Люблінська 
унія? Звісно, урядові кола Речі Посполитої проводили прокато-
лицьку політику. Однак чи мала б ця політика поважні наслідки 
без підтримки руськими можновладцями? Адже останні, про 
це йдеться і в романі „Шестиднев...”, були майже абсолютними 
господарями в своїх володіннях. 

„В українській історіографії часто релігійні конверсії тракту-
валися як результат насильства з боку католиків. Насправді ж, 
руських князів та шляхтичів ніхто не силував до цього, – наголо-
шує Петро Кралюк. – У більшості випадків то була справа їхньо-
го особистого вибору. Маючи змогу бувати в Польщі та країнах 
Західної Європи, вони знайомилися з надбаннями західноєвро-
пейської (переважно католицької) культури, яка ввібрала в себе 
елементи Ренесансу. Католики пропонували кращу систему 

освіти, ніж православні, у них були розвинуті книговидавництво, 
театр, образотворче мистецтво, скульптура, архітектура. У та-
кій ситуації православні князі й шляхтичі віддавали перевагу 
католикам перед православними. Звісно, були й інші причини – 
політичні, міркування кар’єрного росту тощо. Проте культурний 
чинник відігравав чи не найголовнішу роль”.

Усвідомлюючи небезпеку культурної експансії католиків, 
Василь-Костянтин Острозький, незадовго після Люблінської 
унії, засновує Острозьку академію (близько 1576 р.), закладає 
в Острозі одну з найбільших тогочасних друкарень в Україні, 
видає Острозьку Біблію (1580-1581), при його дворі формуєть-
ся гурток вчених-полемістів, які дискутували з католиками. 

„В.-К. Острозький намагався створити такий модернізова-
ний варіант руської (української) культури, – зазначає автор, 
– яка б, залишаючись православною в основі своїй, ввібрала 
досягнення культури західноєвропейської і могла б дієво про-
тистояти наступу католицизму”.

Ще один персонаж роману – „цар Наливай” – козацький ва-
тажок Семерій (Северин) Наливайко, якого Петро Кралюк на-
зиває чи не найяскравішою і водночас чи не найзагадковішою 
фігурою української історії кінця XVI ст. Про нього складали 
легенди, борців проти церковної унії навіть іменували нали-
вайківцями, а православну церкву в Україні на початку XVII ст. 
називали наливайківською.

У „Шестидневі...” розповідається, як родина Наливайків 
перебралася в Острог під покровительство В.-К. Острозько-
го. Старший брат Семерія – Даміан (Дем’ян) – навіть зробив 
блискучу кар’єру при дворі князя, ставши однією з централь-
них фігур Острозького релігійно-культурного осередку. Потім 
Северин Наливайко подався на Січ, а згодом, здобувши на-
лежний козацький вишкіл, повернувся в Острог, де служив у 
надвірному війську князя.
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„Семерій виходить на військово-політичну арену як віднос-
но самостійна фігура в 1594 році, – зазначає автор. – Тоді він 
формально полишає службу у князя В.-К. Острозького й ор-
ганізовує на Брацлавщині загін нереєстрових козаків. На чолі 
козацьких загонів С. Наливайко у 1594-1595 рр. здійснив по-
ходи в Молдавію, а також на землі у гирлі Подунав’я, які конт-
ролювалися турками. Робилися ці походи при домовленостях 
із австрійським імператором Рудольфом II і підтримувалися 
римським папою”. Знав про це й схвалював такі походи і Ва-
силь-Костянтин Острозький, – наголошується в „Шестидне-
ві...”, – адже вони стримували експансію татар і турків на землі 
України.

Однак восени та взимку Семерій зі своїми „свавільними 
козаками” „осідав на лежах” (переважно на Поділлі, Поліссі й 
Білорусі), грабуючи місцевих шляхтичів. Зрозуміло, це викли-
кало обурення  у можновладців Речі Посполитої. Врешті-решт 
Наливайка разом з іншими козацькими ватажками схопив 
польний гетьман Станіслав Жолкевський і привіз до Варшави. 
Семерія довго катували – прагнули отримати компромат на  
В.-К. Острозького, який у той час різко виступав проти короля 
й церковної унії; однак бранець не виказав князя. 

Чи не найбільш хвилюючі, зворушливі сторінки роману – 
прощання Василя-Костянтина з Семерієм. Князь таємно від-
відує козацького ватажка у в’язниці: „Підходжу до Наливая. І 
враз обіймаю його – як рідного. Сина? Не чекав він такого. І 
я не чекав. Триває це якусь мить. „Кріпися, Семерію”, – кажу 
на прощання. Більше нічого не можу сказати. На мої очі на-
вертаються сльози. Та Наливай уже не бачить їх... Він майже 
не знав батька свого. А я батьком йому не став. Зате Наливай 
учинив, як вдячний син”. 

С. Наливайка стратили 1597 р. на ринку у Варшаві, відру-
бавши голову, а потім четвертували тіло. У польській мемуар-

ній літературі з’явилися повідомлення, що Семерій наказував 
себе іменувати царем Наливаєм і ніби під час страти йому на 
голову надягнули розпечену залізну корону.

Але в романі цього немає: „Кат штовхнув смертника, мовляв: 
іди до лобного місця. Але той не йде. Просить ката розв’язати 
руки. Кат дивиться на сторожу. Що чинити? Йому дають знак. 
Хай так буде – остання воля. Кат звільняє руки Семерія від пут. 
Той розправляє їх – наче птах. Ось він зараз полетить – дале-
ко, на свою Волинь, Подолію, Україну, Дике поле. По-гу-ля-є! 
Та не буде цього. Не буде. Наливай смиренно несе правицю до 
лоба, хреститься. Він – раб божий. І все у волі Бога. Щось ше-
поче. Може, читає молитву. Кат спокійно жде. Хвилина більше, 
хвилина менше – яка різниця. Семерій роздивляється навко-
ло – ніби когось шукає. Хочеться крикнути: „Се-ме-рі-ю-ю-ю!”. 
Та з горла виривається лише глухий хрип. Все! Відтята голова 
котиться долівкою. І бризкає червона кров. Кат розрубує тіло 
на кавалки, які висітимуть у різних частинах Варшави – на по-
страх, чи на радість”. 

Серйозним ударом для Василя-Костянтина Острозького 
став конфлікт із низовими (запорозькими) козаками в 1592-
1593 рр., який зрештою вилився в збройне повстання під 
проводом козацького ватажка Кшиштофа Косинського. Вирі-
шальна битва відбулася 2 лютого 1593 р. біля містечка П’ятка 
на півдні Волині. Козацьке військо зазнало поразки. Але ні  
В.-К. Острозький, ні його син Януш не чинили репресій. Однак 
ця подія стала знаковою, започаткувавши конфлікт між старою 
аристократичною Руссю і Руссю новою – козацькою.

Хоч „загалом Василь-Костянтин позитивно ставився до ко-
зацтва, – доводить Петро Кралюк. – Козаки служили в його 
надвірному війську. Вони мали змогу відносно вільно діяти на 
Київщині, де він був воєводою, і навіть у його маєтках. Зре-
штою, В.-К. Острозькому козацтво було потрібне як сила, що 
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стримувала татарські напади. Сергій Леп’явко, який спеціаль-
но досліджував перші збройні виступи козаків, так писав про 
їхні відносини з князем: „Все своє довге життя він вважався 
покровителем низового товариства. Про тісні зв’язки Острозь-
кого з козаками неодноразово свідчили польські й татарські ін-
форматори ще з часів короля Баторія. Ще перед знаменитим 
набором реєстру 1578 року розслідування королівської комісії 
прямо засвідчило, що найбільше козаків виходило з його маєт-
ків”. Принаймні, в ґенезі козацтва В.-К. Острозький відіграв не 
менш важливу роль, ніж [...] засновник Запорізької Січі князь 
Д. Вишневецький”.

Василь-Костянтин прагнув підкреслити особливий статус 
князів Острозьких. Так, він замовив пишний скульптурний над-
гробок у ренесансному стилі для свого батька, похованого в 
Успенському соборі Києво-Печерської лаври. На надгробку 
Костянтин Іванович зображений із короною. На замовлення 
Василя-Костянтина придворні поети створюють панегірики з 
красномовними натяками на його монархічне достоїнство. А 
в Острозькій Біблії вміщено передмову, де князь ніби порівню-
ється з римським імператором Костянтином. 

Розповсюджується версія, що предком Острозьких був ко-
роль Данило Галицький. І саме його корону наприкінці роману 
тримає в руках Василь-Костянтин, позуючи художнику. Але... 
Картину завершено й старий князь раптово помирає. Митець, 
непомітно від слуг, забирає корону з собою. Не для наживи – 
сподівається, що настане час і її одягне достойна людина. Бо 
син князя – „покатоличений” Януш – не гідний такої реліквії.  

За кілька років маляр Іван приїжджає до Острозького зам-
ку і переконується в своїй правоті, побачивши як несподівано 
змінився портрет Василя-Костянтина: „Той самий лик, та оде-
жа. Але корони вже не було. Замість неї князь байдуже пере-
бирав золоті монети. Образливо стало... Януш, певно, нака-

зав перемалювати картину. Для чого це він зробив? Не хотів, 
щоби батько його постав яко монарх. І сам не хотів ставати 
руським монархом. Досить було йому крісла першого світсько-
го сенатора Польщі. Краще синиця в жмені, ніж журавель у 
небі! Але нащо князя Островського малювати з монетами в 
руках, наче якогось лихваря? Чи, може, маляр, якого запро-
сили десь із Польщі і якому довірили переробити портрет цей, 
захотів позбиткуватися над руським князем? А ти, Януше, це 
проковтнув. Навчилися ми ковтати образи. Вже й не помічаємо 
цього... Невдовзі по справі тій закликали мене у Костянтинів, 
аби я церкву святої Трійці там розписав. І просили намалювати 
Костянтина Костянтиновича, князя Острозького, яко фундато-
ра храму цього. Я почав малювати. Душу хотів відвести. Ма-
лював князя ще міцним, дужим. Та чомусь фарби лягали так, 
що біля нього зобразив я смертне ложе, на якому лежить його 
син. А князь у глибокій скорботі пребуває. Гарно, казали мені, 
змалював ти князя і княжича Олександра. І те – як отець печа-
литься за сином своїм. Я не перечив. Та коли малював князя 
біля смертного одра, то чомусь не про Олександра думав – 
про Наливая. І переносив риси лиця Семерія на образ сина, 
над яким скорбить отець. А в своєму убогому домку я ховав ко-
рону. Якби жив Наливай, віддав би йому королівський вінець. 
Направду, цей чоловік достоєн був бути руським монархом. 
Зараз достойних не бачу. І чи побачу колись?.. Але – вірю!”.

Ви ще заздрите нинішнім можновладцям? Прочитайте цей 
роман...

2011 р.
    
Дзюба Сергій. Ліки від заздрощів // Буквоїд. – 2012. – 6 лютого;
Дзюба С. Кралюк Петро. Шестиднев, або Корона дому Острозь-

кого // Сіверянський літопис. – 2011. – № 2. – С. 131-136.
Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 

„Мелодія”.
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 Про королів і капусту
Якщо хочеш стати королем, створи своє
власне королівство, а не завойовуй чуже.
... Задивившись у місячні лики
В глибині заліхтарених площ,
Усміхнешся і станеш великим...
... Усміхнешся і станеш, як я.

     Роман Скиба 

Я сьогодні – яскравий, як люстра,
В мене привід для сяяння є:
Мов О’Генрі, саджаю капусту;
Я творю королівство своє!!!

Будуть герцоги тут і барони...
Лиш опудало втну – від зайців!
Начеплю я на нього корону – 
Ніби сам над сонетом засів...

І вдивляючись потім у лики
Вже дозрілих моїх качанів,
Усміхнуся і стану великим...
Тільки б інший король їх не з’їв!

чАрівНе СКеЛьЦе ДЛя  
НАЦіоНАЛьНо СвіДоМиХ... ДеБіЛів
Кралюк Петро. Римейк. – Луцьк: Твердиня, 2009. – 180 с.

Є у нашій чернігівській дурці таке собі „стражне відділення”, 
де примусово лікуються люди, котрі скоїли злочини, але ви-
знані неосудними через психічні хвороби. До свят там влашто-
вують цілком професійні концерти (пацієнти віртуозно грають 

на гітарах та співають, є тут і шанувальники поезії й театру). У 
палатах – чисто й квітів багато. Навіть екзотичні гранати рос-
туть. Хворі зворушливо доглядають за рослинами та акваріум-
ними рибками. 

Хтось, вийшовши на свободу, мріє стати садівником (він за-
рубав сокирою сина), інший щодня займається йогою, палко 
вболіває за футболістів київського „Динамо” та читає Канта й 
Шопенгауера (свого часу мало не задушив сусідку, переплутав-
ши її з відьмою). Один стверджує, що телепатично спілкується 
з Віктором Ющенком та Юлією Тимошенко. Інший вважає себе 
власником чотирьох кораблів Чорноморського флоту. Є тут і 
добродій, який каже, що сховав на болоті мішок із золотом і 
віддасть свій скарб тому, хто випустить його на волю...

Я в „стражне” принагідно заходжу – провідую його мешкан-
ців та готую журналістські матеріали. Назавжди запам’ятав 
фразу привітного, гостинного юнака Альоші (зарізав матір): 
„Вам – добре, ви сьогодні ввечері будете вдома, вранці підете 
на роботу... А ми, як на підводному човні, ніколи не спливає-
мо”.

Всесвітньо відомий письменник Пауло Коельо ще до сво-
єї успішної літературної кар’єри та багатства двічі примусово 
лікувався у психіатричній лікарні. Він переконаний, що кожна, 
найнещадніша людина має шанс знайти себе у цьому житті. 
Власне, є реальна історія про те, як видатний художник Лео-
нардо да Вінчі, створюючи свою „Таємну вечерю”, намалював 
з одного натурника і Христа, і Юду. „Бог та Диявол живуть в 
кожному з нас і змагаються за нас щомиті”, – каже Коельо.

Не знаю, чи побував письменник і філософ Петро Кралюк 
бодай один раз у психлікарні, але я, читаючи його скандальний 
роман „Римейк”, таке собі дежа вю відчував. Принаймні там-
тешні порядки описані доволі точно. Правда, автор поселив 
медиків та пацієнтів у колишньому середньовічному замку – ні 
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елементарного комфорту, ні екзотичних привидів (зате тихо, 
мов у монастирі – сиди собі, милуйся давніми руїнами, насо-
лоджуйся спокоєм); і психи у нього – надто вже схожі на деяких 
депутатів Верховної Ради (реальні божевільні – все-таки знач-
но розумніші, хитріші й талановитіші, а тому небезпечніші).

Власне, справа – не в психах. І не в постмодернізмі. Ну, до-
ручив заступник губернатора Соломаха (кар’єрист, бездар та 
демагог – я таких стільки вже серед столичних і чернігівських 
чиновників набачився!) провести у божевільні заходи на честь 
ювілею Миколи Гоголя та українсько-шведського союзу (це 
коли наш гетьман Іван Мазепа з їхнім Карлом Дванадцятим по-
браталися). То й що? Хто не знає – цілком нормальна, навіть 
звична ситуація. Де ж, як не в дурці, вшановувати геніїв – своїх 
потенційних пацієнтів (там із задоволенням розкажуть вам про 
маніакально-депресивний психоз Миколи Васильовича і де-
тально перелічать усі його фобії та збочення) і бучно святкува-
ти недолугу військову кампанію, що надовго поставила хрест 
на нашій незалежності? Або ще краще: поєднати непоєднане 
та „впихнути невпихуєме” (дарма Іван Степанович, не Мазепа 
– Плющ, стверджував, що це неможливо) – одночасно відзна-
чити обидва ювілеї!

Отож головний лікар Рудик на прізвисько Рудий Панько 
доручає своїм підлеглим втілити „блискучу” ідею. І ось уже 
шиз Едічка, спокусившись Нобелівською премією (яку пообі-
цяв молодий медик Левко – член Нобелівського комітету), у 
творчому екстазі строчить „нетлінку” – чудернацький римейк 
гоголівського „Тараса Бульби”, упхавши до нього, крім само-
го Миколи Васильовича, купу історичних персонажів. Таким 
чином Гоголь, Пушкін, Шевченко, Штернберг, Бєлінський і  
Кукольник разом із царем Олександром Першим опиняють-
ся в модному санкт-петербурзькому літературному салоні – 
„Домі Пріапа”. 

Причому колишній російський імператор залюбки розпові-
дає, як інсценував власну смерть і вивів на Сенатську площу 
бідолашних декабристів, бо дуже закортіло йому ліберальних 
реформ. Розумієте, хотів, як краще, а вийшло, як завжди... По-
ганий цар! Тепер валандається імперією в одежині простого 
мужика, а, щоб по-справжньому не померти від нудьги, інколи 
підслуховує задушевні бесіди п’яненьких класиків...

Власне, наш Шевченко – козарлюга хоч куди! Скільки б не 
хильнув оковитої – мудрий і тверезий. Ще й із москалів знуща-
ється (от Бєлінський – „тупий, як сибірський валянок”) та повчає 
Штернберга, бо той – німець: „Цим німчукам тільки наші діви-
ці-молодиці на умі, – грозить пальцем убік друга Тарас. – Ти ж, 
Миколо (Гоголь – С.Д.), відаєш: у них за границею не баби, а 
страхоття якесь. Гірше вія. Сам у Шведчині бачив. Більше не 
поїду туди. Не хочу в ту хвалену-перехвалену Європу. Нехай 
туди Панько Куліш їде зі своєю Ганнусею Барвінчихою. Немає 
в краях європейських нічого доброго – ні радості, ні краси”.

Микола Гоголь та Олександр Пушкін так щебечуть по-
українському, що мимоволі заслухаєшся (ще б пак – поруч же 
сам батько Тарас сидить!). До того ж, Олександр Сергійович 
прикольно теревенить, як підступно підмовив Жоржика Дан-
теса влаштувати дуель, а потім спритно обдурив легковірного 
чужоземця. Тому все сталося навпаки: не француз відстрелив 
яйця видатному поетові, а саме автор „Євгенія Онєгіна”, мов 
справжній ворошиловський стрілок, дотепно покарав „кривдни-
ка” своєї Наталки. Що й казати, не Пушкін, а чортяка якийсь! 

Ну, а далі ми дізнаємося про зовсім неймовірне: виявляєть-
ся, цар Петро Перший – невдячне позашлюбне дитятко геть-
мана Івана Мазепи; війська Меншикова увійшли до Батурина 
завдяки Тарасу Бульбі, а потім старого зрадника вбив його мо-
лодший син – Андрій; не з Мазепою, а саме з Андрієм Буль-
бою кохалася Мотря Кочубеївна і народила від нього дитину; 
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а Остап Бульба, скориставшись братовим карабіном, вкоротив 
віку Карлові Дванадцятому...

Тим часом до психлікарні приїжджає російський режисер 
Баторін (який дуже любить сало й Україну, бо насправді його 
прізвище – Батурин, і він – родом із цих країв). Москалі зніма-
ють у дурці криваві сцени з майбутньої кінострічки про Тараса 
Бульбу. Увесь медперсонал та пацієнти (крім буйних) грають 
масовку, старанно промовляючи репліки. Адже кляті шовініс-
ти, аби лише отримати дозвіл на своє кацапське кіно, пообі-
цяли придбати для божевільні новеньку автівку, а також нор-
мальні простирадла й меблі...

Угледівши анотацію і погортавши похапцем книжку, дехто 
одразу зарахує Петра Кралюка до епігонів епатажного невіг-
ласа Олеся Бузини, якого не матюкав лише лінивий, а хтось 
навіть відлупцював. Однак я б не радив поспішати з тавром. 
Адже, прочитавши „Римейк” уважніше, вже не сумніваєшся – 
автор (освічений, інтелектуальний, інтелігентний) влаштував 
свідому провокацію. В усякому разі, лікарі в дурці можуть спа-
ти спокійно – на Соловки їх за писання Едічки не зашлють. По-
перше, часи – не ті. По-друге, він же – не простий літератор, а 
божевільний. Навіть довідку має... Ось як іронізує щодо цього 
у книзі Петро Кралюк:

„– Що це ти читаєш? – чую над вухом Вакуленка.
– Бестселер від Едічки.
– І як?
– Шиза.
– Ти чогось іншого чекав?..
... Зустрічаюся з Едічкою.
– Ви мене висунули на Нобеля? – цікавиться він.
– Так, як член Нобелівського комітету.
– А інші члени? – запитує світоч постмодернізму.
– Є перші відгуки. Позитивні.

– Ви – моя надія.
– Буду старатись, – кажу пацієнту, щоб швидше відкарас-

катися”.
Одного разу, шокований призначенням абсолютно бездар-

ного, безнадійно тупого дилетанта на доволі високу в чернігів-
ській ієрархії чиновницьку посаду, відверто сказав тому, хто це 
зробив:

– Як ви могли? Він же – дебіл!
– Знаю, – спокійно посміхнувся місцевий божок, – але це – 

наша людина. Він – національно свідомий дебіл!
А я чомусь вважав, що державними справами повинні зай-

матися професіонали, а не кухарки, котрі, анічогісінько не  
петраючи в економіці, фінансах чи мистецтві, натомість роз-
патякують, як вони люблять неньку-Україну. Ось тільки нам від 
такою любові – одна шкода. Чи, може, хтось справді вірить у 
всю оту маячню про найдавнішу націю на планеті – українців, 
які, виявляється, мали першу цивілізовану державу, залишили 
нащадкам надскладні креслення сучасних космічних кораблів 
і побудували найвищі у світі піраміди, а ще створили першу 
писемність, Біблію та Інтернет? 

Смішно? Проте Шарикови і Швондери, переконані у власній 
безкарності та вищості, нахабніють на очах. Жодного діла до 
пуття довести вони не можуть, зате купують собі автівки по пів-
мільйона „зелених”, зводять розкішні триповерхові „хатинки” у 
райських куточках і глибокодумно повчають нас із вами, як тре-
ба жити. А зазвичай ще й цькують розумних, порядних людей. 
Власне, Україну лихоманить не від світової фінансової кризи. Її 
добивають до ручки національно свідомі дебіли. А спробуйте 
лише назвати ідіота ідіотом, і почуєте у відповідь: „Що ви, як 
можна? Він же – патріот!”. Слухайте, а ми з вами тоді хто? 

Петро Кралюк винайшов дивовижне скельце, поглянувши 
в яке, мимоволі згадуєш казочку про голого короля. Звісно, 
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зазирнувши до такого люстерка і впізнавши себе, дехто вже 
щиро шкодує, що в незалежній Україні досі не з’явилися власні 
Соловки. Заспокойтеся, панове ідіоти! Як можна ображатися 
на дзеркало?

2009 р. 

Дзюба Сергій. Чарівне скельце для національно свідомих… де-
білів // ЛітАкцент [Електронний ресурс] / Києво-Могилянська 
Академія. – 2009. – 25 травня. – Режим доступу: http://litakcent.
com/2010/05/25/9553.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.

Балада про відьму та екстаз 
(бувальщина) 

Ладі Лузіній 

Був час, коли усе вже по цимбалах,
І муха позіхала на столі...
Аж раптом в гості пані завітала – 
Влетіла у кватирку на мітлі.

Обрала холодильник для посадки,
Дарма що той, мов танк, задеренчав,
І чемно запитала: „Все в порядку?
Ти що – ніколи відьми не стрічав?!”

Я щось заплямкав вражено губами,
Морським вузлом зв’язало язика:
У мене вдома – зовсім гола дама,
Та ще й мітлу тримає у руках!

Вона ж пройшлась граційною ходою:
„Та що з тобою? Чом, герою, зблід?!
У нас, у Львові, кепсько із водою,
Я хочу лиш помитися, як слід...”

... Давно яєчня на плиті схолола,
Сусід уже сусідку від любив,
А пані в ванні – дві години – гола!
Все ж добре, що дружина у батьків...

Наразі вийшла – Боже, ледь не плаче,
Мітлу свою від збудження скубе:
„Я мала все – холодну і гарячу,
Я знов відчула жінкою себе!

Та про такого справжнього мужчину
Всім подругам до ранку розповім...”
І я подумав: „Слава Україні!
Ну хоч одній, на диво, догодив”.

              

НАСтіЛьНА КНигА  
ДЛя НАШоЇ МоЛоДі

Лизанчук Василь, Рожик Микола. Історія російщення укра-
їнців. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 412 с. 

У 80-х роках я навчався на факультеті журналістики Ки-
ївського державного університету імені Тараса Шевченка і 
пам’ятаю, як виключили з вузу одного з найкращих наших сту-
дентів – за націоналізм. Звісно, публічно це не розголошува-
лося – старшокурсник Федір (ерудований, сумлінний, шляхет-

* Лада Лузіна – популярна письменниця, автор циклу романів та повіс-
тей „Київські відьми”.
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ний), який цікавився українськими старожитностями та міг при-
йти на екзамен у вишиванці, раптом кудись зникнув і більше не 
з’явився. А на наївне запитання про колоритного юнака, зна-
йомі сторожко озиралися й переходили на проникливий шепіт: 
„Як? Ти не знаєш? Він десь виступав із кобзарями й обмовив-
ся, що Росія, тобто Московщина, незаконно привласнила собі 
назву „Русь”, поцупивши її у нашого народу…”. 

Ось так – здібного студента тут же вигнали з університету 
за одну необережну фразу про реальну, а не сфальсифікова-
ну історію України-Русі. Причому юнака, котрий мав закінчити 
престижний столичний вуз із червоним дипломом, безжально 
витурили з „вовчим білетом”, зламавши його долю. Радянсько-
імперська система, завдяки цілій армії ідеологічних євнухів, 
ретельно пильнувала за кожним своїм громадянином, невтом-
но вишукуючи неблагонадійних. Цвіт нації підло й підступно 
знищувався.

Часи начебто змінилися, однак і нині у нашій незалежній 
державі щодня лунають облудливі гасла про „три братні на-
роди”, яким неймовірно поталанило народитися водночас в 
одній чудовій колисці. Звісно, що любі брати (мало не сіамські 
близнюки!) просто не можуть не мати спільних історії, культу-
ри, віри… 

Тому сьогодні надзвичайно потрібні виважені дослідження 
провідних наших науковців, які на документальних засадах, 
узагальнено й об’єктивно, висвітлюють складні українсько-ро-
сійські взаємовідносини, аргументовано спростовуючи існуючі 
міфи. 

Саме такою є монографія відомого вченого (доктора фі-
лологічних наук, професора, академіка, завідувача кафедри 
радіомовлення і телебачення Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка) Василя Лизанчука та його коле-
ги – кандидата історичних наук, доцента ЛНУ Миколи Рожика. 

Автори „Історії російщення українців” переконливо доводять, 
що держава Русь (Київська Русь) створена предками україн-
ців. 

„Як у лінгвістичному, так і в психофізичному відношенні 
відокремлення народностей української, білоруської та вели-
коруської виходить за межі історії”, – відзначив Михайло Гру-
шевський. Уже на своїй прабатьківщині ці племена мали певні 
відмінності й розвивалися в різних умовах. Великоруська на-
родність „формується переважно на фінському ґрунті”, біло-
руська у близьких зв’язках з литовською групою, а українська 
– в одвічному сусідстві з тюрками. „Український етнічний тип 
вирізняється від своїх найближчих родичів – великорусів та 
білорусів – і рисами психологічними, які проявляються у на-
родному характері, психології, складі сімейних та суспільних 
відносин”. 

Київська давньоукраїнська держава об’єднувала декілька 
груп земель, пов’язаних між собою суспільно-економічними 
зв’язками і політичними контактами. „У таких групах, як Київ-
ська, Чернігівська і Сіверська, а також Галицька і Волинська, 
виділяється територія українців. Тут формувалася і розвива-
лася українська народність. Роль Києва у цих процесах була 
видатною, оскільки він став центром формування етносу”, – 
наголошують автори монографії.

Аналіз сукупності різних джерел – літописних, археологіч-
них, лінгвістичних, антропологічних – дає підстави окреслити 
досить виразну картину етнічної структури Русі в період її фор-
мування: „Та Русь, що в IX ст. упевненими кроками вийшла на 
арену світової історії, виникла як об’єднання восьми великих 
„племенних союзів” (поляни, сіверяни, древляни, дреговичі, 
радимичі, в’ятичі, кривичі, ільменські слов’яни), кожний з яких, 
у свою чергу, складався з кількох (найбільше з шести) менших 
племінних груп”.
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Москва, спершу як топонім, а згодом як етнонім, з’явилася 
лише всередині XII ст. на заліських просторах Північно-Східної 
Європи, що споконвіку були заселені угро-фінськими і литов-
ськими племенами. Нестор-літописець подає їхні імена: „А се 
інші народи, які данину дають Русі: чудь, весь, меря, мурома, 
черемиси, мордва, перм, печера, ям, литва, замигола, корсь, 
нарова, ліб. Ці мають свою мову, походять від коліна Яфетово-
го, бо живуть у північних краях”. 

Дослідник Михайло Сидоржевський подає перелік племен, 
які фактично й стали основою того етносу, що згодом одержав 
назву „росіяни”: Чудь – на південному березі Фінської затоки 
до озера Онега. Водь – від Фінської затоки на південь до Іль-
меня. Ємь – між Ладозьким озером і Північною Двіною. Весь 
– від Білого до Ладозького озера й до притоків Костроми та 
Клязьми. Меря – середня течія Волги, басейни річок Клязьми 
і Москви. Мещера – у північній частині Рязанського князівства 
по північному берегу Оки. Мордва – на південь від Мещери, 
між Волгою, Окою, Сурою й Мокшою…  

Видатний вчений Іван Огієнко, дослідивши історію укра-
їнського письма та алфавіту, підсумовує у своїй праці: 
„Прасхіднослов’янські мови: українська, російська, білоруська 
зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, т. зв. 
„праруської” спільної мови ніколи не було”. 

Автори монографії зазначають, що українське друкарство 
започатковане в середині XV ст., а не в останній чверті XVI ст. 
Воно розпочалося на 114 років раніше від появи федорівсько-
го „Апостола”. Першу друкарню у Львові ще в 1460 р. засну-
вав львівський міщанин, українець Степан Дропан. А першими 
українськими книжками слов’янською мовою „з особливостями 
живої української мови” були „Часослов” і „Октоїх”, які вийшли у 
1491 р. Перша російська книжка в Москві була видана через 73 
роки – її надрукував у 1564-му Іван Федоров, якому допомагав 

білорус Петро Мстиславець. Проте згодом темний, розлючений 
натовп друкарню спалив (мовляв, видання книжок – справа не-
чистого), а сам друкар дивом уникнув смерті і змушений був шу-
кати порятунку в Україні, де й продовжив свою діяльність.

Власне, під час вступу на престол Івана II, Московське кня-
зівство охоплювало територію заледве 15 тис. кв. миль. Однак 
після падіння Константинополя, який загарбали турки-османи, 
й розгрому Візантійської імперії, а також з укладенням Фло-
рентійської церковної унії, очільники Московщини проголоси-
ли себе зверхниками всього православного світу. 

„У 1472 р. папа римський Сикст IV поблагословив шлюб 
Івана III з Софією Палеолог, племінницею останнього візантій-
ського імператора Костянтина XI. Відтоді до Москви потрапили 
візантійський герб – чорний двоголовий орел, бібліотека Софії 
і, що найнебезпечніше для сусідніх народів, непомірні амбіції 
на статус вселенської, нічим необмеженої держави, – йдеться 
в „Історії російщення українців”. – Експансіонізм і загарбання 
сусідніх народів освятила й обґрунтувала формула „Москва – 
Третій Рим”, яка доповнювала відповідні наміри підпорядкувати 
собі усю спадщину давньоукраїнської держави – Київської Русі”.

Війну за цю спадщину Московщина вела з 1492 р. – підступ-
но й жорстоко, внаслідок чого Іван III та його син розширили 
територію Московського князівства в 40 (!) разів. 

Тож „спільна історія” – всього лише недолугий шовіністич-
ний міф. Об’єктивно ж треба визнати: впродовж багатьох сто-
літь український народ перебував під безжальним, кривавим 
ігом московської орди, яка послідовно нищила нашу націю, 
лицемірно заявляючи, що жодної України взагалі немає й ніко-
ли не було, є лише „южная окраина России”, не існує й ніколи 
не існувало українського народу, а отже не може бути жодної 
української культури, а так звана українська мова – „диалект 
великого и могучего русского языка”. 
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Взагалі, яка може бути „спільна історія”, якщо одні й ті ж 
події та персонажі, з огляду на віковічне прагнення українців 
здобути свою державність, трактуються зовсім по-різному! 
Скажімо, ви не знайдете в сучасних російських підручниках 
з історії бодай згадки про звитяжного захисника української 
справи – Костянтина Івановича Острозького, котрий належав 
до найвидатніших полководців і політичних діячів минулого. 
Він виграв велику кількість битв, деякі з яких мали міжнародне 
значення. Польський ренесансний хроніст М. Стрийковський 
називав його „другим Ганнібалом, Пірром, Сціпіоном руським 
і литовським […] чоловіком святої пам’яті й надзвичайно про-
славленої діяльності”. Сім років Костянтин Острозький перебу-
вав у московському полоні, але втік, скориставшись першою ж 
можливістю; повернувся в Україну і знову отримав гетьманську 
булаву. Упродовж багатьох наступних років він воював зі „сте-
пом”, здобувши блискучі перемоги над переважаючими сила-
ми татар. А 8 вересня 1514 року, під Оршею, завдав нищівної 
поразки величезному (80-тисячному) війську Московії. Ця по-
дія викликала значний резонанс у Європі, але московські літо-
писці звично сфальсифікували подвиг видатного полководця, 
назвавши героя „ворогом Божим”. От вам і „спільна історія”! 

Більшість іноземців, які у XV – XVII ст. побували в Україні і Мос-
кві, розрізняли „русинів” (рутенів, русів) та „московітів”, відміннос-
ті в їхніх звичаях, поведінці, ментальності й способі мислення.

„Тоді, коли в Україні розвивалася освіта, ширилася наука, 
збагачувалася культура, народні братства творили, як на те-
пер, єдиний гуманістично-демократичний національний Рух, 
Московія була темним, задушливим царством самовладного, 
деспотичного правління, де культивували покору, „раболепие”, 
недовір’я до науки й освіти, поєднані з тупою ненавистю до 
всього чужоземного”, – наголошують автори монографії. 

Відомий історик і мандрівник Павло Алепський (з міста Алеп-

по в Сирії), який у XVII столітті подорожував Україною разом 
з антиохійським патріархом Макарієм III, так описав у деннику 
свої враження: „По всій Козацькій землі ми помітили прегарну 
рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малими винятками, на-
віть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають по-
рядок богослужби та церковний спів. Крім того, священики вчать 
сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися по вулицях. […] До-
рога через Україну йшла здебільша серед чисельних садів, що 
їм нема ліку, і ланів усякого збіжжя заввишки людини, неначе те 
море безкрає, широке та довге. О, яка ця благословенна країна! 
Що за благословенний нарід! Який він численний!”.

З України П. Алепський та патріарх Макарій III вирушили до 
Москви, де перебували майже два роки. Від тамтешніх порядків 
враження знаного історика суттєво інші: „всі вони, від великого до 
малого, мають п’яний темперамент, саме – лукавство […] Жит-
тя москалів дуже зв’язане, та ніхто з чужинців не може зносити 
цього, і людині все здається, ніби вона у в’язниці. Жарти та сміх 
стали нам зовсім чужі, бо лукаві москалі підглядали нас і про все 
доносили. Бог хай спасе нас і звільнить від них”. Це при тому, що 
патріарх отримав від московського правителя щедрі подарунки! 

Зате повернення додому через Україну стало напрочуд при-
ємним: „Зворотньо край козаків був для нас ніби наш власний 
край, а його мешканці були нам сердечними приятелями. […] 
Цієї ночі ми спали на березі ріки (Дніпра – С. Д.), зовсім задо-
волені та спокійні, бо від тої хвилини, коли ми лише побачили 
Печерську Лавру, що здалеку виблискувала своїми банями, та 
як лише до нас долетіли премилі пахощі цих цвітучих земель, 
наші душі затремтіли від радощів та втіхи, серця наші пороз-
кривалися, і ми розливалися в подяках Господові Богові. Цілі 
два роки в Московії колода висіла на наших серцях, а розум був 
геть-чисто стиснений і придушений, бо в тій країні (Московщині) 
ніхто не може почувати себе хоч трохи свобіднішим і задоволе-
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ним, хіба лише ті люди, що там виросли, а всі інші, от хоча би 
ми, навіть ставши панами цілої країни (як патріарх!), ніколи не 
перестануть бентежитися та відчувати в серці неспокій”. 

Українці чітко відрізняли свої землі від „Московії”, називали 
себе „Руссю”(це зафіксовано в зарубіжних джерелах) і мужньо 
боронили рідну землю від окупантів.

Нищівних поразок московському війську  у 1618 р. завдали 
козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем-Сагайдач-
ним. Успіх українців був вражаючим – московітів і царя Ми-
хайла Федоровича „взяв страх і вони не посміли виступити 
проти „жахливого” Сагайдачного”. Як зазначав Я. Собеський, 
козацький гетьман „вогнем і мечем спустошив […] неприятель-
ські землі […] розніс страх свого імені по всій Московії. Непри-
ятель […] стогнав під його ударами…”. Де про це написано у 
російських підручниках? Риторичне запитання… 

Треба визнати: всі російські правителі – від можновладців 
XV століття – до очільників Російської імперії (Петра I, Катери-
ни II…) і одіозних вождів імперії Радянської (Володимира Ле-
ніна, Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва…) – були запеклими 
ворогами України. 

Немало лиха приніс нашому народу й канонізований Росій-
ською православної церквою як святий кривавий суздальський 
князь Андрій Боголюбський (один з архітекторів Московської 
держави), котрий в 1169 році захопив, пограбував і спалив Київ 
– „мать городов русских”.

Спростовують автори „Історії російщення українців” і за-
гальновідомий міф про подію 1654 року в Переяславі, витлу-
мачену офіційною російською історіографією як „доленосне 
об’єднання в одній державі двох братніх народів”: „Б. Хмель-
ницький не розглядав союз з московським царем як єдину 
можливість досягти своїх державницьких планів. Зі свого боку 
цар Олексій не виглядав великим і щирим другом гетьмана й 

України. […] тому 8 січня 1654 р. в Переяславі жодного дво-
стороннього документа не було підписано, отож термін „Пере-
яславська угода”, чи „договір” – це пізніша вигадка. Відбулися 
лише важкі переговори, під час яких московські дипломати на-
відріз відмовлялися присягати за царя на вірність союзникові, 
хоча українська сторона урочисто присягнула. 

Проти заприсягнення московському царю виступив полков-
ник Іван Богун і ще низка полковників і старшин. Українська 
православна церква і митрополит Сильвестр Косів не погоди-
лися на залежність від Московського патріарха і не підтримали 
присяги, так само чинили жителі багатьох українських міст, Га-
дяцький і Брацлавський полки. Так ухвала таємної ради геть-
мана з генеральною старшиною про союз з Москвою у складі 
200 осіб викликала значний спротив і неприйняття. Половина 
населення Гетьманщини не присягнула. За даними москов-
ської сторони присягу склали 127388 осіб. Західна Україна і 
південноукраїнські землі, а також ті, що заселяли Запорізьку 
Січ не брали участі в церемонії присягання взагалі”. 

А коли Московія в 1656 р. підписала сепаратний мир із Поль-
щею, не допустивши на переговори у Вільно українських по-
слів (яких сприйняли брутально, „як псів коло церкви Божої”), 
гетьманський уряд розцінив таку політику, як зраду Москви. 
Тому в Чигирині вирішили розпочати переговори зі Швецією та 
іншими державами, щоб укласти новий оборонний союз.

Після смерті Богдана Хмельницького на захист українсько-
го народу став гетьман Іван Виговський, який 9 липня 1659 р. 
під Конотопом здобув велику перемогу над московським вій-
ськом. З цього приводу С. Соловйов писав: „царська Москва 
затремтіла за власну безпеку; з наказу царя люди всіх станів 
поспішали на земляні роботи для укріплення Москви. Сам цар 
з боярами раз-у-раз приходив дивитися на ці роботи. Мешкан-
ці околиць зі своїми родинами й майном наповнили Москву, 
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пішла чутка, що цар виїздить на Волгу, у Ярославль…”. Мос-
ковський правитель своїм „урочистим маніфестом” проголосив 
Івана Виговського зрадником. 

Досі (хоч минуло понад 300 років!) не знято анафему Росій-
ської православної церкви з видатного гетьмана Івана Мазе-
пи. Натомість Москва так і не наважилася офіційно засудити 
жахливий злочин сатрапа Меншикова, котрий у 1708 р. спалив 
Батурин, знищивши 15 тисяч безневинних жертв. Тогочасні 
французькі газети рясніли заголовками: „Жінки і діти на вістрях 
шабель”, „Страшна різня”, „Руїна України”. „Французька газе-
та”, часописи „Історичні листки”, „Історичний Меркурій”, „Ключ 
кабінету” повідомляли, що „ціла Україна купається в крові […] 
Меншиков уживає засобів московського варварства […] Всі 
мешканці Батурина без огляду на вік і стать вирізані, як нака-
зують нелюдські звичаї москалів”. 

Упродовж 1709 р. Петро I примусив скоротити кількість сту-
дентів Києво-Могилянської Академії з 2000 до 161, а кращі 
науково-педагогічні та просвітницькі сили у складі 95 осіб за-
брати до Московщини. З’явилися царські укази про заборону 
друкувати книги українською мовою.

 Тисячі українців загинули на будівництві Санкт-Петербурга. 
„… замість одного вікна, котре-ді Петро прорубав в Європу, 
він позатикав ті вікна в Європу, котрі перед ним були у нас на 
Вкраїні, – наголошував Іван Франко. – І коли через те у нас 
на Вкраїні стало глухо і темно, всі найліпші наші сили йшли в 
центральне вікно і дусилися і ниділи в нім, повертаючи свою 
працю на службу не своєму, а чужому народови”.

І нехай російська історіографія раз-по-раз виголошує чер-
гові панегірики „прогресивному” імператору, для нас він назав-
жди залишиться катом України, синовбивцею і шовіністом, 
який з маніакальною наполегливістю виношував наміри гло-
бального поневолення й панування над світом. Щоб перекона-

тися в цьому, досить прочитати „політичний тестамент” (верх 
лицемірства та цинізму!), складений майбутнім Імператором 
Всеросійським одразу ж після перемоги в Полтавській битві. 
Текст його було знайдено вперше в 1754 р. у французьких 
дипломатичних архівах. Як же планував діяти в подальшому 
московський цар? Отже:

„1. Держати російський народ у стані безперервної війни, 
аби не дати згаснути войовничому запалу російського війська. 
Відпочинок давати тільки для того, щоб поліпшити державні 
фінанси, зміцнити армію і обрати вигідний момент для нападу. 
Робити так, аби мир служив війні, а війна миру  і то все в інтере- 
сах поширення меж і добробуту Росії.

2. За кожної нагоди встрявати у справи європейських дер-
жав, особливо ж Німеччини, яка тим більшу і безпосередню 
має вагу, чим до неї більше наблизитися.

3. Розділити Польщу, підтримуючи в ній внутрішні заколоти 
та постійні сварки. Вельмож здобувати собі золотом; ділити на 
сейми, деморалізуючи їх, щоб мати вплив на вибори королів. 
Ввести в Польщу російське військо і держати доти, доки тра-
питься нагода залишити його там назавжди.

4. У торгівлі шукати зв’язків у першу чергу з Англією, бо та 
держава найбільше нас потребує для свого флоту і може бути 
найбільш корисною для розбудови нашої. 

5. Безупинно розширяти державні межі Росії вздовж Балти-
ки на Північ, а вздовж Чорного моря на Південь.

6. Наблизитися як тільки можна до Царгорода й до Індії. Хто 
там запанує, той стане дійсним володарем світу. З цієї метою 
підбурювати війни то на Туреччину, то на Персію. Побудува-
ти порти на Чорному морі, поволі заволодіти тим морем, так 
само, як і Балтійським, бо вони необхідні для здійснення цього 
проекту. Прискорити занепад Персії і досягнути Перської зато-
ки. За можливості – відновити через Сирію колишню торгівлю 



Несподівані зустрічі продовжують життя

170 171

Сергій Дзюба

з Левантом і допустити аж до Індій, які є житницею світу. А як 
там будемо, тоді обійдемося без англійського золота.

7. Втримувати дбайливо союз з Австрією. Вдавати, що під-
тримуємо її наміри, аби перебрати владу над Німеччиною, а 
другою рукою підбурювати проти неї амбітність німецьких кня-
зів. Подбати, щоб вони обидві звернулися до Росії за допо-
могою і встановити над їхніми землями свою протекцію, яка 
стане підготовкою до майбутнього панування над ними.

8. Підмовити австрійського короля, аби прогнав турків з Єв-
ропи; а коли він завоює Царгород, то нейтралізувати його, або 
втягнувши у війну зі старими європейськими державами, або 
поступитися йому частиною завойованого, щоб пізніше все те 
відібрати.

9. Коли Швеція буде розібрана, Персія переможена, Поль-
ща підбита, Туреччина завойована, наше військо об’єднане, 
Чорне й Балтійське моря під охороною наших кораблів, от 
тоді треба дуже потаємно запропонувати кожному зокрема, в 
першу чергу уряду версальському, а потім уряду віденському, 
поділити з ним владу над світом. Як один із них прийме про-
позицію, що, певно, станеться, коли підлестити їх амбіції й са-
молюбству, тоді використати його на те, аби знищити іншого. 
Потім знищити й того, хто лишиться в боротьбі, наслідки якої 
не підлягатимуть жодним сумнівам, бо Росія тоді безроздільно 
володітиме цілим Сходом і великою частиною Європи.

10. В тім разі, що зрештою не є правдоподібним, коли б вони 
обоє відмовилися від російської пропозиції, то треба зробити 
так, аби між ними виникли сварки й вони вичерпали себе вза-
ємно в боротьбі. Тоді у вирішальний момент Росія обрушить 
на Німеччину своє заздалегідь приготовлене військо. Водно-
час вирушать два сильних флоти: один – з Архангельського 
порту, а інший – з Азовського моря. Ці флоти будуть наванта-
жені азійськими ордами, охоронятимуть же їх військові флоти 

Чорного й Балтійського морів. Просуваючись Середземним 
морем і океаном, ті орди заллють Францію – з одного боку, 
Німеччину – з іншого. А як ці дві країни будуть переможені, то 
решта Європи піде під ярмо легко і без спротиву.

У такий спосіб можна й належить підбити Європу!..”.       
Дякувати Всевишньому, тиран так і не втілив своїх „гранді-

озних” планів –  помер, і це достеменно відомо, внаслідок про-
гресуючого сифілісу, від якого останніми роками життя страж-
дав на конвульсії… 

Л. Цегельський у праці „Звідки взялися і що значать назви 
„Русь” і „Україна” заакцентував на тому, що „саме зміна етно-
німа дала московитам змогу присвоїти і усі ті розмахом і ба-
гатством подиву гідні культурні та політичні надбання, що їх 
створили в давніх часах мечем і словом сини Русі. Цар пере-
йняв грецький термін „Росія”, щоб так ідеологічно об’єднати 
Московщину з Україною. Слова „Русь” до сеї цілі він тому не 
вживав, бо в Московщині слово „Русь” серед простого народу 
не вживалося, а натомість на Руси-Україні (а так само в сусід-
ніх країнах і в цілій Європі) слово „Русь” означало тоді лише 
нашу, властиво, Русь-Україну. В цілій Європі знали, що „Русь” 
– це край над Сяном, Бугом, Дністром, Дніпром, а зате Москов-
щину називали тоді в Європі не інакше як „Московщиною” (на 
латині: Moscowita, по-німецьки: Moskowiten і т. д.). 

Петро I бажав собі з’єднати Русь-Україну з Московщиною 
в одне тіло, але так, щоби ясно було, неначе Московщина є 
осередком, а наша Русь-Україна лише прищіпкою до сего го-
ловного московського пня. Ось тому вхопився він до слова 
„Росія”, уживаного в тих часах деякими нашими церковними 
писателями (а невживаного ні серед народу нашого, ні серед 
народу московського) та назвав тим словом цілу свою Москов-
ську державу, в якої склад входила вже і Україна з лівого боку 
Дніпра. План його був ясний – аби під новою назвою злучити 
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хитро в одне тіло Московщину і властиву Русь-Україну”.    
„Якщо у корінній Московії терміни „Россія” і ”русскіє” посту-

пово почали вживати, то історична Русь ніяк не могла сприйня-
ти накинуту їй принизливу назву „Малоросія”, а русини нізащо 
не хотіли перетворюватися на „малоросів” і розчинитися в „об-
щерусском море”. Необхідно було продовжити своє історичне 
буття під іншим іменем, яке гарантувало б їхню національну 
ідентичність, і не давало б змоги московським маніпуляторам 
спекулювати на спорідненості назв „Русь” і „Росія”, „русини” 
і „русскіє”, – аргументують автори монографії. – Щоб зірвати 
смертельно небезпечний асиміляторський натиск московсько-
го царизму, його тактику мімікрії в етнонімічній термінології, 
було вирішено увести нові назви: Україна, український, україн-
ці. […] Перехід від самоназви „русин” до етноніма „українець” 
зіграв колосальну дезінтегруючу роль у лоні самої російської 
імперії, оскільки завдав вирішального удару по імперській мос-
ковській ідеї „единого русского народа от Камчатки до Карпат”.

„В умовах московської неволі це мало величезне значення 
для утвердження національної ідентичності українського наро-
ду, – вважає Іван Паславський. – Можна з повним правом ска-
зати, що утвердження єдиного національного імені допомогло 
Україні вистояти і зберегтися в часи совєтського лихоліття і під 
цим іменем повернутися на історичну арену вже як суверенна 
незалежна держава”.

Даруйте за розлогі цитати – щиро прагну зацікавити широ-
кий загал читачів розумною й такою важливою для мільйонів 
українців книжкою. Переконаний: з нею неодмінно повинні 
ознайомитися вчителі та політики. „Історія російщення укра-
їнців” має стати настільною книгою для нашої молоді. Моно-
графія львівських науковців варта державної підтримки. Її 
необхідно видати значно більшим накладом – як суспільно 
значущу книгу, перекласти іноземними мовами: англійською, 

російською, німецькою, французькою, польською… Провести 
презентації за кордоном, які, безперечно, викличуть резонанс 
і сприятимуть покращенню іміджу нашої держави в світі. Влас-
не, дослідження Василя Лизанчука та Миколи Рожика гідне 
Національної премії України імені Тараса Шевченка.

2011 р. 

Дзюба Сергій. Василь Лизанчук, Микола Рожик. Історія росій-
щення українців // Сіверянський літопис. – 2011. – № 4. – С. 122-127. 

Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 
„Мелодія”.

Казочка про українську естраду
(співаючому ректорові)

тільки пісня вище-вище  
з неба пада як фашист...

Володимир Цибулько  

В мене цап вже не мека белькантом, 
Втратив півень до тенора хист:
Знову линуть на нас диверсанти, 
А один – взагалі, як фашист!

Не втекти – хоч куди від облави:
Упіймає, мов перша любов... 
Навіть мухи – по вуха в „поплаві”... 
Я б у снайпери, мамо, пішов!

Чи – в співаючі... Тихо над пляжем 
Прохрипів би комусь: „Хенде хох...” 
... Наша пісня не вмре, не поляже:
Міша паше, і Бобик не здох!
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Не Хочете Бути „БриДКиМ”  
журНАЛіСтоМ? вчіться за  

підручником василя Лизанчука! 
Лизанчук Василь. Журналістська майстерність: Підруч-

ник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 376 с.

Не так давно трапився у моєму житті прикрий випадок. На-
ближався День миротворця, і я запропонував колезі, яка пра-
цює на центральному телеканалі, підготувати сюжет про ви-
датного українського офіцера – чернігівця Сергія Шаповалова. 
Він потрапив на війну ще в юні літа – Сергія Івановича було 
тричі важко поранено в Афганістані. Його підрозділ врятував 
від неминучої загибелі бійців дев’ятої роти – в тому самому 
запеклому бою, відтвореному у фільмі режисера Федора Бон-
дарчука. Душмани настільки поважали мужнього й справед-
ливого ворога, що, під час короткого перемир’я, навіть запро-
шували Сергія Івановича почаркувати на їхньому весіллі. Це 
він, український офіцер Шаповалов, після кривавої бійні на 
Балканах, мирив сербів та албанців у Косовому, спілкувався з 
племенем канібалів у джунглях Сьєрра-Леоне і врятував сотні 
людей у Ліберії. Тож я хотів, щоб про подвиги цього мужньо-
го і водночас напрочуд скромного добродія дізналося якомога 
більше людей. 

Однак, вислухавши мою пропозицію, колега (молода журна-
лістка) песимістично похитала головою: „Нє, це не «проканає». 
Я ж, перед тим як знімати, узгоджую кожен сюжет зі своєю ше-
финею. А там – така сувора дама! Ось якби його вбили…”. 
„Кого?!” – отетерів я. „Ну, того вашого Шаповалова… – захо-
дилася старанно розтлумачувати, немов ненька – малій неро-
зумній дитині. – Що я з ним, живим, робитиму? Це ж – баналь-
но позитивний сюжет. А в мене «ценноє указаніє» – клепати 

«чернуху»: ну, там усілякі скандали, вбивства, автокатастрофи 
(якщо хтось, звісно, врізав дуба)… А раптом запрагнеться по-
зитиву, то можна раз на півроку з’їздити до зоопарку і зняти 
прикольний сюжет про якусь «звєрушку». Ось це «проканає» 
– кумедні, особливо екзотичні, «звєрушки» шефиню, як прави-
ло, розчулюють…”.

Втім, я все-таки вмовив колегу зателефонувати її грізній 
начальниці і розповісти про Героя, який щойно повернувся з 
Ліберії, адже є нагода показати справді сенсаційний і цікавий 
сюжет. Наступного дня молода журналістка була явно не в 
дусі: „Ну, казала ж вам, що не варто навіть потикатися з такою 
пропозицією! Мене вилаяли, ніби якогось недоумка: „Ты что, с 
ума сошла? Какие миротворцы?! Тебе говорят – трупики, зна-
чит, снимай трупики, и чем больше трупиков, тем лучше!”.

Відтоді молода журналістка втратила мою повагу. Ні, вона 
не позбавлена таланту. І я розумію: на центральному телека-
налі – непогана зарплата. Однак ці гроші – надто смердять… 

Все це пригадалось мені, коли уважно, із задоволенням, 
прочитав новий підручник Василя Лизанчука „Журналістська 
майстерність”. Василь Васильович – фахівець відомий і шано-
ваний: доктор філологічних наук, професор, академік Академії 
наук вищої освіти України, завідувач кафедри радіомовлення і 
телебачення Львівського національного університету імені Іва-
на Франка, заслужений журналіст України, лауреат багатьох 
міжнародних та всеукраїнських відзнак, автор 25 книжок і по-
над 600 наукових та науково-публіцистичних статей з проблем 
теорії і практики журналістики, створення українського націо-
нального інформаційного простору, міжнаціональних взаємин, 
розвитку та утвердження української мови, культури, духо-
вності, відновлення історичної пам’яті, збереження і примно-
ження національних традицій, звичаїв, розбудови незалежної 
Української держави.
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Свого часу в Україні, наскільки пам’ятаю, було лише два 
факультети журналістики – у Київському державному універ-
ситеті імені Тараса Шевченка та у Львівському державному 
університеті імені Івана Франка. Майбутніх працівників телеба-
чення, радіо та друкованих видань там навчали Професіона-
ли. У Києві – Анатолій Погрібний, Степан Колесник (лауреати 
Національної премії України імені Тараса Шевченка), Анатолій 
Москаленко, Георгій Почепцов, Дмитро Прилюк, у Львові – Во-
лодимир Здоровега та його талановиті колеги. Кращі традиції 
у цих вишах збереглися і сьогодні. 

Але, на жаль, в незалежній Україні журналістів почали 
„штампувати”, мов гарячі пиріжки, – всі, кому заманеться, не 
переймаючись ані реальними знаннями новоспечених співро-
бітників мас-медіа, ні їхнім інтелектом, обдаруванням та націо-
нально-патріотичним вихованням і елементарною порядністю. 
Більше того, тепер „акул пера та мікрофону” нерідко беруть на 
роботу просто з вулиці. От і працюють у багатьох ЗМІ не тала-
новиті й сумлінні фахівці, патріоти своєї держави, а цинічні, на-
хабні і неосвічені „акули”. Результати їхнього впливу на наших 
співгромадян – жахливі! 

У випусках новин більшості центральних телеканалів – су-
цільний негатив: жорстокі вбивства, грабежі, зґвалтування, 
бійки, катастрофи… На екрані – агресія і лють, одне моторош-
не повідомлення змінює інше. Чого вартий лише документаль-
ний серіал про найкривавіших маніяків, показаний у програмі 
„ТСН” каналу „1+1” (тут для дорослої психіки – нелегке випро-
бування, але ж у такий час телевізор дивляться діти)!

Прийшла якось на роботу в телерадіоагенцію випускниця 
вишу, почала готувати сюжети. Спокійно цікавиться у мене: 
„Де відбулася Сталінградська битва? В Ленінграді?”. „Ні, – 
відповідаю, – Сталінградська битва відбулася в Сталінграді”. 
„Справді? – здивовано хитає головою. – Нічого собі… Але те-

пер він називається Ленінград?”. „Ні, – кажу, – тепер це місто 
називається Волгоград”. „А-а-а, то значить раніше, до Сталін-
града, воно було Ленінградом!” – мовить упевнено, милуючись 
собою в люстерку. „Ні, – розтлумачую терпляче, – Ленінградом 
за радянських часів назвали колишню столицю Російської ім-
перії – Санкт-Петербург, після жовтневого перевороту 1917-го 
його перейменували в Петроград (це – місто на Неві, а Вол-
гоград знаходиться на річці Волзі). Втім, після розпаду СРСР, 
Ленінград знову став Санкт-Петербургом”. Вона безтурботно 
усміхається, кліпає очима: „Щось Ви мене зовсім заплутали…”. 
Бачу – їй ніскільки не соромно, за мить забуде про інцидент. 
Власне, це я винен – надто складно пояснюю…

Ще одна анекдотична ситуація сталася за участю іншої ди-
пломованої журналістки. Одного разу я доручив молодій колезі 
підготувати сюжет зі станції „Швидкої допомоги”. Говорю: „За-
телефонуйте головному лікареві і домовтеся про зустріч”. „А 
як йому дзвонити?” – запитує, прискіпливо розглядаючи влас-
ні наманікюрені нігтики. „Поцікавтеся в службі «109» або самі 
знайдіть у довіднику номер приймальні”, – відповідаю. Хвилин 
за двадцять вона радісно заходить до кабінету. „Бачу, вас мож-
на привітати?” – підбадьорливо усміхаюся. „Так!” – сяє юнка. 
„Домовилися про сюжет із головним лікарем?” – „Ще ні, але 
я зателефонувала в службу «109» і дізналася його телефон. 
Правда, там чомусь увесь час зайнято...” – „А ви правильно 
записали номер?” – „Ще й як правильно! Він же дуже зручний і 
напрочуд легко запам’ятовується – «103»...”. 

Згодом я відправив цю ж панночку записати сюжет про 
виставку у чернігівському Колегіумі. Захід уже розпочався, 
раптом – дзвінок. „Я не можу його знайти...” – невинно по-
відомляє колега. „Кого?!” – запитую спантеличено. „Коле-
гум...” – „Я ж вам пояснював: це – на Валу, дуже ошатна 
споруда, там поряд – Спаський собор, заснований в XI сто-
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літті” – „Спаський собор я теж не знайшла...”.
Інша юна особа, корінна чернігівка, не знала, де знаходить-

ся музей Михайла Коцюбинського. Власне, не знала вона і хто 
такий Коцюбинський. Можете собі уявити? Творчість класика 
вивчають у школах та вишах, його дуже шанують на Приде-
сенні, літературно-меморіальний музей (де постійно – багато 
відвідувачів, цікаві презентації та виставки) очолює правнук 
видатного письменника, а кореспондентка комунального ЗМІ 
– ніби з Місяця прилетіла… 

Але це – як то кажуть, квіточки. У своєму „шедеврі”, підготов-
леному після відвідин музею, дівчина повідомила „сенсаційні” 
історичні подробиці. Мовляв, родина Коцюбинських жила дуже 
бідно, однак Михайло Михайлович полюбляв часто відпочи-
вати в Італії. І, виявляється, після першої ж такої подорожі він 
повернувся іншою людиною: почав одягатися, як європеєць, 
тобто ходив уже в костюмі та краватці… Навіть не коментую 
цю ахінею – шкода лише людей, яким довелося  вислухати 
таку „велемудру” сентенцію.    

Втім, молода журналістка, дізнавшись про свій ляп, навіть 
не засмутилася. Невдовзі, вдруге завітавши до музею Коцю-
бинського (на зустріч із білоруськими письменниками), вона 
взагалі не згадала, де ж відбулося це літературно-мистецьке 
свято. Натомість повідомила ще одну „сенсацію”: „письмен-
ники з Білорусі приїздили до Чернігова вперше, так би мови-
ти, на розвідку”. Хоч на презентації немало говорилося про 
багаторічну творчу співпрацю літераторів двох країн, спіль-
ні імпрези в Чернігові, Києві, Прилуках, Новгород-Сіверську, 
Гомелі, Мінську… Власне, ми з дружиною – письменницею і 
науковцем Тетяною Дзюбою – переклали з білоруської, упо-
рядкували й видали в Чернігові вже чотири книги. І саме на 
Сіверській землі посол Республіки Білорусь в Україні урочисто 
вручив нам почесні грамоти Спілки письменників Білорусі. Чим 

же слухала моя колега? Чи просто зняла „картинку” з гостями-
„розвідниками” на подвір’ї музею і зникнула, навіть не побував-
ши на святі?

На жаль, подібні „приколи” можна згадувати безкінечно. Юній 
„леді” є з кого брати приклад: її головний редактор (яка читає 
книжки повільніше, ніж третьокласниця у школі, тому практично 
не читає їх взагалі) щодня публічно виголошує полум’яні гасла 
про те, що культура у неї – на останньому місці…

Розповідаю все це не для того, аби над кимсь позбиткувати-
ся. Просто хочу наголосити: новий підручник Василя Лизанчука 
– надзвичайно важливий. Василь Васильович – Професіонал: 
досвідчений журналіст і висококваліфікований, вимогливий 
викладач. Тож вчитися за такою книжкою – зручно й цікаво.  

„Опановуючи курс «Журналістська майстерність», – зазна-
чає автор, – студент повинен добре засвоїти способи відоб-
раження дійсності, до яких належить повідомлення фактів 
(новин), інтерпретація фактів і подій, художньо-публіцистичне 
розкриття фактів, подій і явищ, а також глибоко усвідомити, що 
засоби масової інформації не повинні пропагувати насилля, 
ворожнечу і ненависть, національний, соціальний і релігійний 
розбрат, гріховні людські інстинкти, хоча б заради комерційних 
інтересів. Працівники ЗМІ, які володіють потужним впливом 
на аудиторію, несуть моральну відповідальність за виховання 
людей, особливо молоді та дітей. Журналістська майстерність 
має органічно поєднувати свободу слова і відповідальність за 
результати творчої праці, в основі якої – україноцентризм, ви-
сока духовність і мораль, патріотизм, громадянська мужність, 
національні та загальнолюдські ідеали”.

Василь Лизанчук не лише всебічно осмислив і виклав кон-
цептуальні засади теоретичного й практичного опанування 
журналістським фахом, розкрив методику творчої співпра-
ці викладача та студента. Його підручник – один із перших в 
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Україні, в основу якого покладено студентські журналістські 
матеріали інформаційних, аналітичних та художньо-публіцис-
тичних жанрів. І скажу відверто – це вражає! Переконаний: такі 
студенти можуть успішно працювати у будь-якому всеукраїн-
ському виданні, на провідних теле- та радіоканалах. 

Значне місце у підручнику приділене проблемі національно-
го самоототожнення. „Інформаційна війна за серця і розум укра-
їнців набирає найнебезпечніших обертів. Її зміст втілюється у 
старі й нові форми впливу на читачів, глядачів, радіослухачів. 
Кардинальна мета агресорів – не допустити всебічного форму-
вання й утвердження української національної ідентичності, яка 
є найпотужнішим морально-психологічним підґрунтям, фунда-
ментом розвитку української України”, – наголошує автор. 

Головний складник національної ідентичності – правдива 
пам’ять. Тож, розглядаючи це питання на заняттях із курсу 
„Журналістська майстерність”, викладач запропонував сту-
дентам підготувати власні проблемні коментарі до теми, по-
рушеної у статті киянина Віктора Ситніка „Усі ми – мазепинці, 
петлюрівці, бандерівці…” (газета „День”, 31 липня 2007 р.). 

„Політика пам’яті – це політика поваги до себе і до інших. 
Нас так довго вчили ненависті до всього, що пов’язане з на-
ціональним, що ми і нині сумніваємося, а чи нація ми взагалі? 
Саме безневинне слово „нація” у нас асоціюється з Бог знає 
чим. Хто нас просвітить? Де наші патріотичні українські під-
ручники з історії, які повинні розповсюджуватися безкоштов-
но, до складення яких повинні бути залучені найкращі у світі 
фахівці й найавторитетніші патріоти, до створення яких тре-
ба залучити найкращих художників, поліграфістів? – запитує 
автор публікації. –   Політика пам’яті – це викорінення неві-
гластва та зневаги до іншої культури. І коли вулиці Києва при-
крашатимуть не пам’ятники ульяновим, щорсам та косіорам, 
а наприклад, Кіндрату Рилєєву, О. Герцену, А. Сахарову, а та-

кож Святославові Ігоревичу, Данилові Галицькому, Костянтину 
Острозькому, Івану Мазепі, Пилипу Орлику, Павлу Полуботку, 
Павлу Скоропадському, С. Петлюрі, Р. Шухевичу, В. І. Вернад-
ському, Д. Чижевському…”?

Студенти під керівництвом Василя Лизанчука взялися до 
роботи. Результат їхньої творчості – в підручнику. Я поставив 
би кожному „відмінно”. На увагу заслуговують всі опублікова-
ні коментарі. Наведу один, але цілком (як на мене, він того 
вартий). „Історія, якої не знають” – так назвала свою роботу 
Христина Щур.

„Інколи складається враження, що українці найкраще вміють 
відзначати власні поразки. У Берестечку є чудовий пантеон, 
але не забуваймо, що Берестечко – не тільки героїка, це про-
граш. Те ж саме з Крутами, де також з’явився меморіал. Але чи 
є щось подібне у Корсуні, де перемога Богдана Хмельницького 
над військом Речі Посполитої змусила здригнутися всю Євро-
пу?! – міркує Христина. – Пам’ятників Катерині II у нас неза-
баром буде, як грибів після дощу, хоча саме вона, кажучи сло-
вами Тараса Шевченка, свого часу „доконала вдову-сиротину” 
(себто – Україну). Елементом цієї кампанії є переконування 
українців (у тому числі й жителів Одеси), що всі міста на сході й 
півдні України, а також у Криму засновані якщо не КатериноюII, 
то іншими російськими правителями. І ні слова про те, що на 
місці Дніпропетровська, Луганська, Херсона та Нікополя, за-
довго до їхнього „заснування” петербурзьким урядом, існували 
українські козацькі поселення. А сучасні Севастополь та Білго-
род-Дністровський мають не 200-літню, а кількатисячолітню (!) 
античну історію. Буде дуже повчально для сучасних апологетів 
Катерини II, як міфічної „засновниці Одеси”, ознайомитися з 
книгою відомого одеського вченого, професора В. Яковлєва, 
який 1889 р. видав ґрунтовну монографію під назвою „К исто-
рии заселения города Хаджибея. 1789-1795 гг.”. Та якщо в біб-
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ліотеці важко дістати книжку позаминулого століття, то можна 
скористатися значними доробками сучасних учених-істориків 
з Одеси. Вони на основі архівних документів обґрунтовано до-
водять, що історію Одеси треба починати не з оприлюднення 
відомого указу Катерини II у 1794 р. (за яким і справді на місці 
завойованого турецького міста-фортеці почали розбудовувати 
сучасніше місто, а також новий великий порт), а враховувати 
й попередні чотири століття існування Кочубеєва-Хаджибея-
Одеси під час литовської і турецької доби.

Як почуватиметься перед величним монументом КатериниII 
в курортній Одесі, наприклад, сучасний татарин? Катерина II  
не лише знищила кримське ханство, але й силою зброї нама-
галася виселити всіх татар із Кримського півострова. Мабуть, 
прикро буде і поляку, бо саме Катерина II розділила, а згодом 
стерла з карти світу Річ Посполиту, а також у 1794 р. дозво-
лила Суворову вирізати тисячі варшав’ян, серед яких більшу 
частину становили жінки і діти. Очевидно, що кожен поляк на-
гадає одеситам і про придушення військами Катерини II націо-
нально-визвольного повстання на чолі зі славнозвісним Тадеу-
шем Костюшком. Фіни, литовці, латиші та естонці навіть тепер 
порівнюють Катерину II зі Сталіним, розповідаючи, як царський 
уряд підступно і насильно відбирав у них державність, культу-
ру та мову. Наші предки зносили муки кріпацтва не для того, 
щоб у вільній, демократичній державі ми поставили пам’ятник 
кату.

З гетьманом І. Мазепою, С. Петлюрою все й досі складаєть-
ся непросто… Що було метою їх політичних дій? Відповідь оче-
видна: українська незалежність. То які можуть бути ще сумніви 
щодо „прописування” імен І. Мазепи і С. Петлюри в пантеоні 
українських видатних діячів? Але ж ні: для одних – російський 
інтерес важливіший за український, другі пильно стережуть 
стереотипи, треті взагалі не знають, хто вони…

Невже керманичі в Україні, працівники ЗМІ не розуміють, що 
нинішнє і наступні покоління повинні нарешті мати правдиву 
історію про свою багатостраждальну Батьківщину, про її геро-
їчну добу і національну трагедію та її причини”.

Підсумовуючи студентські роботи, Василь Лизанчук наголо-
шує: „Етнос, народ повертається до своєї гідності через істо-
рію, національну історичну пам’ять, на основі якої формується 
історична свідомість народу у визначенні його майбутнього. 
Недарма стільки визначних мислителів людства – від Свіфта 
до Джорджа Орвелла – писали про те, що той, хто контролює 
минуле, визначає й майбутнє. Тому нинішня суспільно-полі-
тична, морально-ідеологічна ситуація в Україні потребує особ-
ливо уважного і виваженого підходу до очищення пам’яті від 
брехні, утвердження правди як духовного поняття. Адже нація 
не може жити й успішно розвиватися, коли вона не має чіткої 
духовної платформи, сформованого на основі фактів історич-
но-культурного середовища, де не надається належної уваги 
патріотичному вихованню людей”. 

Запам’ятались мені і роздуми про громадянську відпові-
дальність працівників ЗМІ та морально-духовну сутність жур-
налістської праці. Студенти обговорювали, зокрема, лист Вік-
торії Какубави редакторові газети „День” під назвою „Не хочу 
бути «гидким» журналістом”, опублікований на шпальтах цього 
видання 18 січня 2008 р. Читачка розповідає, що з дитинства 
мріяла бути журналістом, однак розчарувалася в цій профе-
сії. Адже нинішніх представників „четвертої влади”, на жаль, 
все частіше порівнюють із „шакалами та гієнами, які живляться 
падаллю”. Надто вже безсоромно й нахабно поводяться деякі 
продажні писаки!

 Студенти влаштували бурхливу і цікаву дискусію. Скажімо, 
Христина Чіпак у своєму коментарі „Якою повинна бути сенса-
ційна журналістика?” цілком аргументовано доводить: жодний 
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комерційний успіх не може бути підставою для аморальних, 
цинічних матеріалів. Як негативний приклад комерційно-сен-
саційного „кодексу” новин, студентка наводить документ, роз-
повсюджений серед журналістів інформаційної служби новин 
телеканалу „1+1”. У ньому йдеться: „90% новин, що входять 
до випуску, формуються за ознаками шести «С» та одного «Г»: 
Скандали, Сенсації, Страх, Секс, Смерть, Сміх та Гроші” („Сім 
орієнтирів «ТСН»… // ТелеКритика. – 2008. – 4 черв.). „Один із 
найавторитетніших українських телеканалів „жовтіє” на очах. 
Такі сумні тенденції стають помітними в багатьох ЗМІ…” – кон-
статує Христина.

Однак студенти Львівського національного університету 
імені Івана Франка запевняють, що працюватимуть на совість і 
не погодяться з аморальними, злочинними пропозиціями. Свій 
коментар „Журналіст – це людина особливої професії” сту-
дентка Ольга Лампіка завершує чітким висновком: „У журна-
лістиці потрібно бути захисником інтересів народу і держави. 
Ця професія потребує найвищих моральних якостей. І якщо 
людина не може впоратися з такими важливими завданнями, 
то їй не місце в журналістському середовищі”.

Наївно? Пафосно? Непрактично? Хтось лише скептично 
посміхнеться, прочитавши міркування завзятої студентки. А 
мені чомусь дуже подобаються такі яскраві, неординарні ви-
хованці професора Василя Лизанчука.       

2011 р.

Дзюба Сергій. „Штампована” журналістика. Персонажі живі і 
трупики…// Хвиля Десни (Чернігів). – 2012. – 17 січня;

Дзюба Сергій. Не хочете бути „бридким” журналістом? Вчіться 
за підручником Василя Лизанчука! // Буквоїд. – 2012. – 17 лютого.  

Рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мело-
дія”.

До української журналістики 

Іванові Дзюбі

Вже не друга, та ще перша найдревніша,
Не блудниця вже – придворна лиш гетера.
Був простий ланцюг – тепер тобі вільніше:
Еластичнішого маєш полімера.

Твій господар нині й прісно – благодійник.
Правда, був грішок: раніше дер три шкури...
А що горлом знову ласує ошийник – 
То з поваги до традиції й культури.

Та й ошийник, позолочений на диво, –
Ніби цяця прекоштовна, справді личить.
З цим дарунком ти, сумирна і вродлива,
Можеш Пану навіть глянути у вічі.

Не біда, що там не ту побачиш глину, –
Не хвилюйся: він, твій янгол, на сторожі,
Смик – як в казці, перед нами – мила псина:
Розуміє все, а от сказать – не може.

1985 р.

* Іван Дзюба – літературознавець, критик, громадський діяч, публі-
цист, дисидент радянських часів, Герой України, лауреат Національної 
премії України імені Тараса Шевченка. До речі, ми – не родичі 
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пАЛьто ДЛя веЛиКого поетА
Петро Пиниця. „Ухожу в кленовые метели”: Поезії // Чер-

нігів: Сіверщина, 2012. – 100 с.  

Я воровал тебя у века,
У поколенья, у жены…
Твои опущенные веки
Моим дыханьем сожжены.

Так проникливо і пристрасно про Кохання написав Петро 
Пиниця – Поет Божою милістю. Господь взяв його до себе в 
травні 1999-го. Але книжки Петра Івановича і в XXI столітті ви-
ходять у його рідному Чернігові. Спочатку завдяки великому 
подвижнику, поетові Святославу Хрикіну. Нині – коштами ме-
цената, депутата Чернігівської обласної ради Віктора Лазаря.

Пиниця був би приємно здивований такою щирою, чуйною 
увагою до його творчості. Він чомусь вважав, що про нього 
швидко забудуть. Так і говорив: „Мокрого місця не лишиться…”. 

Девочку звали Христей.
Видел я часто тоненькую.
Христя жила меж листьев
И стерегла антоновку… 

Його називали класиком вітчизняного самвидаву. Петро 
Пиниця був улюбленим учнем Твардовського (і навіть деякий 
час жив на дачі Олександра Трифоновича), другом Валентина 
Распутіна, Василя Шукшина, Євгена Євтушенка, Олександра 
Вампілова, Андрія Миронова… Кіноактор Миронов, завітавши 
до Чернігова в зеніті своєї слави, публічно обійняв Петра Пи-
ницю і розцілував, як брата. Распутін захоплено цитував його 

вірші на з’їзді Спілки письменників СРСР. А Євтушенко епігра-
фом до своєї знаменитої поеми узяв рядки з Пиниці:

Ах ты, сука-романтика, ах ты, Братская ГЭС,
Я приехала с бантиком, а уехала – без.

Але Петро Іванович ніколи цим не хизувався. Він був на 
диво скромною людиною. А оскільки віршами – і тоді й зараз – 
на життя не заробиш, здобув немало професій. 

Будував канал „Північний Донець – Донбас”… Служив на 
Тихоокеанському флоті – на „маленькому Чорнобилі”, так того 
атомного човна називали. Під час Карибської кризи ходив на 
Кубу (моряки кажуть не „плавав”, а „ходив”) – супроводжував 
вантаж із ракетами, а коли Хрущов з Кеннеді домовилися – віз 
його у зворотньому напрямі… Одного разу на атомному човні 
виникла пожежа. Морякам вдалося її погасити, але герої отри-
мали смертельну дозу радіації. Напарник Петра Івановича 
помер у московському шпиталі, а Пиниця дивом урятувався 
– його відправили на лікування за кордон – пересадили кістко-
вий мозок…

Він працював на Братській ГЕС… Вступив на історичний 
факультет Іркутського держуніверситету. Тоді саме зняли Хру-
щова, а молодим поетам хотілося свободи слова. Петро ра-
зом із друзями ходив на студентські мітинги, демонстрації. Ось 
тоді ним вперше і зацікавилися в КДБ. Тож невдовзі з універси-
тетом „неблагонадійному” Пиниці довелося попрощатися.

Эх, баранка, баранка,
Вороной эбонит,
У меня спозаранку
Что-то сердце болит.
По великому делу
Объезжал города – 
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Тополиной метелью
Облетели года… 
Ни тепла, ни привета,
Ни огня, ни плеча, – 
По бокам два кювета,
Словно два стукача.

Поет влаштувався на Лісіхінський цегельний завод (де ко-
лись каторжники працювали). А коли трохи вгамувалося – по-
летів до Москви. Звичайно, місцеві „компетентні органи” ні 
сном ні духом про це не відали. Валентин Распутін спонсо-
рував гроші на квиток, але Юрій Скоп (тепер – теж відомий 
московський письменник) сказав, що гроші ще знадобляться. 
І попросив свою дружину Галю, яка працювала стюардесою, 
аби провезла Петра „зайцем”. 

Він уже навчався в Літературному інституті імені Макси-
ма Горького, коли всюдисуща „таємна служба” нарешті роз-
шукала свого „піднаглядного” й звернулася до ректора пре-
стижного московського вишу з приводу негайного виключен-
ня студента Пиниці за його бурхливу „іркутську одіссею”. Тоді 
поета врятував Олександр Твардовський. Він був членом ЦК, 
очолював „Новый мир” і викладав в Літературному інституті. 
Дізнавшись про наміри „компетентних товаришів”, Олександр 
Трифонович викликав їх до себе й поцікавився: „Ви скільки на 
цій роботі працюєте?”. Один відповів: „Двадцять років”, інший: 
„П’ятнадцять”... А Твардовський: „Так от, мої юні друзі, цей поет 
може написати одного вірша, і всі п’ятнадцять – двадцять ро-
ків вашої ідеологічної роботи – нанівець. Ви ж дайте йому курс 
марксизму-ленінізму прослухати!”. Так „дисидент” Пиниця за-
лишився в інституті й отримав диплом.

  

От дождя запотело окошко,
От дождя заржавели листки.
Неумелая чья-то гармошка
Пилит „Яблочко” на куски…

… Ой, тоска ты моя, кручина,
Не отрубишь тебя топором…
Ты из мокрой стаи грачиной
Опустилась чёрным пером.

Настав час повертатися на Чернігівщину – за сімейними об-
ставинами. Твардовський прощався перед смертю, говорив: 
„Залишайтесь тут, як не в столиці, то в Підмосков’ї. Принаймні 
Вас не зачеплять. А там – з’їдять”. Але в Петра Івановича важ-
ко захворіла мама – мусив їхати додому. 

На жаль, класик виявився правим. Пиниця не встиг повер-
нутися в Городню, попрацювати у місцевій газеті, як почалось... 

И безмолвное крестьянство, 
И рабочий робкий класс,
И твоё непостоянство, – 
Всё, родная, против нас…
Против – разница в годах,
Преждевременная осень,
„И Шевченко двадцять восемь” 
Что со мною не в ладах… 

У Чернігові на вулиці Шевченка, 28 розташовувалося КДБ… 
Поет швидко відчув себе „білою вороною”: пожежником – не 
можна, слюсарем – не можна. Мовляв, вища освіта. А за фа-
хом працювати – зась. Не раз згадував Твардовського: „Парни 
в этом роде есть в каждой роте и в каждом взводе...”. До речі, 
там, у „компетентних органах”, досі має знаходитися повне зіб-
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рання віршів Пиниці. Десь півтора метра завтовшки, друковані 
аркуші з інтервалом 1,5. У композитора Миколи Збарацького, 
що старанно зберігає поезії друга, їх все-таки менше…

З Городні поет переїхав до Чернігова. Працював у будинку 
народної творчості – методистом клубно-освітньої роботи. По-
тім – сантехніком на будівництві. Доки йому не сказали: „Тебе 
до робітничого класу на гарматний постріл не можна підпуска-
ти!”. Довелося їхати на Північ. 

К нам с пургою влажною
Да с весною Севера
Прилетела – надо же! – 
Пуночка несмелая…
Ах ты, птаха-пуночка!
Твой наряд с иголочки:
Беленькая юбочка
С чёрненькой каёмочкой.
То взлетишь, то падаешь,
Сея песни вешние…
До чего ж ты радуешь
Души наши грешные!
Так летай, насвистывай
В поднебесном облачке – 
Совесть наша чистая…
С чёрненькой каёмочкой. 

Петро Іванович трудився дефектоскопістом (вирівнював не-
видимі оку тріщини на буровому інструменті) – сім років. Тоді 
знову потягнуло в рідні краї… Жив у Чернігові, потім, тяжко-
хворий, – у Городні.

А цю історію я досі не розповідав нікому. Одного разу він 
зайшов до мене на роботу – приніс, на моє прохання, свої нові 
вірші. На вулиці було зимно, а Пиниця – в благенькому светри-

ку. Я: „Петре Івановичу! Ну, хіба так можна? Хочете застуди-
тися?!”. Він зніяковів: „Чесно кажучи, більше нічого одягнути. 
Фізично працювати вже не можу, а за фахом, сам знаєш, не 
дають…”. А я саме підготував статтю про єврейську громаду 
і їхній благодійний фонд, яким опікувалася Ірина Лапко. Вони 
розподіляли не нові, але ще якісні, добротні речі, що надходи-
ли з-за кордону, між незаможними євреями. Тож і подзвонив 
Ірині Давидівні: „Тут така ситуація – потрібне пальто для вели-
кого поета, правда, він не єврей. Бо ж тепер за найгеніальні-
шого вірша пиріжка не купиш! Допоможете?”.

За півгодини Ірина Лапко підшукала гостеві чудове пальто, 
а також – костюм, кілька светрів і сорочок. Пиниця увесь час 
вдячно читав свої проникливі вірші. 

Зачем живу – и сам не знаю.
Но, покорившийся судьбе,
Я повторяю, повторяю:
„Спасибо, милая, тебе”.
Но не за логику литую
Душеспасительных речей,
А за доверчивость святую
И тихий свет твоих очей;
За то, что любишь те же травы,
К которым никну головой,
И что не любишь берег правый,
А любишь левый – луговой…
За то, что не нашёл другую
На всей исхоженной Руси…
И я – доверчивый – токую:
„Спасибо, милая, спаси…”

Ірина Давидівна була розчулена до сліз. Ми тепло по-
прощалися. Я провів Петра Івановича на вокзал. А не-
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забаром із Городні надійшла сумна звістка… 
Посмертно, вже в незалежній Україні, творчість Поета Пи-

ниці відзначили міжнародними літературними преміями імені 
Миколи Гоголя та Григорія Сковороди. А зараз я тримаю в ру-
ках його щойно видану книжку.

Ви були неправі, Петре Івановичу. Хіба ж Вас такого за-
будеш?!

2012 р.

Дзюба Сергій. Пальто для великого поета // Буквоїд. – 2012. –  
15 листопада; Деснянська правда. – 2012. – 15 листопада. – С. 7. 

Зізнання

До ранку есбеушник наш невтомно
В обіймах ефесбешницю гойдав. 
І тільки стовп ліхтарний безсоромно
У їхню комірчину заглядав.
Світився, і  йому було не сором
Дивитися на ту любовну гру.
Бо стовп ліхтарний також був майором
І, звісно ж, працював на ЦРУ.

Олександр Стусенко

Я співчуваю дамам з ФСБ – 
Якісь миршáві хлопці в СБУ,
А ті, хто дійсно в чомусь щось довбе,
Давно уже майори ЦРУ!

НеСпоДівАНі ЗуСтрічі  
проДовжуЮть життя

Нотатки про книжки, видані „Кальварією”

Пам’ятаю свою розмову з педагогами одного району на 
Чернігівщині. На моє запитання: „Що таке поезія?”, вони, тро-
хи поміркувавши, впевнено відповіли: „Те, що римується!”. По-
годьтеся, подібне не забувається...

Звичайно, нинішнім учителям можна щиро поспівчувати – 
поки що держава не поважає їхню працю (це – тема окремої 
розмови). І я розумію, як непросто відшукати педагогу бодай 
кілька „зайвих” гривень, аби придбати українську книжку. Про-
те практично в будь-якій нашій бібліотеці є „Літературна Укра-
їна”, можна, при бажанні, надибати на „Кур’єр Кривбасу”, „Су-
часність”, „Книжник-ревю”, навіть на новий львівський журнал 
„Форма(р)т”. До того ж, попри певні складнощі з комплектуван-
ням цікавими книжковими новинками, бібліотеки все-таки на-
магаються не відставати від сучасного літературного процесу, 
отож тут поступово з’являється продукція від провідних наших 
видавництв, одним з яких є, безперечно, львівська „Кальварія”. 
Треба віддати належне і директору цього видавництва Анетті 
Антоненко, і головному редактору Петрові Мацкевичу, котрі за 
такий короткий час спромоглися випустити в світ стільки гарних 
книжок! Про деякі з них я й хочу розповісти. Можливо, не всі мої 
міркування та оцінки – слушні, але я ніколи й не претендував 
на істину в останній інстанції – просто хочу, щоб про українські 
книжки, видані „Кальварією”, знало якомога більше читачів.

Почну з „Українського бестселера”, дуже ошатно видрукува-
ного в цьому році у рекордний строк – за 7 днів. Упорядкував 
його головний редактор газети „Книжник-review” Костянтин Ро-
дик і присвятив всеукраїнській акції „Книжка року-2000”. Книго-
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знавець, керівник експертної ради проекту „Краща книга року” 
К. Родик вмістив тут детальну інформацію про конкурс та книги, 
відзначені на ньому. Отже, „Український бестселер” дає певне 
уявлення про сучасний літературний процес. І варто тільки віта-
ти появу у нас подібного книжкового хіт-параду (як і чудовий Фо-
рум видавців у Львові). Адже з власного досвіду знаю, який ре-
зонанс серед літераторів, поліграфістів, освітян, бібліотекарів, 
журналістів та й, власне, широкого читацького загалу викликав 
конкурс „Краща книга року” в Чернігові, проведений уже двічі. 

Принагідно лише зауважу, що, на мою думку, справжніх укра-
їнських бестселерів, на жаль, поки що не існує, бо бестселер 
– це коли видавництво, реалізувавши наклад книги, заробило 
за рік хоча б мільйон доларів і сплатило автору відповідний го-
норар. Ніхто не ставить під сумнів перше й третє місця в номі-
нації „Минувшина” всеукраїнського хіт-параду видані в 2000-му 
українською мовою міжнародні бестселери Нормана Дейвіса 
„Європа. Історія” та Пола Джонсона „Історія євреїв”. Тільки все 
ж слід врахувати, що ці книги вийшли у нас мізерними тиражами 
– скажімо, наклад дослідження П. Джонсона становить усього 
тисячу примірників, та й побачило воно світ в Україні, в основно-
му, завдяки коштам Міжнародного фонду „Відродження”...

А от потенційні бестселери є – зокрема, книга „Василь Стус. 
Листи до сина” (упорядкована Дмитром Стусом та Оксаною 
Дворко і видана івано-франківським видавництвом „Лілея-НВ”), 
дослідження Юрія Канигіна „Шлях аріїв: Україна в духовній іс-
торії людства” (видавництво „Україна”), роман Михайла Слабо-
шпицького „Марія Башкирцева” („Махаон-Україна”), чимало з 
книжок „Кальварії”... Як на мене, заслуговує на увагу не лише 
фахівців, а й широкого читацького загалу і книга К. Родика „Неви-
вчені уроки Ситіна, або „Гоголізація” триває” („Кальварія”, 2000). 
І справді, чому б не повчитися у видавця Івана Ситіна, „імпе-
рія” якого в 1900 році спромоглася заполонити ринок більш ніж  

10 мільйонами книг?! Не треба вичікувати, доки в Україні наста-
не сприятлива ситуація щодо розвитку вітчизняного книгодруку-
вання (а це станеться, коли буде реально зменшено податки в 
даній галузі) – необхідно діяти зараз, а не сидіти склавши руки. 
Потрібно усіляко пропагувати нові українські книги, які мають 
не лише високий художній та науковий рівень, а й ошатний ди-
зайн, адже книга повинна мати товарний вигляд. Видавництва, 
які випускають такі книги, в Україні є. І, звичайно, треба усіляко 
розвивати книговидання на Чернігівщині.

А тепер – трохи про антологію молодої української поезії 
„Протизначення” („Кальварія”, 2001), упорядковану Андрієм 
Бондарем і Тетяною Доній. Родзинка цієї антології в тому, що 
вона – двомовна: вірші Сергія Жадана, Андрія Бондаря, Вади-
ма Коваля, Галини Крук, Ростислава Мельникова, Сергія Пан-
тюка, Галини Петросаняк, Романа Скиби і Назара Федорака 
перекладено англійською. Причому зробили це не автентичні 
мешканці Туманного Альбіону, а... молоді українські філологи. 

Я це зазначаю без іронії, навпаки – з повагою. Відомо ж, якщо 
гора не йде до Магомета, той, відкинувши амбіції, сам робить 
кроки назустріч, бо усвідомлює – іншого варіанту не існує (а гора 
йому таки потрібна!). Звичайно, наївно розраховувати, що на-
решті в світі хтось, крім нас самих, почне серйозно переймати-
ся пропагандою української літератури. Я вважаю, що має бути 
розроблена ґрунтовна державна програма (з відповідним фінан-
суванням) для перекладу і „розкрутки” на Заході та Сході всього 
того кращого, що ми маємо. Потрібні презентації і відгуки в авто-
ритетних закордонних виданнях... Без усього цього наші пись-
менники ще довго залишатимуться без Нобелівських премій. 

Можливо, економічна ситуація в Україні колись таки покра-
щиться і у котрогось із державних мужів вистачить ентузіазму 
віднайти необхідні кошти для підтримки хоча б кількох вітчиз-
няних кандидатів на Нобеля. А нині це роблять (і досить успіш-
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но) самі літератори. Тексти у зазначеній антології – загалом 
цікаві. Єдине, що викликає у мене подивування, – така суттєво 
різна кількість поезій кожного автора, вміщених тут. Чому вірші 
Жадана, Скиби, Федорака і Крук займають десятки сторінок, а 
поезії Мельникова, Пантюка й Петросаняк – тільки по дві? По-
годьтесь, це провокує певні думки про „королів” і „свиту”... Ду-
маю, шанований мною Сергій Жадан не став би меншим, якби 
в „Протизначенні” з’явилося більше поезій його харківського 
колеги Ростислава Мельникова. Але це зауваження, звичайно, 
стосується не стільки Жадана та Скиби, як упорядників. По-
вторюю – зауваження, бо млинець – не глевкий!

Про „Сталінку” Олеся Ульяненка написано немало, особливо 
тоді, коли він першим (і, як з’ясувалося, єдиним!) отримав Малу 
Шевченківську премію. Олесь – дуже талановитий. Такої потуж-
ної негативної енергетики годі й знайти у писаннях його епігонів. 
Вона – аж фонтанує з нього, ота „правда жизні”: похмурі фарби, 
божевільні, каналізаційні люки, смітники, алкоголь, жорстоке і 
безтямне „трахання”... Проте зараз чомусь не хочеться уявляти 
нашу літературу без Ульяненка – відвертого, вразливого і... са-
мотнього, змушеного нести такого важкого хреста. „Кальварія” 
неабияк постаралася, ілюструвавши „Сталінку” фрагментами 
робіт Пітера Бройгеля Старшого, Ієронімуса Босха, Гуго ван дер 
Гуза, Лукаса Гасселя. Тут всі вони – доречні.

Автор „Льоху” В’ячеслав Медвідь приречений на пошану-
вання лише у вузькому колі справжніх літературних гурманів, 
хоч Нобелівська премія, на відміну від Євгена Пашковського, 
йому не загрожує. Майже класик суч. укр. літ. критики – ІБТ 
(для непосвячених – Ігор Бондар-Терещенко) в березневому 
„Кур’єрі Кривбасу” (2001, № 136), розмірковуючи про жанровий 
диморфізм В’ячеслава Медведя у своїй „Scriptible”вській статті 
„Впроти ночі до вітру”, цілком слушно пише, що в нашій літера-
турі не було до цього (появи „манюніх новел із завбільшки за 

вічність” пана В’ячеслава) настільки цілісних текстів, написа-
них виключно в жанрі „потоку свідомості”.

Хоч загалом рецензія ІБТ на те, що робить В’ячеслав Мед-
відь, – дошкульно критична. Мій улюблений критик навіть не 
збирається дискутувати з опонентами письменника, котрі пе-
реконані, що „літературний садист і ґвалтівник мови” В. Мед-
відь „бере слово, переламує йому ручки й ніжки, і складає з 
тих калічок свій варварський текст”... „Це достоту відпускання 
тексту у безкінечність, роблення його відкритим і селу, і городу, 
і світу, і всьому-всьому, що і в селі, і в городі, і в світі напхом 
напхане,” – переконаний критик. Що ж, ІБТ вміє писати інтелек-
туально, але не занудно!

Проте після такої статті моїм знайомим літераторам, які до 
того чомусь благополучно оминали тексти В’ячеслава Медве-
дя, навпаки захотілося нарешті їх прочитати. І що ви думає-
те – сподобалося! Як на мене, Медвідь – цікавий письменник, 
він – великий майстер діалогу, і це – вже немало. Думаю, що 
й лідерство його в цьогорічному книжковому хіт-параді „Еліт-
профі” в номінації „Красне письменство” – виправдане. 

Правда, мені теж хочеться тут трохи критикнути, але не до-
бродія В’ячеслава, а „Кальварію”, – за обкладинку цієї книжки, 
де використано відому картину Пітера Бройгеля Старшого. Ху-
дожник зобразив сліпців, які один за одним повільно наближа-
ються до своєї загибелі. Це – картина-пророцтво, картина-мета-
фора, картина-попередження. Людство надто не переймається 
своїм майбутнім. А даремно, адже ніщо не вічне під місяцем... 
Звичайно, можна витлумачити роботу Майстра й зовсім по-
іншому. Однак, на мій погляд, цілком очевидним є неспівпа-
дання її з енергетикою текстів В’ячеслава Медведя, який пише 
м’яко, людяно, з гумором (а не з сарказмом!) і так неквапливо, 
що, здається, у його сільських філософів просто зупинився час. 
Отож тітоньки і дядечки з „Льоху” вічно розмовлятимуть свої 
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розмови, наївні і зворушливі, бо ні минулому, ні майбутньому не 
вистачить нахабства втрутитися в цю ідилію. Енергетика книжки 
Медведя – добра. Чого не скажеш про шедевр художника...

Не знаю, чи продовжуватиме „ковчегівську” серію головний 
редактор „Кальварії” Петро Мацкевич, але, по-моєму, це вда-
ла ідея – розміщувати в одному „Ковчезі” по чотири поетичних 
книжечки, невеликих за форматом і зручних для читання всю-
ди, де ми не любимо марнувати час. Хто сказав, що в метро 
обов’язково треба „вивчати” якщо не Мариніну і Куркова, то 
хоча б Кокотюху?! 

Особисто я полюбляю поезію – не лише в метро, а й у тро-
лейбусах, автобусах і усіляких чергах (постмодерніших і сьо-
годні за будь-якого Бриниха). А збірочки з „Ковчегу” приємно 
взяти в руки – вони видані гарно, зі смаком. Відверто кажучи, 
найбільше мені сподобалася книга „Мідяки. Спроба вибраного” 
Бориса Щавурського. Досі я про цього поета, члена тернопіль-
ського літгурту „Західний вітер”, лише чув, але не міг нормаль-
но почитати його тексти (та й якоїсь оригінально-магнетичної 
рецензії на його вірші щось не пригадую). Борис мене вразив – 
він талановитий, відвертий і свіжий (абсолютно не зачовганий 
сучасним літературним процесом!). Він пише потужно і не так, 
як усі. Навіть про кохання:

Нехай чорніє, наче чорнослив, 
Нехай гірчить та гіркота вродлива. 
Я тій любові ще не все простив, 
І ще не все вона мені простила. 
Я ту любов відбілю, відперу 
І заховаю за дроти, за мури. 
А час прийде – і мовчки заберу 
В історію літератури.

Чудовими, як на мене, є вірші „Біла сорочка”, „Нас забули, 
в пам’ять вислали...”, „Королівська епода”, „Про любов до тра-
ви”, „В сутінках, в морганах, в тінях...”, „Ті, що ідуть”, „Ти по-
вернувся з п’яних тих років...”, „Шмуелю Йосефу Агнону”, „Тих 
самот – а хто їх перелічить?!”, а „Балада про солов’я” – взагалі 
шедевр (це – без іронії).

Не відмовлю собі в задоволенні навести і таку цікаву поезію 
Бориса Щавурського:

В ту білу зиму, в ту білу муку, 
коли на мене ордою впала 
навала часу, навала духу,
ветхозавітних просторів навала. 
Коли, чужою бідою вгрівшись, 
хропів до ранку народ мій песький, 
переписав я життя і вірші 
по-арамейськи.
В якомусь віці, в якомусь році 
когось в Месії Вітчизна звала, 
але мовчали песиголовці, 
а ніч тривала.

Є у Бориса й публіцистичні рядки. Зазвичай, таку поезію я 
майже не сприймаю – вона мене дратує. Проте й тут Щавур-
ський може бути винятком. Не втримаюсь від ще однієї цитати 
з „Мідяків”:

Тебе так довго... не було,
що німби друзів снігом замело.
Не знаєш – чи сміятися, чи плакати,
бо навіть пси бездомні – геть усі! –
у вишиванки одяглися і
навчилися по-українськи гавкати.
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Дивно, що ця книжка в хіт-параді „Еліт-профі” оцінена досить 
низько, порівняно з трьома іншими авторами „Ковчега”. Можли-
во, на експертів вплинула магія таких імен, як Микола Вороб-
йов („Срібна рука”) і Василь Герасим’юк („Серпень за старим 
стилем”). Прочитавши їхні збірки, а також книжку Павла Гірника 
„Брате мій, вовче”, я не розчарувався. На такому „Ковчезі” мож-
на плавати, отримуючи від цього неабияке задоволення!

Звичайно, я міг би ще багато розмірковувати про феномен 
Марини і Сергія Дяченків (їхні „Відьомську добу” й „Оскол” про-
читав із величезним захопленням, мов дитина, і – на одному 
подиху), провокативно зворушливу альтернативну „штуку” Ва-
силя Кожелянка (все-таки нічого подібного до „Дефіляди в Мо-
скві” в нашій літературі не було!), оте іронічне „Майн Кайф” 
Володимира Цибулька (власне, для повноцінного існування 
суч. літ. процесу, нам корисно на кожного Дмитра Павличка 
мати „свого” Цибулька. Як, до речі, й на Сашка Ярового – Сер-
гія Жадана. І навпаки! Бо якщо один талановитий письменник 
на повному серйозі стверджує, що реалізм – від Бога, а по-
стмодерн – справа диявольська, хтось не менш талановитий 
мусить цю „аксіому” спростовувати)... 

Я подискутував би про „нормальну бабську прозу” (даруйте, 
це – вислів Оксани Забужко) Марії Матіос („Життя коротке”), 
інтелектуальну поезію Тараса Федюка („Золото інків” – прав-
да, постмодерне оформлення цієї книжки, зовсім не постмо-
дерної за змістом, викликає у мене певний спротив), гротескні 
радіоп’єси „забороненого” колись фахівця з ненормативної 
лексики Леся Подерв’янського („Герой нашого часу”), химер-
ні книжки плодовитого Юрка Покальчука („Інший бік місяця”, 
„Одисей, батько Ікара” та „Двері в...”)... 

Але не хочу стомлювати вас задовгим оглядом. Та й не 
можна осягнути неосяжного, вмістити в одній публікації мірку-
вання щодо всіх книг, виданих „Кальварією”. Ще б пак! Адже, 

крім сучасної української художньої літератури, тут зацікавлені 
також у висококваліфікованих книжках з політології, соціології, 
історії, філософії, права. Варто згадати хоча б малий політо-
логічний словник „Хто є хто в європейській та американській 
політичній науці” за редакцією Б. Кухти, дослідження Тараса 
Батенка „Анатоль Вахнянин 1841–1908. Біля джерел націо-
нального відродження”, „Короткий путівник по Європейській 
конвенції з прав людини” Донни Гом’єн...

„Несподівані зустрічі продовжують життя”, – мудро сказав у 
своїй поезії Микола Воробйов. Завдяки „Кальварії”, таких зу-
стрічей у мене побільшало!
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Про силу еліксирів

несподівані зустрічі продовжують життя ... 
Микола Воробйов    

Продовжу я себе хоч на годину –  
Зустріну несподівано людину:
Чи Слапчука чи, може, пані Ліну...
А раптом я людину не зустріну, 
Вона мені насниться – неодмінно, 
І я себе продовжу на годину!
Отак от несподівано, в розмовах, 
Я й проживу: від Вас – до Шевельова...  
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„поЗАДеСятНиКи” і черНігівЩиНА
Позадесятники: Антологія поезії / Упорядник Олександр 

Гордон. – Львів: Престиж-Інформ, 1999.–116 с.; 
Позадесятники-2: Антологія поезії / Упорядник Олександр 

Гордон. – Львів: Престиж-Інформ, 2000.– 88 с. 

Олександр (Олесь) Гордон двічі вступив у одну й ту ж річку. 
Йому це вдалося! Антологія „Позадесятники-2” вийшла навіть 
сильнішою за попередню книжку: і текстами (більшість з яких 
я прочитав уперше – щойно народжених, ще невинних, мов 
янголи), і поліграфічно (даруйте, Олесю, але після першого ж 
мого прочитання „Позадесятники” просто розсипалися, прав-
да, я потім їх любовно склеїв).

Власне, вже перша антологія потрапила в „яблучко”. Бо се-
ред поетів мого покоління „Позадесятники” – таки найкращі. 
І зовсім недаремно харизматичний Микола Вінграновський зі-
знається, що любить одного з шести авторів антології – Павла 
Вольвача, як Василя Симоненка; а письменник Петро Сорока 
з Тернополя пише у своєму деннику (ці записи він нещодавно 
оприлюднив у новій книжці), що, коли чує, як читає власні вірші 
Ігор Павлюк, то одразу хоче його всиновити... 

Нині часто виникають якісь містечкові „розбірки” між аполо-
гетами „святого” реалізму та їх непримиренними опонентами, 
котрі схибнулися на модному слові „постмодерн” і більше нічо-
го, крім цього слова, не розуміють. Вольвачу, Слапчуку, Пав-
люку, Бондарю-Терещенку, Гордону і навіть Степану Процюку 
(якого дехто поспішив назавжди прописати до отого „пост”) 
вдалося залишитися поза будь-якими канонами, знайти таку 
собі „золоту середину” на перехресті усіх „ізмів”. Вони – справ-
жні, ці фанати нашої багатостраждальної літератури, – враз-
ливі, ще не вкриті іржею. Їхні душі „виходять на обличчя” (як 
сказав би герой моєї казки Кракатунчик). А додайте сюди бе-

зумовний інтелект, жагуче бажання працювати над текстами і 
оту дещицю від Бога, – матимете хоч і не канонізованих, але 
реальних лідерів свого покоління.

А раз це – майбутні класики, як мешканець Чернігівсько-Сі-
верської землі (колись – однієї з найбільших держав Європи), 
маю право говорити про причетність згаданого „секстету” до 
Придесення.

Скажімо, Василь Слапчук – вже майже чернігівець. Він дру-
кувався у наших журналах та газетах. Ще й залучив до цієї 
благородної справи своїх земляків із Волині (ось і Ната Гра-
нич надіслала до „Сіверянського літопису” доволі оригіналь-
ну рецензію на антологію „Пастухи квітів”, де представлено 
творчість 73 чернігівців). Василь розповідав про наших пись-
менників у „Літературній Україні”, „Терені”, альманасі „Молода 
нація”... Три роки поспіль Слапчук – у Комітеті з нагороджен-
ня Міжнародною літературною премією „Тріумф”, ініційованої 
чернігівцями. Він із задоволенням, як сам написав, вступив до 
Чернігівського інтелектуального центру й Чернігівського між-
народного літературного клубу. А які презентації наших „Пас-
тухів...” та моєї казки Василь влаштував у Луцьку! Під час цієї 
поїздки я саме „творив” нову повість про пригоди мого кле-
нового бога і Сергійка – „Гопки для Кракатунчика”. Звичайно, 
єдине місце в світі, де міг з’явитись і мешкати такий казковий 
персонаж, – це Чернігів. Проте, завдяки Василеві (а ще – Наті 
Гранич, Миколі Мартинюку, Вікторові Вербичу й учням із луць-
кої школи № 3) Кракатунчик аж у трьох розділах майбутньої 
книжки робить свої гопки на Волині. Ясно, що передмову до 
цієї чернігівсько-волинської повісті, яка зараз готується до дру-
ку, написав не хто інший, як Слапчук. Ми з Василем тривалий 
час листуємося. Дізнались про це в нашому облдержархіві – 
попросили „кореспонденцію” мого друга в їхній фонд (як-не-як 
– людина-легенда). Я запитав дозволу у Слапчука. Він відпо-
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вів: „Мої листи – вже твої, що хочеш з ними, те й роби...”. Отож 
у Чернігівському державному архіві зберігатимуться для на-
щадків оригінали епістолярії одного з „позадесятників”.

Навіть не перепрошую за такий ліричний відступ – Микола 
Жулинський, Дмитро Стус, Євген Баран та Сашко Яровий так 
професійно (і цілком справедливо!) розхвалили тексти Васи-
ля, що мені залишається тільки процитувати кілька поезій з, я 
б сказав, фірмового Слапчукового циклу „Комендантська годи-
на кохання”, вміщеного у „Позадесятниках-2”:

Жінці забагнулося 
шуби із хутра 
сонячних зайчиків. 
Чоловік не мисливець. 
І це його територія!..
Але він сам 
приніс сюди жінку 
на руках,
тому й мусить дерти шкірки 
із сонячних зайчиків.

Або таке:
Цілую краєчок сукні, 
як цілують знамено.
Не довіряє жінка 
квітам у моїх руках.
Врочисто вимагає:
– Поклянися.
– Слово окупанта!

Про харківського поета Ігоря Бондаря-Терещенка я можу 
говорити довго і захоплено: на мій погляд, сьогодні він – най-
кращий літературний критик в Україні (принагідно зауважу, що 
про мою персону Ігор ніколи не згадував і, думаю, не згадає, 

отож недоречні будь-які аналоги з півнем і зозулею, які співа-
ють дифірамби одне одному). Чомусь вважається, що Бондар-
Терещенко – поет цинічний і саркастичний, поет-нарцис, чи не 
найголовніше покликання якого – бути прапором „нової” літе-
ратури. По-моєму, більшого анархіста, ніж цей „позадесятник”, 
світ не бачив (вже тому він ніяк не підходить на роль прапора 
в чиїхось руках). Так, це поет сильних почуттів, але перш за 
все – великий романтик, не позбавлений гумору:

Озирнись і побачиш: я – слідом, 
через усміх, хворобу і дим. 
Через долю – яскравим болідом – 
босоніж через доленьку – ти. 
Що ті вірші? Космічні невдахи. 
Придивитись, нема в них тебе. 
Ось береш негативи під пахву, 
ось тікаєш з осінніх лабет. 
Та вже потім... А що буде потім? 
Озирнись, там вже потяг стоїть. 
Ми зустрінемось на роботі, 
через кілька яскравих століть.

Це – „Світляр”, одна з програмних поезій Бондаря-Тере-
щенка у „Позадесятниках-2”. І які ще коментарі тут потрібні? Я 
б, якщо й проводив певні аналоги, то з раннім Тичиною – на-
шим земляком...

Павло Вольвач, який донедавна мешкав у Запоріжжі, а це 
вирішив перебратися до Києва, мріє:

У жовтий і туманний тиждень, 
Незлим просякнутий дощем, 
Кудись поїхати б. У Ніжин...
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Павло працює на радіо „Свобода” – думаю, він не гірший 
журналіст, ніж поет. „Шістдесятники” вважають Вольвача сво-
їм – у нього світовідчуття мудрої літньої людини, яка немало 
пережила і майже все знає про наше, земне. Він – такий неза-
герметизований, на відміну від багатьох своїх ровесників, аб-
солютно природний:

Не занесені в Інтернеті
низько хмари пливуть навмання.
Баба в чоботях і в жакеті
літо бабине відміня...

Вольвач має рідкісний дар – він вміє талановито писати для 
широкого загалу. Переконаний: незабаром Павло почне (якщо 
вже не почав) творити прозу і досягне ще більшого визнання.

Ігор Павлюк – прозаїк, науковець (кандидат філологічних 
наук), журналіст, але перш за все – поет. Ми з ним багато спіл-
кувалися у Львові, Ірпені, Києві, мало не здибалися в Луцьку 
(Ігор мешкає в Галичині, але родом із Волині, часом заходить у 
гості до Слапчука). Тексти чернігівських письменників він знає 
ґрунтовно, – можливо, краще за мене. І це – приємно. Нерідко 
йому дорікають з приводу надто традиційних, як для нового 
тисячоліття, віршів, хоч, без сумніву, Павлюк – дуже модерний, 
стильний поет:

І плаче від сміху Мамай, 
І ржавіють зливи.
І поїзд по струнах летить за пороги хиж.
Дніпро відгорів.
Тепер він уже, як пиво,
Яке ти із пляшок замість горілки п’єш.

Це – з вірша „Коли переможені кращі жінки планети”, при-
свяченого Вольвачу. Ігор – чаклун. У нього є такі рядки (в тих же 
„Позадесятниках-2”), які я, раз прочитавши, ніяк не можу забути:

Чужина – то усе, чого не торкнувся Бог.

Чи:
Попробуйте цей вірш... Так пробують черешню.

Або:
По лезу ножа лише із ножем пройдеш.

Ніби все просто, елементарно. Але... Ігор Павлюк залишає 
нам щоразу нові афоризми. Він глибшає і не соромиться бути 
патріотом – у нього й це виходить органічно.

Кандидат філологічних наук, викладач Прикарпатського уні-
верситету Степан Процюк свої вірші презентував на Чернігів-
щині (як, до речі, й інший представник „Нової дегенерації” з Іва-
но-Франківська – Іван Андрусяк, котрий саме в Антонієвих пече-
рах придумав назву власної збірки – „Отруєння голосом”). Коли 
я бачу тепер уже „позадесятника” Степана, чомусь завжди по-
думки цитую Андруховича: „Процюк володіє хаосом. Хаос воло-
діє Процюком...”. Хоч взагалі, нині – все інакше: Штефко друкує 
вправні повісті та есеї в „Кур’єрі Кривбасу”, поезії в антологіях, 
укладених Гордоном (воістину „у одному Степанові сховано три 
Процюки”!). Навіть позбувся своєї вади – раніше чи не в кожний 
вірш він прагнув „вткнути” якийсь „крутий” науковий термін. Про-
те іноді його поезії ще нагадують такі собі конструкції:

Прикладім до колиски мох,
аби дещо побавити маси.
Нерозлучні колиска і Бог,
Неспівмірні колиска і красень.
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Розгорни золотий каталог,
щоб не змусити зорі чорніти.
Нерозлучні метелик і Бог,
паралельні метелик і квіти.
Намалюйте тубільський ліс
чи деталь імператорських тог.
Нерозлучні художник і біс...
Нерозлучні художник і Бог!

Олександр Гордон (не плутати з головним редактором га-
зети „Бульвар” Дмитром Гордоном), як і Павлюк, зі Львова. 
Взагалі, за фахом він – економіст (закінчив університет та ас-
пірантуру „Львівської політехніки”), а за покликанням: поет, пе-
рекладач, літературний критик, есеїст, видавець. Він – єдиний 
з „позадесятників”, про якого на Чернігівщині поки що знають 
небагато. А між тим у нього вийшло вже сім збірок поезії і се-
ред них – такі цікаві, як, наприклад, „Табори духовності” (1998) 
й „Семіотика” (1999). З віршами у Олеся – все гаразд:

Цей сніг – дивакуватий маляр...
Фарбує місто в білий сон.
На Площі Ринок, як в Італії,
Шукаю вічність за вікном.
А там бруківка пахне сміхом
Твоїх веселих каблучків.
І вітер – тихий, тихий, тихий – 
Шепоче музику віків...

Як то кажуть, без претензії, але зі смаком – хороша, зворуш-
лива лірика. Власне, прочитавши поетичні збірки львів’янина 
та його вірші у „Позадесятниках”, я цілком згоден із Людмилою 
Тарнашинською, яка написала в „Літературній Україні”, що „у 
тому часопросторі, що його „відвойовує” Олександрова поезія, 

можна було б простежити авторове урбаністичне, культуроло-
гічне відчуття епохи, так само, як і орієнтацію на українську 
класичну поезію, сучасну польську та російську „срібного віку”, 
західноєвропейську, внаслідок чого й з’являються з-під його 
пера і традиційні римовані вірші, і верлібр, і поезія в прозі”.

Проте Гордон і талановитий видавець – співавтор проекту 
„Морена” й автор відомого проекту „Антологія „Число”. Я вважаю, 
що це – так само важливо, як і його поезія (особливо за нинішньої 
видавничої кризи в країні). Я маю певний досвід такої діяльнос-
ті, отож добре розумію, як непросто було Олесю впорядковувати 
„Позадесятників”. Після успіху цієї антології він вчинив, як до-
свідчений продюсер у Голівуді: невдовзі з’явилися „Позадесятни-
ки-2”, де ті ж автори представлені іншими текстами. Що ж, перед 
такою наполегливістю можна зняти капелюха. І Олександр Гор-
дон має шанс сподобатися вимогливому чернігівському бомонду, 
який звик любити і підтримувати виключно своїх.

 2000 р. 

Дзюба Сергій. Позадесятники і…Чернігівщина // Сова (Терно-
піль). – 2000. – № 3-4. – С. 77-80; Сіверянський літопис. – 2000. –  
№ 4. – С. 197-200. 

Надруковано рецензію і в журналі „Форма(р)т” (Львів).   

Балада про діда
Не занесені в „Інтернеті”,
низько хмари пливуть навмання.
Баба в чоботях і в жакеті
літо бабине відміня.
Тож радійте листю опалому
і холодній криниці в ставку,
хто провів парове опалення,
чи коханку знайшов палку.

Павло Вольвач
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Треба лисину хоч погріти – 
Благодать яка з неба йде!
Ви вже вкотре про бабине літо,
Ну, а дідове літо де?

Щось людське (ніби сльози) – в жаби,
Павутинкою лащиться час…
Це – моє, поділіться, бабо,
Небагато ж прошу у Вас!

Це смачнюче ковтать повітря,
Розгулятися, наче йєті!
І – ні вірусу, тільки вітер – 
Свіжий вітер не з Інтернету.

Мандрувати за обрій пішки,
Кайфувать від тепла і зваби!
Діду треба вже зовсім трішки – 
Трохи літа і трохи баби…    

 

огоЛеНі ДуШі
Слапчук Василь. Осінь за щокою: Роман. – К.: Факт, 2006. – 

280 с.
Сорока Петро. Денники 2004-2005. – Тернопіль: Сорока, 

2006. – 364 с.

„Зміст моєї книги – я сам. Люди, як правило, розглядають 
один одного, я ж пропоную заглянути в себе”, – зізнання Мон-
теня пригадалося вчора, коли читав двох наших „майже класи-
ків” – Василя Слапчука та Петра Сороку.

Обидві книжки побачили світ недавно, а до мене завітали 
взагалі в один день. Сороку прочитав уранці, а Слапчука – вве-
чері і потрапив під чари обох.

Тексти Василя Слапчука – невловимі, мов сонячні зайчики. 
Вони – теплі,  нестримні, іронічні та лагідні водночас. А ще – 
невагомі. Якби навіть на книжці не вказали автора, кожен, хто 
читав Слапчука (хоча б мої улюблені поетичні „Мовчання адре-
соване мені” та „Укол годинниковою стрілкою”) одразу б впіз-
нав цей фірмовий стиль: віхолу дотепних діалогів, де мало не 
кожна фраза – афоризм. Якось я назвав Василя „українським 
китайцем”. Думаю, коли його нарешті перекладуть цією див-
ною мовою, він матиме ще один прикольний фан-клуб – міль- 
ярда півтора маленьких китайців...

„Осінь за щокою” можна читати з будь-якої сторінки. Все 
одно потрапите у тенета трагікомічних стосунків Чоловіка та 
Жінки, Письменника і його Головних Героїнь. 

„Дорогі мої, мамо й тату, знайомтеся, цю дівчину я знай-
шов у калюжі...” – це – квіточки! Пристрасті вирують шекспірів-
ські, але, дякувати Слапчуку, всі – живі і відносно здорові:

– Сьогодні я буду такою розпусною, що ти запам’ятаєш 
цю ніч на все життя.

Я погоджуюся:
– Цю ніч я запам’ятаю надовго.
Цієї ночі я покинув курити.
Власне, збагнути Слапчука – справа невдячна. Він розпові-

дає про все і при цьому не говорить нічого. Начебто стверджує, 
що „привиди не пахнуть”, а вони швендяють собі сторінками 
книжки – живесенькі і духмяні (не інакше кожен флакон фран-
цузьких парфумів на себе вилив і у кожного – осінь за щокою)!

„Людям як можна більше часу потрібно спілкуватися в ціл-
ковитій темряві... У темряві ти сам змальовуєш собі все, на 
що наштовхуєшся...”
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Що тут скажеш? Китайці відпочивають... 
Василь написав свій третій і, на мою думку, поки що най-

кращий роман. Як і „Сліпий дощ”(2003) та „Дикі квіти”(2004), 
нова книжка також з’явилася у „фактівській” серії „Exceptis 
excipiendis” – рідкісна послідовність! А якщо пригадати, що у 
пана Фінкельштейна постійно друкується ще й Оксана Забуж-
ко (котра теж, між іншим, як і Слапчук, родом із Волині), яка 
найбільше сьогодні, як на мене, заслуговує на Шевченківську 
премію, то треба віддати належне і видавцеві. 

А ось Петро Сорока – тепер сам собі і автор, і видавець. Якщо 
попередні його п’ять денників („Сповідь сльозою”, „Пам’яті нав-
перейми”, „Рік подвійних райдуг”, „Найкраще помирати в понеді-
лок” та „Голос із притвору”) вийшли у „Джурі”, то шоста книжка, 
яка так і називається – „Денники” – побачила світ вже в „Сороці”. 

Здавалося б, що спільного між Слапчуковою „Осінню...”  і 
„Денниками” Сороки? А ви прочитайте їх одна за одною! У сво-
єму щоденниковому романі-сповіді (а це, без сумніву, саме ху-
дожня проза, а не публіцистичні нотатки чи есеї), Петро Соро-
ка не боїться „беззастережно перед усім світом оголювати 
душу, відкривати темні й світлі сторони свого життя”, як, 
до речі, і Василь Слапчук , для котрого не існує жодних „табу”). 
І сповіді їхніх душ – прекрасні та справжні, мов веселки!

Бо нерідко буває так, що і певна літературна школа у автора 
за плечима, і життєвого досвіду не бракує, та й інтелект – висо-
ченний, мов Еверест, але тексти (такі начебто хитромудрі і „за-
кручені”) не зачіпають за живе, не розчулюють і не дратують. 
Вони – мертві. Це – все одно, що приготувати страву з дорогих 
і якісних та свіжих продуктів, проте – без солі, цукру, перцю та 
інших милих кожному з нас спецій. Їсти сяк-так можна, але ж 
за тиждень подібної дієти – завиєш! Правда, треба визнати: оті 
неживі книжки – чудове снодійне. Я, наприклад, починаю по-
зіхати вже буквально на перших сторінках такої „літератури”, 

тому завжди тримаю напоготові кілька жахливо нудних томів 
– а раптом знадобляться від безсоння?!

На відміну від подібної псевдоінтелектуальної та псевдомо-
дерної писанини, у Петра Сороки – власний блискучий стиль 
та потужна енергетика (і, що важливо особисто для мене,–  
позитивна). Навіть коли він іде над прірвою, то почувається 
щасливим. Він – письменник-філософ, зі своєю версією світо-
будови та світосприйняття:

У любови – як в озонному шарі.
Хочеш жити – люби.
Хочеш осягнути вічне життя – люби.
Хочеш бути щасливим – люби.
Люби і все інше дасться тобі.

„Денники” українського письменника Петра Сороки можна 
порівняти з шедеврами Руссо та святого Августина, щоден-
никами Довженка, Ренара та Гонкурів, сповідальною прозою 
Пришвіна і Макса Фріша. У них, як і в Слапчукову „Осінь...”, 
можна заглибитися з будь-якого місця і повернутися з коштов-
ними перлами. 

„Коли людина робить добро, то майже завжди натика-
ється на перешкоди і труднощі, а коли зло – все йде глад-
ко і легко. Це особливо відчувається у письменстві. Книги 
обезлюднюючі й темні народжуються швидко і безболісно... 
а книги світлі, божі, покликані допомогти одрятувати душу, 
народжуються в муках і в муках пробиваються до читача”, 
– справедливо зауважує пан Петро. Щиро бажаю „Осені...” та 
„Денникам” найкоротшої дороги до читацьких сердець!

   2006 р.

Дзюба Сергій. Оголені душі // Літературна Україна. – 2006. –  
№ 14. – С. 6; Сіверянський літопис. – 2006. – № 2. – С. 119-121.
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Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 
„Мелодія”. 

Василеві Слапчуку 

І знову ми прийшли до філософських мес,
Нас віддають землі – солом’яній вдові:
Сьогодні переміг, а завтра – не воскрес… 
Де істина – там гріх, як золото в крові. 

Нас відшепоче світ іконками з Отцем,
Поставить нам Хрести – мовляв, в останню путь…
А ми, немов живі, все всує про оце: 
Нас виклюють вітри чи зорі розберуть?

СопіЛКА ДЛя ХЛопчиКА  
Слапчук Василь. Крапка зсередини. Антологія „Число” / 

Проект Олександра Гордона. – Львів: Престиж Інформ, 2000. 
– 120 с.  

Живе собі хлопчик. Звичайний хлопчик – не янгол. Хлопчик, 
котрий має власні мрії і прагне швидше стати дорослим. Як і 
всі діти. Тільки часто він відчуває себе самотнім і розповідає 
про дивні речі. То й нехай говорить – хто його почує, крім авто-
ра книжки „Крапка зсередини” Василя Слапчука?

Дарую хлопчикові 
записника.
Відмовляється:
– У мене немає 
зайвих слів.
– А як будуть – 
подаруєш мені? – 
жартую.
Дивиться на мене 
спідлоба:
– Я не дарую друзям 
того,  що мені зайве, 
лише те, що мені 
самому потрібне.
У мене зараз нема 
потрібних слів, 
будуть – подарую.

Василь вразив мене ще „Трикнижжям Явіна”. Прочитавши 
цю книжку, я довго розмірковував над афоризмами Слапчука. 
Звичайно, там щось є від його улюблених китайців, Рільке і 

* Василь Слапчук – ветеран війни в Афганістані, письменник, науко-
вець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесний 
громадянин Луцька та Волині.
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Стуса (відомо, що понад усе на світі Василь любить читати, і 
найкращий подарунок для нього – розумна й ошатна книжка, 
якої він до цього ніколи не тримав у руках). Проте ми маємо 
поета, чий стиль неможливо сплутати з чиїмось іншим. Поета, 
який уміє слухати інших і так перейматися чужим болем. По-
ета, цікавого своєю ніжністю. Він може бути іронічним, але не 
жорстоким. І в максималізмі ніколи не переходить межу людя-
ності. Таких поетів у нас замало.

Василь Слапчук практично не вдається до якихось модних 
поетичних експериментів, але він залишається модним: його 
книжки читають, ними захоплюються: у Луцьку і Києві, Черніго-
ві та Львові, Харкові і Тернополі... 

Все просто: вірші Василя не набридають, адже вони по-
збавлені штучних конструкцій, легко запам’ятовуються, і ма-
ють ту позитивну енергетику, якої так бракує багатьом, сучас-
ним поетам.

Хлопчикові не спиться – 
картає себе:
– Забув півневі 
прізвище своє сказати, 
аби вдосвіта розбудив, 
щоб подивитися, 
як квіти голови миють.

Вустами дитини промовляє істина. А може, й не було ніякого 
хлопчика? Був: Василь вміє вигадувати, та кожна його вигадка 
– люстерко, що пускає сонячних зайчиків. Він трохи бешкетує, 
але ми на нього не ображаємось (бо як можна ображатися на 
нас самих?). Отож із задоволенням приймаємо запропоновані 
правила гри:

– Виріж мені сопілку, – 
просить хлопчик.

– Ти хочеш навчитись грати?
– Я хочу, щоб хтось мовчав, 
коли я буду говорити.

Я й не помітив, 
коли він виріс.

„Крапка зсередини”. Хороша книжка. Добра. Все-таки хо-
четься чистоти й світла. „А як же бути з брудом?” – запитає 
прискіпливий реаліст. А ніяк. Від бруду, як відомо, лише тарга-
ни заводяться. 

В одній зі своїх попередніх книжок „Мовчання адресоване 
мені” (до речі, чомусь абсолютно не поцінованій літературо-
знавцями), Василь дуже зворушливо написав про зайців, які 
вміють плакати і сміятися. Які так люблять і страждають. Ці 
кумедні зайці з нашими звичками…

Тепер ми маємо за честь поспілкуватися з хлопчиком, якого 
знайшов Слапчук. Цей хлопчик знає про нас більше, ніж ми 
самі. Ми ж тільки „бачимо себе в дзеркалі, але не бачимо дзер-
кала”, а хлопчику подобаються сонячні зайчики…

Не можна принагідно не згадати і про львів’янина Олексан-
дра (Олеся) Гордона, який кілька років поспіль видає антоло-
гію „Число” (її особливість у тому, що кожен з авторів пред-
ставлений окремою книжкою). Це – досить копітка праця, яка 
потребує хисту. Можливо, в наш час один Григорій Гусейнов, 
який зумів у Кривому Розі створити чи не найкращий україн-
ський літературний журнал, вартий кількох десятків хороших 
поетів?

Так чи інакше, а „Крапка зсередини”, безперечно, сприятиме 
подальшому успіху „Числа”. Тож можна порадіти і за Слапчука, 
і за Гордона. І за мецената цієї книги – Василя Гаврилишина, 
який уже профінансував не один цікавий видавничий проект.

Та повернемося до хлопчика. Він чекає на нас. Йому ще так 
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багато необхідно нам сказати. Василь Слапчук вирізав йому 
сопілку. Поспішаймо до нього!

2000 р.

Дзюба Сергій. Сопілка для хлопчика // Літературна Україна. – 
2001. – 1 лютого. – С. 5; Сіверянський літопис. – 2000. – № 5. –  
С. 153-154.          

Балада про жабу

Я під водою довго жив
Коропом,
З підводним царством подруживсь
Хороше
… Аби лебідка молода,
Із краю водного,
В гніздо своє не віднесла
Мене, голодного…

Микола Гриценко    

Я на болоті довго жив – 
Жабкою,
Одненьку лілію любив – 
Лапкою.
Я їй накумкував свої
Класики…
А ти купалася в Дніпрі
З Івасиком.

А я уперто зеленів – 
Без паспорта,
З усім болотом подружив
Запросто!
І вистачало там всього – 

Америка…
А ти читала одного
Бедрика.

А потім я як затужив – 
Ну його!
Зробивсь таким, мов і не жив – 
Мумія…
І ти вбрання не пожаліла – 
Модного,
Безсило витягла мене – 
Голодного.

У нас тепер – і тіп, і топ –  
Усе по Дарвіну, 
Вже трикімнатний є окоп 
І „баксів” нарвано. 
Спросоння кажеш ти мені:
„О, мій Ді Капріо!” 
І я блаженно уві сні 
На Капрі… квакаю.

НеБо, яКого Ми Не ЗНАЛи
Слапчук Василь. Клітка для неба: повісті. – К.: Факт, 2006. –  

280 с. 

„Людина повинна відповідати за те, що вона живе у цьо-
му дивному світі... Адже... це справді дивний світ”, – заува-
жив Карлос Кастанеда у своїй „Подорожі до Ікстлану”. Василь 
Слапчук написав ще одну хорошу книжку,  витворивши власні, 
справді неповторні, світи – невловимі, наче буддійський дзен, 
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неможливо парадоксальні (чого тільки вартий його кенгуру за-
вбільшки з цвіркуна!), сповнені соковитої, „фірмової” Василе-
вої іронії („Коли Ця кличе їсти – треба йти їсти. Коли Ця поси-
лає вмирати – треба йти вмирати. Вона Берегиня. Вона, як Ма-
ти-Вітчизна, із мечем”) та надзвичайної людяності (особливо 
зворушили малюки на курорті, шибеник із „Хутора дитинства” 
і  письменник-філософ-пристрасний коханець Ого зі своїм пе-
гасом Боневуром).

Власне, небо буває різне, але такого ми ще не бачили. Бо 
це – небо в оці коня і в жодну клітку його не замкнеш, як би 
декому не хотілося. Люди та коні тут літають – навіть краще за 
птахів, та ще й шалено любляться під час таких мандрів у ви-
сокості: „Колись Ого у Милорада Павича читав... про парочку, 
яка кохалася на спині у буйвола (чи може бика, – здається, він 
був білим, що могло символізувати чистоту стосунків закоха-
них), їм навіть не треба було рухатися, буйвіл, пересуваючись, 
підгицував так, що робив усю роботу за них. Безпечним сексом 
цю затію не назвеш, однак, буйвіл усе-таки по землі ступає, і 
падати з нього не так небезпечно, як із пегаса, який ширяє ви-
соко в небі. А парашутами Ого не запасся. 

– А ми не попадаємо додолу? – засумнівався Ого в успіш-
ності цього задуму.

– Не переживай, я пройшла спецпідготовку, – заспокоїла 
його муза.

„Ти то пройшла, – подумав Ого, – а я то ні”.
Це була теорія чи практика? – ревниво запитав він.
Звісно, теорія. А коли практика, то тільки на макетах”.
Як то кажуть, всі написані раніше трактати з інтимних любо-

щів відпочивають. Бо Ого зі своєю Галею потім щодня витворя-
ли у вечірньому небі таке, що жодним коханцям не снилося...               

Взагалі, у новій Василевій книжці маємо три повісті: „Клітку 
для неба”, „Глобус України” та „Кенгуру завбільшки з цвіркуна”. 

Мені найбільше сподобалася „Клітка...”. Слапчуковий „Хутір...” 
(один із розділів цієї повісті) – просто шедевр! Переконаний: 
якби наші дитячі письменники навчилися так писати для дітей, 
як це робить Василь у своїх дорослих книжках, юних читачів в 
Україні побільшало б у десятки разів:

„Оленки я здалеку не впізнав. Видалася мені мініатюрною 
дорослою жінкою. Без сподіваного мною білого банта. Замість 
світленького дитячого платтячка, як мені уявлялося, на ній 
– розкішна голуба блискуча, із порізом на все стегно, сукня. 
Завершували образ наквецяні помадою губи та підмальовані 
синім очі.

– А я думав, ти будеш із бантом.
– Банти тепер не модні, – відповідає дівчинка.
– А що ж тепер у дівчаток модне?
Оленка стенає оголеним плечиком.
– Зачіски дорослих жінок.
– Тебе мама розшукує, переживає, що ти запізнишся на 

конкурс.
Дівчинка зиркає на мініатюрний годинничок на зап’ястку.
– Встигну, – каже вона. – Було б гірше, якби я дерева не 

знайшла.
– Якого дерева?
Оленка вагається, зиркає на мене, питаючись, чи можна та-

кому довіряти. Здається, я їй симпатичний. 
– Тут є чарівне дерево. Якщо його обійняти й загадати ба-

жання – воно обов’язково збудеться. Чесно. Дерево вже вико-
нало три моїх бажання. Тільки його нелегко знайти, воно ходя-
че і кожен раз перебирається в інше місце.

Слухаю її з усмішкою.       
– Ти покажеш мені це дерево?
– Мені вже час, – каже дівчинка.
За десяток кроків вона мене окликає. Озираюся.
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– Покажу, – гукає мініатюрна недосконала копія дорослої 
жінки. – Тільки перед самим від’їздом. Через три дні”.

Власне, цитувати „Клітку для неба” можна безкінечно і з на-
солодою – вся повість така! А ось Василевий „Глобус України” 
я б порадив прочитати всім письменникам (попри те, що, як 
відомо, більшість письменників, крім власних книжок, нічого не 
читають). Отримаєте море задоволення від чудового гумору! 
Тим більше, що, на відміну від цікавих, але досить жорстоких 
всесвітів Кастанеди та Желязни,  світ Слапчука – добрий і зво-
рушливий, до того ж, напрочуд рідний. Василь вміє дотепно 
пожартувати і над собою, і над колегами-літераторами, біль-
шість з яких нині поквапилися пересісти з пегасів на автівки та 
мотоцикли, дарма, що водять їх незграбно, адже мусять до-
тримуватися правил безпеки. Ще б пак! Машина – не пегас, 
котрий вільно шугає небом...

„Кенгуру завбільшки з цвіркуна” – посібник для неофітів сі-
мейного життя. Як на мене, прочитавши таку відверту повість, 
молодята будуть цілком готовими до шлюбу – загартуються, 
мов сталь. Дружини знатимуть, як вишукано шпетити чолові-
ків, аби ті беззастережно виконували всі забаганки прекрасної 
статі. А чоловіки нарешті зрозуміють, що в кожній жінці існу-
ють, як мінімум, дві особи: дивовижно небесна та надто земна. 
Головне – не переплутати...

„Я родом з місць, які не позначені на мапах”, – писав у „Спале-
ному деннику” Пантелеймон Тиможинський. Нові світи Василя 
Слапчука з’явилися, як зірки – несподівано, яскраво і велично. 
Хтось назвав його українським Конфуцієм. Ну, що ви, шановні! 
Якби Конфуцію поталанило народитися в наш час, цей добро-
дій був би щасливим називатись китайським Слапчуком...

  2007 р. 

Сергій Дзюба. Небо, якого ми не знали // Сіверянський літопис. 
– 2007. – № 1. – С. 169-170.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.  

Пригода у шинку

Отой схожий і отой,
і той, що з того боку, і котрий на другому,
бо усі вони любителі паперової музики:
з поважним виглядом займають місця у партері
і стежать розчуленими очима
за піаністкою, яка зовсім природно
виграє на роялі
намальованому на папері.

Василь Голобородько

Сьогодні нас поображали тяжко,
Таке буває лиш в страшному сні, – 
Зайшли із Василем розпити пляшку,
А нам її… малюють на стіні! 

Мені від жаху відібрало мову,
Василь козацькі вуса в трансі мне, – 
У нас, звичайно, гроші паперові,
Та те, що в пляшці, має буть міцне…

Показую, що ми, мовляв, голодні,
А нам малюють сир і ковбасу;
Дивуються: „Які ж ви старомодні,
Тут у четвер вечеряла Алсу!

Відчуйте цю духмяну паляницю,
І пропустіть крізь душу огірки…
А, може, вам потрібна молодиця?
Зображуєм на будь-які смаки!”.
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І так нас розтривожили ці франти,
Що ми рішуче узялись до справ:
Василь розмалював офіціанта,
А я бармена на шматки порвав. 

прочитАйте „ДиКі Квіти”  
і поМирітьСя...

  
Слапчук Василь. Дикі квіти. – К.: Факт, 2004. – 296 с. 

„Цікаво, якби люди мали жала, як оси, чи жалили б вони 
одні одних, знаючи, що після цього помруть?”. Це – не Кон-
фуцій, а Василь Слапчук, нову книжку якого я проковтнув за 
кілька годин. Читав і час від часу так весело, дзвінко та без-
турботно сміявся, мов дитина.

Здавалося б, розповів чоловік звичайну історію про те, що 
кожна сім’я має у шафі свій скелет, а я здивований, бо всі пер-
сонажі цієї книжки, хоч і не марсіани, а такі живенькі, зворуш-
ливі та колоритні, що хочеться безкінечно цитувати оте: „Жін-
ка, яка відмовляється від голубців, або збоченка, або нещира”, 
чи: „На ситій людині штани значно швидше сохнуть...”

Звісно, зізнався жінці в коханні, то вже й до війни готуйся (це 
я Василевий вірш інтерпретую). Отож вони, кожен по-своєму, і 
воюють: Чоловік (Степан), Жінка (Лариса) та Степанович (він 
же – Вовик, єдина і неповторна їхня дитина, бешкетник, яких 
світ не бачив). У кожного –  правда, власний всесвіт і своя са-
мотність. Чоловік боїться тещі (бо вона – Баба Яга, Змій Гори-
нич і Кощій безсмертний в одній особі), страждає від дошкуль-
них „пилянь” – дорікань, що, за першої-ліпшої нагоди, злітають 
з вуст благовірної. Його дратують оті жіночі посиденьки, які 

так часто влаштовує вдома дружина, аби потеревенити з по-
другами, випровадивши заздалегідь із кухні свого чоловіка. А 
Лариса вважає, що присвятила життя зовсім не тій людині, що 
вона, така вродлива, заслуговує якщо не на казкового принца, 
то хоча б на респектабельного Леоніда Макаровича, котрий 
має силу-силенну грошей, солідну посаду та „круті” імпортні 
автівки. А Степан – він же такий посередній, занудний та ще 
й кошти для сім’ї заробляти не здатний. Одне слово – тюхтій.

Відверто кажучи, не знаю, чому Лариса та Степан ніяк не 
можуть порозумітися зі Степановичем. Чудовий хлопчик – ви-
капісінький я в дитинстві! Був би у мене такий син – я б ним 
страшенно пишався. Пригадую, як хлоп’ям ще з вечора, вкла-
даючись спати, вигадував собі пригоди на наступний день. І 
неабияк засмучувався, коли не вдавалося втілити усі свої не-
ймовірні „напрацювання”. Бо навіть один день, прожитий без 
справжньої пригоди, здавався мені катастрофою.

Власне, ця частина „Диких квітів”, написана від імені Дити-
ни (дві інші авторові надиктували Чоловік та Жінка), особли-
во припала мені до душі. Адже, розповідаючи про свої радощі 
та кривди, малий Степанович жодного разу не сфальшивив. 
Саме так говорять і поводяться дітлахи. Це – їхній світ, наївний 
і довершений водночас, не спотворений дидактикою та „філо-
софією” дорослих. Взагалі Вовик – навдивовижу органічний і 
щирий. Навіть по-своєму мудрий – куди тому Конфуцію, якого 
любить цитувати тато Степан!

Переконаний, що будь-яка дитина Вовика зрозуміє і підтри-
має. Як на мене, „Калюжа пізнання” (так називаються „щоден-
никові” нотатки Степановича) – цілком самодостатня повість, 
яка може друкуватися й окремо. Малеча від неї буде в захваті. 
З усіх книжок для дітей, які перечитав за своє життя (маю на 
увазі українську літературу), я б виокремив „Тореадорів з Ва-
сюківки” Всеволода Нестайка та... „Калюжу пізнання” Василя 
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Слапчука. І буде шкода, якщо Василь видаватиме лише сер-
йозні дорослі книжки, нехтуючи своїм талантом дитячого пись-
менника. Гарних книжок для дорослих у нас все-таки вистачає. 
А от із „Тореадорами” – проблема...

Поряд із персонажами „Диких квітів” завжди знаходиться 
автор. Причому в найнесподіваніших, найдивніших місцях та 
закапелках. Персонажі його періодично помічають і починають 
обурюватися, шпетити, скаржитися, дискутувати... Автор не 
ображається Він – іронічний, але доброзичливий, пильний, од-
нак толерантний. Врешті-решт, він – не Всевишній, не творить 
світ, а тільки ретельно фіксує на папері те, що бачить довкола. 

А тут киплять вулкани пристрастей. „Тюхтій” Степан несподі-
вано (навіть для себе) стрибає в гречку з найкращою подругою 
Лариси – Ліною, яка, у свою чергу, організовує інтимну зустріч 
Лариси та згаданого вже Леоніда Макаровича. Імпозантний 
коханець, одразу ж після ночі з Ларисою, влаштовує до себе 
на роботу її чоловіка. А невдовзі Лариса у власній поштовій 
скриньці знаходить світлину, на якій її Степан та її найкраща 
подруга виробляють казна-що просто перед фотооб’єктивом 
таємничого папараці...

Звичайно, залишу інтригу для вдячних читачів. Не розпо-
відатиму, що утнула Лариса, побачивши викривальний знімок, 
і як потім повівся розгублений Степан. Думаю, що не всі пред-
ставниці прекрасної статі погодяться з автором. Дехто звину-
вачуватиме його в незнанні тонкощів жіночої психології (це – 
в кращому разі!), вигукуючи, що всі чоловіки – самі розумієте 
хто... Але я не раз переконувався, що реальне життя – значно 
химерніше за будь-який роман. Власне, такий фінал залишає 
шанс – і Чоловікові, і Жінці, а найголовніше – Дитині. А я вже 
казав, що симпатизую Степановичу...

„Бог був садівником, а людей і сьогодні можна порівняти з 
квітами, але ці квіти – дикі”, – стверджує Асиль Яким.

Василь Слапчук з ним і погоджується, і ні. Проте, як на мене, 
така книжка здатна помирити не одних Чоловіка та Жінку. Все-
таки будь-кому корисно подивитися на себе інакше. 

„Іn the midst of this stillness and sorrow, 
In these days of distrust 
May be all can be changed – who can tell? 
Who can tell what will come 
To replace our visions tomorrow 
And to judge our pasr”*

   2004 р.

Дзюба Сергій. Прочитайте „Дикі квіти” і помиріться… // Сіве-
рянський літопис. – 2005. – № 2-3. – С. 95-96.

Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 
„Мелодія”.     

Поема про море

Море подалося вслід за коханим,
Вже не повернеться.
... Жінка хотіла море забути.
Не забувалося...

Галина Крук 

Ви дайте, Галю, панночці пораду –  
Їй трішки треба воду поносить:
Хай коромисло вигнеться доладу, 
Нехай вона натомиться й поспить...

* Англомовна фраза з роману Віктора Пєлєвіна „Чапаєв і Порожнеча”: 
„Серед цієї нерухомості та суму, в ці дні недовіри, можливо, все змінить-
ся – як знати? Як знати, що прийде на зміну, в що ми віримо, щоб судити 
наше минуле?”.
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А Ваня, мов барвінок, ще прив’ється – 
Попросить і води, і не води...
Візьміть його у жменю – все минеться:
У Вашій жмені Ваня – хоч куди!

Благословляю Вас – як сіно й вила:
Ще закружля лелека над селом... 
А море, Галю, далі полетіло:
Ну, підмануло Ваню – підвело!

КоЛи НеМА ЗАЗору Між СЛовоМ  
і СерЦеМ

Павлюк Ігор. Бунт свяченої води: Лірика, драматизовані 
поеми. – Львів: Сполом, 2004. – 280 с. 

                Осінній цвіт в зіницях журавлів.
                І ми, і ми – розхристані й невічні.
                Не треба слів...
                О як не треба слів!            
                Старенькі зорі дуже чоловічні.

                ... І я також, надлюблений і твій,
                Циганським степом вишито хрещений.
                Ми молимось.
                Ми губимось в траві.
                А ти в мені ховаєшся від мене.

                ... Танцюй же долю, дівчинко, дзвени.
                З таким волоссям, станом, самотою.
                Як хоч – вини, як хочеш – обмани...
                Малюй гріхи свяченою водою.

Це – Ігор Павлюк, поет із ласки Божої. Бо його можна циту-
вати безкінечно, насолоджуючись чарами таких живих, пруж-
них, красивих і людяних віршів. Він заворожує, бо пише, як 
дихає. У ньому справді є щось від Окуджави. Він – наївний і 
мудрий водночас. І це зворушує.

Кажуть, що вірші треба писати до тридцяти, коли ти сповне-
ний романтики та юнацького максималізму. Коли поезії легко 
народжуються самі і будять тебе вранці – так, що залишається 
тільки знайти ручку і аркуш паперу.

А потім настає час, коли віршам наче пороблено і жодними 
надзусиллями їх не викличеш. Бо життя – насправді зовсім не 
таке, яким ти його уявляв у свої сімнадцять. Адже люди нерід-
ко мало чим відрізняються від гієн та шакалів... 

Проте Ігореві Павлюку якимсь неймовірним чином вдалося 
зберегти в душі оту кришталеву дитинність. Він і зараз живе вір-
шами. І жоден бруд до нього не липне. Приятелі називають його 
великою дитиною. І це – правда. Бо Павлюка не можна перед-
бачити. Він – абсолютно нелогічний, непрактичний. Зате Поет:

Синій весняний ліс.
Плачуть русалки в листі.
Той, хто до себе доріс,
Перед Всевишнім чистий.

...Брила.
На ній трава,
Ніжна, як лезо бритви...
Той, хто до ласки доріс,
Доріс і до битви.
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Влітку, 23 червня, я з сумом прочитав у „Літ. Україні” добірку 
„Противні строфи” колись цікавого  Івана Драча. Як на мене, 
політика повністю витравила з нього поета. Це – очевидно. 
Але у Драча, звісно, вистачає „адвокатів”, готових чорне нази-
вати білим, а бездарно заримовані агітки – турботою про долю 
народу. Звичайно, про народ піклуватися треба, зокрема і в 
нашій поки що вельми трагікомічній Верховній Раді. Хто ж за-
перечує?! Тільки який стосунок все це має до поезії?

Якщо вже писати про народ, то так, як Павло Вольвач. Або 
Ігор Павлюк – про прихід Христа: 

Владу „ругають” земну й небесну.
Натовп стиснувся в кулак і затих.
Христа по спині поплескали ніжно, чесно,
Питаючи – за тих він, а чи за тих...

А він, хто втомився від революцій,
Підкинув суху галузку в старий вогонь
І запитав, як колись Варраву:
Як вони звуться?
Бо він був столяр.
І цвяхи цвіли
Із його 
Долонь.

Ігор Павлюк глибинно та якось дуже по-українському вміє 
писати і про народ,  і про кохання до жінки, і про мистецтво:

Мій вірш із вір.
Мій вірш – душевний звір.
Він любить ласку.
Він – Дніпро і кручі...
І навіть, як лягає на папір, –
Його підпалиш, але не приручиш. 

Думаю,  у цьому невеликому відгуку про творчість майбут-
нього класика не зайвою буде й дещиця біографічних відо-
мостей про нього. Народився Ігор у селі Ужова Рожищенського 
району на Волині 1 січня 1967 року. Навчався у Ленінградсько-
му вищому військовому інженерному училищі. Будував дорогу 
через забайкальську тайгу. Після повернення додому працю-
вав кореспондентом Ківерцівської районної газети. 1992-му 
закінчив із відзнакою факультет журналістики Львівського дер-
жавного університету імені Івана Франка. Трудився на радіо, у 
релігійній пресі, науковим співробітником Науково-дослідного 
центру періодики НАН України у Львові, викладачем Львів-
ського національного університету імені Івана Франка.

У 1996-му захистив кандидатську дисертацію в Інституті 
журналістики Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. У 1999-2000 роках був у творчому відрядженні 
в США. Автор багатьох книг: лірики – „Острови юності” (1990), 
„Нетутешній вітер” (1993), „Голос денного Місяця” (1994), 
„Скляна корчма” (1995), „Алергія на вічність” (1999), „Стихія” 
(2002), „Чоловіче ворожіння” (2002), „Ангельською (чи) англій-
ською?” (2004), „Магма” (2005); прози – „Біографія дерева пле-
мені поетів” (2003); монографій. Окремі твори перекладені за 
кордоном.

Ігор Павлюк – лауреат міжнародних та всеукраїнських пре-
мій імені Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Василя Симо-
ненка, Бориса Нечерди. Зараз він мешкає в Києві та Львові, 
працює старшим науковим співробітником Інституту літерату-
ри Національної академії наук України.

Ігор Павлюк – член Національної спілки письменників Укра-
їни та Чернігівського інтелектуального центру. Він не раз дру-
кувався у чернігівських часописах. А його повість „Свято від-
пускання птиць на волю” і вірш „Скіф” побачили світ у збірнику 
детективів та фантастики „Друже мій, кате” (серія „СКІФ”, ви-
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пуск третій), після чого він став лауреатом нашого обласного 
конкурсу „Краща книга року”.

Ігор Павлюк добре знає творчість чернігівських письменни-
ків. Читає наші журнали „Літературний Чернігів” та „Сіверян-
ський літопис”. І листується з літераторами, які живуть на При-
десенні. Причому кожен його лист – це також письменницький 
витвір. І в усіх листах є рядки з його віршів: 

Придумано вітер.      
Придумано води і зорі.
Слізьми намальовано
Щастя на людській щоці.
Тому – по краплині,
Солоне тому і прозоре.
І русло тому воно має
На лівій руці.

„Ігор  Павлюк – поет, у якого нема зазору між словом і сер-
цем”, – так відгукнувся про творчість свого колеги Микола Він-
грановський. І, безперечно, мав рацію!

2005 р. 

Дзюба Сергій. Коли нема зазору між словом і серцем // Сіверян-
ський літопис. – 2005. – № 6. – С. 107-109.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”. 

Балада про втому

Все важче і важче обходитись 
без автомата.

… Облетіло золото з дерев,
А плоди на них іще зостались.
Осінь – мов старий дрімучий лев,
Не готовий зустрічати старість.
… Небо – наче зношене пальто.
… І летять сніжинки молоді.
На плоди,
На золото,
На водку…

Ігор Павлюк

Так чисто кохав я,
Щоб ніжно тебе розлюбити.

Анатолій Горбівненко

На вулицях битого скла вже скінчилося свято.
Крізь нетрі сміття прослизаю, неначе факір…
Все важче і важче обходитись без автомата,
Все легше і легше старіти та пити кефір.

Ще осінь, мов дівка, – патлата, п’янка, незужита,
Така гордовита, не схилена блазням до ніг!
Як чисто кохав я, щоб ніжно її розлюбити,
Бо хочу й не можу, бо чимось вирощую сніг…

Бо хтось мене кличе – до скіфів, Тараса чи інків,
Бо просто до неба зносився благенький мундир.
А стомлені вірші, немов нерозумні сніжинки,
Ховаються нишком між листя, плодів і в кефір… 
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34 СторіНКи, яКі вАжЛивіШі 
ЗА ДеСятКи роМАНів

Баран Євген. Актуальні проблеми нової української літе-
ратури: Методичні рекомендації до курсу лекцій. –  Івано-
Франківськ, 2001. – 34 с.;

Баран Євген. Українська поезія XX століття в іменах: Ме-
тодичні рекомендації. – Івано-Франківськ: Прикарпатський 
університет імені Василя Стефаника, 2001. – 36 с. 

„Дев’яносто відсотків прочитаного мною – це непотріб”, –  
відверто зізнався якось в Луцьку у своєму інтерв’ю Надії Гуме-
нюк Євген Баран – один із найвідоміших і найавторитетніших 
на сьогодні літературних критиків, котрий, за його ж словами, 
не веде дослідження „в розумінні літературознавчої лабора-
торії”, а просто фіксує час. Він навіть не шкодує, що живе у 
цьому непростому сконденсованому часі. Проте, виявляється, 
таке фрагментарне, але уважне читання може бути більшою 
літературою, ніж... більшість рецензованих текстів!

Не скажу, що з усіма твердженнями Євгена погоджуюсь, од-
нак його „Замах на міражі...”, „Зоїлові трени” та „Звичайного чи-
тача” прочитав не один раз. Бо це – фахово. І цікаво! Критик 
уникає менторських повчань, натомість зовсім не занудно, на 
рівних, спілкується з автором (якого аж ніяк не вважає своєю 
жертвою) і читачами. Така інтелектуальна та інтелігентна роз-
мова, не позбавлена легкої іронії, імпонує. Власне, хіба можна 
вже уявити сучасний літературний процес без Євгена Барана?!

А нещодавно я заповажав Євгена ще більше. Адже прочи-
тав дві упорядковані ним „методички”. Якби я вмів заздрити, то 
по-доброму позаздрив би студентам Прикарпатського універ-
ситету імені Василя Стефаника, які мають такого викладача! 
На жаль, сьогоднішні шкільні програми передбачають лише 

куций „загальний” огляд творчості шістдесятників: згадуються 
Ліна Костенко, двоє Василів – Стус і Симоненко, Іван Драч, 
Дмитро Павличко і Борис Олійник. Це – не якийсь анекдот, а 
прикра реальність: не тільки учні, а й більшість чернігівських 
учителів плутають Андруховича з Цибульком, а про Євгена 
Пашковського чи Ігоря Римарука їх можна й не питати...

Отже, досі загублено і ніяк не знайдено цілі періоди розви-
тку нашого літературного процесу. Фактично – всі 70-90-ті роки 
XX століття. „Подібна ситуація аж ніяк не сприяє пізнанню і 
розумінню нових літературних пошуків і тенденцій. В „Історії 
української літератури XX століття” (К., 1993-1995) автори до-
ходять до початку 90-х, згадуючи лише літгурт „Нова дегенера-
ція” без називання прізвищ авторів, які складали цей літгурт”, 
–  констатує Євген Баран. І доводить, що „відсутність чітких ес-
тетичних критеріїв і розмитість літературознавчих методологій 
призвели до дезорієнтації читача. В результаті, все більш голо-
снішими стали заяви про те, що 90-ті роки XX ст. є втраченими 
роками для української літератури. Тому настала потреба ана-
літико-естетичного поціновування, зробленого письменниками 
у 90-х роках XX ст.”.

Десять відсотків із того, що прочитав Євген Баран, він вва-
жає вартісним. Отож критик не сумнівається, що українська лі-
тература – жива, незважаючи на те, сприймає її європейська 
спільнота чи ні: „Наша література самодостатня. Вона має 
здорове внутрішнє осердя, здатна витримати будь-який тиск, 
будь-яке упередження. Ця література має майбутнє. Не вар-
то нам вдаватися в крайнощі, плакатися. Потрібно працювати 
– писати, створювати нормальну літературну інфраструктуру, 
щоб ми могли не просто себе зреалізувати, а щоб наша реа-
лізація приносила певні плоди, зростало коло шанувальників 
художнього слова” (цитую інтерв’ю з Євгеном Бараном Віктора 
Вербича).  
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У „методичці” „Актуальні проблеми...” маємо постмодерну 
інтерпретацію в українській літературі 90-х, стильові пошуки 
сучасної української прози, теми про розвиток поезії та драма-
тургії, літературну періодику, антологійний „бум”, діалог пись-
менник-критик, літературознавчі пошуки, підсумок і перспекти-
ви літературних 90-тих, і навіть... дискусію про „Станіславський 
феномен”. Причому, критик пропонує дуже демократичний ви-
бір літератури до запропонованого курсу лекцій. Тут і „круглі 
столи” в „Літературній Україні”, публікації з „Книжника-review”, 
„Літератури Плюс”, „Кур’єра Кривбасу”, „Форма(р)ту”, „Україн-
ського слова”, „СіЧі” та інших видань, тексти Юрія Андрухови-
ча, Людмили Тарнашинської, Миколи Жулинського, Володими-
ра Базилевського, Івана Андрусяка, Василя Слапчука, Олеся 
Ульяненка, Людмили Таран, Ніли Зборовської, Юрія Бедрика, 
Тамари Гундарової, Василя Кожелянка, Юрка Ґудзя, Віри Аге-
євої, Євгена Сверстюка, Сергія Жадана, ІБТ, Оксани Забужко, 
Володимира Моренця, Олександра Ярового...

Цікавими є і теми в „методичці” „Українська поезія XX століт-
тя в іменах”: „Микола Філянський і традиції українського баро-
ко”, „До полеміки про український модернізм („В поисках новой 
красоты” С. Єфремова і дискусія навколо)”, „Звукова наповне-
ність поезії Грицька Чупринки”, „Екзистенційні мотиви лірики 
Євгена Плужника”, „Поетичний світ Аркадія Казки”, „Поетичне 
бунтарство Михайла Семенка”, „Скорботний сміх Володимира 
Самійленка”, „Пальмове гілля Агатангела Кримського”, „Гар-
монія світу у поезії Володимира Свідзинського”, „Літературні 
парадокси Леоніда Кисельова”, „Поетична концепція літгурту 
„Бу-Ба-Бу”, „Петро Мідянка і Петрос Карпаторос”, „Поезія Ста-
ніслава Вишинського”...

Тут же вміщено відомості про Павла Вольвача, Юрія Бедри-
ка, Василя Слапчука, Теодозію Зарівну, Василя Махна, Андрія 
Охрімовича, Степана Процюка, Василя Старуна, Людмилу Та-

ран... А ще подано рецензії і відгуки студентів про своїх улюб-
лених письменників.

Єдине, що засмучує, – невеличкі наклади обох „методичок”. 
Переконаний, що їх варто видрукувати (звичайно, узгодивши 
це з Євгеном Бараном) в одному з поважних наших часописів 
або й на газетних шпальтах. Від цього буде користь не лише 
викладачам, вчителям та студентам, а й письменникам.

2001 р. 

Дзюба Сергій. Сторінки, які важливіші за десятки романів // 
Форма(р)т. – 2002. – № 6. – С. 29-30;

Дзюба Сергій. 34 сторінки, які важливіші за десятки романів // 
Літературний Чернігів. – 2002. – № 2. – С. 158-160. 

Про рогоносців

… а в нас на човні вже весна 
цвітуть рожево роги у старпома... 
згадався чомусь Ігор Бондар-Терещенко... 

Володимир Цибулько   

А на човні у класиків – весна:
Їх модний ІБТ* підступно зрадив! 
І вже старпом не лічить ордена, 
А мацає свої нові „принади”.

Хтось коньяками запива… „Нарзан” –
Чого не втнеш, коли така тривога, 
І, наче грім, чутки, що Є. Баран 
Збирається комусь наставить роги!

* ІБТ – так друзі зазвичай називають Ігоря Бондаря-Терещенка.
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  оСяяНА СНігоМ
Ната Гранич. Крилатий пес розлуки: Поезії. – Луцьк: Во-

линська обласна друкарня, 2002. – 80 с.

Ну, не вмію я заздрити – така людина. А все ж хотів би хоча 
б один-єдиний раз побачити, яке воно насправді – північне 
сяйво. Можливо, тоді я перестав би перейматися дрібницями, 
навчився б нарешті писати вірші і жив тисячу років... Мабуть, 
за таких обставин, спромігся б і збагнути душу жінки, яка меш-
кає в Луцьку. Ната Гранич – загадкова, мов Снігова Королева. 
Правда, на відміну від усіх королев, вона ще й добра. Може 
навіть власну тінь відпустити – тобто, зробити вигляд, що не 
бачить, як та „утікає – на чотири сторони”. Відверто кажучи, я 
б на подібне ніколи не наважився. А що, як не повернеться?!

Але в Нати – все просто: помилується, як вишня цвіте, а 
тоді сяде і мізинчиком на снігу подарує нам вірша. Хто не знає 
Нату, здивується – і де ж це вона такої лагідної весняної дни-
ни сніг надибала? О, панове, жінка, яка по-справжньому лю-
бить сніг і знає всі його таємниці, обов’язково відшукає те, чого 
прагне, бо комусь – весна на банях, а їй – сяйво північне... Та 
й хто це вигадав, що сніг не може бути живим – лагідним, зво-
рушливим, надзвичайним – мов кошеня? У Нати Гранич навіть 
наречена вбрана у вельон снігу, осяяна ним, принишкла небом 
до плеча коханої людини...

Василь Слапчук називає Нату „Каатировою донечкою” (у пе-
редмові до її „Крилатого...”), бо виросла на Півночі, „серед оле-
нів і собак. І серед золотошукачів. Ната навіть сама мила золото 
в якійсь із артілей... Це вам не якийсь золотий пісочок у пудре-
ниці. У Нати, що б до рук не взяв – золото”. Навіть і сперечатися, 
Василю, з Тобою не буду! Так трепетно і вишукано у нас на снігу, 
по-моєму, ще ніхто поезію не малював. І хай би Ната спробува-
ла потім котрийсь зі своїх віршів стерти – все одно залишиться:

Каатир… 
Співає стара чукчанка 
Каатир…
Повторює льодовик 
На жовтих маках візерунки 
Срібним променем вишиті 
Об кожну пелюсточку 
Срібна рибка б’ється.

Читаю-перечитую і щодалі більше заворожуюсь – не поезія, 
а шаманство якесь. Вже оте „Каатир” і забути не можу. А Ната 
тільки усміхається і розповідає, що всі ми колись прийшли в 
сніги. Саме там виписані наші долі. Десь там графічно існують 
чийсь біль і голос Піаф. Потім, колись, сніг забере нас до себе...

А поки що Ната запрошує нас до любові. І мені таки хочеть-
ся любити сонце, яке „перевтілюється в мурашку, / навіть не 
в мурашку – / в мурашеня. А надвечір – / в маленьку цяточку 
на її спинці”. Мені сонячно в її трамваї з музиками. Затишно. 
Здається, вже й душа не так болить. Дивно: „біль смичком по 
скрипочці пройшов”, а мені легше. Музика висповідає, вислу-
хає і пробачить. Зрештою, „іще у музики просити, / Аби нам не 
боліло”.

Ната любити вміє. Власне, для неї не існує альтернативи: 
„Розпочали любов’ю… / Любов’ю й завершим”. От вам і Сні-
гова Королева! А коли не сніг, коли злива і вітрисько та ще 
і багнюка по коліна? Коли в негоду просто зупиняється час? 
Хтось, може, й послухався б циганку, що нагадала розлуку. А 
„Каатирова донечка” тихо так наспівує, наче молитву: „Дощі 
циганку не бажають слухати, / Дощі всіма калюжами за нас”. 
Наполеглива жінка! Може власні вірші без догляду залишити, 
але тільки не своє кохання: „і розіллється чоловік / тисячами 
сонць / імені мого заради” – якому мужчині це не сподобаєть-
ся? Хіба ми живемо заради себе?..
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Це – Поезія. Хороша. Інколи сумна („Печальних віршів зо-
лотий капкан / І золота вуаль розмови”), але нам такої треба. 
Ми до неї ще не звикли, і це теж добре... Для таких віршів не 
потрібно спеціально створювати тишу – вона настане сама. 
Адже Ната знає „голоси / які не піддаються / вишиванню”. І не-
відомість її не лякає, навпаки „Каатирова донечка” поринає у 
неї „хресним ходом думок”...

На жаль, я багато чого не вмію: радіти віхолі, розмовляти зі 
снігом і знаходити в ньому вірші. Це я зрозумів, коли прочитав 
„Крилатого...”:

Вітри – мов прощення. Вітри. Вітри...
Безмежний день я міряю поклонами
– Подайте хліба віршами червоними!
– Нема червоних, білими бери...

Ми, Нато, люди бідні – куди нам до Нього... А вам ще малю-
ватиметься – це єдине, що я знаю напевне.

... Книга закінчується. Нічого, завтра перечитаю. Я вже 
запам’ятав її запах. У квартирі опалення відімкнули, а в про-
чинену кватирку сніг проникає. Свіжовипраний. Нехай!

       2002 р.  

Дзюба Сергій. Осяяна снігом // Форма(р)т (Львів). – 2002. –  
№ 5. – С. 35.

Також рецензію надруковано в журналі „Сіверянський літопис”.      

Замах дощихи

Я вчора був дощем.
Я всю тебе спізнав.
Я краплями котивсь
По тілу і обличчю…

Микола Гриценко  

Залишив якось парасольку вдома:
Чистюсіньке ж бо небо – без латать.
І враз – дощиха, та така… Невтомна! 
І ну мене до нитки спізнавать!!!

Я став Борзовим, мчавши „очень-очень”…
І довго лікувався від утіх! 
У кожного із нас – мільйони збочень, 
Та я панічно не люблю дощих. 

 

КНигА, яКА СтАЛА поДіЄЮ
Лизанчук Василь. Основи радіожурналістики. – К.: Знання, 

2006. – 628 с.

Коли мені таланить прочитати гарну книгу, почуваюсь щас-
ливим. Проте трапляється таке нечасто. На жаль, у сьогод-
нішніх крамницях (зокрема на моїй рідній Чернігівщині) мож-
на знайти що-завгодно, тільки не справді цікаву і талановиту 
українську книжку.

Унікальний підручник Василя Лизанчука дав почитати колега, 
який викладає в столиці і добре розуміється на гарних книжках. 
Перше, що справило враження – надзвичайно ошатний вигляд 
українського підручника. Адже, відверто кажучи, видавці науко-
вої літератури в нашій державі не надто зважають (це – м’яко 
кажучи!) на дизайн та інші поліграфічні „дрібниці”, мовляв, голо-
вне – зміст. І помиляються, бо не лише людину, а й книжку поки 
що, в основному, зустрічають і оцінюють саме за її зовнішнім 
виглядом. Власне, я теж з великою осторогою ставлюся до кни-
жок, надрукованих на неякісному папері, обкладинки яких, до 
того ж, позбавлені елементарного мистецького смаку.



Несподівані зустрічі продовжують життя

242 243

Сергій Дзюба

У цьому сенсі підручник Василя Лизанчука – бездоганний! 
Навіть просто тримаючи його в руках, відчуваєш неабияку ес-
тетичну насолоду. До того ж, раніше я ніколи не чув, щоб під-
ручник з української радіожурналістики супроводжувався ау-
діозаписами на диску. Такі новації, безперечно, сподобаються 
і студентам, і працівникам ЗМІ з усієї України, котрі захочуть 
повчитися на кращих зразках вітчизняної журналістики. 

Не сумніваюсь, що бажаючих виявиться немало. Я за своє 
життя не один підручник із журналістики прочитав, та й про-
працював уже 25 років у газетах і на радіо, тобто здивувати чи-
мось мене доволі складно. Проте цього разу, тільки-но розпо-
чавши читати книгу, я вже не міг відкласти її і зайнятися бодай 
якоюсь іншою справою. Так і читав мало не до ранку, втішений, 
що нарешті в Україні з’явився підручник із журналістики, який 
виводить її  з тіні „старшого брата”, доводить, що справжня 
талановита журналістика у нашій державі була завжди, попри 
тотальні репресії та заборони. 

Власне, українська журналістика ніколи не була і не є вто-
ринною – вона самобутня, цікава, людяна і національно сві-
дома (маю на увазі, звісно, не „продукцію” деяких ФМ-станцій, 
які лише умовно вважаються українськими, а хоча б передачі, 
представлені в підручнику Василя Лизанчука).

Науковець ґрунтовно дослідив історію вітчизняної журна-
лістики, яка ще донедавна усіляко применшувалася та фаль-
сифікувалася. Недаремно книга присвячена світлій пам’яті 
працівників підпільної радіостанції Української Повстанської 
Армії „Вільна Україна”.

„Безперечно, історія України багата на приклади героїз-
му, самопожертви, високого духу заради волі, незалежності, 
утвердження мови, культури духовності. Однак переяслав-
ський процес не припинився. Росія за будь-яких умов нама-
гається утримати Україну у своїх лабетах, продовжує духовно 

калічити українців. Нинішнє тотальне російщення органічно 
переплелося з глобалізацією, яка призводить не лише до аме-
риканізації, а й африканізації України, нівеляції національного 
життєвого середовища”, – наголошує науковець. І наводить 
слова „простої українки” Віри Орлик, які так переконливо та 
щиро прозвучали в радіо ефірі.

„Я маю бабусь – на Луганщині та Волині, а сама живу в Ки-
єві. Тому точно знаю, що немає різниці між нами, українцями, 
– говорить пані Віра. – Протидії заходу і сходу нема, просто 
інколи двоє хороших людей не розуміють одне одного. І це не 
війна, а лише небажання розуміти і поважати точку зору іншої 
людини. Річ не в мові спілкування, а у ставленні до неї, у по-
вазі й любові до рідної української. Чомусь замість того, щоб 
об’єднуватися, ми боремося самі із собою. Ми пошкоджуємо 
частинки власного тіла замість того, щоб його лікувати, і ста-
ємо слабкими; ми руйнуємо себе із середини. Ми не хочемо 
зрозуміти, що Україна – неподільна, що кожне найменше сели-
ще по обидва боки Дніпра створює її самобутність. І я щасли-
ва, що живу в Україні, такій бідній і такій багатій...”.

Золоті слова – як тут не погодишся?! І чудово, що всі, на-
ведені у книзі приклади інтерв’ю, репортажів, виступів, оглядів, 
коментарів, нарисів тощо – дійсно високої якості. Це – окраса 
нашої журналістики!

Дуже важливо, що Василь Лизанчук аналізує не лише твор-
чість київських та львівських радіожурналістів, а й наводить 
приклади оригінальних передач, що побачили світ у Донецьку, 
Дніпропетровську, Тернополі, Івано-Франківську, Полтаві, За-
поріжжі, Кіровограді, Чернівцях... 

Особливо мене вразив радіофільм „Замовлена правда”, 
підготовлений журналісткою Людмилою Кузьменко на Донець-
кому обласному радіо. Авторка настільки глибоко і всебічно 
аналізує та спростовує фальсифікації про діяльність юних під-
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пільників із „Молодої гвардії”, що перед таким потужним талан-
том мимоволі хочеться зняти капелюх. 

Справжнім подвижником і видатною Людиною є письменник 
та науковець Анатолій Погрібний, який створив на Національ-
ному радіо унікальний цикл передач „Якби ми вчились так, як 
треба”. Запам’яталися мені також яскраві, талановиті виступи 
письменників Ігоря Калинця, Оксани Пахльовської.

Василь Лизанчук наводить багато прикладів із нашої най-
новішої історії, зокрема помаранчевої революції та подій, що 
сталися після неї. При цьому науковець не вдається до по-
літичної риторики, а прагне об’єктивно оцінити діяльність Вік-
тора Ющенка, Юлії Тимошенко, Олександра Мороза та інших 
відомих наших політиків. 

„У демократичних країнах світу радіомовлення, як і інші за-
соби масової інформації, пройнято духом держави, тобто воно 
державотворче, патріотичне, об’єднує суспільство на кровно-
національних засадах. І лише в цих рамках радіомовлення 
плюралістичне, вільнодумне й незалежне. Кожна держава на 
законодавчому рівні дбає, щоб енергія слова не спрямовува-
лася на руйнацію національних державних підпор. Кожний ма-
теріал радіожурналіста, які б ідеї він не сповідував, має бути 
спрямований не на розмежування, роз’єднання українського 
суспільства на Схід, Захід, Південь, Північ, а на згуртування, 
глибоку інтеграцію різних областей в єдиний державний орга-
нізм з відповідними українськими національними пріоритетами 
в економіці, політиці, культурі, мові, інформаційному просто-
рі...” – підкреслює Василь Лизанчук і, безперечно, має рацію.

Особливо мені сподобався розділ про оригінальну україн-
ську радіодраму, де детально розглядаються всі її різновиди: 
акустична (звукова) радіоп’єса, радіоп’єса чистого слова, дра-
ма ідей, документальна радіодрама, драматична мініатюра. 
Справді, „оригінальна радіодрама є найскладнішою формою 

художнього мистецтва, в якій закладено синтез елітарної та 
масової культури”. На жаль, донедавна цей жанр української 
журналістики залишався на її манівцях. Надто гостро й неса-
мовито реагувала тодішня влада на правду життя, яку відвер-
то висвітлювали вітчизняні радіодраматурги.

Проте останнім часом в українському радіоефірі з’явилися  
надзвичайно талановиті радіоп’єси відомих чернігівських 
письменників та журналістів Іллі Хоменка і Володимира Фо-
менка. Василь Лизанчук розповідає у книзі про „Повернення”, 
„Блискавку”, „Мішень”, „Математика”, але їх, звісно ж, значно 
більше – десятки. Мої земляки взялися за, здавалося б, таку 
невдячну і складну справу – практично з нуля реанімувати 
оригінальну українську радіодраму і блискуче впоралися з 
надважким завданням! Причому це вже не просто приклади 
вдалих радіоп’єс,  а класика сучасної радіожурналістики! 

Крім того, Ілля Хоменко дослідив історію розвитку радіодра-
ми у багатьох державах світу і окремою книгою видрукував свою 
монографію. Тож чудово, що, працюючи над своєю книгою, Ва-
силь Лизанчук залучив до співробітництва і чернігівських колег.

Василь Васильович Лизанчук – доктор філологічних наук, 
професор, завідувач кафедри радіомовлення і телебачення 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 
академік Академії наук вищої школи України, лауреат Всеу-
країнської премії імені Івана Огієнка, заслужений журналіст 
України. Фахівець із радіожурналістики. Сфера його наукових 
інтересів: теорія і практика журналістики, відродження, розви-
ток і утвердження української мови, культури, духовності, на-
ціонального життєвого середовища, розбудова України. 

Він – автор монографій „Навічно кайдани кували: Факти, до-
кументи, коментарі про русифікацію в Україні”, „З-під іга ідолів 
(Роздуми про пережите)”, „Не лукавити словом”, підручника 
„Радіожурналістика: засади функціонування”, а також сотень 
наукових і науково-публіцистичних статей.
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„Молоде покоління радіожурналістів має всі можливості 
сприяти утвердженню розумного, побудованого на принципах 
моралі українського громадянського суспільства, яке повинно 
прислужитися тому, щоб у кожній клітині державного організму 
повнокровно, життєдайно пульсувала українська мова, – на-
голошує Василь Лизанчук. – Це забезпечить всебічний розви-
ток мов, культур національних меншин, які живуть на гостинній 
українській землі, міжнаціональну злагоду, підґрунтям якої має 
бути обов’язкове визнання України Батьківщиною, а не „кра-
їною проживання”. Такий засадничо-принциповий підхід до 
українського державотворення є одним із гарантів створення 
національного єдиного інформаційного простору – органічної 
частини світового інформаційного суспільства”.

Прочитайте цю книгу. Вона – не лише для радіожурналістів, 
а для кожного вдумливого читача, патріота нашої держави.

2007 р. 

Сергій Дзюба. Василь Лизанчук. Основи радіожурналістики // 
Молодь України. – 2007. – 9-10 жовтня. – С. 5; Сіверянський літо-
пис. – 2007. – № 4. – С. 159-160.

Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 
„Мелодія”.

Василеві Симоненку 

На плесі затаврованих стремлінь
Нестерпно сумно, мілко й каламутно.
Гіркі зірки, криваво п’ятикутні,
Викрешує з копит троянський кінь.

Міфічний пролетар усіх країн,
Возз’єднаний і незбагненно лютий,
Перевіряє на Мазепі пута,
Зробивши інквізиторський уклін.

А привид, що Європою бродив,
Замолює гріхи своїх неронів.
І страшно імператору на троні – 
Свята вода виходить з берегів.

 1985 р. 

поет-пророК  
воЛоДиМир БровчеНКо

Ткаченко Сергій. Сходження: Життя і творчість Володи-
мира Бровченка. – К.: Українське агентство інформації та 
друку „Рада”, 2008. – 156 с. 

Сергій Ткаченко мене по-справжньому приємно здивував. 
Одному Богу відомо, як одна людина встигає виконувати такий 
огром роботи. Одинадцять місяців на рік він мешкає в Нью-
Йорку, працюючи в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй. 
Проте видає всеукраїнський журнал „Ятрáнь”, об’єднуючи та-
лановитих письменників, науковців та художників з усіх регіо-
нів України. Активно перекладає рідною мовою з англійської, 
французької, іспанської, німецької та польської твори найкра-
щих поетів світу. Одна за одною друкує власні збірки віршів 
„Сповідь правнука сільського писаря”, „Ужинок осіннього поля”, 
„Храм Дани”. Має багато статей з проблем шекспірознавства, 
перекладознавства і літературознавства, надрукованих у віт-
чизняних та іноземних виданнях...

І ось цей такий успішний та працелюбний письменник знахо-
дить час, аби написати ґрунтовну монографію про поета Воло-
димира Бровченка. Власне, дослідження Сергія Ткаченка – пер-
ша в українському літературознавстві спроба проаналізувати 
увесь творчий доробок і життєвий шлях Володимира Яковича. 
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Справді, Володимир Бровченко – поет відомий. Свого 
часу він редагував журнал „Дніпро”, очолював Товариство 
культурних зв’язків з українцями за кордоном. Проте, з суто 
кон’юнктурних та ринкових міркувань, Сергій Ткаченко міг би 
проаналізувати, скажімо, творчість Юрія Андруховича, Сергія 
Жадана, Любка Дереша, Ірени Карпи, Софії Андрухович чи 
інших модних нині і вельми „розкручених” літераторів. Навіть 
якби він їх нищівно критикував, все одно такі публікації неод-
мінно привернули б увагу широкого загалу. Власне, більшість 
літературних критиків та журналістів, які оглядають книжкові 
новинки, так і діють. Але мода далеко не завжди була ознакою 
таланту. Люди старшого покоління пам’ятають, яким суперпо-
пулярним поетом був колись графоман Дем’ян Бєдний. Але 
змінилася кон’юнктура і від нього залишився пшик. 

Сергій Ткаченко свідомо уникає будь-якої кон’юнктури. Тому 
й взявся за монографію про Володимира Бровченка – поета 
глибоко національного. При цьому Сергій Іванович виконав ве-
личезну подвижницьку роботу. Адже, як бачимо вже з анотації, 
„до сфери аналізу залучені не лише поетичні й прозові книги 
розглядуваного автора, а і його численні журнальні та газетні 
публікації – більш як за п’ятдесятирічний шлях у літературі. 
Охоплені також найголовніші критичні статті, присвячені твор-
чості самого митця”.

Взагалі, раніше я читав немало віршів Володимира Якови-
ча і відгуків на них. Але тільки зараз, прочитавши дослідження 
Сергія Ткаченка, збагнув, наскільки справді неповторним та 
потужним поетом є Володимир Бровченко.

Перша глава книги має назву „Поет і ріднокрай”. Тут – стільки 
прекрасних, зворушливих поезій про малу батьківщину Воло-
димира Яковича – його Малу Виску, про неозорі степові прос- 
тори, такі дороги серцю письменника:

 

Я з колишнього Дикого поля,
Перевитого піснею й житом.
Де коли й ночувала сваволя,
То на ранок прощалась зі світом;

Де козацькі зимівники тихі
Вирували дітьми і бджолою,
Та окілля, натерпівшись лиха,
Окропилося кровію злою;

Де не з доброго дива – з потреби
Брали в куми шабелечку-сваху
Та, щоб бути поближче до неба,
Насипали кургани край шляху;

Де з ординця, тевтона і пана
Аж під хмари курилося клоччя...
А коли потрапляли в аркани,
То плювали катам межи очі;

Де зродилася пісня і мова
Та з народами визріло братство,
Де сопілки душа калинова
Нам дорожча була за багатство;

Де під ясними зорями в росах
Виростають землі оборонці
Та чорнозем, і люди, й колосся
Набираються сили від сонця.

У мого степового розволля
Честь – найперше, не шати й клейноди...
Я – з колишнього Дикого поля,
Де раби не водилися зроду.
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Світлій пам’яті коханої дружини Володимир Бровченко при-
святив книгу віршів „Повернення Богородиці”. У ній автор, як 
справедливо відзначає Сергій Ткаченко, „демонструє повне 
злиття з природою свого рідно краю”:

Дощ осінній прийшов на тонюсіньких ніжках,
Пожалітися хоче – не знає кому.
Я його приголублю, розраю, утішу,
Щоб, зітхнувши дитинно, у мене на грудях затих.

А ось ще один поетичний шедевр:
Там воскресіння знову, де ходили ми.
І тиха ніч пливе, і ти єси...
Об небо птахи лопотіли крилами,
Аж обсипались зорі на ліси.

Друга глава дослідження – „Поет і народ”. „Поет Володимир 
Бровченко вийшов із самісінької гущі свого народу і з цим на-
родом фактично ніколи не розлучався, – пише Сергій Ткачен-
ко. – І народ відчуває цю органічну єдність зі своїм поетом і 
тому й ставиться до нього, як до своєї людини”. 

З дитинства Володимир Якович цікавиться козацькою те-
матикою, тож багато його поезій присвячені героїчній звитязі 
українців. Проте ці вірші наснажені й високою духовністю та 
християнськими цінностями. Поет не ходить до церкви. Про-
тягом тисячоліть священнослужителі достатньо скомпромету-
вали себе в очах народу та й нині ніяк не навчаться християн-
ській смиренності, яку начебто проповідують самі. Але Поет 
завжди має Бога у своєму серці, тому живе вірою і надією.

„Якщо в рамках козацької парадигми симпатії Володимира 
Бровченка однозначно втілились в історичній постаті козака 
Мамая, – зазначає Сергій Ткаченко, – то в межах парадигми 
християнської він, судячи з тональности його творів останньо-

го десятиліття, свою перевагу віддає Мелхиседеку Значко-
Яворському, який освятив ножі гайдамаків, благословивши їх 
на боротьбу з гнобителями і визискувачами, а не січовому ар-
хімандриту Володимиру Сокальському, який умовив козаків не 
чинити опору війську московської цариці і здати Січ без бою”. 

Особливо сильне враження на мене справив вірш про За-
лізняка:

У Холоднім Яру наші дзвони старі
Ще не били на сполох-тривогу...
Був тоді я послушником у монастирі,
І це дуже подобалось Богу.
За угодні молитви, єлейність пісень,
За прислужництво тихе й поштиве
Він давав мені хліба шматок на щодень
Та до того ж вділяв і пива.
... А довкола стогнали поля й хутори...
А довкола страждали брати во Хресті...
А довкола гуляли насильство і лжа...
... Досить, Господи! Нині рабом не помру!
Додалося рішимості й сили,
Як зібралися хлопці в Холоднім Яру,
Як гарячі ножі освятили...
Воріженьки на мене розкинули сіть
І розставили пагубні знаки...
Може, й справді послушництва треба вкусить,
Щоб по тому піти в гайдамаки?

В останній главі своєї книги Сергій Ткаченко простежує 
творчу еволюцію Володимира Бровченка: від народного – че-
рез літературне – до пророчого. Автор дослідження наголо-
шує: поет-пророк – не той, хто заграє з народом і лестить йому 
(„Народе мій, що сталося з тобою?”, а той, хто відкрито гово-
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рить йому все, що про нього думає, – як то, наприклад, у вірші 
„За тиждень до воскресіння”: „безбатченки, лежні, тупі бабова-
ли”. Поет-пророк говорить всю правду – якою гіркою б вона не 
була:

Та що мені робити з тими лежнями,
Що розучились в полі жито жать?
Тепер он стали лежні незалежними.
То що, лише для того, щоб лежать?! 

Як слушно відзначає Сергій Ткаченко, пророча функція сло-
ва, яка у красному письменстві простежується від біблійних 
пророків до найбільших класиків літератури, за багато століть 
зазнала у нашому розумінні смислового здвигу і стала асоцію-
ватися виключно зі здатністю митця  прогнозувати події май-
бутнього. Втім пророк – не оракул. Пророчість – не статус, а 
стан. Бути пророком – не значить мати титул поета-лавреата, 
а значить бути богонатхненним, відкритим до Божих одкро-
вень. Таку перманентну відкритість до трансцедентного, го-
товність почути Боже слово „з іншого виміру”, в сучасній укра-
їнській літературі демонструє у своїх денниках Петро Сорока – 
в рамках його нескінченних діалогів із Петриківським лісом як 
прообразом Божого храму. У творчості Володимира Бровченка 
таким Божим храмом виступає Вищанський степ.  

У доробку Володимира Яковича – 35 книг. Але вершина 
його таланту – збірки „христовоздвиженського” ряду, видані 
за останні кільканадцять років – „За тиждень до Воскресіння” 
(1992), „Страсний четвер” (1993), „Повернення Богородиці” 
(1999), „Презентація з молитвою” (2003), „Перед Покровом” 
(2006) та його новозаповітне „п’ятикнижжя” „Німби над вишня-
ми” (2007). 

І як тут не погодитися з Сергієм Ткаченком: ці твори дають 
нам право розглядати книги Володимира Бровченка в одному 

регістрі з творчістю Василя Симоненка, Григора Тютюнника, 
Василя Стуса – поетів з яскраво вираженою пророчою функці-
єю слова, поетів, що були речниками від Бога.

2008 р. 

Дзюба Сергій. Поет-пророк Володимир Бровченко // Сіверян-
ський літопис. – 2008. – № 5. – С. 140-143.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.  

   
* * * 

„Місце в історії?
Це – дуже просто:
Треба лише геніально
Вкусити цю жінку”, –  
Міркував комар,
Спостерігаючи
За оголеною шиєю
Ліни Костенко.
І сміявся з голуба,
Який другу годину
Марно висиджував
Свою славу
На мармуровій голові
Великого вождя...
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про погорДу, НеЛЮБов  
тА іНШі гріХи

Прокопів Юлія. Сучасна українська проза крізь призму хрис-
тиянської традиції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 80 с.

Якщо чесно, то Біблію повністю я прочитав лише торік. Не 
поспіхом – читав два місяці, виписуючи цілі сторінки, які осо-
бливо вразили. Я був здивований, що знайомі священики так 
нецікаво і неточно тлумачили Святе письмо. Тому мою увагу 
привернула книга науковця Юлії Прокопів (до цього я тільки 
читав її поезії – вельми талановиті). Заінтригував мене і Євген 
Баран (один із рецензентів цієї книжки), коли сказав, що, після 
закінчення навчання, пані Юлія збирається в монастир, прито-
му – дуже аскетичний. Пишу ці рядки й пригадую таке несподі-
ване міркування з її дослідження: „... якщо не хочеш прийняти 
християнство вповні, то не дискредитуй його своїм життям, а 
чесно відмежуйся від нього...”.

Отже, маємо зразок християнського літературознавства, 
надрукований за ухвалою вченої ради інституту українознав-
ства при Прикарпатському університеті імені Василя Стефани-
ка. Пані Юлія дослідила тексти Степана Процюка, Юрка Ґудзя 
та Миколи Закусила. Власне книжка – самодостатня: роздуми 
про суть християнства і те, яким воно повинне бути, можуть 
шокувати не одного догматика. Бо Юлія Прокопів переконана, 
що християнство не вимагає від людини сліпої віри, віри всу-
переч сумнівам, нерозумінню і страхові. Адже воно не приду-
шує сумніви своїм авторитетом, а вирішує їх, пояснює людині 
все так, щоб вона могла зрозуміти, погодитись і прийняти, а не 
мусила зацитькувати свій розум і почуття, які бунтуються про-
ти нав’язування їм чогось незрозумілого й безглуздого.

Хтось би з пані авторкою дискутував, а я погоджуюсь: як 
на мене, проповідник вона – блискучий. Судіть самі: „... рай і 
пекло – це куди більше стан душі, ніж місце. Рай починається 
ще на землі, в серці, де панує любов, так само, як і пекло – в 
серці, де переважає ненависть”.

Тому нелюбов – гріх. А що ж таке велика любов? Це – на-
справді вміння терпіти й жертвувати. Бо ще апостол Павло 
говорив: „Любов – довготерпелива, любов – лагідна, вона не 
заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, 
не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не ті-
шиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою; усе зносить, 
в усе вірить, усього надіється, усе перетерпить. Любов ніколи 
не переминає” (І Кор. 13. 4-8).

Зізнаємося собі, що часом зневажаємо людей, позбавлених 
високих поривів (точнісінько як Свирид Кирилко – персонаж 
Процюкового „Репортажу із царства нелюбові”). Юлія Прокопів 
застерігає, що таким чином ми потрапляємо в пастку (особли-
во небезпечну для тих, кому багато дано): погорда – головний 
гріх у християнстві!

Не можу не навести і ще таке міркування авторки: „Бог зав-
жди приходить до тих, що цього хочуть, однак тільки тією мі-
рою, якою Йому дозволяють. Бо Він не порушує свободи Своїх 
створінь. Свободи відмовитися від Нього”. Ось чому рефлек-
суючим інтелігентам повістей Степана Процюка, попри їхню 
щиру потребу в ідеалі, далеко не завжди таланить порозуміти-
ся з Господом. Між тим, пані Юлія зазначає, що свідомо чи під-
свідомо С. Процюк не мислить собі гармонії для людини поза 
Богом. Тільки от Всевишній у його творах постає таким собі 
Великим Лікарем, що не має сили виліковувати, – холодним, 
далеким і позащасливим. Особисто у мене такий Бог не викли-
кає співчуття – я швидше ладен пожаліти Свирида Кирилка... 
Що ж, можливо, письменник Степан Процюк навмисне прово-
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кує нас на подібне сприйняття? На відміну від Юрка Ґудзя. У 
збірці новел і оповідань пана Юрія (досі не хочу писати про 
нього в минулому часі) „Замовляння невидимих крил” христи-
янські мотиви звучать, можливо, не так яскраво, як у текстах 
С. Процюка (Юлія Прокопів наголошує, що часом релігійні по-
рухи персонажів Ґудзя наближаються до язичництва, а то й 
до східних релігій з їх ідеєю реінкарнації), проте „образ Бога 
в Ґудзя куди ближчий до християнського сприйняття... Адже 
постає зраненим любов’ю до людини... Люди дійсно завдають 
Богові болю своїми гріхами, а також мають владу цей біль по-
легшувати”.

Авторка досить високо оцінює твір Миколи Закусила „Мічені 
хрестом”, що поєднує в собі риси проповіді й міфу: „Це міф про 
християнство в повноті могутності й сили, якого зараз нема, 
але яке зображене у творі як реальність”.

Мабуть, літературний експеримент пана Миколи можна 
вважати вдалим, адже йдеться про можливості нового оригі-
нального жанру. Єдине, я особисто ледве дочитав цей шедевр 
– мене просто дорізав його суржик (це при тому, що я теж меш-
каю на Поліссі). Але, звичайно, не сумніваюсь, що хтось від та-
кого літприйому у захваті – є ж гурмани, котрі із задоволенням 
оселедця молоком запивають...

Хай остання репліка буде на моїй совісті – книга Юлії Про-
копів уявляється мені веселкою на тлі сотень, можливо, гені-
альних, проте нецікавих текстів.

2002 р.

Дзюба Сергій. Про погорду, нелюбов та інші гріхи // Літератур-
на Україна. – 2002. – № 41. – С. 5; Сіверянський літопис. – 2002. –  
№ 4. – С. 119-120.    

Про рятівне запитання

а може нам вирушити завтра 
щоб дізнатися – чи йти сьогодні? 

Микола Воробйов 
 

Душа дала, мов дівка, відкоша –  
Продиктувала не того вірша... 
Та може, завтра в когось запитати, 
Чи варто нам сьогодні помирати?!

прогНоЗ, яКий СпрАвДивСя 
НА Сто віДСотКів

Яровий Олександр. Небо в нетрях: Поезії. – К.: Український 
письменник, 1995. – 88 с.

Не встигла вийти у світ книга віршів лауреата міжнародного 
конкурсу „Гранослов” Олександра Ярового „Небо в нетрях”, як 
одразу ж з’явились відгуки на неї: і відомих письменників, і лі-
тераторів-початківців. З рецензій, опублікованих у пресі, автор 
постає таким собі „співцем безвиході”, що не б’є у дзвони з 
приводу нового життя у незалежній Україні, а лише змальовує 
світ брехні, жорстокості, жахливих злиднів і велелюдного неві-
гластва, – одне слово, Пекло. Поет не бачить просвітку, він не 
показує дорогу, а лише страждає... І мимоволі закрадається 
думка: а чи потрібний нам зараз такий поет?

Мені – так. Ми – різні з ним, але мені дуже близькі ці вірші. 
Лауреатом Олександр став у 1994-му, отож поезії написані ще 
раніше – кілька років тому. Хтось швиденько міняв переконан-
ня, мов рукавички, аби утриматись на троні місцевого божка. 
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Хтось поспішав набити кишені і чкурнути на Канарські остро-
ви, подалі від краю, куди свого часу чомусь не дійшов Христос. 
А скільки тоді з’явилося панегіриків про синьо-жовтий прапор! 
Правда, зараз я не можу пригадати жоден із них...

Олександр відчував тоді те, що і я. Він не хотів лицемірити. 
Не збирався „бавитись у поезію”, підбираючи фрази, ніби па-
сьянс. Йому було погано. Він знав, що таке самотність. Його 
зрадили ті, яким він довіряв найбільше. Я пам’ятаю такий стан:

Люблю вас, друзі. 
Певно, що люблю. 
І дивно, що люблю: за що любити? 
Ми ще далеко не у всьому квити – 
Ні в помсті, ані в дяці, ні в жалю.

І далі – справжній, не „кишеньковий” біль: 

…Простіть мені, коли, дурний, дарма 
Люблю міраж у вашій оболонці. 
Ви – тіні. Вас немає тут. Нема. 
Ви мною розквітована зима, 
Ви – шрами на давно забутнім сонці...

По-моєму, дуже влучно сказала про поезію Олександра 
Ярового Тетяна Дзюба (Мурзенко) – ми часто обговорюємо з 
дружиною прочитане: „Вірші Сашка – це своєрідний прогноз, 
який повністю справдився”.

До всього – це не мистецтво зі знаком „мінус” (хто сказав, що 
справжнє мистецтво має обов’язково бути антигуманним?!). 
Поезія Олександра – сумна, але не зла. Вона не руйнує душі, 
а навпаки – здатна зцілити.

Так, поет не бажає молитись на яскраві лозунги новітніх „ме-
сій”. І облишимо порожні балачки про „непатріотизм”. „Патріоти”, 
які на кожному кроці повторюють, як вони люблять неньку-Укра-

їну, за першої-ліпшої можливості прагнуть бути від неї подалі 
і своїх чад намагаються прилаштувати як не в „цивілізованій” 
Америці, то хоча б у старенькій Європі. Мабуть, правильно ка-
жуть, що про любов до своєї країни треба говорити пошепки...

Але „велика руїна” залишається, вона нікуди не поділася. 
Залишаються бруд, страх, жадібність, сваволя. Виходить, є 
лише один порятунок у поета, який вирішив жити у країні, де 
народився і не лукавити – кохання. А чому б і ні? Хіба є у цьому 
трагічному світі щось прекрасніше за любов до Жінки?! Жити, 
щоб кохати. Кохати, щоб жити. О, ні, – це зовсім не просто: 

В медовому чаді – двох душ переспів,
Вуста наші жаляться палко.
В моїх ти обіймах – я світ пережив!
Я все віддаю тобі, чим дорожив.
(І храм визріває з німих міражів...)
... За чим же ти плачеш, весталко?

Що ж, навчитись кохати – це, мабуть, найтяжче в житті. Куди 
легше дертися на еверести влади, слави, багатства...

За кілька років після написання своїх поезій, свого „Зів’ялого 
листя” (пам’ятаєте, як громили свого часу Івана Франка деякі 
„демократи” за гарну книжку?!), Олександр Яровий вдруге ви-
грав „Гранослов” (як прозаїк, автор збірки новел „Рік чорного 
півня”), захистив кандидатську дисертацію, одружився. Думаю, 
він видрукує ще не одну книжку, напише не один вірш і навіть 
– не один роман. А якщо не напише… Для мене принаймні дві 
поезії зі збірки „Небо в нетрях” (де звичайно ж, не все рівно-
цінне) – „Люблю вас, друзі…” і „Весталко прекрасна…” – вже 
класика. І не тільки для мене.

Дзюба Сергій. Прогноз, який справдився на сто відсотків // Сіве-
рянський літопис. – 1996. – № 2-3. – С. 149-150.   
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Легенда про фемінізм

Адже трутень – бджолине  серце –
пилом вкрив…

Станіслав Вишенський 

Ми всі від Єви в цей квітник прийшли,
Суть – не в Адамі… Тільки б не забути:
Некохана бджола – лиш півбджоли,
А трутень, що кохав, – уже не трутень!

чи переверШить яровий-проЗАЇК  
ярового-поетА?

Яровий Олександр. Рік Чорного півня: Новели. – К. : Гранос-
лов, 1996.– 36 с.

Афоризм про те, що поезія – це, звичайно, прекрасно, але осно-
ву літератури становить все-таки проза, я почув і від лауреата „Гра-
нослова” Олександра Ярового, коли Спілка письменників Укра- 
їни випустила в світ його збірку з трьох новел „Рік чорного півня”.

Загалом, ця книжка справляє враження, що не дивно, – 
Яровий не приховує свого бажання писати романи. І все-таки, 
якщо Олександр зовсім закине поезію, – то буде певна втра-
та для нашої літератури. Недаремно його збірка віршів „Небо 
в нетрях” отримала, крім „гранословського” визнання, ще й 
премію імені Василя Симоненка. Але чи перевершить Яро-
вий-прозаїк, Ярового-поета? На мою думку, поки що цього не 
сталося, незважаючи на безперечний мистецький рівень двох 
вміщених у новій книжці новел.

Можливо, хтось і критикуватиме його „Етюд в рожевих тонах”. 
Мовляв, що це за солоденька казочка для дорослих, наївна, 

мов останні кінострічки Астрахана. Але образ домовичка з цієї 
новели – настільки симпатичний і справжній, що й сам „Етюд...” 
запам’ятовується й зовсім не сприймається як „спроба митця 
підфарбувати дійсність”. Ні, це така-собі „різдвяна історія”, не 
позбавлена гумору і того світла, яке ми побачили у знаменитій 
„Іронії долі...” режисера Ельдара Рязанова. Олександра Ярово-
го не раз шпетили за „похмурість, навмисне нагнітання чорної 
фарби”. Безпідставність цих „звинувачень” легко спростовує теп- 
лий, людяний „Етюд в рожевих тонах”.

Не став би я кидати каміння і в новелу „Рік Чорного Півня”. 
Цей прозовий твір Ярового – дуже близький за тональністю до 
його поетичної книжки „Небо в нетрях”. Молодий письменник 
багато помічає і ніяк не може змиритися з тими перетурбація-
ми і трансформаціями цінностей у суспільстві, коли вміла про-
дажність стає не тільки популярною, а вже котується мало не 
як унікальний спосіб набивати кишені доларами і, отже, про-
цвітати за нинішньої „епохи змін”. Мабуть, якогось літератур-
ного гурмана покоробить мова персонажів цієї новели і дея-
ка „публіцистичність” автора. Проте „Рік Чорного Півня” і не 
претендує на лаври „постмодерної штуки”. Це – новела, яка 
враховує певні українські традиції. Вона – відверта, написа-
на болісно: „Ні, Дмитре, не стрінемося вже ми з тобою. І не 
буде чарчини, й не заспіваємо. Лист припізнився, а першою 
прийшла телеграма. Якось... якось і дико, і дивно, і мабуть, 
страшно це сталося... Оце тобі й двигун. Слабкий твій двигун. 
Я зібрався швидко – щастя, що був саме вівторок (ой, прости 
Господи, яке там щастя)... Були сльози, було якесь тяжке, за-
душливе фізичне відчуття присутньої смерті. Далі – уривками: 
застуджений батюшка в окулярах, з хустинкою коло рота… Хор 
з інваліда та трьох бабусь, що вкрадливо-насторожено виво-
див: „Со святими упокой”... Перешепіт старих: „Бог забирає до 
себе хороших... Погані йому не треба”... Свічки. І пам’ятається 
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свіжо, як доторк до нервів, стук перших грудок об віко труни, 
стук у двері того світу...”.

Новела „Держава автостанція”, як на мене, у книжці – най-
слабша. Більше того, я вважаю її невдалою. Ця новела швидше 
скидається на рядову газетну публікацію, адже, попри всю щи-
рість висловленого, тут практично зовсім відсутня образність, 
немає жодної по-справжньому оригінальної, свіжої думки. 

Проте будь-який (найкращий!) письменник не здатний писа-
ти на одному рівні. У японського письменника Кобо Абе, крім 
геніальної „Жінки в пісках”, є досить прохідні, штучні твори. 
Але це ніяк не спростовує того, що „Жінка в пісках” – шедевр.

Тож будемо толерантними. Таким земляком, як Олександр 
Яровий, Чернігівщина може пишатись!

 1997 р.

Дзюба Сергій. Чи перевершить Яровий-прозаїк Ярового-поета? // 
Сіверянський літопис. – 1997. – № 5. – С. 117-118.

Легенда про свідомого собаку

Не знаєш – чи сміятися, чи плакати, 
бо навіть пси бездомні – геть усі! – 
у вишиванки одяглися і 
навчилися по-українськи гавкати. 

Борис Щавурський 

А у столиці інша дивина – 
Англійською говорить звірина:
„Май нейм із Шарік. Сендвіч? В кайф! Сенк’ю... 
Всьо вері вел, за ето – ай лав ю!”.

А що Сірко? Який Сірко? Вже Джек! 
За смокінг він мені приносить чек 
І, наче МВФ, мене повча, 
Щоб перед сном я не читав Драча.

Хтось не читає – розучився вмить:
Чийсь Тузик без Мадонни вже не спить... 
Я зі столиці по-англійськи щез – 
Десь рідною озвавсь бездомний пес!

„жовтА ЛітерАтурА”?  
А чоМу Б і Ні?!

Кокотюха Андрій. Шлюбні ігрища жаб. – К. : Смолоскип, 
1996. – 192 с. 

На семінарі молодих літераторів, журналістів і політологів в 
Ірпені (цього року) жваво обговорювалась перша книга нашого 
земляка Андрія Кокотюхи „Шлюбні ігрища жаб”. Звичайно, мір-
кування були різні. Багато хто говорив про те, що книга не за-
слуговує такої високої відзнаки, просто лауреатом видавниц-
тва „Смолоскип” став... співробітник видавництва „Смолоскип” 
А. Кокотюха. Тому й „Жаби” (так в Ірпені у кулуарах одразу ж 
охрестили книгу), на відміну від книг інших лауреатів, мають 
під 200 сторінок, тверду обкладинку й суперобкладинку.

Безперечно, у США подібних книг масової літератури (де-
тективів, трилерів, бойовиків та ін.) щороку видається тисячі. У 
нас із цілком зрозумілих причин такого „чтива” досі практично 
не було. Проте всі ми потребуємо легкої „жуйки”: авантюрних, 
кримінальних, фантастичних романів, які б можна було читати 
у тролейбусах і на пляжі, відволікаючись від непростих реалій 



Несподівані зустрічі продовжують життя

264 265

Сергій Дзюба

життя. Зрозуміло, й детектив може бути високою, елітарною 
літературою, справжнім витвором мистецтва. Скажімо, „Ім’я 
троянди” Умберто Еко – це водночас філософський роман, іс-
торичний бестселер, психологічна драма і „крутий” детектив, 
що тримає в напрузі читача від першої й до останньої сторінки 
(підготовленого, освіченого читача!).

Але Андрій Кокотюха свідомо пише „попсу”: з інтригуючим 
сюжетом, „гострими” сценами вбивств та мафіозних „розбірок”, 
несподіваними кінцівками, певною лексикою, – все це позбав-
лене якоїсь глибини, та автор і не приховує свого прагнення 
бути зрозумілим усім, бути „тиражним” і, отже, – популярним.

Давайте не сердитися на нього. Бо саме через відсутність 
масової літератури українською мовою (як відомо, святе місце 
порожнім не буває), наші прилавки заповнені часто дуже низь-
копробною „продукцією” зі США та Росії.

Пам’ятаю, як обурювались у Чернігові деякі мої знайомі, що 
погано володіють українською: „Как это так – „Санта-Барба-
ра” не по-нашему, „Ніхто, крім тебе” – хороший фильм, но не 
по-нашему, невозможно смотреть!”. Тепер побачив їх недав-
но, запитав, чи дивляться „мильні опери” українською. „Смо-
трим, – відповіли. – Как-то привыкли уже. Очень нравятся нам 
мексиканские и бразильские сериалы, что ж их не смотреть 
только из-за мовы?! Даже газеты на украинском языке сейчас 
свободно читаем...”.

Гадаю, ось таке „зізнання” найкраще свідчить на користь 
„чтива” Андрія Кокотюхи. Не переказуватиму „Жаби”. Скажу 
тільки, що в цій кримінальній повісті йдеться про зухвалий на-
літ дрібних злочинців на кур’єрів мафії. Думаю, вам захочеть-
ся прочитати і невеличку кримінальну повість „Лють жіноча”, і 
детективне оповідання „Жінка з кошиком винограду”, вміщені 
у цій книзі. Людина так влаштована, що, гнівно засуджуючи 
злочини усіляких маніяків, шахраїв, кілерів, із задоволенням 

і цікавістю читає про них у пресі та літературі. А за „Жабами”, 
до всього, можна зняти цілком касову кінострічку – такий собі 
бойовичок зі стріляниною та карате.

І все-таки я переконаний, що автору не варто замикатись 
лише в прокрустовому ложі „профанного” (так ще називають 
„низ” нашої літератури). Він має деякий потенціал; тож, хоча б у 
вигляді експерименту, міг би спробувати себе у „сакральному” 
(елітарному). Правда, для цього Андрієві Кокотюсі треба повчи-
тися образності. Не обійтися йому і без певного рівня інтелекту, 
оригінальності та свого філософського погляду на життя… 

Тепер, коли всі заборони з масової літератури знято, вона 
потроху починає набирати оберти. У Чернігові, наприклад, 
детективи (крім усього іншого) пишуть Віталій Леус та Олена 
Конечна. І, зрештою, автор цих рядків теж не зарікається від 
текстів із детективною інтригою в майбутньому.

Переконаний, що за 50 років ми матимемо достатню кіль-
кість масової літератури українською мовою. Це, звичайно, 
позитивно відобразиться на вітчизняному книжковому ринку. 
А висока література? Вона була і буде – у шкільних та універ-
ситетських хрестоматіях, літературних виданнях. Думаю, те-
пер, зі здобуттям незалежності, нам знадобиться принаймні 
50 років, щоб про українську літературу широко заговорили в 
світі і у нас нарешті з’явився свій Нобелівський лауреат. Ми 
матимемо прекрасну елітарну літературу – „профанне” їй не 
конкурент.

1996 р. 

Дзюба Сергій. „Жовта література”? А чому б і ні?! // Сіверян-
ський літопис. – 1996. – № 4. – С. 132-133. 
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Нострадамус

Сміх, що має назавтра до мене прийти, 
розпізнаю сьогодні поміж плачу я. 
За хвилину до того, як з’явишся ти –  
я тебе передчую.

Сергій Жадан  

Я не знаю, чи матиму з Чилі листа:
Що я в Чилі забув?  Не питайте – не знаю! 
Може, виграє завтра московський „Спартак”, 
Але краще б програв (я не чув, з ким він грає)…

Я не відаю, чи грабуватиму банк:
Толерантно – вночі, чи удень – з апетитом... 
Може, завтра до мене причепиться панк 
І не знатиму, де цього панка подіти!

Що на голову пада – цеглина? кажан? 
Може, ще реготатиму поміж плачу я... 
... За хвилину до того, як прийде Жадан – 
Я його передчую.

КоЛи Не потріБНий КуЛеМет...
Настя Каменська з вулиці Вишневої: Збірник „СКІФ” (Спец-

служби. Кримінал. Історія. Фантастика). Випуск другий / 
Упорядкування та передмова Сергія Дзюби. – Чернігів: Чер-
нігівські обереги, 2001. – 168 с.  

сутність червона? 
ні чорна
чому ж вона біла?
тому що зелена

Микола Воробйов

Мені завжди подобаються фільми Мілоша Формана (особ-
ливо „Політ над гніздом зозулі”), розраховані на різного гляда-
ча. Як на мене, успіх Формана в тому, що кожна його кіностріч-
ка має кілька ступенів сприйняття. Гостросюжетність, колорит-
ність і трагікомізм „Польоту...” у поєднанні з віртуозною грою 
акторів (Джек Ніколсон там, по-моєму, взагалі геніальний) 
приваблюють широкий загал. Хтось зрозуміє більше, спроек-
тувавши історію про спробу втечі з божевільні на деякі реалії 
у власній державі. А інтелектуали-гурмани кайфують від Фор-
мана-філософа – похмурого, але витонченого циніка і... без-
надійного романтика водночас. Нікому не нудно, всім цікаво. 
Всі задоволені!

На жаль, сучасна українська проза все більше заплутуєть-
ся у власноруч витвореному герметизмі. У нас вистачає тала-
новитих і дуже талановитих текстів. У нас – мало неординар-
них творів, потрібних не лише мистецькій еліті, універсальних 
щодо сприйняття, як фільми Формана. Звичайно, можна ряту-
ватися фразою про те, що через сто років публіка Борзікова по-
цінує (чомусь наші літератори так і роблять), але мене подібні  



Несподівані зустрічі продовжують життя

268 269

Сергій Дзюба

„заяви” анітрохи не „гріють” – невже ми хочемо дожити до тих 
„благословенних” часів, коли розумні книжки читатимуться ви-
ключно під дулом кулемета?!

Повість Лілії Бондаревич (Черненко) „Делікатність серця, або 
Настя Каменська з вулиці Вишневої” нагадала саме ті неорди-
нарні стрічки Формана. Спочатку авторка приворожує сюжетом: 
молода особа – Василина Стефановська-Кожелянко – після 
несподіваної смерті свого дядечка П.П., отримує у спадок ма-
єток. Проте не встигає дівчина оселитися в цьому будинку, як 
починають відбуватися неймовірні речі: її переслідують, грабу-
ють, влаштовують справжнісінький погром, везуть у вишуканий 
ресторан і... Що діється, а, головне, чому? Цього ніяк не можуть 
збагнути ні нова власниця загадкової оселі, ні її товариш – Кос-
тик, який називає Василинку... Настею та ще й Каменською – за 
любов до книжок Мариніної. Власне, у товариша надто знайоме 
прізвище – Курков („найпопулярніший український письменник 
на Заході” – пояснює реклама каналу „1+1”).

А сама Василина Стефановська-Кожелянко – часом не ро-
дичка іншого Кожелянка – Василя, знаменитого тепер своїми 
„альтернативними історіями” на кшталт тріумфального параду 
вояків УПА на Красній площі в Москві?!

Далі ми надибуємо на кав’ярню „Приятель N” („Приятель не-
біжчика”? Хіба не так називається один із романів Куркова?). 
А ось – елітний ресторан „Ігор Римарук” (привіт головному 
редакторові „Сучасності”!). До „Каменської” приходить само-
впевнений дільничний Бриних, який не впізнає портрети Агати 
Крісті й Мендєлєєва; після чого Курков стурбовано цікавиться 
у своєї приятельки: чи уважно вона роздивилася посвідчення 
міліціонера? Адже щось таке було в газеті „Книжник-геvіеw”...

Отже, пані Лілія написала пародію? І можна щиро усміха-
тися з приводу спіритичних сеансів екзальтованої добродійки 
Стах, дивного кохання Тараса Григоровича Бузини до Олесі 

Шевченко чи провини бідолашних школярів, котрі не знають, 
як звуть дружину Костянтина Родика (головного редактора все 
того ж „Книжника...”)?

Не поспішайте. Саме після того, як Ви полегшено зітхнули, 
у повісті Лілії Бондаревич гинуть люди. По-справжньому. І не-
має на те ради... То про що ж написала свою „Делікатність…” 
обдарована білоруска з Прилук?!

Не менш цікавою (навіть скандально цікавою) є повість 
Олександра Добриці „Золота гривна” – детектив, дія якого 
відбувається в... Київській Русі. Уявляю, яку реакцію викличе 
цей твір у деяких державних мужів, політиків та науковців!!! 
Ще б пак, у повісті один за одним скоюються криваві злочини: 
гинуть князі Борис і Гліб, безслідно зникає великий київський 
князь Святополк, хтось впевнено й підступно знищує свідків, 
ретельно „замітає” сліди”. І ось небезпека чатує вже на князя 
Мстислава, що править у Тмутаракані... Хто ж він, цей жор-
стокий вбивця? Олександр Добриця називає його ім’я. І хоч 
твір – художній, робить він це так фахово, що стає моторошно: 
невже ми досі прославляємо Каїна?

Анітрохи не поступається романам згаданої вже Мариніної 
класичний детектив Олени Конечної „Фотографія на пакеті”. 
Тут є все – стрімко закручений сюжет із сестрами-двійнята-
ми, бандитами-сутенерами та підступним Міністром, погонею, 
стріляниною, пригодами в борделі, годинником-вибухівкою... 
Це – не нудно, не банально і таки талановито! Як на мене, 
ефектний, несподіваний фінал цієї повісті міг би стати почат-
ком нової книжки або й цілого телесеріалу. Чому б і ні? Журна-
лістка Олена Конечна, яка постійно пише на кримінальні теми, 
має безліч не менш оригінальних сюжетів для Конечної-пись-
менниці.

„Його твори захоплюють зрілістю образів та деталей, глибо-
ким проникненням у характер персонажу, добротною мовою. 



Несподівані зустрічі продовжують життя

270 271

Сергій Дзюба

Це – зрілий майстер слова, який іде власною стежкою і котро-
му під силу нові здобутки”, – такої думки про молодого літера-
тора Володимира Коваля голова ради Чернігівської організації 
Національної спілки письменників України Станіслав Реп’ях. 
Що ж, цілком згодний зі Станіславом Панасовичем. Володя 
Коваль у своєму оповіданні „Бабак” залишає нам нерозгадану 
таємницю: ми так достеменно і не дізнаємося, ким насправді 
був козак Василь – „найсильнішим, наймогутнішим та найзух-
валішим вояком, який нікого й нічого не боїться” чи... боягузом 
і зрадником. А може і тим, й іншим?

Вразив мене і Микола Петренко – стільки нестерпних випро-
бувань випало на його долю (голодомор, арешт батька, приму-
сове виселення родини з хутора, німецькі концтабори і радян-
ські заслання на Камчатку й Далекий Схід), а він пише такі ніжні, 
людяні тексти! І нехай у „Зникненні Галатеї”, крім зворушливої 
радості, немало печалі, це – світлий смуток. Ми – не безнадійні. 
Раптом якогось похмурого дня знову трапиться диво?

Василь Слапчук – один з найталановитіших і найвідоміших 
українських письменників свого покоління. Він дивує щоразу. 
Чому до людей прилетіло екзотичне дерево („Дерево з ви-
рію”), що цвіло червоним, а на самісінькій верхівці мало три бі-
лих квітки? Дерево, яке примушувало спокутувати, здавалося 
б, непомітні, манюсінькі гріхи такою жахливою ціною! Можли-
во, воно хотіло навчити нас мудрості? Щось зовсім особливе 
відчули, переживши страждання і страх, Кір і його син Ярик. 
Незбагненне для нас. „Усе так і повинно бути”, – подумки пе-
реконує себе Кір. І ми вже не знаємо, де тут фанатика, а де 
реальність. Бо це – Василь Слапчук – китайський філософ з 
українською ментальністю. Дивак, котрий завжди бачить світ-
ло. Думаю, Мілошу Форману таке кіно б сподобалося!

      2001 р.

Дзюба Сергій. Коли не потрібний кулемет… // Настя Каменська 

з вулиці Вишневої: Збірник „СКІФ”. Випуск другий. – Чернігів: Черні-
гівські обереги, 2001. – С. 3-6.

Про маму і феномен

... Уже й дощик упав
і дівчата пропали пропащі.

Тарас Федюк 

Це не дощик – якийсь супермен,
Мов пройшов Кухарук з автоматом:
В Чернівцях лише зникли дівчата,
В Станіславі пропав феномен.

Ох, дощисько, і як він посмів – 
На святе?! Мов корова злизала...
І до всього звикає помалу
Окупований Іздриком Львів.

Все воскресне – як смак огірка:
Андрухович пришле телеграму...
Ходить Єшкілєв – тато і мама – 
Феномен, мов півлітру, шука!

АДвоКАт поКАЛічеНиХ ДуШ
Ткач Михась. Відлуння душі. – Чернігів: Літературна спіл-

ка „Чернігів”, 1999. – 172 с.

Він пише сильно і страшно. Але важко відірватись від цих 
рядків, де однаково багато – і болю, і любові: „Уб’ю, гадюка! 
Голову відрубаю!” – вигукне зопалу. Ухопить Мотрю за коси – 
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розвітрену і безвольну – і наспіх потягне через поріг до дровіт-
ні, де стримітиме сокира... „Та не смикай дуже за коси, боляче, 
– озветься нарешті Мотря. – Будеш голову рубати – рубай!.. А 
мені хочеться тебе цілувати... Семене, голубчику...”. Це – „По-
калічена душа”, – на мою думку, одне з найкращих оповідань 
Михася Ткача зі збірки оповідань та новел (Літературна спіл-
ка „Чернігів”, 1999). „Він підійшов ближче, відкинув милиці і, 
заплющивши очі, покотився, як лантух, на залізничну колію... 
Серце не зойкнуло, тільки в грудях стало гаряче, коли вдарив 
грім і загойдалася земля. Якась сила шаргонула його тіло, під-
хопила, і воно, як пір’їнка, закружляло в повітрі...”. 

Семен Окраєць повертається з війни. Яка щаслива його ма-
тір: хоч інвалід, без ноги, зате живий. А незабаром і одружив-
ся син – на Мотрі. Дівчину також не обминуло лихо: була на 
примусових роботах у Німеччині, зосталася круглою сиротою. 
Але така вона ще юна і осяйна, у гаптованій сукні, з розплете-
ною косою, заквітчана, – як царівна. Стрічалися вони до війни. 
Дочекалась Мотря свого коханого. І ось – побралися... Тільки 
нетривалим виявилося те щастя: хоч і не цурався ніякої робо-
ти Семен, працював тяжко, але не могла сім’я виборсатися зі 
злиднів. Дружина поступово привчалась до оковитої. А тут ще 
несправедливість: з’явилася постанова про інвалідські маши-
ни. Підійшов Семен до голови колгоспу, та той тільки руками 
розвів: якби вище коліна не було ноги, то їздив би, а так – не 
заслужив... „Жаль, що не маю автомата...” – подумав Семен. 
Його воля – постріляв би всіх отих чиновників, що, мабуть, і на 
передовій не були, пороху не нюхали. Подався фронтовик до 
залізничної колії і кинувся під потяг. І ось – несподіваний фінал 
цієї історії: „Бігтимуть люди, чутимуться схвильовані голоси: 
„Що з ним?”, „Живий?” – з полегшенням. І вже голосніше з жа-
лем: „От бідолаха, ще однієї ноги відцурався!..”. 

Оповідання „Покалічена душа” написане у 1975 році. Його 

можна порівнювати з трагічними новелами Василя Стефани-
ка, з кращими оповіданнями Володимира Дрозда, Валентини 
Мастєрової, Олександра Жовни...

„Скільки-то там душ на милицях?” – запитує в одному зі сво-
їх віршів Василь Слапчук. Мимоволі пригадується й оте, Сту-
сове: „Себе на думці вже ловлю, що і не жив, а геть нажився...”.

Чернігівські бібліотекарі щороку визначають книги, які корис-
туються найбільшим попитом у читачів. Звичайно, враховують-
ся художня та наукова вартість і дизайн, проте головний крите-
рій – все-таки популярність письменника у широкого загалу. Так 
от, серед переможців „Кращої книги року” названо і „Відлуння 
душі” Михася Ткача. Мій знайомий якось пожартував, що є пись-
менники відомі і ті, яких читають. Михася Ткача читають...

„... Три рази силоміць виселяли Федора Дуная з його хати, 
три рази опинявся він із дружиною Євдохою та дітьми на ву-
лиці, а все-таки, на диво собі і людям, дожив у рідних стінах 
до старості. Як це йому вдалося – сам не годен збагнути...”. 
Так починається оповідання „Смерч” про долю „куркуля” Федо-
ра, якого витурила нова влада з рідної домівки аж до Сибіру. 
Проте він зумів повернутися. „Дітися не мав де, то ночував з 
дітьми просто неба, щоночі блукав, мов примара, біля свого 
двору – згодитися з тим, що він уже не господар своєї оселі, 
було несила. А тоді таки вдалося притулитися на задвірках... 
Його витісняли, але він тримався... Збиткувалися, створюва-
ли умови такі, що жити було неможливо, а він терпів...”. Так і 
промайнули літа. Син виріс, переїхав в інші краї – подалі від 
наруги. А старий Дунай вперто чіплявся за оту свою хату, зне-
важений і висміяний односельцями. Тільки всі ті жертви діда 
Федора виявилися марними – самотнього, тяжкохворого його 
вже не можна було лишати в селі без догляду. І син приїхав, 
аби забрати батька до себе – назавжди. Так любив свою зем-
лю Федір Дунай, а поховають його в чужій... 
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Оповідання „Позика” – це моторошна розповідь про те, як 
знущалися над молодою жінкою колгоспні начальники, коли 
Настя – вдова фронтовика, матір трьох малолітніх дітей – від-
мовилася підписатися на позику державі. Де ж їй було взяти 
цілих сто карбованців, якщо у самої діти голодні й босі?! Але 
хіба це цікавило голову сільради Заїку, парторга Малахія та ще 
кількох агітаторів? Вони за будь-яку ціну прагнули домогтися 
свого. І отримали-таки перемогу – принижена, зацькована жін-
ка підписала необхідний папірець. Правда, вона збожеволіла. 
І примарою блукала селом, вже не піклуючись про дітей... Ще 
одне зламане життя, скалічена, знівечена душа.

В оповіданнях Михася Ткача – багато мрій, які не справдили-
ся, нерозділеного кохання, туги, відчаю. Його персонажі – ди-
вакуваті невдахи, котрі чомусь ніяк не прилаштуються до цього 
життя. Вони бунтують, зворушливо люблять, мешкають поруч 
з нами – вразливі і горді. Часто ми не розуміємо їх. Нас навіть 
дратує їхня непоступливість. Але вони – справжні. І наполегли-
вий правдолюб Іван Халепа з оповідання „Хата моя, біла хата”, 
що наважився воювати з головою колгоспу, і безіменний чоловік 
з новели „Стежка встелена пелюстками”, який продовжує збері-
гати вірність померлій дружині: „Я містом іду. Ні вітру, ні звуку. 
День мовчанням здіймається над моєю хатою, ніч лягає в мої 
думи і тане ранковими росами. Люди, люди... А на вустах рожеві 
яблука, а в садах дівочі очі – сміються, плачуть, піснею леле-
чать над щоденним життям. Ви не гнівайтесь, мамо, що й досі 
той смуток... Чекайте на мене – скоро приїду. Самотність свою 
привезу, як дозріє калина, радість свою розділю, як зацвітуть 
квіти на її могилі... Ви не гнівайтесь, мамо, що я й досі люблю... 
І приїду до вас. Тільки осінь журливу не кличте до хати, тільки 
думи важкі не носіть. Той листок вже давно відлетів. А тепер я 
над містом лечу. Хтось ходить за мною, ночі не спить. Хтось зу-
стрічі жде, квіти приносить, тільки, мамо, я їх не прийму...”. 

„Відлуння душі” – сьома книга Михася Ткача і, по-моєму, 
найталановитіша. Вона і видана з любов’ю – все-таки навчи-
лися в Чернігові випускати в світ поліграфічно бездоганні кни-
ги. Можемо, якщо захочемо! Але й попередні прозові збірки 
письменника – особливо „Дике поле” (1994), „Гірка ягода ка-
лини” (1996) та „Веселий Штанько” (1997) – продовжують ці-
кавити читачів. Шанувальників у пана Михася на Придесенні 
вистачає! А він же ще й очолює Літературну спілку „Чернігів” 
(зусиллями якої видано кілька десятків книжок), редагує жур-
нал „Літературний Чернігів” (часопис постійно читають-пере-
читують у бібліотеках)... 

„Про що я думаю? Куди весь час дивлюсь? Зринає пісня-
стогін, і вже на обрії ворушиться, колишеться натовп, і хвилею, 
неначе уві сні, пливе чиясь труна... І мати вслід поволі йдуть... 
А на вербі листок тремтить, погойдується і падає на стоптану 
дорогу. Під ногами шерех, шерех... І голоси, як з піднебесся. 
Біжать назустріч діти! Діти...”. Важко на серці у дядечка з нове-
ли „Падає листя”. Ой, не завжди пестила його доля! Знайома 
душа, покалічена. Але ми вже не можемо байдуже пройти повз 
цього чоловіка. Він для нас не безіменний добродій – Людина. 
У нього – прекрасний адвокат!

2001 р. 

Дзюба Сергій. Адвокат покалічених доль // Київ. – 2001. – № 5-6. –  
С. 161-162; Чернігівський вісник. – 2000. – 13 травня. – С. 4.

Останнє слово

Прийде вечір зажурений синій…
Лиш єдине питання в груді:
чи багато дівчат на Вкраїні
буде плакать за мною тоді?

Володимир Сосюра 
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Буде нічка – гучна, горобина…
А у мене – питання в груді:
Як померти для тебе, Вкраїно,
Щоб тобі стало легше тоді?

Це – банально: сконати поетом
І співати з Хароном дуетом
Українські народні пісні,
І воскреснути знов – у лайні…

Це – нескромно: пірнуть графоманом
Просто в Лету, мов кіт у сметану;
Неважливо, куди там пливти, – 
На поплавських є попит завжди!

Не хвилюйся, у час падолисту
Все, що зможу, Вкраїно, зроблю:
Тихо-тихо помру кадебістом – 
Так щасливо помру, без жалю.     

Між ЗеМЛеЮ і НеБоМ
Куценко Оксана. У зимах бажань: Поезії. – К. : Смолоскип, 

1996. – 64 с. 

Пам’ять долонь – покоління солоних дощів...
Ляже півсвіту на щоки бліді. І довіку
Ти прокидатися будеш, коли уночі
Хтось перестріне твій погляд крізь тихі повіки.
Знала б, що правда, тоді розчинила б крайці 
Болю, що білий від світу, у праведній тиші...
Плачеш?.. І знову півсвіту вмира на лиці. 
І не стихає та пам’ять долонь, і поки що
Можеш її прочитати на теплій руці.

У цих рядках – вся Оксана Куценко: юна, цікава, меланхо-
лійна, як вальс, що невідомо звідки з’являється і так само неві-
домо куди зникає... Цей вальс може зачаровувати. Він здатний 
навіть розбудити якусь давню ностальгію – за чимось суттє-
вим, справжнім.

Я бачив вірші Оксани, коли вона була школяркою. Кажуть, 
не треба зважати на вік, коли йдеться про талант. Якщо немає 
найголовнішого – Божого дару, ніхто ніколи не стане Поетом. 
Можна закінчити два університети, прочитати багато премуд-
рих і корисних книжок, бути самому мудрим і розважливим, як 
черепаха Тортила, збагнути техніку римування (всі оті ямби, 
хореї та амфібрахії), і водночас залишатися лише людиною, 
яка хоче, але не може створити щось вартісне.

Оксана – талановита. Саме тому я не раз друкував її вірші, 
відчував, ні, навіть знав, що пройде зовсім небагато часу, і я 
триматиму в руках її першу книжку.

І ось ця приємна подія сталася. Але спочатку Оксана Куцен-
ко виграла всеукраїнський радіоконкурс „Мистецький Узвіз” та 
літературний конкурс видавництва „Смолоскип”. Це відоме 
українське видавництво і випустило в світ лауреатську книжку 
поезій Оксани з інтригуючою назвою „У зимах бажань”.

Треба віддати належне „Смолоскипу” – книжка має дуже 
ошатний вигляд, чудові ілюстрації, які намалював художник і 
поет Віктор Виноградов – теж лауреат цього видавництва. Вік-
тор, звичайно, по-своєму зрозумів поезію Оксани. У дечому з 
ним можу й посперечатись. Проте, без сумніву, це – також та-
лановито!

Зрозуміло, не всі вірші я сприймаю однаково. На мою думку, 
у Оксани значно краще виходить поезія римована: лірична і 
водночас філософська. Вона звучить, як музика. Недаремно 
композитор Микола Збарацький написав пісню на вірш Оксани 
Куценко „Між землею і небом”:
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 Між землею і небом поставиш убогу свічу, 
Щоби світ перейнявся єдиним бажанням блакиті, 
Щоб така неминуча і болісна спрага дощу 
Не прокинулась раптом у світлім сумнім верховітті.

Гарно? Так! Зрештою, всі ми виховувалися на поезії Ліни 
Костенко. Вплив Ліни тут безперечний. А от у верлібрах Оксані 
не завжди вдається поки що вловити незриму грань, за якою 
кінчається поезія і починається гра: весела, дотепна, але гра.

Я говорю не про щирість: поетеса, жінка завжди повинна 
мати якусь таємницю, щось недомовлене, загадкове – від цьо-
го вона буде тільки привабливішою. Коли Оксана у грайливому 
слові кокетує з читачем, ніби промовляючи між рядків: „Я ще 
молода, мені – можна...”, – це сприймається нормально. Але я 
порадив би їй не квапитися переносити на папір непережиті по-
чуття, не вистраждані рядки. Те, що надто легко народжується 
в уяві, без болю і любові, – рідко стає поезією. Так, подібного 
не може уникнути жоден поет – найбільший, найгеніальніший. 
Зрештою, у безсмертя вирушають із невеликим багажем, як 
сказав мудрий філософ. Просто Оксані, як і всім нам, треба 
завжди пам’ятати, що розум не повинен підміняти талант.

А ще я переконаний, що за цією книжкою у Оксани Куцен-
ко будуть інші. Давайте порадіємо за Оксану, привітаємо її з 
вдалим дебютом, а водночас порадіємо і за наш Чернігів, який 
викохав ще одну справжню, талановиту поетесу:

Ця днина – мокра і руда. 
І так довкола – голо-голо. 
Що ти гукаєш, і на голос –   
Озватись може лиш вода.
ЇЇ ордалія, орда 
Понівечить осіннє соло
Тієї пісні, що ніколи 
До вирію не загляда.

Вона сумна, однак тверда,
Серед потопу вигляда 
Колиску Ноя, і біда 
Її лишається за колом,
Посеред лісу жовтих трав,
Між закалюжених октав. 
Вона чекає снігу та
Різдва або хоча б Миколи.

              1996 р. 

Дзюба Сергій. Між землею і небом // Деснянська правда. – 1996. – 
21 грудня. – С. 3.

Балада про подушки

Подушка, мов губка,
всмоктує в себе
сни. Влітку її вибиваємо
і дивуємось: „Звідки набралося стільки 
пилюки?”

Марина Павленко 

Мені не вміють снитися жінки –   
Русяво, довгоного, безборонно…
Тому і вибиваю подушки,
Неначе зуби хворому дракону.

Літає пір’я і кружляють сни,
Немов звичайна київська пилюка:
Он привид Ірванця у далині,
А ось, пардон, третина Кокотюхи…
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І раптом… Де прогледів я її?
В якому сні вони були зі мною – 
Ці обриси, чудесні, неземні
І загадкові, мов прадавня Троя?

З останніх сил напружую чоло,
Терзаю підсвідомість титанічно…
А вже красуню вітром понесло – 
До Львова? До Парижа? Чи до Ічні?

Зійди з небес, богине! Я ж не птах,
Побудь зі мною ще бодай хвилину!
Знайомий погляд, усміх на вустах…
І полетіла в світ моя дружина.

  

БіЛий яНгоЛ
Бондаревич (Черненко) Лілія. Ми всі – подорожні: Вибране /   

Упорядкування, передмова Сергія Дзюби; переклад з біло-
руської Сергія і Тетяни Дзюби. – Чернігів: Чернігівські обере-
ги, 2009. – 364 с. 

Я був п’ятирічним малюком, коли одного разу випадково ді-
знався, що неодмінно маю померти – років так через сімдесят. 
Тоді, пам’ятаю, гірко проплакав півночі. Заспокоївся лише під 
ранок – розбуджена матуся терпляче пояснила нерозумній ди-
тині, що я не зникну зовсім, а перетворюся на янгола і мешка-
тиму в іншому –  чарівному – світі, проте інколи прилітатиму на 
землю – до людей. 

Відтоді мені часто снились загадкові істоти, які спускалися 
з небес. Вони були дивовижно білими (мов незайманий сніг, 
осяяний ранковим сонцем), вишукано красивими та розумни-

ми водночас. А ще мали чудове почуття гумору – жартували 
весело і не злостиво. З ними було затишно. Я висипався. У 
мене не боліла голова. А потім все це скінчилося. Шкода! Чому 
не можна все життя залишатися дитиною?

Втім, сьогодні я почуваюся по-справжньому щасливим: про-
читав одну з найкращих у своєму житті книжок – „Ми всі – подо-
рожні” Лілії Бондаревич (Черненко). І знаєте, якою була перша 
асоціація? Я знову побачив „своїх” янголів! Причому вони ви-
явилися ще вродливішими, добрішими та мудрішими. І реаль-
нішими. Виявляється, янголи також вміють страждати (раніше 
я якось цього не помічав) і кохати тисячу років – мов люди...

Лілія Бондаревич народилася в один день із класиком біло-
руської літератури Василем Биковим – 19 червня (у студент-
ські роки їй пощастило познайомитися з видатним письменни-
ком і спілкуватися з ним). Виросла в західнобілоруському місті 
– на перехресті різних культур: білоруської, польської, литов-
ської... „І це вже була Європа”, – напише у своєму есеї „Дежа 
вю в стилі ретро”.

У вісім років дівчинка написала листа Хрущову: „Дорогий 
Микито Сергійовичу! Зробіть, будь ласка, так, щоб у Ані Хо-
мейко була нормальна домівка, бо такі талановиті й розум-
ні дівчатка, як Аня, не можуть жити в хатинці, що вросла у 
землю...”.

А одного разу піонерка Бондаревич щиросердно сказа-
ла на уроці вчительці, що не змогла б повторити подвиг Зої 
Космодем’янської, бо просто б не витримала тортур. Бідолаш-
на жінка-педагог, вихована у кращих радянських традиціях, 
була приголомшена таким жахливо непатріотичним зізнанням 
і влаштувала гучний скандал. Однак маленька Ліля не скори-
лася. Їй було соромно говорити неправду.

Вона й зараз анітрохи не змінилася і завжди прагне спра-
ведливості – говорить та пише лише те, що думає й відчуває 
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(„... нелюбов кожної влади до себе потрібно носити, як орден”). 
А інакше для чого взагалі бути письменницею?

Лілія Бондаревич отримала гарну філологічну освіту – в 
Гродненському університеті імені Янки Купали. Вона – уваж-
ний та небайдужий читач (перш за все – світової класики). 
Звідси – її інтелектуальна проза, несподівані паралелі та асо-
ціації, захоплюючі мандрівки світом: тамплієри, Атлантида, 
„Мовчання ягнят”, Хемінгуей, Павич, Далі, Селінджер, Шагал, 
Кафка, Прага, Венеція...

Вона тривалий час мешкає в Україні (для багатьох відомих 
людей у нашій державі та за її межами Прилуки – це перш за 
все Лілія Бондаревич!), однак надзвичайно талановито пише 
рідною – білоруською. Я залюбки перекладав, упорядковував 
та видавав її книги: „Жінка, яка дещо знає” (разом зі своєю 
дружиною – Тетяною Дзюбою), „Відьма з майбутнього”, „На 
берегах любові”. Тому мав би засмутитися, що письменниця 
вже не потребує моїх послуг перекладача, адже віднедавна 
почала створювати власні тексти й українською. Проте, прочи-
тавши її нові повісті, оповідання та есеї, можу тільки привітати 
авторку з успіхом. Українська пані Лілії – така ж вільна й роз-
кута, оригінальна і неповторна. Справді, зовсім не обов’язково 
одягати  вишиванку, якщо вона витатуювана під твоєю шкірою. 
У серці Лілії Бондаревич – дві Батьківщини!

В Білорусі письменницю вважають своєю: вітає на свята 
Президент; на її вишукані літературно-мистецькі імпрези при-
їжджають до Прилук численні гості: співробітники білоруського 
посольства в Україні, керівники громадської організації біло-
русів „Сябри”, письменники і журналісти з Мінська та Гомеля; 
відомий літературознавець і літературний критик, доцент Го-
мельського університету Т. Фіцнер досліджує творчість „жін-
ки, яка дещо знає” у своїй кандидатській дисертації; а повісті, 
оповідання та есеї української білоруски з’являються в провід-

них часописах („Мастацка література”, Мінськ) та антологіях 
(„Вера. Надзея. Любов”). У Білорусі Лілія Бондаревич має не-
мало відданих друзів та шанувальників! 

Але ми, в Україні, теж справедливо пишаємося нашою Лілі-
єю. Адже саме в Чернігові побачили світ її книги (зокрема й бі-
лоруською мовою). Твори письменниці охоче друкують у своїх 
популярних виданнях такі знані й вимогливі до текстів фахівці, 
як Шевченківський лауреат Дмитро Стус („Київська Русь”) та 
співробітник Секретаріату ООН у Нью-Йорку Сергій Ткаченко 
(„Ятрáнь”).

Лілія Бондаревич – літераторка європейська, у більшості 
своїх текстів – по-сучасному модерна (наприклад, в іронічно 
детективній повісті-пародії „Настя Каменська з вулиці Вишне-
вої”, блискучому у своїй конденсованості й парадоксальності 
оповіданні „Пробач”, проникливо інтелектуальному есеї „Ран-
деву з містом”). Але водночас її твори неможливі без духовних 
архетипів, у яких зашифрований код нації. Це – і бабусина 
скриня, любисток, Чумацький шлях, Запорізька Січ, бандура, 
українські церкви, Михайло Коцюбинський, Василь Стус, Ліна 
Костенко, і – Біловезька пуща, Жировіцький монастир, Єфро-
синія Полоцька – берегиня Білої Русі, білоруські цимбали, Ва-
силь Биков... Тут – і легенди („Звана вечеря на п’ять персон”, 
„Смарагдавыя пацеркі”), які письменниці розповіли її бабуся й 
тато, прості сільські жінки.

Давні легенди та міфи неймовірним чином вплітаються у 
сьогодення. Коли Павлина (персонаж „Званої вечері...”) запо-
чатковує власну бізнесову справу – влаштовує в колишньому 
відьомському млині шинок для далекобійників, вона й гадки 
не має, через яке випробування долі їй незабаром доведеться 
пройти. Ні, спочатку все було чудово: шинок вийшов на славу, 
клієнтів вистачало, а у гостинну господиню палко закохався 
красень-водій Сашко. Однак якось серед ночі, напередодні 
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Великодня, її розбудив гамір: за накритим столом у шинку си-
діли... мерці – чоловік Микола, кум із кумою (всі вони загинули 
в аварії) та незнайома жінка („змарніла сива баба, худа і чор-
на, як засохла осіння соняшина”). Небіжчик Микола пояснив: 
то – вона, Павлина, тільки років через дванадцять. Станеться 
жахливе: її нинішній коханець Сашко вб’є свою законну дружи-
ну й надовго потрапить до в’язниці, а вона поступово й тяжко 
помиратиме від туги за ним. Втім, моторошного передбачення 
можна уникнути, якщо Павлина продасть бізнес і повернеться 
до міста, присвятивши решту свого життя близнюкам, яких на-
родить донька Надія... Ось такий божевільний „привіт” із по-
тойбіччя! Невже це – правда? Але чи здатна вона – пристрас-
на й ще не стара жінка – пожертвувати шаленим коханням, 
улюбленою роботою та заможним життям заради благополуч-
чя дорогої людини?

Лілія Бондаревич завжди залишає своїм героям вибір. Адже 
переконана: ми здатні вибудовувати долі власноруч. Тому, не-
зважаючи на страждання і втрати, її жінки – прекрасні. При-
надно беззахисні й дивовижно сильні водночас: „Жінка щодня 
виломлюється зі своєї вчорашньої оболонки, як пташеня зі 
шкаралупки. Спалює при повному місяці своє вчорашнє, наче 
стару жаб’ячу шкіру, що заважає їй літати і дихати. І починає 
все з нуля. І час для неї плине неоднаково: один день, одна 
ніч можуть бути значно довшими (чи коротшими), попри те, що 
мають однакову кількість годин...” („І Бог створив жінку”). Або 
– таке (з цього ж твору): „Як часто в цьому житті любиш те, 
що любити тобі заборонено... А все одно любиш”, „У кожної 
Єви завжди своє яблуко про запас...”, „Бог створив жінку нео-
бачно”. І – ще до теми: „Павутинка не може порватися, вона 
міцніша за корабельні канати”, „Жінка неодмінно повинна пах-
нути банальним борщем, який вона, чаклуючи, варить навпіл 
із ніжністю”, „Справжня жінка щодня чаклує. Як добра чарівни-

ця. Змінює форму речей і всесвіт. В якому живе...” („Дежа вю в 
стилі ретро”). Дійсно, що не фраза – то афоризм!

Більшість есеїв – автобіографічні. Письменниця простежує 
історію жіночих доль роду Бондаревичів: від своєї бабусі – до 
власної онучки. І, думаю, кращого адвоката, ніж пані Лілія, на-
шому жіноцтву не знайти. Хто ще так дохідливо й образно роз-
тлумачить чоловікам, що таке жінка і як потрібно з нею пово-
дитися?!

Вона – непередбачувана, мов вітер, і послідовна, наче 
годинник. Нізащо не скривдить янгола з саксофоном („Ци-
ганський дощ на дорогу”) та відчуває страждання старої па-
расольки, бо кожна річ має власну душу: „Лише тонесенько 
заскрипіли під осіннім вітерцем спиці. Вони ще якось тримали 
ганчірку, яка була колись ніжно-рожевим вітрилом” („Ми всі – 
подорожні...”).

Лілія Бондаревич щоразу дивує й зворушує. Вона якось зо-
всім по-особливому розповідає про начебто звичайних сіль-
ських жінок (розділ „Прощання слов’янки” народився під час її 
журналістських відряджень). Ось подорожній юнак прибився 
на нічліг до самотньої Катерини – так схожий на її покійного 
чоловіка Степана в молодості! Дала прихисток хлопцеві, по-
дбала й про його прекрасного, баского коня. Гість подякував 
і порадив загадати бажання, адже „на Водохреща небо відчи-
няється...”. Пішла на могилу до свого Степана – поцікавитися: 
чи не коханий чоловік прислав за нею білого янгола? („Білий 
янгол на порозі”). 

Три бабусі, які мешкають по різних кутках занедбаного, „не-
перспективного”  села, далеко одна від одної (немов робінзони 
на безлюдному острові!), щоранку старанно стукають у чавуни 
– сповіщають, що живі, благополучно ще одну ніч витримали. 
Меланія, Параска та Явдоха мріють зустрітися та погомоніти 
разом – востаннє... („Прощання слов’янки”).
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Персонажі письменниці, як і вона сама (Лілія жила послуш-
ницею в Густинському монастирі й літала на дельтапланах), 
вірять у чудеса. Коли помирає старий клоун, малий Сашко по 
пам’яті малює його яскравими акварелями на аркуші паперу, 
вставляє в рамочку й чіпляє портрет на стіну. Хлопчик відчу-
ває: його новий друг – живий і може щомиті влаштувати не-
ймовірно дотепну виставу („Голуби з капелюха”). 

А ось Наталя – серйозна, розважлива жінка, не схильна до 
якихось авантюр. Вона має дорослого сина – Тараса, коханого 
мужчину – Назара (котрий пунктуально приходить до неї що-
тижня) та цілком пристойну роботу у видавництві. Чому б не ті-
шитися таким спокійно передбачуваним життям? Як то кажуть, 
могло бути й гірше... 

Все змінюється, коли Наталя знайомиться у кав’ярні з ди-
вовижною дівчиною – Яною – й невдовзі, всупереч будь-якій 
логіці, дозволяє загадковій і такій невимушено життєрадісній 
гості надовго оселитися в своїй квартирі. Енергійна дівчина 
щодня влаштовує неабиякий розгардіяш (звичайно, ненавмис-
не), зате щовечора майстерно розповідає чудернацькі історії 
про свої мандрівки країнами та континентами (якщо послухати 
– де вона тільки не побувала, яких лише див не бачила!). А ще 
Яна з приємністю згадувала про свого коханого – обдарова-
ного київського художника (з яким тимчасово посварилася) та 
турботливу родичку з Корюківки. 

Дівчина одразу ж заходилася поліпшувати життя своїм но-
вим знайомим. Вона буквально фонтанувала ідеями. При-
страсно переконувала Назара пошвидше одружитися на На-
талі й народити гарненького малюка. Звісно, бавити немовля 
Яна збиралася особисто! 

Тітка з Корюківки виявилася справжньою (хоч і не зовсім 
родичкою). Вона й повідомила, що Олена (так насправді зва-
ли Яну)... Втім, неодмінно прочитайте цю зворушливу історію 

– „Чоловічі черевики для дівчини, або ж Столик на двох”, яка 
вразила мене найбільше. „Яна, Яна... Нескладна, сповнена 
живих емоційних рухів, з тоненькими ручками. Доросла дити-
на, яка змагалася, як уміла, зі своєю самотністю, нещасливою 
долею, хворобою. Велика мандрівниця, що подорожувала 
лише в своїй уяві, смішна вигадниця історій, у які свято вірила. 
Яка так хотіла жити, а коли померти – то тільки від кохання... Їй 
не вистачило всього лише крапельки живої води... Яна Янов-
ська. Олена Волошко. Я сумую за тобою. Ми всі сумуємо... 
Пробач нам!”.

До „Вибраного” не увійшла пронизливо відверта повість Лі-
лії Бондаревич „Зона грає блюз” – про нелегкі долі підлітків із 
Прилуцької колонії для неповнолітніх (авторка працювала там 
педагогом). Зрозуміти письменницю можна – вона, в першу 
чергу, прагне познайомити читачів зі своїми новими текстами: 
„... звідти (з колонії – С. Д.) я вийшла з книгою про зону, яка 
грає блюз. Блюз одинокості, самоти, спокути гріхів. Блюз надії. 
Ця моя перша книга була як осяяння, як дарунок небес, як по-
шук Молитви за інших та за себе. І це неможливо (і – непотріб-
но!) повторювати” („Дежа вю...”).

Порівнюючи творчість авторки „Зони...” та „пізньої” Бонда-
ревич, деякі мої колеги зазначають, що пані Лілія стала писати 
глибше й мудріше. Втім, як на мене, глибокими й мудрими її 
твори були завжди. Саме тому вже перша книга білоруски з 
Прилук і викликала такий резонанс! Просто це – насправді інші 
тексти, інша література. Письменниця змінилася? Безперечно: 
„Я давно вже не хочу бути Холденом Колфілдом (героєм пові-
сті Селінджера „Над прірвою в житі” – С.Д.)... Я – ... самотній 
рибалка. Який і досі шукає свою рибу, хоч давно вже її спіймав. 
Як старий Сантьяго” („Дежа вю...”).

Рибалка? Чи білий янгол?
2008 р. 



Несподівані зустрічі продовжують життя

288 289

Сергій Дзюба

Дзюба Сергій. Білий янгол // Молодь України (Обереги: газета в 
газеті). – 2009. – 16 жовтня. – С. 1, 4; Деснянська правда. – 2010. – 
17 серпня. – С. 3;

Дзюба Сергій. Білий янгол // Бондаревич (Черненко) Лілія. Ми 
всі – подорожні: Вибране / Упорядкування, передмова Сергія Дзюби; 
переклад з білоруської Сергія і Тетяни Дзюби. – Чернігів: Чернігів-
ські обереги, 2009. – С. 4-8.  

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”. 

Також були написані передмови до інших книг Лілії Бондаревич 
(Черненко) і матеріали про її творчість, зокрема:

Дзюба Сергій. Приємна незбагненність таємниці // Бондаревич 
(Черненко) Лілія. Жінка, яка дещо знає / Упорядкування, передмова 
Сергія Дзюби, переклад із білоруської Сергія і Тетяни Дзюби. – Чер-
нігів: Державне комунальне підприємство „Редакційно-видавничий 
відділ”, 2002. – С. 4-5;

Дзюба Сергій. Ми чуємо, як б’ється в наших грудях її серце // 
Бондаревич (Черненко) Лілія. Відьма з майбутнього / Упорядкуван-
ня, передмова, переклад із білоруської Сергія Дзюби. – Чернігів: 
Чернігівські обереги, 2002. – С. 4-6;

Дзюба Сергій. Білорусь – це Лілія Бондаревич! // Бондаревич 
(Черненко) Лілія. На берегах любові / Упорядкування, передмова, 
переклад із білоруської Сергія Дзюби. – Чернігів: Чернігівські обере-
ги, 2004. – С. 4-7;

Дзюба Сергій. Весна восени, або Сенсація, яка вселяє надію // 
Літературна Україна. – 1999. – 23 вересня. – С. 6; Молодь України. 
– 1999. – 23 вересня. – С. 4;

Дзюба Сергій. Два незвичайних дні у Прилуках // Чернігівський 
вісник. – 2000. – 14 березня. – С. 4; 

Дзюба Сергій. Нова книга Лілії Черненко // Сіверщина. – 2002. – 
№ 49. – С. 5;

Дзюба Сергій. Коли в серці дві Вітчизни // Молодь України. – 
2005. – № 111. – С. 4;

Дзюба Сергій. Коли в серці дві Батьківщини // Дзюба Сергій. 
Тато у декретній відпустці: Дивовижні люди. Неймовірні історії, які 
відбуваються насправді [з радіоверсією на CD-диску]. – Ніжин: Ас-

пект-Поліграф, 1997. – С. 95-100;
Дзюба Сергій. Коли не потрібний кулемет // Дзюба Сергій. На-

стя Каменська з вулиці Вишневої: Серія „СКІФ” (Спецслужби. Кримі-
нал. Історія. Фантастика). Випуск другий / Упорядкування, перед-
мова Сергія Дзюби. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2001. – С. 3-6;

Дзюба Сергій. Знову в зоні – блюз… // Деснянська правда. – 2011. 
– 29 листопада. – С. 4;

Дзюба Сергій. Лілія Черненко – знову в „зоні” // Деснянка вільна. 
– 2011. – 2 грудня. – С. 5.    

Балада про білого коня

Мій смуток – теплий, волохатий,
Мов дитинча спросоння…
Де рицар мій у мідних латах?
Чому ми – як сторонні?
…Кольчуга в шафі іржавіє…
Господар де мандрує? 

Лілія Бондаревич (Черненко) 

Тебе чекаю не одну весну – 
У проліски очей фарбую рами:
Ти вирушив за мене на війну – 
Це неважливо, що із вітряками…

Купила я колись тобі шолом – 
На три свої учительські зарплати…
Збирають дітлахи металолом,
Та новий чайник легше їм віддати!

Я за твоє кохання не боюсь – 
Графиня жодна вже не зачаклує!
Лиш зовсім трішки уночі чомусь
До Санчо Панси я тебе ревную…
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Пробач, коханий, ці думки сумні, – 
Ми все-таки не бачились ніколи…
Я вірю, що на білому коні
Загрузнеш ти біля моєї школи! 

  

вірШі НА СпАЛеНоМу пАпері
Кулаковська Ірина. Скіфія Висохлих Сліз / Передмова Сер-

гія Дзюби. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. – 163 с.

Можливо, я жила до нової ери
І очерети були моїм волоссям,–  

стверджує молода письменниця Ірина Кулаковська. І має ра-
цію. Спілкуючись із нею, у мене мимоволі нерідко виникає пі-
дозра:  а чи не реінкарнувалася часом Іра сюди з якогось зовсім 
ірреального тридев’ятого царства – тридесятого королівства? 
Вона – навдивовижу чужа XX століттю (я вже не кажу про XXI, 
гамівна сорочка якого не спроможна впоратися з її бентежною 
душею, що ніби живе в позачассі). Навіть у такому аж ніяк не 
похмурому, а навпаки – романтично комфортному для багатьох 
сучасних поеток середньовіччі, пані Кулаковську, швидше за 
все, з ентузіазмом спалили б на вогнищі – як  відьму, старанно 
підкладаючи якомога більше хмизу – про всяк випадок...

„Кленове листя, ніби крила кажана...”, „Я не знала, що сніг – 
просто біла пожежа...”, „Дивіться, демони геть білі і прозорі. 
У них є німби і в сутанах мерзнуть душі...”  – ось така єресь. 

А ще вона „захлинається світлом вчорашнього місяця” 
і без проблем вираховує  янголів, які співають у переході. Її 
тиша – із запахом суниці та кольором оливи. Вона – вишукано 
несучасна та відчайдушно безпорадна:

Грудка старого снігу безкомпромісно тане.
То є демісезоння паданок, пелюсток.
Тільки ви обережно, не розчавили б, пане,
Полісамотню зірку, зібгану у листок.

Навіть осінь, яку обожнюють поетки, для пані Ірини – суєт-
на, бо нагадує... мітинг. Зате в її місяця – обов’язково облич-
чя фотомоделі. Ще б пак! Ірина Кулаковська – максималістка. 
Вона прагне всього і одразу та ще й найвищого ґатунку. І не 
розмінюватиметься на дрібні торги, коли йдеться про справжні 
почуття – кохання чи ненависть:

Торкніться клавіш – буду грішна: 
Без компромісів, звичок, мір.
Я відщеміла, збігла, вийшла,
Як вірш на спалений папір.

Вона може заснути... на вашій спині чи відкоркувати для вас 
сонце – звісно, під настрій. Вона – трішки Жорж і трішки Санд. 
Ексцентричний дядечко Фрейд, котрий уперто визирає з-під 
бинтів торішнього листя. Комета Галлея, якій тісно у цьому 
всесвіті, а в інший чкурнути вона поки що не може. А ще – дів-
чина-пілігрим, готова скільки завгодно блукати навіть догори 
дригом заради неймовірних знахідок.

Можливо, у річищі висохлих сліз
Шукатиму Скіфію – прихисток часу,
Притулок опальних богів і царівен,
Загрузлих в історії, ніби в пісках.
... А баби в степу – то німі ярославни...
... І я голосила. Мечі і кургани
З пророщеним житом прийдешнього в лоні
Тягнулись повільно обабіч дороги,
Немов кіноплівка. Однакові кадри.
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Можливо, лиш вітер – одвічний і мудрий –
Чатує  мій спокій, розсипаний в травах,
Чатує твій дім, запорошений світлом,
На березі Скіфії Висохлих Сліз. 

Вечір набуває кольору індиго. Оживають жовті янголи сві-
чок. Тиша розламується чеканням навпіл. І пані Кулаковська 
чаклує над деревом за обрієм зливи.

Витинанки долонь – безпорадно німі. 
Жовтий палець ворожки читає з їх тіла 
Напівстоптану тугу за світом, крильми,
Напівзірвану квітку, що геть облетіла.

Білий сон, біла ніжність гіпюрових хмар – 
Вічний каптур смирення чи дотик фіранки?
Коли віск розтає і вмирає Ікар,
Я малюю дерева, пророслі у ранки.

На губах – краплинка моря. І присмерк обморожених калин. 
Небо ностальгії – паперове, але таке живе і пристрасне!

Я малюю у кронах сліпі громовиці,
Випадкові сліди в срібнім дзеркалі диму.
І в клубку заблукалих промінчиків глиці
Все шукаю твій голос, вкарбований в риму.

Ірина – поетка, яка гуляє сама по собі. Вона – некерована 
і несподівана, мов дощ, який обдурив синоптиків. Пані Кула-
ковська уважно слухає, однак все робить по-своєму. Сьогодні 
вона – витончена естетка, котра філігранно користується всі-
ма столовими приборами і здатна чарівно зашарітися, якщо ви 
мимоволі переплутаєте ніж із виделкою. А завтра Іра спокійні-
сінько гасатиме по дахах босоніж і, разом з якимсь „відмороже-

ним” прибульцем, апетитно смажитиме дощ, ніби м’ясо акули. 
Завтра від її дикунської енергії зупиниться годинник на міській 
вежі. І найлютіший сіроманець втікатиме, підібгавши хвіст. А 
сьогодні вона – спокійна та зосереджена, мов буддійський чер-
нець. Треба встигнути – до ранку намалювати  своє нове місто, 
доки воно не зникло крізь жалюзі неонових світань.

У намальованому місці сутеніє.
Гойдає вітер зламану гуаш.
П’янка надія – дівчинка-повія – 
Збиральний образ стомлених наташ.

Хрестоматійно бути – чи отрути
І крайнощі: з вокзалу в монастир.
У намальованому місці не забути,
Як відчуття зібгалися в папір.

Розкішне сонце охристо розмито.
Блукаю між мазками. Дивний збіг:
Сьогодні я святкую справжнє літо
У намальованому місті випав сніг.

Ірина Кулаковська – і швець, і жнець, і на дуді грець: вона 
однаково вправно пише римовані та білі вірші, сонети і верлі-
бри, хоку, танку та катрени, а ще – акровірші, поезію в прозі, 
пародії…

Разом із чудовою чернігівською співачкою та композитором 
Мариною Гончаренко вона витворила цикл пісень: „Намальо-
ване місто”, „Пливла шалено мокра ніч”, „Все шукала принца, 
та зустрівся троль”, „Ви сідали в авто”, „Вам снився дощ”… – 
блюз, джаз, рок, романс…

„Скіфія Висохлих Сліз” – перша книга Ірини. Але язик не 
повертається назвати її дебютом. Як на мене, на овиді україн-
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ської літератури з’явилася нова планета. Хай поки що невели-
ка і не така яскрава. Проте цілком самодостатня. Планета, яка 
здатна перетворитися на зірку.

2006 р. 

Дзюба Сергій. Вірші на спаленому папері // Кулаковська Ірина. 
Скіфія Висохлих Сліз / Передмова Сергія Дзюби. – Ніжин: Аспект-
Поліграф, 2006. – С. 3-6; Сіверянський літопис. – 2007. – № 2. –  
С. 129-131.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.    

Любов з тролейбусом

Аж дивно – так просто і легко все,
коли опинився в тролейбусі.
Озиратись стривожено – ліньки…
… Все життя – це тролейбусна лінія…
Треба їхати, їхати, їхати – 
до хати – 
своєї, чужої – начхати…

Сергій Пантюк 

В когось хатка – лиш небо безкрає,
Чи палац, що сія, як салют...
Мене сильно тролейбус кохає,
Ну, і я його тяжко люблю!

Не ревную його серед ночі, 
Бо тепер, мов двигун, тут живу...
Хай він їде, куди собі хоче – 
До Парижу, чи, навіть, в Москву.

Хай в салоні штовхають дівчата,
Б’ються яйця, розлився десь квас...
Так спокійно мені – як дверцятам,
Що легенько притиснули вас.

З його ріжками – я  в високості:
Пізнаю найкрутіший Едем...
Ти приходь до нас, мила, у гості – 
Ми, мов янголи, втрьох заживем!

                 

іНтиМНі ФАНтАЗіЇ у МіСті ДоЩів 
Гордон Олесь. Латентний Львів. – Престиж інформ. – 

Львів: 2000. –  80 с. 

Олесь Гордон створив книгу про своє Місто. На мою дум-
ку, така любов варта книги Гіннесса – стільки у Олеся ніжних 
і вишуканих (але не фальшивих!) поезій про його Львів! Тут і 
„Весна проходить босоніж / По снах оголеної жінки”, і „небеса 
у поцілунках…”. І навіть вірші у листі червоніють. Бо це – осо-
бливе Місто, Олесеве. Тут – його Париж, яким можна блукати до 
безкінечності з коханою жінкою, освідчуючись їй і Місту (цікаво, 
кому більше?!). А ось „Стрімка алея вулиці / Розпочинається від 
„Жоржа”… / Наче до серця тулиться / Стара Австро-Угорщина”. 

У Місті ми можемо зустріти Мандельштама. І Блока. Ми не 
здивуємося, але розчулимося, вдивляючись у пастелі „пере-
житого і уявленого, очікуваного і примарного”. У післямові до 
„Латентного Львова” Анна Біла цілком доречно написала, що 
інтимно-філософська лірика Олеся Гордона –  „часом елегій-
на, подекуди романсова, […] повертає нам епоху ранньої укра-
їнської модерни – інтонації Б. Лепкого, В. Пачовського, П. Кар-
манського…”. 
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Сергій Дзюба Герої моєї книги

Відомий письменник і  
журналіст Павло Вольвач 

Письменник, Герой України 
Павло Загребельний

Поетеса, головний редактор 
„Видавництва Старого Лева” 

Мар’яна Савка 

Письменник, 
Шевченківський лауреат 

Олесь Ульяненко 

І смерть вже пахне не землею,
А – небесами, вітром, синню,
Майбутнім сном, а може, й сином…

Несподівано. Сильно. І не цинічно. Такі вірші не можуть 
зникнути. Проте, не сумніваюсь, що хтось із літературознавців 
скаже, що збірка –  нерівна. Ще б пак! Вона писалася не один 
рік і акумулює увесь життєвий досвід поета, який прагне від-
шукати і збагнути себе нинішнього у Місті дощів – нормальне 
бажання інтелігентної й освіченої людини.

Тому кожен вірш у книзі – перш за все, сходинка до себе. Так, 
вони дуже різні, ці сходинки. Але приберіть бодай кілька з них – і 
дороги не буде… Це – як мозаїка, де всі камінчики – на своєму 
місці. Спробуйте переставити щось, і мистецтво зникне… Від-
верто кажучи, я з деякою недовірою ставлюсь до збірок, які спо-
чатку плануються – буквально від першого до останнього вір-
ша! – потім день за днем складаються у такому ж порядку, наче 
якийсь сканворд, ретельно шліфуються і нагадують монолітну, 
„ідеальну”, „довершену” брилу. За невеликим винятком, подібна 
поезія є надто „філологічною”, вимученою, позбавленою тих 
особливих родзинок, які й роблять її справжньою. Це – як вітер 
без запаху… По-моєму, вірші все-таки пишуться несподівано: 
„на ходу” – у переповнених тролейбусах, на гамірних вулицях чи 
з’являються уві сні – будять і просяться на папір:

Ми знову відшукалися у Львові,
І нам тепер замало солов’їв.
Це не весна так прагнула любові,
Це ми шалено прагнули її…

Як просто. І талановито. Таке не заплануєш заздалегідь, 
аби потім вичавити у певній послідовності! Муза приходить до 
закоханих:



Перекладач, науковець 
Яґеллонського університету 

(Краків, Польща)  
Роксана Кжемінська

Відомий польський письменник 
Вацлав Пестка 

Перекладач, науковець 
Яґеллонського університету 

Анна Тилютка 

Перекладач, науковець 
Яґеллонського університету 

Маріанна Хлопек-Лабо

Відомий фітотерапевт, 
академік, письменник  

Євген Товстуха 

Письменник, державний діяч, 
Герой України Борис Олійник 

Вічно юний художник, лауреат 
міжнародних премій  

Сергій Поляк 

Знана поетеса Анна Малігон 



Видатний український поет 
Василь Голобородько 

Письменник, доктор 
філософії, перший проректор 
Національного університету 

„Острозька академія”  
Петро Кралюк 

Письменник, співзасновник 
легендарної Нью-Йоркської 

групи Богдан Бойчук (США)

Письменниця, доктор 
філософії  

Марія Ревакович (США)

Популярний письменник, 
фундатор скандального  

літгурту „Бу-Ба-Бу”  
Юрій Андрухович 

Очільник Асоціації  
українських письменників, 

Шевченківський лауреат  
Тарас Федюк 

Класик сучасної української 
літератури Кость Москалець Відома поетеса, героїчна мама 

п’яти дітей Інга Крукаускене 
(Литва)



Перекладач із перської 
мови, художниця  

Надія Вишневська

Відомий іранський поет зі Швеції 
Сограб Рагімі 

Перекладач перської класики, 
науковець Роман Гамада Знаний український 

письменник Сергій Пантюк 

Доктор філології, професор 
Львівського національного 

університету  
імені Івана Франка, академік  

Василь Лизанчук

Знаний письменник і науковець 
Петро Сорока

Голова Івано-Франківської 
обласної організації НСПУ, 

науковець Євген Баран 

Відомий перекладач, доктор 
філософії з Греції  
Фотіні Папаріга 
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Видатний український меценат 
із Канади Петро Яцик

Письменник, виконавчий 
директор Ліги українських 

меценатів, очільник 
видавництва „Ярославів Вал” 

Михайло Слабошпицький 

Відомий перекладач японської 
класики, доктор філології, 
професор Іван Бондаренко 

Популярний російський 
поет, головний редактор 

журналу „ШО”  
Олександр Кабанов 

А ти – ти обери собі безсмертя днів
Над смертністю простих та вічно щирих істин,
Сховайся в береги чужих далеких містик,
Кохайся в жінці та у спогадах віків…

Звичайно, не завжди любов буває взаємною. І тоді у поета 
вихоплюється: „Ця жінка – ніч: вона тобі не пара”. Він радить 
(собі ж!) берегти „і зраду, яко дружбу”, говорить, що „Ці вірші – 
то лише провина / І зовсім – не мета!..”. І тоді:

Львів кілька днів хворіє на печаль.
Дощі спадають думами на плечі.
Поети, мов небіжчики, мовчать.
А вірші – доросли до втечі.

Автор починає розмірковувати про „… останній в житті бі-
лет / І смертельний ранковий келих”. У відчаї переконує себе: 
„Небо тобі не повірить, / Навіть як наздоженеш/ … Думку, що 
дивиться звіром…”. Зрештою, і Батьківщина вже асоціюється 
з найсолодшим плодом, що має присмак смертельної цикути. 
Це – теж Олесь Гордон: вразливий, розчарований, інколи на-
віть трагічний („… І кожна з твоїх / завіршованих драм, / фар-
бованих долею літер / стікатиме кров’ю…”), але все одно при-
страсний і зворушливий: коли йому зле, він не буває злим.

Смуток у поета не поєднується з безнадією. Адже є Місто, 
яке висповідає, зрозуміє і втішить. Місто, що ніколи не зраджує. 
Його храм. Фортеця. Минуле і майбутнє. Поет не мислить себе 
без Міста, в якому „життя сміється з древніх чаш…”. І кохана 
жінка має з цим змиритися. В решті-решт, до міст не ревнують…

А тим часом, Олесь Гордон знову переконується (і вже пе-
реконує нас), що в його Місті поету можна не лише „… пере-
йти печаль / Зимової і літньої / Естетики прощань” і допомогти 
озватися душі, переповненій мовчанням (бо „словами перепо-
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внене століття”), не тільки пережити „ніжну смерть найближчої 
людини”, а й писати вірші, наповнені дивним світлом якогось 
внутрішнього спокою:

Мій тихенький і ніжний котику!
Мій чарівно-весняний дух!
Я малюю тебе на дотик,
Я малюю тебе на слух…

Ці поезії – такі теплі, гармонійні – хочеться потримати на 
долоні.

2003 р.

Дзюба Сергій. Інтимні фантазії у місті дощів // Сіверянський лі-
топис. – 2003. – № 4. – С. 171-172. 

Колискова для ІБТ

… не згадаю твоїх ніг
… а які цицьки у тебе
не згадаю хоч убий
… потім ти мені підкажеш
як тебе сьогодні звуть

Ігор Бондар-Терещенко

І чого лиш не буває з ІБТ –
Забуває про оце він і оте…
Ні жінками, ні Медведем не злякать,
Котрі можуть ручки-ніжки відірвать.

Не згадає (от щасливий!) ні на мить, 
Що від нього у поеток там болить…
І не тільки у поеток... І не там... 
Знов замучено Адама і мадам – 

Хоч убийте, він не скаже – де і як:
Мило спить, мов партизан-неандрусяк,
І Оксаночка Забужко уві сні
Все муркоче йому гендерні пісні.

Сон поета Ко

Купецькі обози із гре у варя
… ув Україні поспільство киря
… свято для кожного
для шахтаря
для кобзаря
і лопаря
мовчки мороз позирає у вікна
янгол залізний з лицем упиря  

Олександр Корж

Ішов Андрухович із гре у варя,
Аж бачить – в АУПі поспільство киря:
За день кобзаря і за день шахтаря,
За янгола Юру з лицем упиря.

Ніколи не сплять Бу-Ба-Бу й СБУ,
Мене бережуть, наче кролик траву,
Літає Забужко – на чому? Забув... 
А я собі бачу кобилу рябу.

Гуляю, як західний вітер, Махном,
Комусь ІБТ підмішаю в вино. 
І гріх не прокинутись в нашій Укра... –
Кобилі рябій відпочити пора.
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Трактат про постебню 

уласкава лірень постебню фібруарить
після неї так путчить гагачить кумарить
після неї лишається дерідас
кожна дівка за неї по-швейківськи дасть…
… коли склеїлось щойно… оте
що всередині ібт 

Ігор Бондар-Терещенко 

Коли у тобі постебня фібруарить,
Якщо там постійно гагачить, кумарить
І голосно путчить якийсь дерідас, – 
То, бідний мій хлопчику, хто ж тобі дасть?!

ХАй живуть віДьМи!
Терещенко Олена. Прогулянки з привидами: містичні ле-

генди Чернігівщини. – Чернігів: Десна-поліграф, 2012. – 56 с.    

Мого прадіда вважали відьмаком – столітній Іван чудово ро-
зумівся на цілющих зіллях, міг розмовляти з тваринами та рос-
линами. Навіть вовка приручив і той у нього був за сторожа. 
Його донька – моя бабуся Марія – вишіптувала дітям зурочен-
ня, але й нехорошу людину за прокльони і лихі справи могла 
покарати. Нині, коли приводжу приятелів погостювати до своїх 
рідних – у Пирятин, заздалегідь попереджаю: „Якщо батько за-
пропонує вам погадати на долоні, ввічливо відмовляйтесь, бо 
одразу почуєте дату своєї смерті. І майте на увазі, він ще жод-
ного разу не помилився”. А ще тато іноді бачить пророчі сни, 
які завжди збуваються.

Отож я походжу зі звичайного чаклунського роду, проте те-
орія завжди цікавить мене значно більше, ніж практика. Тому 
охоче спілкуюся з відьмами та своєю небіжчицею-бабусею, а 
також, під настрій, розглядаю ауру колег...

Даруйте, що розпочав відгук на книжку Олени Терещенко 
„Прогулянки з привидами” рядками власної неофіційної біо-
графії. Однак все, про що написала авторка, для мене – над-
звичайно цікаво! Бо я знаю, що сучасні відьми, хоч і не літають 
на мітлах, проте на шабаші збираються, проводять яскраві 
язичницькі обряди і... старанно ходять до церкви, адже біль-
шість із них – віруючі. Вони –  абсолютно не публічні (як і в 
давні часи, сучасна відьма не потребує реклами, тож ніколи 
не зніматиметься в примітивних „містичних” телешоу) і взагалі 
не вимагають за свою допомогу грошей, на відміну від усіля-
ких екстрасенсів (хоч, скажімо, ті ж Кашпіровський та Чумак – 
просто непогані психологи – не мають навіть тисячної частин-
ки Дару справжнього сільського відьмака). У відьом – власне 
потаємне життя, але „нормальним” людям вони зазвичай не 
шкодять. Натомість доволі жорстоко карають „колег”, котрі 
порушують їхній „кодекс честі” (шахраїв, скнар, кар’єристів, 
„стукачів”). Можуть, якщо дуже попросити, і якомусь стражден-
ному зарадити: вигнати з нього „нечисту силу” – бісів. Я кілька 
разів на таких вражаючих сеансах екзорцизму побував... 

Говорю про це заради справедливості, бо в народі через 
цілковиту „закритість” відьом, котрі бережуть свої секрети кра-
ще за агентів ЦРУ, склалося загалом викривлене, карикатурне 
уявлення про їхні ритуали та спосіб життя.

Олена Терещенко – науковець. Вона зробила свою спра-
ву – скрупульозно попрацювала в архівах і зібрала справді 
унікальні легенди про рідну чернігівську „нечисть”. Такої книги 
у нас ще не було! Це – чудовий путівник для туристів, адже 
мало не кожен документально зафіксований „містичний” ви-
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падок стосується конкретної будівлі – Єлецького монастиря, 
Антонієвих печер, „дому Лизогуба”, колишніх панських маєтків 
у Качанівці та Сокиринцях, або того чи іншого містечка чи села 
(„нечиста сила” полюбляла бешкетувати, наприклад, у селі Ви-
блі – можливо, дійсно колоритна назва цього скромного насе-
леного пункту гостей із потойбіччя притягувала?).

Звісно, дослідження авторки не позбавлені скепсису. Влас-
не, вона збирала та аналізувала такі легенди, як самобутній 
народний фольклор, не переймаючись метафізикою. Проте її 
розповіді – справді майстерні, читаються легко, на одному по-
диху. І хіба не цікаво дізнатися, як знімали на Чернігівщині зна-
менитого „Вія” – один із наймістичніших творів Миколи Гоголя? 
До того ж, кіношні герої мають своїх прототипів, адже дивовиж-
ну легенду про померлу панночку та бурсака-невдаху Микола 
Васильович записав саме на Придесенні!

А „нащадок Дракули” – чернігівський полковник Василь Ду-
нін-Борковський (сподвижник гетьмана Івана Мазепи, один 
із найбагатших людей того часу, меценат, котрий щедро опі-
кувався церквами) – взагалі вартий окремого пригодницько-
го роману чи захоплюючої кінострічки. Лише уявіть, як рівно 
опівночі відчиняються ворота Єлецької обителі і з’являється 
примарна карета, запряжена вороними кіньми – упир-полков-
ник мчить у свій маєток на Чорній кручі, під Десною... Відверто 
кажучи, мені завжди шкода вампірів, і я б нізащо не псував їм 
груди осиковим кілком. Ну, хіба вони винні, що народилися з 
рідкісною хворобою, тож можуть отримати жахливі опіки від 
звичайних сонячних променів?!  

Між іншим, сучасні вампіри нечасто нападають на людей. 
Ні, їм, як і раніше, потрібно випити інколи дещицю свіжої кро-
ві. Проте хіба це нині проблема? Правда, вампірам-дітлахам 
контролювати емоції складніше, тому часом від них страж-
дають приблудні коти та собаки. Але загалом у цивілізованих 

країнах з цією проблемою впоралися – тамтешні упирі  пере-
бувають на обліку в медичних закладах і навіть отримують 
безкоштовну допомогу. Ціла родина вампірів, котра мешкала в 
Африці, на самісінькому екваторі, цілком легально переїхала 
до прохолоднішої Англії. Не схильні до зайвих сентиментів чи-
новники Туманного Альбіону визнали, що бідолашних упирів 
треба рятувати, тож і надали громадянство цієї країни – хай 
собі живуть і не мучаться...

Що ж стосується привида, який швендяє поблизу підземної 
церкви Миколи Святоші в Антонієвих печерах, то тут навіть на-
уковці руками розводять – надто вже багато чернігівців бачили 
примару ченця у старовинному одязі! І жодними фізичними за-
конами та природними аномаліями такі видіння не поясниш – 
пробували, але виходить надто вже непереконливо... Оскільки 
божа людина не могла скоїти самогубство (а це – один із най-
безглуздіших вчинків, що найчастіше призводить до нестерпно 
одноманітного „зависання” між світами), можна не сумніватися 
– ченцю, аби перетворитися на „вічного” блукальця, довело-
ся пережити неабиякі тортури. Втім, боятися примари не слід. 
Поводиться дідусь цілком статечно, жодної загрози для відвіду-
вачів не становить, бо, хоч і має негативну енергетику, постій-
но з людьми не контактує. 

Проте домашнього привида, навіть дуже сумирного, необ-
хідно чимшвидше випровадити з оселі, бо його енергетика діє, 
мов радіація. В невеликих дозах вона – не шкідлива (це – як 
флюорографія), однак кілька  років такого сусідства можуть 
призвести до сумних наслідків. Тож краще покликати досвід-
ченого священика чи екзорциста, здатних назавжди позбавити 
вас небезпечного квартиранта.  

А ось легенда про привид Мотрі Кочубеївни, що походжає 
в Чернігові навколо колишнього будинку полкової канцелярії, 
охороняючи незліченні скарби свого коханого – гетьмана Ма-



Несподівані зустрічі продовжують життя

312 313

Сергій Дзюба

зепи, – безперечно, вигадка (хоч і доволі майстерна та дотеп-
на). Справжні привиди так не поводяться, вони – не люди. Без-
тілесні душі позбавлені можливості мислити, тому порятунку 
шукають суто інстинктивно...

Проте подібні легенди розбурхують уяву митців. Та й кожно-
му туристу, прогулюючись стародавнім Валом, приємно усві-
домлювати, що десь тут, зовсім поруч, закопаний безцінний 
скарб Мазепи. Власне, так уже влаштовані люди, що просто 
не можуть жити без таємниць та містики, навіть якщо вони в 
це не вірять.

2012 р.    

Дзюба Сергій. Хай живуть відьми! // Буквоїд. – 2012. – 10 листо-
пада. 

Дзюба Сергій. Зависання над світами або Небезпечні кварти-
ранти – поруч з нами // Деснянська правда. – 2012. – 8 листопада. 
– С. 7. 

Опівнічна балада

Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Борис Пастернак   

Тут дощик може намочить
І вітер свище – 
Гуляємо собі вночі
На кладовищі.

Лиш озирнися навкруги – 
І стань поетом!
Хрустять приємно гілочки,
Немов скелети...

Тут жити хочеться чомусь
Усім страшенно!
До тебе раптом пригорнусь,
Мов навіжена.

Я вже така, що не впізнать – 
Разюча врода!
А в тебе зуби цокотять
Від насолоди...

Свою кохану заспокой,
Поквапся, милий!
А ти холодний, як отой
Чувак з могили...

Це ж наша перша шлюбна ніч,
Я вся палаю!
Даремно сторожа не клич – 
Він десь бухає...

... Лишила я собі шнурки – 
Тебе не стало...
Чому чкурнув ти навтьоки?
Ледь наздогнала!

На місяченько буду вить – 
Ще досить сили!
А я ж по-людському любить
Лише хотіла...
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Квіти ДЛя виБАгЛивиХ читАчів
Ананко Юрій. Папороть у горщику. – К.: Смолоскип, 2006. 

– 74 с.

„Мир не объясняет, зачем. И тем хорош. Ибо каждый мо-
жет привнести в него свой собственный сокровенный смысл. 
Столы накрыты для всех”, – переконують Марина і Сергій Дя-
ченки. Я саме дочитував їхній роман „Преемник” (як на мене, 
один із кращих) із циклу „Скитальцы”, коли надибав у своїй по-
штовій скриньці „смолоскипівську” книжку Юрія Ананка. 

Нарешті! На цю подію  Юрій заслуговував давно – ще в тому 
ж таки 1996-му, коли відзначився на „Смолоскипі” власною ру-
кописною „Папороттю...”, а Богдан Бойчук у „Світо-виді” видру-
кував його, безперечно, талановиту добірку. З того часу вірші 
Юрія потрапляли до наших найкращих часописів („Березолю”, 
„Кур’єру Кривбасу”), а ось із книжкою ніяк не залагоджувалося.

Але – краще пізно, ніж ніколи. Тим більше, що „Папороть...” 
видана ошатно, читається легко (як то кажуть, на одному поди-
ху). Власне, це – вельми оригінальна книжка. Бо складається 
з двох цілком самодостатніх , хоч і взаємно пов’язаних текстів: 
„Папороті...” Ананка передує великий за обсягом „Дека-діа-
лог з Юрієм” Володимира Кашки. Причому, Кашка, як завжди, 
несподіваний – він написав не традиційну в таких випадках 
передмову, а текст, якому навіть точне визначення не даси – 
такий собі есей-денник про дивовижну дружбу двох письмен-
ників, їхнє спілкування протягом десяти років. Часто і вдало 
цитуються листи Юрія. Зараз уже важко уявити цю книжку 
інакшою – настільки органічно присутній у ній Володимир Каш-
ка з його відвертою розповіддю про свого побратима (я б на-
віть так сказав), який мужньо долає всі випробування долі.

Вроджений церебральний параліч суттєво обмежив фізичні 
можливості Юрія, проте не скував його жагу до життя. Сильний 
математик  і шахіст, відомий далеко за межами рідного Бахма-

ча (його шахова композиція і в Америці друкувалася), невтом-
ний футбольний уболівальник, з яким приязно вітається пів-
міста. Інтелектуал, що чудово розуміється на музиці, кінемато-
графі, літературі (українській та зарубіжній), самотужки вивчає 
іноземні мови: англійську, німецьку, французьку, іспанську...

„Жодних спекуляцій щодо мого фізичного стану. Бо не всу-
переч обставинам, а суто завдяки їм...” – наголошує Юрій в 
одному зі своїх листів до Володимира Кашки. А в іншому до-
дає: „Свою інакшість у цьому світі усвідомлюю не як інвалід, 
а як поет. Поети ж тут, на цій землі, ще непотрібніші, ніж 
інваліди. А, можливо, поетова потрібність і непотрібна...”.    

У „Папороті...” Юрія Ананка – багато любові: до мами (Га-
лини Петрівни), сестри Наталки, брата-близнюка Олександ-
ра, свого друга Юрка Лантуха, до всіх знайомих дітей, яких 
він називає „янголи мої”, дівчат та жінок. І в цьому немає ні-
чого дивного, адже власне життя Юрій вважає Даром Божим. 
Тому він – зовсім не озлоблений, а навпаки – привітний і доб-
рий (настільки доброю може взагалі бути людина). Буквально 
на кожному кроці Юрій Ананко бачить істинну красу і прагне 
запам’ятати її для себе. Цим і щасливий!

У книзі – немало витонченої еротики. Адже, як і всемогут-
ні маги Дяченків, справжній поет здатний творити дива. Його 
уява – нестримна, всепроникна і природна. Він може витвори-
ти будь-яку жінку і довести її до екстазу. Власне, себе – теж:

буцім:
заснула мила
і в мене під пахвою
холодним писком
наче кошеня
шукає прихисту й тепла
прозоре і легке
немов сніжинка
персо
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Навіть, мандруючи зоряним небом, поет „полює” за Вене-
рою: „Здавалося, ну це вже точно планета, але темнішало і 
виявлялося, що було то тільки Бетельгейзе Оріона чи Капе-
ла Візничого. І аж четвертої осені прозирнула вона мені на 
якусь мить з-поза листопадових хмар – сяйлива – незбагнен-
но й заспокійливо, понад бентежжя, наче мрія”.

І багато, здавалося б, таких звичних, навіть банальних ре-
чей у Юрія Ананка набувають якогось особливого, містичного, 
сакрального значення. Ось – шарф: „Плетений з розпушеної 
прозористої „дарничанки”,  він був цупкий, мало не грубий – 
на око, а довкруг шиї, яскраво-білий, щойно зі спиці, – виявив-
ся навдивовиж м’яким, невагомим, ніжним, незавважно не-
примітно теплим, майже усвідомлювано затишним, як і цей 
ґвалтовний, прихистливо-меланхолійний про нього спогад...  
Ольга в’язала його знічев’я впродовж двох імлисто-жовтих, 
мов давнє фото, листопадових вечорів, коли уроки на завтра 
вже вивчено, а до вечері залишати клас чомусь не хочеться”.

Особисто мене вражають експерименти Юрія зі словом. 
Пише він повільно, раз-по-раз повертаючись до вже витво-
реного і нескінченну кількість разів заглиблюючись у текст 
– мов дбайливий садівник, що вболіває за кожну (найнепри-
мітнішу!) квітку. Тому його епітети, метафори та порівняння 
запам’ятовуються своєю небанальністю. А десятки (якщо вже 
не сотні) Юрієвих словотворів могли б стати окрасою будь-
якого українського словника!

Взагалі ж, Юрій Ананко вимогливий не лише до власних тек-
стів: „кожен з нас мав би кожного дня, до письмового столу 
сідаючи, народжуватися для мовлення вперше і створювати 
мову для себе”. Можливо, когось шокують такі його міркування 
про „Вир” Григора Тютюнника: „Над Беєвою горою бочком ви-
сів молодик”. – Який уранці може бути молодик? Що це? При-
кро і гірко. І вже не знаю, чи далі читати?..” .

Ось такий він – Юрій Ананко, який подарував нам свою „Па-
пороть...” – ніжну, пристрасну та чарівно екзотичну, здатну за-
цвісти кожному, хто має чуйну та бентежну душу.

Звичайно, ця збірочка прозових та поетичних мініатюр спо-
добається не всім. Проте далеко не кожен із нас заслуговує 
на таку книжку. Отже, вітаю з успіхом – Юрія, „Смолоскип” і, 
звісно ж, його вибагливих читачів! Сподіваюсь, що незабаром 
з’явиться й друга книжка Ананка – рукопис, настільки мені ві-
домо, готовий. Справа за видавцями...

Перечитав „Папороть...” і знову відкрив Дяченкових „Ски-
тальцев”, де одразу ж, у романі „Шрам”, натрапив на гідну для 
завершення цього відгуку думку: „Не беда, если душа выжжена 
солнцем, страшнее, если её опустошило пожарище. Не беда, 
если не знаешь, куда идёшь, – хуже, когда идти уже некуда. 
Вставший на путь испытаний не сойдет с него, даже пройдя до 
конца… Ибо путь бесконечен”. 

2007 р.

Дзюба Сергій. Квіти для вибагливих читачів // Київ. – 2007. –  
№ 10. –   С. 179-180; Книжковий клуб плюс. – 2007. – № 9. – С. 28; 
Сіверянський літопис. – 2006. – № 5. – С. 136-137. 

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.       

Я продовжую кричати!

Та невдовзі прийде осінь
Ми усі розбіжимося
По русифікованих містах
Лиш вона лиш вона
Сидітиме сумна
Буде пити не п’яніти від дешевого вина
Моя дівчинко печальна
Моя доле золота
Я продовжую кричати
Ніч безмежна і пуста.

Кость Москалець 
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… Вже зима прийшла неждано – 
Потерпи іще, кохана,
Випий знов дешевого вина.
Мені треба небагато – 
Я продовжую кричати,
Щоби не лишилась ти одна…

… Навесні не мерзнуть литки,
Зацвіла мітла в сусідки
І бурулька врізалась в кашкет.
Випивши міцного чаю,
Я кричу і уявляю
Твій такий жаданий силует.

… Скоро википлю від спеки:
Літо, я вже недалеко – 
У русифікованих містах…
Пий дешеве на дивані,
Не сумуй у ресторані, – 
Я за нас обох кричать мастак!

… Восени на карту глипни:
Я – за нічку до мети;
І ніколи не захрипну,
Доки є на світі ти!

МАЛеНьКі ШеДеври  
ЛеоНіДА іСАчеНКА

Ісаченко Леонід. Хуго і Фігу. – Чернівці: Букрек, 2009. – 224 с.

Пам’ятаю, з яким захватом та пієтетом читав у студентські 
роки книги видатних журналістів: Євгена Богата, Інни Руденко, 
Анатолія Аграновського, котрі аніскільки не поступалися про-
зі талановитих сучасників. Та й зараз, через багато років, час 
від часу залюбки беру в бібліотеці ті книжки, бо читаються так, 
наче написані вчора. Адже справжня публіцистика, як і справ-
жня література, – не старіє.

На жаль, тепер чогось подібного у книжкових крамницях 
практично не знайти. Та й звідки взятися таким книгам, коли 
журналістика наша, відверто кажучи, деградувала. Я, напри-
клад, майже не вмикаю телевізор і не читаю сьогоднішніх 
газет (за винятком кількох центральних та одного обласного 
видання), бо замість інтелігентних, інтелектуальних, цікавих, 
оригінальних, аналітичних матеріалів все частіше надибую на 
цинічні й недолугі „пасажі” сучасних борзописців – нахабних, 
неосвічених і продажних, котрі поняття не мають про совість 
та мораль. Саме тому й зникає довіра до журналістів – моя 
дружина Таня якось влучно порівняла більшість нинішніх пи-
сак-графоманів із тарганами, які всюди розносять інфекції...

Але, дякувати Богу, сьогодні я тримаю в руках книжку жур-
наліста Леоніда Ісаченка – гарну, світлу, проникливу. І дивуюся 
– ніби сто років знав Льоню, стільки спілкувався з ним та, влас-
не, не одну чарку у теплій компанії з „чернігівським буковинцем” 
випив. Адже він – наш, із Придесення, просто так склалося, що 
тривалий час мешкав у Чернівцях... Отож говорили-балакали, 
і я навіть не здогадувався, що в цього міцного, такого начебто 
безжурного чолов’яги – настільки тендітна й ніжна душа!
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І як тут не погодитися з письменником та журналістом Мико-
лою Гриценком, який у передмові так відгукнувся про творчість 
мого колеги: „Вона незвична. Ця книга. Незвичною є сама її 
з’ява в наш стрімкий, цинічний час. Вона, книга ця, для тих, хто 
вміє зупинитись, озирнутись, замислитись. Наскрізь прони-
зана яскравим променем цьогочасся, вона примножує добру 
українську традицію публіцистично-художнього письма, кращі 
зразки якого демонстрували Іван Франко, Ольга Кобилянська, 
Олександр Довженко, Олесь Гончар...”. 

Микола Гриценко – сам чудовий стиліст, надзвичайно ви-
могливий до слова, не міг не відзначити очевидного – нова-
торства Леоніда Ісаченка, „який з великою любов’ю та обереж-
ністю незримо тримає кожне слово свого героя, зберігши його 
автентичність, наголос...”. Справді, це – не безликі, тривіальні  
фрази, стандартні, немов однаково обтесані колоди, а коштов-
ні діаманти афоризмів, метафор та порівнянь. 

У кожного головного персонажа книги – своя оригінальна 
філософія, власні неповторні думки. „Я любив провадити екс-
перименти, – розповідає народний умілець Іван Григорович 
Голковський, що власноруч відремонтував десятки церков та 
мостів. – Заходжу в топорівську чайну. Вся чайна за мій кошт 
п’є-гуляє. І так не раз, не два. Потім заходжу, беру бокал пива, 
сідаю в куток і сиджу. Там кумпанія, там. І ніхто не скаже: під-
ходь, Іване, візьми, оно, чарку. Ніхто. Посиджу, посиджу. І не 
встаючи, кличу: ану, кок, принеси мені пляшку горівки, кусень 
крілика й пару помідорів! Дивлюсь, потяглися до мене люди. 
Розумієш, в чому справа? Отож-то й воно! Тож, який висновок? 
Сумний. Чому в нас такі люди? Час минає, а люди не міняють-
ся! Держава помінялась – і нічого не змінилось. Зовсім нічого. 
Все зосталось, як було. Ну, чому ми, в біса, такі дріб’язкові, 
чому наші гордість і гонор десь на самому споді, прикриті лах-
міттям?”. 

Власне, навіть коли автор пише про печальне й, здавалося 
б, найбуденніше, його смуток – світлий. Він бринить, наче туго 
натягнута струна, лине кудись аж поза хмарами. І ти фізично 
відчуваєш оте вічне й високе, що переповнює душу. І звичай-
ні жінки – літня прибиральниця Анастасія, яка працює серед 
вогнища культури, але стратегічний об’єкт її впливу незмінний 
і ось уже 21 рік вузькоспрямований – боротьба з лайном („З 
жіночим днем, Семенівно!”), і Марія (трохи сумні очі й не по-
жіночому великі та шкарубкі руки) з 13-літнім сином в кімнатці 
обшарпаного гуртожитку („В той день, що вигадала Клара”), і 
самотня бабуся Галина Іванівна, що продає обабіч шляху лісо-
ві квіти й запашні віники для лазні („Запах конвалії”), і безімен-
на молодичка в старій куфайці на порожньому, стихлому база-
рі, котра так не метушливо і гордо торгує квасною капустою („У 
сутінки, перед Різдвом”), – всі вони раптом перетворюються на 
мадонн – смертних, грішних, але від того не менш святих. 

Я читав цю книгу уважно (її взагалі неможливо прогляда-
ти поспіхом), вдумуючись у кожну фразу. Написано ніби про-
сто, але не банально. Не суєтно – ти буквально зримо відчу-
ваєш свою чарівну присутність коло цих дивовижних і таких 
реальних людей, старанно вловлюєш усі навколишні запахи 
та звуки. Ти справді співчуваєш, але водночас і захоплюєшся 
житейською мудрістю, непоказною мужністю та зворушливою 
людяністю персонажів книжки. 

„Автор свідомо обрав не модерновий, яскраво освітлений 
і доступний шлях до читача – він разом зі своїми героями іде 
простою стежиною у вічних пошуках істини. Іде до Свого чи-
тача, – пише Микола Гриценко. – Його читач – людина вдум-
лива, совісна, непоказна, емоційна і вразлива. Таких дедалі 
стає менше. Але саме на таких людях тримаються навіть у 
найскрутніші часи Добро і Любов! Та, власне, й більшість геро-
їв художньо-публіцистичних новел Леоніда Ісаченка і є такими 
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людьми... Ось, здається ще вчора ти бачив їх на тролейбусній 
зупинці чи біля крамниці, чи просто очі в очі зустрічався на 
вулиці. Вони навколо нас. На жаль, в більшості не впізнані... 
Тим і цінною є ця книга. Бо в ній, наче невидимим ліхтариком, 
підсвічено обличчя простого, щирого українця, який на зламі 
епох і тисячоліть лишився гордим, унікальним, зберігши май-
же дитинною свою відкриту навстіж душу. Не відомо для кого 
більше – для себе, чи для нас?..”.

Вражають і розповіді автора про відомих співвітчизників. 
Причому журналіст спілкується з цими достойниками точні-
сінько так само, як і з іншими персонажами своєї книжки – на 
рівних. Однак – інтелігентно, ненав’язливо, довірливо. Так, 
ніби зібралися давні друзі, смакують кавою чи чимось міцні-
шим і задушевно пригадують найцікавіші подробиці зі свого 
трагікомічного життя. І, запевняю вас, тут є про що послухати! 

Ось – багаторазовий чемпіон СРСР з легкої атлетики (який 
виступав поруч із такими легендарними спортсменами, як 
Володимир Куц та Валерій Брумель, і розмовляв з американ-
ським президентом Дуайтом Ейзенхауером), а нині – німець-
кий підданий, котрий часом вмирає від ностальгії за такою то 
осоружною, то до сліз милою совдепією („Друга відлига Абра-
ма Кривошеєва”), тут же – людина-оркестр Іларіон Богачик 
(„Імітатор”), віртуозний музикант Олександр Сальников, який 
грав у ансамблі Анатолія Євдокименка „Червона рута”, аком-
пануючи Софії Ротару та Володимиру Івасюку, виступав у сла-
ветній „Смерічці” разом із Назарієм Яремчуком, тривалий час 
працював у кишинівському „Оризонті” (котрий тоді гримів на 
увесь СРСР), гастролював з Юрієм Богатіковим, Віллі Токарє-
вим, родиною Прєснякових, Штепселем і Тарапунькою („Пер-
ша труба”), а ось – класик нашої літератури, Герой України, 
Шевченківський лауреат Павло Загребельний – пристрасний, 
щирий, непосидючий, шляхетний, скромний – абсолютно по-

збавлений осоружної чиновницької пихи („Горить „фальсифі-
кація”), і – щемкі спогади про студентів факультету журналісти-
ки Київського державного університету імені Тараса Шевченка, 
які за радянських часів колядували у видатних наших пись-
менників: Михайла Стельмаха, Миколи Бажана, Ліни Костен-
ко, Івана Драча, Дмитра Павличка, Леоніда Вишеславського, 
Леоніда Бровченка, у співачки Ніни Матвієнко, режисера Тимо-
фія Левчука, університетських професорів Василя Яременка 
та Анатолія Москаленка („Добрий вечір, тобі...”). 

Прочитаєте – і вже не зможете забути історію про палке ко-
хання чернівчанки Катерини та радянського офіцера Володими-
ра Різуна – майбутнього резидента Головного розвідувального 
управління, згодом – втікача і зрадника СРСР, заочно засудже-
ного до смертної кари, розхитувача комуністичної системи, ав-
тора бестселерів „Акваріум”, „Криголам” та „Контроль”, опублі-
кованих під псевдонімом Віктор Суворов, нині – законослухня-
ного громадянина Великобританії. Причому розповідь звучить 
із перших вуст – моєму колезі вдалося поспілкуватися в Чернів-
цях з 48-річною Катериною Степанівною, яка досі не може без 
хвилювання пригадувати свій бурхливий роман із чоловіком, 
котрий так змінив усе її життя („Їхній шлюб заборонило ГРУ”).

Сподобалася мені й новелка „Хуго і Фігу”, яка дала назву 
усій книжці: „Вона прокинулась раптово. І закам’яніла. Замість 
розімкнути очі, так стисла повіки, що голова пішла обертом, 
і сама вона, немов несамовито сковзаючи з високої гори на 
широких гірських лижах, раптом заточилась навзнак, лижі роз-
летілись обіруч, її розпікало колючками морозу і снігу, а вона 
лежала непорушно у заметі і не знала – чи жива, а чи вже 
мертва. Але то тільки знесамовитіла уява. Вона лежала не в 
заметі і не на високій горі, вона лежала в чужому ліжку і пекло 
її не колючим холодним снігом, а доторком гарячого, але чужо-
го та неприємного тіла. 
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„Боже праведний, невже це я? Невже це зі мною? Невже 
це трапилось?” – гарячково думала Катерина, 32-річна жін-
ка, першого січня, року, що тільки-но настав, десь о шостій, а, 
може, уже сьомій годині ранку. Вона боялась поворухнутися. 
Вона боялась дихати. Серце гамселило, здавалось, скрізь, по 
всьому тілу, від вух до п’ят”.

Заміжня жінка прокинулася поруч із ледь знайомим мужчи-
ною, котрий користувався звабливими парфумами „Хуго”. А 
невдовзі зателефонував її законний чоловік Гєна, що поїхав 
на заробітки до Португалії, й похвалився, що вчора на власні 
очі бачив великого Фігу – навіть взяв у нього автограф. Звісно, 
Гєна мав на увазі кращого футболіста світу – Луїша Фігу, і ніяк 
не міг збагнути, чому в слухавці лунає істеричний сміх коханої 
дружини...

У книжці немало гарного, незлостивого гумору. Ось хоча б 
історія „Вівці мої, вівці” – про те, як доволі відомий у Чернівцях 
журналіст Арцишевський їздив у відрядження до буковинсько-
го села, аби написати нарис про місцевого чабана. Добряче 
почаркувавши там, кореспондент наступного дня неабияк 
потерпав від похмільного синдрому, тож спромігся вимучити 
лише частину матеріалу – три сторінки. Врешті-решт, аби при-
йти до тями, він хильнув дещицю оковитої, та навпаки остаточ-
но розклеївся – заснув непробудним сном, схиливши голову 
на робочий стіл. 

Угледівши таку халепу, журналіст Сосін благородно допоміг 
приятелеві – дописав його нарис, нафантазувавши своє, і здав 
до друку. „Наступного дня зрання прибігає Арцишевський: „Що 
буде, я ж статтю учора в номер не здав”. А Сосін йому газету 
з уже видрукуваною статтею Арцишевського. Той читає, та як 
зацідить Сосіну у вухо. „Шо ти, гад, понаписував! Як він може 
ходити з вівцями по полонині і співати „Вівці мої, вівці”, коли 
він глухонімий!?”.

Ось така книжка... Дякую, Льоню, за подаровані хвилини 
щирої радості! Власне, мені час завершувати відгук, тільки не 
хочеться зайвого, гучного пафосу. Краще процитую таланови-
того колегу: „Понад три десятиліття Леонід Ісаченко виливає 
свою душу на газетний папір. Хтось з того робив вирізки і ховав 
до папочки, а комусь те знадобилося, аби розпалити камін. Бо 
то правда, що навіть найкоштовніша річ має лиш умовну ціну. 

Що ж до Леоніда Ісаченка, то це його запізніла книжка. Її 
з’ява випадкова. Але слова в ній довгим часом пересіяні. І, 
можливо, те стане запорукою, що він, цей томик, ну, хоча би 
для вогню, але тільки не для мишей у вологому схроні”.

2010 р.

Дзюба Сергій. Маленькі шедеври Леоніда Ісаченка // Літератур-
ний Чернігів. – 2010. – № 3. – С. 187-191;

Дзюба Сергій. Маленькі шедеври до високої літератури // Хвиля 
Десни. – 2011. – 9 грудня.

Рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо „Мело-
дія”.  

З дисертації про гуцулку Ксеню і руську мать

Тут аура вітчизни, руська мать,
І шастають по горах блядь і тать.
А де ж мальовані коханки та коханці?

Петро Мідянка 

Поети вміють тільки віршувати,
А що гуцулкам? Їм хоч вовком вий!
Один коханець шастає в Карпатах,
І навіть той – мужчина сніговий…
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про роМАНтиКів, ФАНАтиКів  
тА НегіДНиКів

Вистава „Танго” Чернігівського Молодіжного театру за 
п’єсою Славоміра Мрожека. Режисер-постановник – Олексій 
Биш. 

Відверто кажучи, я нечасто отримую задоволення від ви-
став у Чернігові. Як на мене, репертуари наших театрів зде-
більшого розраховані на невибагливого глядача. Та й антре-
призи, які сюди привозять столичні театри з Києва і Москви, за-
звичай не радують. Власне, чому дивуватися, коли на екранах 
телевізорів – в основному, посередні серіали, а в кінопрокаті 
– голлівудські та російські „страшилки”, позбавлені глибини і 
мудрості, власної оригінальної філософії, а головне – позитив-
ної енергетики, яка підносить людину, примушує її замислити-
ся над власними вчинками і очиститися від бруду.

На щастя, така вистава-катарсис  у нашому місті з’явилася. 
Актор Молодіжного театру Олексій Биш наважився поставити 
трагіфарс видатного польського драматурга Славоміра Мро-
жека „Танго” і, на мою думку, зробив це блискуче. Таке ж силь-
не враження на мене свого часу справила кінострічка Мілоша 
Формана „Політ над гніздом зозулі” за  геніальним романом 
Кена Кізі. 

Юнак Артур (актор Михайло Андрієць) захлинається від ли-
цемірства та брехні, які панують у його родині. Мати Елеонора 
(її грає Інна Атрощенко) зраджує батьку Стомілу (актор Віктор 
Радомський) зі своїм коханцем Едиком – обмеженим, але са-
мовпевненим і нахабним  молодиком. Стоміл робить вигляд, 
що нічого ганебного не відбувається. Головне, він має дружи-
ну, яка терпить його жахливу неохайність і занудні балачки. 
Едик (актор Руслан Бугай) анітрохи не переймається своєю 

роллю жиголо і в родині Стоміла почувається, мов удома. Дя-
дечко Євген (Олексій Биш) ненавидить примітивного Едика, 
але говорить про це лише пошепки, так, щоб той, не приведи 
Господи, нічого не почув. Власне, дядечко почувається втіше-
ним тільки за грою в карти з бабусею Євгенією (надзвичайно 
вдала гра Юлії Матросової, взагалі, як на мене, це – одна з 
найталановитіших актрис не лише Чернігова, а й України).

Терпець Артуру уривається і він починає бунт, протестуючи 
проти фальші та безладу. Вимагає, щоб всі речі в будинку на-
решті знаходилися там, де вони й мають бути, а не деінде, зо-
крема на стелі, куди чомусь багато років чіпляють старий одяг. 
Артур просить свою кузину Алю (акторка Руслана Остапко) 
вийти за нього заміж, бо інтимні стосунки поза шлюбом для 
нього – непристойні, а отже, неприйнятні. Алі хочеться кохан-
ня, а не порядку. Проте вона погоджується на весілля. Адже 
родина вже живе за іншими правилами. Артур швидко знахо-
дить собі спільника – дядечка Євгена, який фанатично вико-
нує всі вказівки юного революціонера. Бо дядечко страшенно 
скучив за „залізною рукою”, за „справжнім вождем” на кшталт 
Сталіна. Старий Євген не сумнівається, що тепер демократії 
в родині Стоміла настав кінець. Всі мають суворо виконувати 
накази лідера-інтелектуала  Артура, який краще за інших знає, 
що можна робити, а що ні. Адже саме Артур щиро прагне, аби 
всі тут стали дійсно щасливими.  А хто спробує відмовитися, 
того потрібно примусити скоритися ПОРЯДКУ. Віднині родина 
Стоміла процвітатиме!

Фанатик Євген пишається плодами перевороту: Стоміл те-
пер ходить у костюмі і навіть сорочку застібає на всі ґудзики. 
Звісно, ще трохи скаржиться на незручності, але нічого – звик-
не. Едик тепер знає своє місце – він працює лакеєм, старанно 
сервірує стіл і подає одяг, та ще й „витискує” посмішку слуги, 
цілком задоволеного життям...
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Але, як відомо, кожна революція, вимагає жертв. Несподі-
вано помирає бабуся Євгенія. Можливо, їй подобалося грати 
в карти з дядечком Євгеном і нового порядку її душа просто б 
не витримала? А далі все відбувається зовсім не за сценарієм 
Артура  і не з волі старого Євгена…

Проте залишу інтригу для глядача. Скажу лише, що тради-
ційного голлівудського хепі-енду не буде. І пригадаю вислів од-
ного філософа – про те, що революції задумують романтики, 
здійснюють фанатики, а їх наслідками користуються негідники... 

Фінал вистави вражає – танго „Кумпарсіта” над тілом убитої 
людини. Стихає музика, підводяться глядачі, лунають оплес-
ки... Але актори не виходять на поклін. Просто неможливо 
кланятися і вдавати, що все у нас нормально, – після такої 
трагічної розв’язки.  

Я переконаний, що кожному хочеться жити у чудовій краї-
ні. Ось тільки нерідко добрими намірами моститься дорога до 
пекла. Це – вистава-застереження. Від ейфорії та фанатизму, 
невиважених і невмотивованих рішень, які можуть стати фа-
тальними. 

Відомо, що у війську найбільшими тиранами, які жорстоко 
знущаються з молодих солдат, стають ті „діди”, які самі колись, 
у перші місяці служби, ганебно принижувались і буквально ли-
зали чоботи своїм мучителям. 

Власне, я не боюся революцій. Просто не люблю колишніх 
лакеїв, котрі дорвалися до влади... 

2006 р. 

Дзюба Сергій. Про романтиків, фанатиків та негідників // 
Молодь України. – 2006. – № 25. – С. 23; Сіверянський літопис. – 
2006. – № 3. – С. 90-91; Пульс недели (Славутич). – 2006. – № 14. –  
С. 6.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.                 

Балада про сідниці

В академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь;
Почему ж он заседает?
Потому, что жопа есть.

Олександр Пушкін

Дундуки ідуть в керівники,
Дундуки не вміють навпаки;
І тому ретельно, повсякчас
Думають сідницями за нас.

поети живуть в СтоЛиЦі?
Десь років шість тому я надіслав добірки своїх віршів у різні 

видання і одне видавництво (з етичних міркувань не вказую, 
в яке саме, – я не злопам’ятний). Через півроку надійшли від-
гуки. Всі – нібито позитивні: редакції журналів обережно по-
відомляли, що постараються надрукувати вірші, які їм сподо-
бались (як вам формулювання?!), а у відповіді видавництва 
наголошувалося на економічних труднощах, тому, мовляв, я 
мушу трохи зачекати. Правда, не вказувалося скільки, і в наз-
ві моєї рукописної збірки редактор видавництва припустився 
кількох помилок…

Проте щасливий (і ще такий наївний!) я не звернув на це 
особливої уваги. Тим більше, що мої вірші незабаром на-
друкувала „Молодь України” (за іронією долі, тепер працюю у 
цій газеті), і я став переможцем літературного конкурсу, який 
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„МУ” проводила разом зі Спілкою письменників України. До 
речі, конкурс також виграли Олександр Чекмишев та Роман 
Кухарук. Тобто рівень був. Це й відзначило журі, до якого вхо-
дили відомі письменники та науковці: Валерій Шевчук, Олесь 
Бердник, Анатолій Погрібний, Олександр Пономарів, Микола 
Рябчук, Віктор Терен. Як нагородили переможців? Видрукува-
ли ще по одній добірці віршів...

Що ж, я набрався терпцю і почав чекати нових публікацій. 
Це тривало довго, дуже довго. Я навіть перестав писати вірші, 
бо подумав, що вони нікому не потрібні (яка фальш – теза про 
самодостатність поетів!). Здається, через рік спробував пись-
мово нагадати про себе. Цього разу не було жодної відповіді...

Знаменитий поет, якому я недавно розповів цю історію, 
тільки стенув плечима: „Треба було, Сергію, поїздити до сто-
лиці, пристати до якоїсь команди, не одну пляшку з потрібними 
людьми розпити. А так – кому потрібний невідомий, хоч і та-
лановитий поет, який мешкає у глухій провінції?! Що ж до „по-
стараємось надрукувати”, то я теж так часто відповідаю тим, 
хто має лише талант. На жаль, це – Система. І ми її з вами не 
змінимо...”. 

Я не писав чотири роки і вже вирішив, що більше ніколи не 
мучитиму себе й не набридатиму іншим. Та одного разу поет 
Микола Холодний познайомив мене з Богданом Бойчуком, 
який приїжджав до нас, у Чернігів, на шевченківське свято. Ми 
спілкувалися кілька хвилин, але ця зустріч визначила мою по-
дальшу долю.

„Зараз я не маю часу прочитати Вашу добірку, зроблю це 
в Америці”, – сказав пан Богдан. „Добре”, – байдуже відповів 
я, зневірений у всьому. За місяць із Нью-Йорка надійшла від-
повідь – Бойчуку сподобалися вірші, і він пообіцяв їх надруку-
вати. Я ще не вірив у фортуну. Та через півроку після нашої 
зустрічі моя добірка з’явилась у журналі „Світо-вид”.

Потім ми зустрічалися з паном Богданом у Києві, тривалий 
час листувались. Якось він написав: „Ви – вже справжній поет. 
Тепер Вам не потрібні мої поради...”. 

Зараз, коли я маю публікації у вітчизняних та закордонних 
виданнях, виграв літературний конкурс видавництва „Смолос-
кип” та міжнародний конкурс „Гранослов”, літні поети, які рані-
ше бачили мої вірші і ніяк не реагували на них, намагаються 
по-дружньому поплескати по плечу і сказати щось на кшталт: 
„А знаєш, дуже подобається!”. Все нормально, тільки ці слова 
мені важливо було почути шість років тому...

Зате я вдячний за підтримку поетам Нью-йоркської групи – 
Богданові Бойчуку, Вірі Вовк, Еммі Андієвській і Марії Ревако-
вич; професору Анатолієві Погрібному (моєму університетсько-
му викладачеві, якому я присвятив студентський експромт: „Я 
вночі тепер біжу по сало – / Почуття виснажують умить: / Ви ж 
мене в Тичину закохали, / Що мені з дружиною робить?!”); за-
ступнику головного редактора „Літературної України” Василеві 
Плющу, директору видавництва „Смолоскип” Осипові Зінкеви-
чу, письменниці й перекладачці з Великобританії Вірі Річ, по-
етам Ліні Костенко, Василеві Голобородьку, Борису Олійнику, 
Миколі Холодному, Вікторові Кордуну, Євгенові Гуцалу, Мико-
лі Сому, прозаїкам Юрієві Мушкетику, Володимирові Дрозду, 
Павлові Загребельному, літературознавцям Миколі Жулин-
ському, Іванові Дзюбі, Роксані Харчук, публіцисту Степанові 
Колеснику, перекладачці з Німеччини Ані-Галі Горбач, доньці 
видатного подвижника українського слова Дмитра Нитченка, 
письменниці, журналісту, меценату з Австралії Олександрі 
Ткач (Лесі Богуславець), Сергієві Руденку з творчої асоціації 
„500”, завідувачці кабінетом молодого автора СПУ Валентині 
Запорожець, яка організувала й провела у Спілці письменни-
ків України перший мій авторський вечір…  

А хто допоможе прекрасному поету Петрові Пиниці, якого 
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на Чернігівщині небезпідставно називають класиком вітчизня-
ного самвидаву? Петро Іванович був другом Вампілова і учнем 
Твардовського. Закінчив Московський літературний інститут, 
але не встиг повернутися в рідні краї, як одразу ж потрапив 
під „опіку” КДБ. Тепер улюбленець чернігівського бомонду і ку-
мир молоді Петро Пиниця, дуже хворий, разом зі старенькою 
матір’ю живе в райцентрі Городня. Звичайно, владі до поета 
немає ніякого діла. А Спілці письменників?

Хто підтримає Олексія Крєстініна – Поета, надзвичайно 
скромну і щиру людину, автора єдиної поки що самвидавів-
ської книжечки, яка з’явилася на світ у тій же Городні? Так і 
вирвався у мене експромт:

Поети живуть в столиці – 
В провінції їх немає.
Дати б комусь по пиці,
Тільки кому – не знаю…  

Але й київський поет Олександр Кабанов, який для мене (та 
й не тільки для мене) – давно класик, має лише „самопальні” 
(тобто видані на кошти друзів) збірки.

Бессильна смерть. И есть тому причина – 
я жизнью болен так неизлечимо,
что женщина любимая боится
хроническим бессмертьем заразиться… –

таких геніальних рядків у книзі Олександра Кабанова „Время 
летающих рыб” – багато. Так, ми в першу чергу повинні підтри-
мувати поетів, які пишуть українською мовою. Але ж не треба 
при цьому втрачати здоровий глузд!

Ви вже помітили, я байдуже ставлюся до регалій. Най-
головніше для мене – талант. Можливо, хтось вважає, що 

харків’янин Сергій Жадан написав надто мало, аби його на-
зивати українським Артюром Рембó. Проте відомо ж: в без-
смертя відправляються з невеликим багажем. Можна створити 
один вірш і стати класиком (згадайте  „Балладу о прокуренном 
вагоне”).

Мої долоні, мов дві рибини,
Спрагло жмуться до мокрих вікон.

Це – Сергій Жадан, який, безперечно, вже залишиться в лі-
тературі.

Взагалі, коли говорити про всю українську поезію (давню, 
нову і найновішу), я виділяю для себе Ліну Костенко. Це – ге-
ніальна жінка!

Духовно мені близька Тетяна Дзюба (Мурзенко) – моя дру-
жина, теж поетеса, цікаві – Роман Скиба, Оксана Забужко, 
Кость Москалець, Ігор Римарук, Василь Герасим’юк, Василь 
Слапчук, Ігор Павлюк, Іван Андрусяк, Леонід Горлач...

На жаль, у нас надто багато хто лише грається в літера-
туру. Сидить собі такий добродій і ніби розкладає пасьянс чи 
штампує черговий кросворд: переставляє туди-сюди слова, 
мов шматочки льоду. Дивишся: начебто вправна, інколи навіть 
віртуозна, техніка, часом – несподівані, цілком слушні думки, а 
Вірша – нема. Бо поезія – це не гра. Робота. Тільки не розуму 
– Душі. 

Не розумію, навіщо провідні наші літературні видання за-
звичай друкують на перших шпальтах відверто слабкі, недо-
лугі тексти (їх навіть віршами не назвеш), написані, так би мо-
вити, на злобу дня. Коли письменнику болить, скажімо, Чечня, 
він може написати статтю. Для чого ж компрометувати себе і 
літературу подібними „шедеврами”? Мені можуть заперечити: 
„Це – теж публіцистика, тільки римована. Он і ведмеді на мото-
циклах їздять!”. Так, але подібна „їзда” відбувається в цирку...
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Зрозумійте правильно – я ще в університеті за товариша 
Брежнєва писав вірші на національну тематику. Але тепер на-
вмисне уникаю в поезії синьо-жовтих знамен, козацьких чуп-
рин та іншої „супермодної” атрибутики. Думаю, ясно чому…

Зараз тривають запеклі дискусії про постмодернізм і модер-
нізм, авангард і поезію, так би мовити, від землі та сохи... Буря 
в склянці води! Правильний, хоч і банальний, вислів: поезія 
або є, або її немає. Взагалі, щось багатенько розвелося нині 
так званих „авангардних графоманів”: скільки всього накруче-
но-наверчено і – жодного свіжого, оригінального, точного, гли-
бокого образу.

Я – поза „ізмами”. Маю все: римовані (сонети, тріолети, ка-
трени, рубаї…) і білі вірші, верлібри – зокрема, стилізовані під 
японську поезію... Ніколи не підлаштовуюся під форму: пишу 
так, як іде на душу:

Білі вірші мої,
Ви – березовий сік,
Що по краплі –  в слова
Знов зі свіжої рани...

Звичайно, у цій публікації я сказав лише один відсоток того, 
що хотів. Можна ще доводити, що літературний Київ практично 
не знає літературного Чернігова (мабуть, така ж ситуація і в 
інших областях України), хоч провінція – поняття не географіч-
не. Вона і в Парижі є...

Також я цілком впевнений, що у нас немає справді моло-
діжного літературного журналу, який би редагував, скажімо, 
30-літній письменник, і де друкувалися б виключно юні талан-
ти (виняток могли б скласти рецензії на їхню творчість літера-
торів старшого покоління).

Можна ще зауважити, що й сам літературний Київ поділе-
ний на кілька непримиримих „команд”, які завзято, часто не-

хтуючи елементарною порядністю та людяністю, воюють між 
собою за місце під сонцем. Звісно, патрони – бойові. У супос-
тата не гріх з-за рогу й гранатою жбурнути. У крайньому випад-
ку – важку артилерію застосувати. Тому жертв, самі розумієте, 
вистачає…  

Але не хочу стомлювати читача. Власне, всі міркування од-
наково зводяться до простого висновку: це – Система і її необ-
хідно змінювати. Як? Дещо вже намагається робити Осип Зін-
кевич. Адже літературний конкурс видавництва „Смолоскип” 
– це, в першу чергу, удар по Системі. Будемо сподіватися, не 
останній!  

 1996 р. 

Дзюба Сергій. Поети живуть в столиці? // Літературний Черні-
гів. – 1996. – № 9. – С. 121-124. 

Невгамовне бажання

Я для тебе заріжу місяць
Василь Кожелянко 

Так просто при потребі 
Дістати зірку з неба 
Поету Небораку 
Й поету Пантюку. 
І тільки Кожелянко 
Ножаку точить зранку… 
Він вийде до панянки 
У лáвровім вінку!

Все буде дуже кльово:
Він жовтій тій корові 
Навіша рим на роги, 
Немов захриплий бард. 
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І стане небо – кволим, 
Червоно-чорно-голим, 
Як прапорець Анголи –  
Суцільний авангард!

Еллан придумав моду, 
Щоб віршем – та у морду…
Ножакою – у місяць 
(В „Сучасність” чи „Авжеж”)…
Ну, хай би ще висіло:
Це ж не банан – світило! 
Не ріж, його, Василю!!! 
Й мене, між іншим, теж.

чи Може пАтріотиЗМ Бути теМоЮ 
ДЛя МиСтеЦтвА?

Таке проблемне запитання, з яким ми звернулися до наших 
експертів – фахівців, причетних до світу літератури й мистецтва, 
спровокувала думка одного молодого львівського кінорежисе-
ра, який в інтерв’ю „Комсомольской правде” з нагоди завойова-
ного ним Гран-прі Канського кінофестивалю, зокрема, зазначив: 
„Слово „Україна” в світі європейського кінематографа – порож-
ній звук. Там встигли забути навіть Параджанова, бо нагадувати 
про себе треба постійно. Давно час зрозуміти, що патріотизм 
– не тема для мистецтва. Залишмо це політикам. Якщо фільм 
зроблено під політичне гасло, хай навіть у ньому присутній на-
ціональний колорит, то він нікому не потрібний”.

Отже, подаємо думки з цього приводу академіка Івана Дзю-
би, доктора мистецтвознавства, голови КУІНу Ганни Скрипник, 
а також поета, літературознавця Сергія Дзюби (м. Чернігів). 

іван Дзюба:
– Питання це – складне. Мені пригадалася відома всім Роза 

Люксембург, яка так пояснила причину того, чому російська лі-
тература могутніша й більше відома в світі, ніж польська, хоча 
таланти в польській літературі не менші, ніж у російській. Це 
тому, що література Льва Толстого й Федора Достоєвського 
не мала потреби зосереджуватися на національному питан-
ні, яке нецікаве іншим, – вона розробляла питання загально-
людські, цікаві й важливі для всіх. Пояснення небездоганне, 
але в ньому є певний резон. Коли народ поневолений і не має 
нормального статусу, то література не може на це не реагу-
вати. Але необхідність постійного звернення до цих проблем, 
яких не має бути в нормальному суспільстві, змушує літера-
туру витрачати сили не зовсім раціонально. Згадаймо, скільки 
сил і енергії доводилося витрачати Іванові Франку, Михайлові 
Коцюбинському, Лесі Українці на елементарну просвіту своїх 
сучасників, на доведення неоціненного значення рідної мови, 
культури тощо. У XIX-му – на початку XX століття наші пись-
менники витрачали свій інтелектуальний потенціал на такі 
речі, які нібито не мають відношення до літератури, мистецтва 
загалом. Але, з другого боку, обтяженість невирішеними на-
ціональними питаннями часто (коли йшлося про геніїв рівня 
Лесі й Франка) дозволяла загальнолюдські проблеми розкри-
вати в таких аспектах, про які не здогадувалися, так би мовити, 
генії благополучних народів. Таким чином, вони збагачували 
не тільки рідну літературу. Отже, тут можливі і втрати, і здо-
бутки. Скажімо, для малого таланту чи для не талановитого 
національно-патріотична тематика зведеться до експлуатації, 
профанації патріотичних гасел. А для генія може обернутися 
такими глибинами в розкритті патріотичної теми, що набира-
тимуть загальнолюдської ваги.

Щодо конкретного запитання. Звичайно, патріотизм сам со-
бою – як якась свідомо поставлена, незалежна від художньо-
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го матеріалу мета – в мистецтві малопродуктивний. Художнє 
завдання не вирішується завдяки патріотичному пафосу. Але 
водночас, якщо митець гостро й боляче реагує на певні життє-
во важливі проблеми й може глибоко їх відчути, то його твір, 
крім усього іншого, природним чином набере патріотичного 
звучання. Важливо, щоб це був наслідок життєвої правди та 
естетичної сили, а не щось навмисно нав’язуване читачеві. 
Коли кажуть, що політика й мистецтво – несумісні, то це – не-
правда. Більшість великих поетів були й політичними поетами, 
починаючи від античних часів – через Данте, Гете, Гайне до 
Пабло Неруди. Якщо молодий режисер відкидає спекулюван-
ня на патріотичній темі, то він має цілковиту рацію. Справді, 
в нашому красному письменстві – дуже багато спекуляцій на 
цій темі. Очевидно, володар Гран-прі загострює проблему. Не 
думаю, щоб він взагалі вважав, що патріотизм не поєднується 
з мистецтвом. Та підступна профанація теми нам таки дуже 
заважає. Нам так хочеться побачити потужний національний 
фільм. Нарешті дочекалися „Чорної ради”. Боляче визнати, що 
це – не твір мистецтва. Разом з тим усім нам хочеться знайти 
в ньому щось не таке вже й погане (блискучий Богдан Ступка, 
окремі мізансцени тощо). Але ясно, що краще сказати правду.

Пафос слів молодого режисера, мені здається, спрямова-
ний проти тих митців, які розраховують на патріотичну поблаж-
ливість. Законним є прагнення художника дістати визнання у 
всьому світі. Однак воно досягається не в гонитві за світовою 
модою. Світові моди скороминущі. Великі митці промовляють 
до людства голосом свого народу. 

ганна Скрипник:
– Національні виміри мистецьких явищ не викликають дис-

кусій у наших найближчих сусідів – ні в Росії, ні в Польщі, ні в 
прибалтійських країнах. Згадаймо, зокрема, резонансні, хоча й 
патріотичні, кінострічки М. Михалкова та Є. Гофмана. В Україні 

ж за інерцією суспільної думки радянських часів національна 
тематика неоднозначно сприймається в різних мистецьких се-
редовищах. Національні елементи в культурі розглядаються як 
насадження „нормативізму”, що унеможливлює творче само-
вираження, а патріотичні елементи однозначно засуджуються. 
Спрацьовує характерна для деяких митців давня світоглядна 
парадигма нейтральної самореалізації, дистанціювання від 
малопрестижної, периферійної, а то й небезпечної за радян-
ських часів української тематики.

Проте згадані фільми, як і багато інших мистецьких явищ, 
дають підставу стверджувати, що важить не стільки національ-
на чи глобальна загальнолюдська сутність фільмів, їхні патріо-
тичний пафос чи інтернаціональна спрямованість, скільки гли-
бина мистецького та психологічного осмислення суспільних 
реалій, талант режисера, його проникливість, відчуття епохи, 
вміння актуалізувати і відобразити художніми засобами кон-
кретно національну проблему в загальнолюдському контексті.

Сергій Дзюба:
– Мистецтво опановує будь-які теми, патріотизму також. 

Все залежить від рівня таланту митця, оскільки патріотичний 
пафос без фальші притаманний, як правило, геніям та надзви-
чайно обдарованим письменникам. Патріотичність у мистецтві 
– це не публіцистика з надривом, не прямолінійні гасла.

У мене особисто тематика України найглибше асоціюється 
з рядками вірша Олександра Олеся „Гуси та лебеді в небі пли-
вуть...”:

… Хмари та гуси,
та лебеді там.
Звідки вони налетіли?
Серце хотілось би кинути вам,
Льот ваш звернути звеліти
вітрам,
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Щоб на Вкраїну летіли.
Ой, полетіть у мій край,
полетіть, 
Чорного смутку напийтесь, 
Зранене серце моє однесіть, 
Слізьми моїми пустелі зросіть, 
Кров’ю моєю розлийтесь.

Патріотизм у мистецтві – це пристрасть, її важко зімітувати 
людині байдужій. Ця тема – невичерпна й позачасова.

У багатьох митців любов до Вітчизни – від супротивного: за 
позірним, зовнішнім несприйняттям недосконалої Батьківщи-
ни часто проглядає щире вболівання за її долю, „національний 
сором”, вперше відчутий Тарасом Шевченком.

Як на мене, патріотичними є поезії і сьогоднішніх молодих 
митців: Павла Вольвача з його незбагненною закоханістю і за-
хопленістю власно витвореною „степовою Елладою”, Івана 
Андрусяка, поетичний світ якого розпочинається з підніжжя 
гори Палагни, Василя Слапчука, Ігоря Павлюка, Олександра 
Ярового та інших...

інтерв’ю записала олена Логвиненко,
м. Київ, 2001 р. 

Олена Логвиненко. Чи може патріотизм бути темою для мис-
тецтва? // Літературна Україна. – 2001. – 11 січня. – С. 5.

 Сентиментальна балада  
про реінкарнацію 

Слоника замучили
Кляті москалі,
Похилився слоник
Хоботом к землі:

„Прощавай же, Україно,
Ти ж мій рідний краю!
Безневинно молоденький
Слоник умирає!
Гей! Гей!”

Юрко Позаяк

Вже курличуть сумно в небі журавлі –  
Відліта „бандерівець” та й до „москалів”.
Хочеш чи не хочеш, а твоя душа,
Воскресає в грудях у кибальчиша.
Тут ти ніц не вдієш, треба вже звикать:
Бог – для всіх на світі і йому на...ть.

Ментовська балада

Там до мене зберуться друзі –  
Троглодити, анацефали –  
Псевдофльорки розкриють вульви,
Щоб скоріш ми їх запізнали.
… Й масіпусінький на травинці
Мент сюрчатиме у сюрчалку.

Юрко Позаяк 

Всі малюки по-своєму прекрасні,
Тому у мене – мрія золота:
Мов троглодит, світитися від щастя
І гладити маленького мента…
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Балада про мудака

Своїми синіми очима
На мене не дивись, Мальвіно,
Ти маєш справу не з П’єро,
Ти маєш справу з Буратіно!

Юрко Позаяк

Коли в Юрка світлину попрохав,
Себе у нього не знайшлося більше:
„Ти, головне, не переплутай вірші,
А знімок дай якогось мудака…”.

Якийсь мудак ковтав „Вдову Кліко” –    
Я все, що міг, тоді йому відрізав!
Залишив тільки вуса на мармизі,
Аби усі подумали: Юрко…

І всі тоді подумали: це – він!
І навіть він впізнав себе чудово…
На знімку був Левко. А, може, Льова, – 
Хіба в журналах мало мудаків?!

В журналах їх таки – на різний смак,
Зникають, наче курява, безслідно…
А він стоїть, підморгує, мов рідний, –  
Моїм Юрком увічнений мудак!*

Дружні присвяти
* * *

Жінка постіль повільно стелить,
Під подушку кладе Дюма.

  Мар’яна Савка

Справ денних упоравши дещицю,
Про Париж шепчу тобі на вушко.
Знаю – щось хороше нам насниться:
Ми ж поклали Савку під подушку…*

* * *
   Олександру Кабанову

 
Свинячі вушка – модна страва нині:
Поету – „ШО”, як море – кораблю…
І чукча вже натхненно на крижині
Вирізьблює: „Кабанова люблю!”.** 

* Абсолютно реальна історія. Зізнаюсь нарешті: в антології інтим-
ної лірики „Пастухи квітів”, замість світлини Позаяка, поряд із добіркою  
Юркових віршів, знаходиться фото іншої особи. Кого? Чесне слово, не 
знаю…

* Мар’яна Савка – українська поетеса, дитяча письменниця, публіцист, 
літературознавець, головний редактор і співзасновник „Видавництва 
Старого Лева”.

** Поет, очільник популярного на пострадянському просторі журналу 
„ШО” Олександр Кабанов розповів, що цього року бюджет часопису за-
тверджувався в затишному київському ресторанчику, де особливо смаку-
вали поросячі вушка. Символічно, якщо згадати прізвище головного ре-
дактора…  
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* * * 
У Рауля Чілачави – 
Погляд дуже величавий:
Мов прокинувся від чар
В Києві грузинський цар.*

* * * 
У Димитра Христова – 
Вся душа розхристана.
Класний, як Колліна!**
Море – по коліна:
Від любові – п’яний,
Наче клен – багряний.***

* * * 
У Єтона Келменді – 
Вірші, наче бігуді:
Всі такі закручені,
Мов дівча заручене.
Втім, солдат удачі – 
Безперечний мачо!****

 

* * *
Хто у Чехії подружки?
Кіндлерова і Забужко.
Бо Оксану вже від Ріти
Нам повік не відділити.
Ми – лише картопля-фрі…
В чому істина? В сестрі!*

* * *
Інзі Крукаускене

Тихше, галасливий світе,
Адже для твого буття
Знову маю народити
Вірша, пісню… Чи дитя?**

* * * 
   Вірі Чорний-Мешковій 

Знов мені не спалося до ранку:
Пліткували про людей фіранки;
У серванті чашки не по ділу,
Наче голуби, протуркотіли;
І диван по-чорному скрипів – 
Теж до Македонії хотів…***

* Рауль Чілачава – видатний грузинський та український поет і дипло-
мат.

** П’єрлуіджі Колліна – колоритний футбольний арбітр, який просла-
вився своєю справедливістю.

*** Дружина відомого болгарського поета Димитра Христова – україн-
ська письменниця Анна Багряна.

**** Єтон Келменді – знаменитий албанський поет із Бельгії, вірші яко-
го надруковані в 22 державах. В Україні його поетична збірка вийшла в 
перекладі Анни Багряної.

* Ріта Кіндлерова блискуче переклала чеською романи Оксани Забужко 
„Польові дослідження з українського сексу”, „Сестро, сестро” та „Музей 
покинутих секретів”.

** У молодої і вродливої письменниці з Литви Інги Крукаускене (творчий 
псевдонім Inga Dream) – п’ятеро дітей! 

*** У віршах македонської письменниці українського походження Віри 
Чорний-Мешкової речі поводяться, як люди.
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* * *
Згодні й на туман, аби зарплати!
Клянемо не Темзу – власну піч…
Україна буде процвітати – 
Полюбіть її, як Віра Річ.*

  
* * *

   Ігореві Павлюку

Ніч. Санкт-Петербург. Бандити.
Фінка. Стежечка у рай… 
„Як не маєш закурити, 
То Єсєніна читай!”.

… Третя пляшка йшла по колу,
Сльози крапали в рукав.
Я читав їм, як ніколи, – 
Ніжні вірші Павлюка.** 

* * *
Іванові Бондаренку* 
Хіроші Катаока**
Наталії Бортнік***

Ліг на городі і дивлюсь увись –  
Яке на Батьківщині небо синє!
Так хочеться заснути в Україні…  
Й прокинутись в Японії колись.

  

* Віра Річ (1936-2009) – англійська письменниця, перекладач української 
класики та сучасної літератури, великий друг України.

** У Санкт-Петербурзі в чудовому перекладі російською побачила світ 
книжка українського поета Ігоря Павлюка „Исповедь последнего волхва”.

* Іван Бондаренко – відомий український перекладач класичної і сучасної 
японської поезії, доктор філологічних наук, професор, заступник директо-
ра Інституту філології Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка. Тривалий час жив і працював у Японії на посаді професора 
університету.

** Хіроші Катаока – японський літературознавець, кандидат філоло-
гічних наук (дисертацію захистив в Україні), викладач Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. 

*** Наталія Бортнік – перекладач творів давньої японської літератури 
українською мовою.
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* * *
Романові Гамаді*
Надії Вишневській**
Сограбу Рагімі***

Тлумачить вірші – теж велике чудо
(Я – лиш поет. І зовсім не святий):
Це – наче переплюнути верблюда
І по веселці річку перейти!

* * *
Знов вовки – неситі й незамінні,
Досі люд їм писки не натовк…
Тільки гріє душу Україна – 
Та, яку створила Віра Вовк.****

* * *
„MARa” – це не полуда,
А справжнє Боже чудо:
Хоч є на що дивиться,
Коли в очах троїться!*****

* * *
   Фотіні Папаріга

У Греції все є, аби знаття,
Чого моя душа насправді хоче?!
Я Вас шукав, здається, півжиття,
Ви впорались зі мною за півночі…*

* * *
Борисові Олійнику

Були серед кремлівської когорти
І повернулись – ненька ж бо одна!
Я все життя лечу красивим чортом
Крізь темну ніч – до Вашого вікна.

* * * 
Олесеві Ульяненку

Був без понтів, мов бог чи дивний гном;
Страждав, як бог, і не щадив здоров’я…
Хтось каже, ніби ти писав вином.
Це ми – вином. А ти, як справжній, – кров’ю.  

* * *
Павлові Загребельному

Чи є життя у Штатах? Я не знаю:
Мій Бог – у вишиванці, як Павло.
Щось є, по-загребельнівськи безкрає…
А ось хохлам усюди – лиш облом.

* Роман Гамада – відомий перекладач перської класичної літератури 
(серія „Скарби сходу”, видавництво „Навчальна книга – Богдан”), сходозна-
вець, літературознавець, викладач Львівського національного універси-
тету імені Івана Франка.

** Надія Вишневська – перекладач із перської мови, художниця.
*** Сограб Рагімі – знаний іранський поет зі Швеції.
**** Віра Вовк – видатна українська письменниця і перекладач із Бразилії.
***** Група „MARa”(Маріанна Хлопек-Лабо, Анна Тилютка та Роксана 

Кжемінська) – польські перекладачі і науковці з Яґеллонського університе-
ту в Кракові.

* Фотіні Папаріга – доктор філософії з Греції, перекладач віршів Сергія 
і Тетяни Дзюби.
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* * *
   Володимиру Погорецькому

Дружина спить, неначе мирний атом,
А я вдивляюсь у слова-коралі, – 
Так затишно у Вашій „Пекторалі”,
Що хочеться до ранку всіх кохати!*

* * *
Ірені Карпі

Наснилося: я – піца в Гімалаях,
А потім – чупакабра у раю…
Та все одно я Карпу дочитаю
І вкотре вже гуманно не приб’ю.**

   
2012 р.

* * *
Сергієві Руденку

В Сергія Р.* попереду усе:
Йому ще їздить на „Червоній фірі”,
В „Літ. Україні” друкувать есе
І до Канади відлітать у вирій.

Йому ще пити разом з „Бу-Ба-Бу”
Сумську горілку від Гриценка Колі,
Кохати музу – тричі на добу, 
І Льоню Ку** обписувать – на волі!

Він взагалі ще житиме „ніштяк”:
Як Льоня Кра**, як наше „третє око”…
Аж доки добрий Юра Позаяк
Тихесенько ударить шлакоблоком.

   

* Володимир Погорецький – письменник, головний редактор журналу 
„Золота пектораль”.

** „Піца «Гімалаї»” – роман популярної письменниці, співачки, журналістки і  
мандрівниці Ірени Карпи.

* Сергій Руденко – це „Буквоїд” (найпопулярніший книжковий портал на-
шої держави), книги про вітчизняний політикум і добре серце. 

** Тут автор має на увазі президентів України – присвята була написа-
на на початку правління Льоні Ку… 
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ФрАгМеНти
(відгуки) 

Презентація роману Юрія Мушкетика „На брата 
брат” у Чернігівському музеї Михайла Коцюбинського

„А справжня слава – це прекрасна жінка, що на могилу квіти 
принесе”, – написала колись Ліна Костенко. У цих прекрасних 
рядках, безперечно, є доля істини. Справді, скільки репресо-
ваних, усіляко нищених недавньою Системою письменників 
тільки тепер знайшли своїх читачів. І ми вже пишемо: видат-
ний Винниченко, видатний Хвильовий, видатний Стус… Тільки 
тепер ми починаємо розуміти велич, непересічність нашої лі-
тератури, яка може і повинна стояти в одному ряду з кращими 
літературами світу.

Нещодавно Чернігів тепло вітав свого земляка, голову Спілки 
письменників України Юрія Мушкетика. У музеї Михайла Коцю-
бинського відбулася презентація його роману „На брата брат”, 
який побачив світ у видавництві „Рада”. Книжка має ошатний 
вигляд, її із задоволенням купували чернігівці, отож Юрію Ми-
хайловичу довелося дати багато автографів. Відкрив свято ди-
ректор музею, онук класика – Юлій Коцюбинський. А художник 
Анатолій Шкурко подарував Юрієві Мушкетику свою картину.

Літературознавець Михайло Слабошпицький зазначив, що 
історики дуже часто виступають проти експансії письменників 
в історію. Однак відомий же, наприклад, випадок, коли дру-
карка, передрукувавши роман Томаса Манна „Йосип та його 
брати”, вигукнула: „Тепер я знаю, як було насправді!”. Або ще 
така анекдотична ситуація: йде вистава за п’єсою Бернарда 
Шоу. Закінчується. З ложі театральних критиків – пронизливий 
свист, а публіка захоплено кричить: „Автора! Автора!!!”. 

Історики критикували й самого Шекспіра. Проте історія – 
дуже серйозна річ, щоб довіряти її тільки історикам. Бо пись-

менника, який пише історичний роман, цікавлять приховані 
пружини в душах людей: чому вони (люди) чинили саме так, а 
не інакше. Взагалі ж, історичні романи завжди користувались 
попитом у читачів. Не даремно ж найвідоміші наші прозаїки-
сучасники творять саме в цьому жанрі (Павло Загребельний, 
Роман Іваничук).

Флобер говорив, що навіть римську історію треба „пере-
писувати” кожні десять років. Ні, історія не змінюється – змі-
нюється наше уявлення про ті чи інші історичні події. Тут без 
письменників не обійтись!

Роман „На брата брат” – це справді один із найкращих творів 
Юрія Мушкетика. Тут розповідається про долю братів Супру-
нів, про долю українського народу. Події відбуваються за часів 
Івана Виговського, коли через амбіції, чвари між тодішніми „по-
водирями українського козацтва” почалась епоха української 
руїни, що продовжується й досі. Ніби якийсь національний рок 
Дамокловим мечем висить над нашим народом! Правий був 
Гегель, який сказав: „Історія вчить, що вона нічому не вчить!”.

Презентація Юрія Мушкетика продовжувалася, люди апло-
дували, проте ніхто не очікував сюрпризу: композитор Микола 
Збарацький написав дві пісні („Могилу копали” та „Вернешся 
назад”) на вірші Юрія Мушкетика. Особливо сподобалася мені 
пісня „Вернешся назад”, в якій і сум за прожитими роками, і 
„осінь життя”, й міркування про призначення людини на землі. 
Зал нагородив авторів пісні щирими оплесками, а Юрій Михай-
лович із властивою йому скромністю зауважив: „Музика – гар-
на, а слова – так собі…”. До речі, вийшла в світ і збірка поезій 
Юрія Мушкетика „Чорний вершник”.

Юрій Михайлович розуміє, що далеко не всі його твори ви-
тримали випробування часом. Роман „На брата брат” писав-
ся з якимось молодечим завзяттям. Хотілось розповісти про 
неординарну людину – Івана Виговського – ім’я якого було спа-
плюжене за радянських часів. Взагалі ж, ми ще так мало знає-
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мо про наше минуле, про ту ж Запорізьку Січ. Козаків прийня-
то було змальовувати такими собі безпросвітними п’яницями 
та гульвісами. Проте багато з них зовсім не вживали оковитої, 
були дуже освіченими людьми, вивчали іноземні мови. Скажі-
мо, Семен Палій знав латину, німецьку, французьку, польську! 
На Січі були школи і церкви. На Новий рік там якось зібрали 
оркестр з 300 (!) музичних інструментів (від тулумбасів – до 
клавесина і скрипок). 

Чи не вперше в житті Юрій Мушкетик поділився своїми 
творчими планами (раніше про його нові книжки ми дізнавали-
ся тільки тоді, коли вони виходили в світ). Виявляється, у Юрія 
Михайловича готові ще два романи. Один – детектив (про по-
шуки давнього літопису), інший – розповідь про козака-харак-
терника. Це – вигаданий персонаж. Роман витворений у двох 
планах: паралельно говориться про нібито подвиги козака і 
про те, як воно було насправді. Що ж, почитаємо!

Наприкінці зустрічі Юрій Мушкетик видав інтригуючу історію 
про випускників Ніжинського ліцею – Гоголя, Гребінку та Нес-
тора Кукольника, які подалися до Петербурга. Перші двоє не 
мали великого прижиттєвого визнання, зате Кукольник купав-
ся у розкошах і славі. Тепер від нього залишилося лише кілька 
маловідомих романсів. „Всі ми трохи кукольники…” – підсуму-
вав Юрій Михайлович.

Ні, я переконаний, що Україна пам’ятатиме своїх видатних 
письменників довго й гарно. А Чернігівщина завжди рада ба-
чити свого земляка, скромну і шляхетну людину – Юрія Муш-
кетика.

1996 р.
Дзюба Сергій. Настільна книга для політиків // Літературна 

Україна. – 1996. – 16 травня. – С. 2; Чернігівські відомості. – 1996. – 
26 квітня. – С. 5.

Друга домівка Михайла Слабошпицького

Відомий письменник, літературознавець Михайло Слабош-
пицький вважає Чернігів своєю другою домівкою. І недаремно. 
Тут його люблять, шанують. У цьому ще раз можна було пере-
конатись, побувавши на творчому вечорі Михайла Федотови-
ча з нагоди його 50-ліття в літературно-меморіальному музеї 
Михайла Коцюбинського. Зал був переповненим. Атмосфера 
вечора – щирою і зворушливою. 

Директор музею Юлій Коцюбинський розпочинаючи свято, 
наголосив, що письменник Слабошпицький ніколи не був 
кон’юнктурником, завжди чесно робив свою справу, ось чому 
Михайло Федотович користується такою повагою у людей. На 
жаль, зараз українці чубляться між собою, аж пір’я летить. 
Дуже багато пустослів’я: кожен вважає себе патріотом, біль-
шим за інших. Проте ще у стародавніх еллінів на стіні храму 
Аполлона було написано: „Дотримуйся в усьому міри”. Ось це 
почуття міри притаманне Михайлові Слабошпицькому. 

Андре Моруа, коли писав про Бальзака, Гюго, показував їх 
не ідолами, а живими людьми. Чого там – немало українських 
літературознавців вдавались до глянцю й схематичності. Тоді 
схема заміняла людину. Проте Михайло Федотович таланови-
то написав про Тодося Осьмачку, Марію Башкирцеву. І правди-
во. Вийшов не панегірик, а об’єктивне дослідження про життя 
і творчість людини. Генія, але людини.

Слабошпицький – це точність дефініцій, виваженість, про-
зорість письма (світле, але насичене). Часто критики не дуже 
намагаються зрозуміти автора. Вони підходять до нього зі сво-
їми стереотипами і, відповідно до цих стереотипів, ставлять 
вимоги. Але Михайло Федотович завжди заглиблюється й про-
никає у твір, який рецензує. Як він чудово написав про Васи-
ля Земляка, Григорія і Григора Тютюнників, Бориса Харчука, 
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Валерія Шевчука, Леоніда Кисельова, Романа Іваничука! Не-
даремно письменник удостоєний премії імені О. Білецького 
за кращі твори літературно-критичного жанру. А ще ж Слабо-
шпицький – автор творів для дітей. Він знаходить час для гро-
мадської та видавничої діяльності. Творчість його –  багато-
гранна і широкомасштабна.

Юлій Коцюбинський розповів, що знайомий із Михайлом Фе-
дотовичем понад 20 років. Доля звела їх на перехресних стеж-
ках і Юлію Романовичу завжди приємно знати, що в Києві живе 
його духовний брат, який вважає Чернігів своєю другою домів-
кою. Директор музею М. Коцюбинського подарував ювіляру три 
картини чернігівського художника Леоніда Могучова. Свою кар-
тину вручив письменникові і відомий митець Анатолій Шкурко.  

Літературознавець Михайлина Коцюбинська, племінниця 
класика, процитувала П. Грабовського, який сказав, що патріо-
тів – багато скрізь, а робітників щось не чути. Так ось Михайло 
Слабошпицький – робітник. Якби його не було, то таку людину 
треба було б створити. Людину діла. Михайло Федотович вміє 
працювати й реалізувати себе в різних площинах. Він знахо-
дить і показує нам людей практичних, які не хочуть бути бідни-
ми. У нас же був культ бідності. Це – складне питання. Але ми 
не знали, що в нас було стільки меценатів. І зараз є такі люди. 
Слабошпицький вміє толерантно прислухатись до різних точок 
зору й координувати зусилля – в цьому оснований пафос його 
громадської діяльності. Приїжджають люди з різних країн світу, 
і Михайло Федотович приділяє їм не „барабанну”, показну ува-
гу, – він дійсно прагне допомогти вирішити те чи інше питання.

Від імені всіх педагогів гостя привітала Антоніна Коцюбин-
ська: „Страх як люблю розумних людей!”. Виступили кобзар-
лірник, заслужений артист України Василь Нечепа, дует автор-
ської пісні, переможці обласної „Червоної рути” Інна й Тетяна 
Чабан, тріо бандуристів „Журавка”…

„Високодостойне товариство! – звернувся до присутніх Ми-
хайло Слабошпицький. – Мені наговорили стільки несправед-
ливо гарних слів, що я себе почуваю людиною, яка отримала 
привілей побувати на власних похоронах”. Це, звичайно, жарт. 
А якщо серйозно? Врубель так майстерно намалював портрет 
Брюсова, що той сказав: „Художник зіпсував мені ціле життя”. 
Бо потім Брюсов був змушений увесь час ставати навшпиньки, 
щоб дорівнятися до свого зображення на портреті… 

Коли нам – 20, ми думаємо, що 50 – це вже така старість, 
що невідомо, для чого в такому віці й жити. І от виповнюється 
50, і ми переконуємося, що це – не так і багато… Взагалі ж, 
Лев Толстой говорив, що брати треба високо, а течія потім ви-
значить твою „норму”. Але треба постійно до чогось прагнути. 
Тільки дурень всім задоволений.  

Ювіляру (чи „під’ювіляру”, як він себе назвав) щастило на 
гарних людей, що мали на нього визначальний вплив, фор-
мували як особистість. „Мені випало нещастя займатися кри-
тикою”, – знову пожартував Михайло Федотович. Якось В. 
Близнець зауважив, що дуже легко стати відомим критиком. 
Просто не треба ніколи нікого хвалити. Бо коли ти похвалиш 
одного письменника – 99-ти іншим це не сподобається. А якщо 
розкритикуєш одного літератора – 99 інших будуть задоволені. 
Це – теж жарт, у якому є гірка істина.

Немало добрих слів Михайло Слабошпицький сказав про 
видатного українського мецената з Канади Петра Яцика: „Він 
належить до того рідкісного типу людей, які вже з першого по-
гляду викликають глибоку довіру. Ще не знаєш, хто і що ця 
людина, ба навіть і приблизно не здогадуєшся про те, але вже 
відчуваєш: вона не прагне видаватися якимось кращим чи 
значнішим, аніж є насправді. Спокійний, самозосереджений і 
доброзичливий, Яцик справляє враження чоловіка справді на-
дійного. Як кажуть, на таких можна покластися; вони мають 
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тверде слово, не щедрі на всякі обіцянки й запевнення, але 
вже пообіцявши щось, неодмінно виконають, хоч би яких зу-
силь це їм коштувало (шкода, що ця обов’язковість поміж нас 
не менш рідкісна, аніж талант; такої внутрішньої дисципліни й 
справді повсякденного, повсякчасного дорожіння своїм рено-
ме нам бракує і бракує). Вже потім я не раз переконувався в 
справедливості того першого враження від Петра Яцика. Єди-
не тільки, на що міг для себе відповісти: це в нього вроджене 
чи вироблене життям? Так, він творив себе, наче писав книгу 
чи ліпив скульптуру, прагнучи довершеності, орієнтуючись на 
еталони культури ділового світу, відсікаючи в собі такі ана-
хронічно-карикатурні риси, як розхристаність душі, безвідпові-
дальна й пустопорожня балаканина й усе до цього подібне, що 
так прикро вражає нас у багатьох людях. Але якби Яцик не мав 
вроджених даних отієї діловитості й відповідальності, то важко 
повірити, що він так далеко просунувся б у процесі самовихован-
ня й самовдосконалення. Це б нагадувало будівництво хати без 
фундаменту. Хоч яку б архітектурну вигадливість споруда мала, 
хоч який добротний матеріал для неї було затрачено і хоч як ста-
ранно її збудовано, однак саме через відсутність надійного фун-
даменту вона ніколи не змогла б дорівнятися в досконалості й 
надійності тим, які це мають. Передумуючи його багате на склад-
ні перипетії життя, я не раз допевнювався: він – людина, яка не 
губиться за несприятливих чи й критичних для нього ситуацій, а 
навпаки – змобілізовується, збирає всі свої інтелектуальні й мо-
ральні сили для рішучих дій. Слабший нітиться, деморалізуєть-
ся, що й може стати початком програшу, внутрішньої готовності 
примиритися з поразкою ще тоді, коли об’єктивно зберігається 
шанс виграти, – але він уже опустив у безнадії руки. Яцик же 
не припускає й думки про капітулянтство. Він бореться до кінця, 
прагне скористатися кожним – бодай і найменшим – шансом. І, 
певно, саме тому здебільшого перемагає”.

„Я вичитав у газетах вражаючий факт, – розповів Михай-
ло Федотович. – Космонавти брали для експерименту в політ 
проросле зерно пшениці. Посадили, якщо це можна так на-
звати, його там, де панує стан невагомості. Тобто випустили в 
плавання по кораблю зернинки, з яких уже повитикалися ба-
дьорі паростки. Того, що сталося, космонавти не передбачили. 
Паростки збунтувалися. Позбавлені відчуття земного тяжіння 
й ґрунту, вони поповзли назад у зернини, а потім із середини 
розірвали їх. Цей факт мимоволі спроектувався на біографії 
українських емігрантів. Очевидно, декого з них опанував у чу-
жому середовищі стан того зерна в невагомості. Один із таких 
трагічних прикладів мені постійно стоїть у пам’яті. Це – гнаний 
демонами страху й переслідування поет Тодось Осьмачка. 
Він не прижився в Новому Світі. Його психіка вибухнула, і, по-
збавлений відчуття живлющого ґрунту й рідного тяжіння, він 
загинув, мов те зерно в космосі. Ця аналогія між зерниною в 
невагомості й людиною в еміграції має одну істотну корективу. 
Довкола зерна об’єктивно існував фактор, що вбивав його. А 
щодо людини, то цей фактор – суб’єктивний; він може бути в 
ній самій, виражений в одній сильніше, в іншій помірніше. В 
одних вистачає волі, щоб його здолати, в інших – ні. У Яцика 
вистачило. Адаптація в новому середовищі минула загалом 
безболісно, без помітних втрат. Він стояв на землі. Його вну-
трішня сила допомагала силі земного тяжіння. Наполеонові 
належить такий парадокс: „Кожна битва виграється чи програ-
ється ще задовго до початку її”.      

Анатоль Франц якось зізнався: „Пишу про пригоди власної 
душі у світлі того твору”. Мабуть, так пише і Слабошпицький. 
В. Дончик одного разу сказав йому: „Ти, Мішо, критик-імпре-
сіоніст”... А про мецената Петра Яцика Михайло Федотович 
міркує так: „Це – людина, яка значною мірою впливає на наше 
мислення”. Саме особа героя й зумовила успіх цієї книги.
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„Зараз у мене має бути шосте почуття радянського народу – 
„чувство глубокого удовлетворения”. Я не розбещений такими 
бенефісами і розумію, що тепер мені треба щось пообіцяти, 
– зауважив Михайло Слабошпицький. – І мені це дуже легко 
зробити. Я обіцяю писати про те, що мені видається цікавим. 
Адже творчість – це як наркотик. Чехов колись сказав: „Писа-
тель – это больная жена, голодные дети, язва желудка и тщес-
лавие, тщеславие, тщеславие…”.

Після цих слів присутні поцікавились у Михайла Федотови-
ча його здоров’ям, і „під’ювіляр” розповів короткий анекдот:

– Як здоров’я? – запитали у Рабиновича. 
– Не дождётесь! – відповів той…
На завершення Юлій Коцюбинський побажав відомому 

письменникові та видавцеві добра і таких зустрічей, як у нього 
була з Петром Яциком. Адже це – невипадкова зустріч: „Рыбак 
рыбака видит издалека…”. 

Приїжджайте ще, Михайле Федотовичу. Раді з Вами поспіл-
куватися. І привозьте свої книжки – вони потрібні людям!

1996 р. 
Матеріал надрукований у газетах „Молодь України” та „Черні-

гівські відомості”. 

Перепады тишины (предисловие к публикации поэта 
Алексея Крестинина)

Только слепым котятам
Может присниться
Вкус молока
В виде пушистого неба, 
Спят, тычась в него носами,
И вздрагивают,
Когда промахнутся.

Эти замечательные стихи написал Алексей Крестинин – 
поэт, не отягощённый громкими титулами в литературе. Да 
они ему, наверное, и не нужны. Потому как трудно у нас, на 
Черниговщине, найти более скромного поэта, чем Алексей. Он 
сидит напротив и улыбается: „Напиши, что родился, учился, а 
хвалить – не нужно…”. 

Родом Алёша из Липецкой области. Если бы не стал 
военным, возможно, был бы художником. Ходил в студию изоб-
разительного искусства, рисовал от души „всё, что взбредёт 
утром на ум”. Но судьба распорядилась по-другому. Закончил 
Тамбовское авиационно-инженерное училище и служит те-
перь верой и правдой в Вооружённых Силах Украины – рус-
ский по национальности. 

Живу с простуженной богиней
Под сенью капель дождевых…

У Алексея – красавица-жена, двое очаровательных детей: 
мальчик и девочка. С будущей супругой познакомился на ра-
боте в воинской части.

– В поэзию пришёл поздно, – рассказывает собеседник, – 
в училище. Тогда появилось то, что уже можно было назвать 
стихами…
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– Назови свои самые любимые.
– „Куда ж теперь – на все четыре стороны…”, „У тебя 

привычка быть хорошим…”. Это – сейчас. Я изменяюсь – из-
меняются и мои стихи.

– А если говорить о классике?
– Есенин. Он – естественен и прекрасен. Эталон поэзии. 

Люблю стихотворения Арсения Тарковского, Максимилиана 
Волошина, Бориса Чичибабина. Если говорить о прозе – Вла-
димир Набоков, Фёдор Достоевский…

– Ты увлекаешься философией. Наверное, уже читал Ниц-
ше, Шопенгауэра?  

– Читал. Но отрицательно отношусь к подобным личнос-
тям. Иное дело – Николай Бердяев. Его философия близка…

У Алексея Крестинина – публикации в черниговской и челя-
бинской областных „молодёжках” да пока единственный, од-
нако по-настоящему талантливый сборник стихов „Перепады 
тишины”. Конечно, его, как поэта, могут и не замечать 
некоторые литературные „боженьки”. Но ведь: „Такая долгая 
ночь – рукой подать до конца света”, – это тоже его, крести-
нинское.

Такие стихи будут помнить и через сто лет.
1993 г. 

Дзюба Сергей. Перепады тишины: Предисловие к публикации 
поэта Алексея Крестинина // Наш край (Чернігів). – 1993. – 11 ве-
ресня. – С. 3.     

Євген Товстуха: „Ми – сонячний народ!”

Відомий лікар-фітотерапевт, академік Є. С. Товстуха – ро-
дом із Придесення. Зараз він мешкає в Яготині, де знаходить-
ся його знаменитий фіто-центр. Понад тридцять років Євген 
Степанович попрацював у різних регіонах України, займаю-
чись улюбленою справою. Це – справжній подвижник! 

Зустріч з Євгеном Товстухою відбулася в Чернігівській об-
ласній філармонії. У залі яблуку ніде було впасти. Люди стоя-
ли в проходах, щоб поспілкуватися з відомим земляком і при-
дбати його книжки про дивовижні властивості цілющих трав. 
Виступав камерний оркестр обласної філармонії під керівниц-
твом… Петра Товстухи – сина Євгена Степановича.

Відкриваючи це мистецьке свято, літературознавець Михай-
ло Слабошпицький процитував англійського класика Чарльза 
Сноу, який сказав, що давно скінчився час людей-енциклопе-
дистів, тому повноцінний інтелектуальний діалог – неможли-
вий. До деякої міри Чарльз Сноу мав рацію. Це стверджував 
і Максим Горький, котрий усвідомлював, що тепер кожен фа-
хівець приречений нести горб своєї вузької справи, отож ми 
ніколи не порозуміємось.

Але наприкінці ХХ століття з’явилися люди, які успішно ре-
алізують себе в різних галузях. Скажімо, в медицині та літе-
ратурі. І це – зрозуміло: ще в часи античної Греції медицина 
теж вважалася мистецтвом. Адже медицина й література – то 
гармонія. Гармонія душі і тіла!

Євген Товстуха – етнофілософ. Це – людина, яка намага-
ється сполучити всі знання нашого народу, що були, здавалося 
б, безнадійно втрачені. Він – автор грандіозної монографії „На-
родна медицина українців”. Це – синтетична праця про культу-
ру, історію, філософію нашого народу і його стосунки зі світом. 
На жаль, ми надто по-варварському ставимось до природи. 
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Як сказав один російський поет: „Природа неслышно уходит 
из нас, как девочка с праздника взрослых”. Тепер з’явився 
ще один різновид комплексу українців – „пупоцентризм”, коли 
вони починають говорити про себе, як про якихось месій. Але 
це – тільки зворотний бік однієї й тієї ж медалі…

Привертає увагу і система теологічних поглядів Євгена Тов-
стухи. Він цікаво пише про те, що здобув і втратив наш народ, 
прийнявши християнство. Недаремно, наприклад, в Естонії 
так дбайливо відроджується все, пов’язане з їхніми національ-
ними богами. 

Багатогранність Євгена Степановича засвідчують і його 
книги про Лисенка, Стеценка, Степового – великих українських 
композиторів. Але тільки в незалежній Україні талановитого 
автора прийняли до Спілки письменників. Свого часу йому не-
абияк попсували нерви можновладці – Євген Товстуха завжди 
принципово відстоював національні пріоритети: українські тра-
диції, звичаї, фольклор, культуру, літературу, мову.

Виступаючи на святі, відомий лікар розповів землякам, як, 
після закінчення Київського медичного інституту і роботи в Рів-
ненській області, доля закинула його у Козелець, на Чернігів-
щину, де й народився син Петро. Але за доносами тодішніх 
КДБ та райкому партії він змушений був залишити це місто 
– дорого обійшлося Євгену Степановичу бажання вивчати фі-
тотерапію, яка тоді вважалася лженаукою, що не відповідає 
радянському способу життя…

Зараз Є. Товстуха закінчив одразу три нових книги. Це: „Лі-
кувальна магія українців” і „Аптека на городі” та збірка поезій 
„Краплина вічності”. Всі вони незабаром побачать світ. А ще 
Євген Степанович попрацював і над своєрідним дослідженням 
про українські національні етнічні алкогольні напої. Звичайно, 
українці завжди пили, але як і з чого треба готувати міцні напої, 
щоб якомога менше зашкодити власному здоров’ю? В давні 

часи додавались м’ята, чебрець, інше зілля. Скуштувавши цих 
напоїв, людина не ставала рабом „зеленого змія”.

„Ми – сонячний народ!“ – сказав Євген Товстуха. Адже ве-
ликий український вчений Володимир Іванович Вернадський 
вважав нас, українців, дітьми сонця, наділених багатьма різно-
манітними талантами. 

Євген Степанович читав свою поезію: про Україну, любов, 
природу. Запам’ятався процитований ним афоризм: „Соло-
вей закінчив консерваторію стаціонарно, а горобець – заочно, 
тому вони так і співають…”. 

А ще Є. Товстуха продиктував цілющий рецепт: від радіації 
та багатьох хвороб. Треба взяти по одній столовій ложці коре-
нів дикого цикорію, кореневищ пирію повзучого, плодів шип-
шини, листків і стебел м’яти перцевої, листків кропиви-дводом-
ної, трави споришу, насіння посівних вівса та льону. Потім все 
змішати, заливши 1-1,5 літрами води. Кип’ятити п’ять хвилин і 
чотири години настоювати. Вживати по дві столові ложки тричі 
на день протягом 1,5-2 місяців. Далі – сім днів перерви і ще 2-3 
місяці лікування. Є й інший варіант: вживати настій впродовж 
місяця щоквартально (раз на три місяці). Пити настій треба до 
їжі. Цей рецепт перевірено протягом десятків років.

Взагалі ж, у селі біля кожної української хати раніше можна 
було побачити і материнку, і калину, і чебреці… Це – така ет-
нічна суголосність: щоб і для краси, і для здоров’я. 

Наприкінці зустрічі Євген Товстуха побажав усім нам жити в 
гармонії з природою, бути здоровими й вірити у майбутнє не-
залежної України.

1996 р.
Дзюба Сергій. „Ми – сонячний народ!” // Чернігівські відомості. – 

1996. – 5 липня. – С. 4.       
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Кухарук Роман. Пригоди Котамури. – К.: Видавничий 
центр Кухарука, 1996.

Чув, що література є різна: хороша, погана і дитяча. Хто так 
каже – дуже помиляється. Справді, й у нинішні скрутні часи 
книжок для малечі видається не так уже й мало. Проте нерідко 
дітлахи читають їх без особливого задоволення. Бо вони, діти, 
хочуть, щоб було не лише зрозуміло, але й цікаво. Пам’ятаєте, 
з яким задоволенням усі ви читали, наприклад, роман „Чарів-
ник смарагдового міста”? Є ж ньому щось таке, що приваблює, 
мов магнітом, малечу! І зараз дітлахи із задоволенням чита-
ють про Малюка й Карлсона, який мешкає на даху. І їхні діти 
читатимуть. І діти їхніх дітей…

Отож для малечі треба писати дуже талановито, не нудно. 
Ви пригадуєте хоча б один роман-казку українською мовою 
для дітей, який побачив світ протягом останніх десятиліть? 
Ні?! І я теж, як не силкуюсь, не можу нічого пригадати! Склад-
но, дуже складно написати справді хороший роман для дітей 
– так, щоб їм, дітям, було цікаво цей роман читати. І не лише 
дітям, а й дорослим! 

Наприкінці 1996 року у видавничому центрі Кухарука по-
бачила світ книжка Романа Кухарука „Пригоди Котамури”. 
Взагалі, тут вийшла вже не одна гарна збірка. Саме тут під-
готовлено до друку антологію молодої прози „Тексти” (її потім 
випустило видавництво „Смолоскип”), збірку віршів „На поро-
зі хрещатого неба” лауреата міжнародних літературних кон-
курсів, кандидата філологічних наук, викладача Київського 
національного університету імені Т. Г. Шевченка Олександра 
Чекмишева (післямову до цієї книжки написала аспірантка 
Інституту літератури НАН України Тетяна Дзюба)… Центр Ку-
харука разом із кабінетом молодого автора Спілки письмен-
ників України проводить конкурс на кращі книжки для дітей. А 

потім лауреати цього конкурсу мають змогу видрукувати свої 
рукописи.

Роман „Пригоди Котамури” читатимуть. Чому? Бо написа-
ний гарною мовою, яка ллється, неначе музика. Тобто, з точки 
зору стилістики, книжка заслуговує високої оцінки. Роман має 
казковий і справді цікавий сюжет. У ньому – багато дивовижних 
пригод, які трапляються з Олесем Молочаєм та його друзями. 
Олесь із самої колиски читає „Кота Мура” Гофмана, тому його 
й прозвали Котамурою. Він знайомий із тюльпановим хлопчи-
ком. Звідки той взявся? Ось як про це розповідається у романі:

„Того літа мав пройти по долині величний бог Зевс. Німфа 
знала про те. І знала, що Зевс любить квіти і виконає їхні 
бажання. Вона стала квіткою – жовтою серед гарячих маків, 
синіх волошок, нарцисів і гіацинтів, песиків і кугутиків, коти-
ків, матіол.

– А ти хто? А ти хто така? – спитався Зевс у незнаної 
жовтої квітки.

– Я квітка без імені.
– Що ти тут робиш?
– Я хочу…
– Стривай. Я виконаю бажання, але за нього треба пла-

тити.
– А інші?
– Інші плачуть росою, збирають мед і пахнуть амброю 

нам на небо. А ти?
– Я буду все-все робити, що мені скажеш, мій сонячний 

Боже.
– Будеш Розлукою?
– Буду. Лиш подаруй мені файного хлопчика.
– Добре…
Так серед музики і квіток народився тюльпановий хлоп-

чик”.
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У романі Р. Кухарука – багато цікавих персонажів. Тут жи-
вуть і розмовляють Смішна Ложка, дід Воркіт, Перепуда, білий 
Гусак, поет Кумедрик, баба Воркотиха, мер Зелених Віників і 
великий друг жабоїдів Ілько Борщик, йойлики, Добрий Дідько, 
циган і циганчуки, король Карамуш, його дочка Сумнава, ко-
роль Бородатий Хо, Саламандра, принц Флорізель, пан Дико-
бразий, зірка Сіріус, індійка, мер Баклажан, Поболотник, Юля, 
звірі, дерева, води і люди, квіти і бджоли, небо і хмари, цілий 
Божий Світ…

Звичайно, не варто переказувати книжку – її треба читати. 
Що ж, побільше б у наших дітей було таких книг! 

1997 р.  
Дзюба Сергій. Книга, яку варто читати всією родиною // Семья 

– семь я (Чернігів). – 1997. – 17 січня. – С. 6.

Творчий вечір письменниці Ліди Палій (Канада) у Черні-
гівському музеї Михайла Коцюбинського

Чернігів відвідала поважна гостя з Канади, багатогранно-
го таланту жінка – поетеса, прозаїк, літературно-мистецький 
критик, художниця – Ліда Палій. До того ж, вона є головою 
Об’єднання українських письменників „Слово” – літературної 
спільноти, що об’єднує українців діаспори з різних континентів 
планети. Ця організація невтомно робила добру справу для 
української культури – пропагувала і видавала твори заборо-
нених та замовчуваних на рідній землі письменників, зокрема 
періоду „розстріляного відродження”. Прогресивна, творча 
частина української діаспори протягом десятиліть докладала 
зусиль, щоб імена й твори талановитих українців не загубили-
ся за „залізною завісою”, аби про них дізналися за кордоном.

Тепер у нас є можливість знайомитися з творчістю українців 
діаспори, відкривати для себе їх світ, пізнавати нові і вгадува-

ти знайомі, українські риси характеру, оцінювати духовну стій-
кість, дивуватися силі патріотизму, багато чого осмислювати. 

Зустріч із Лідою Палій відбулася в літературно-меморіаль-
ному музеї Михайла Коцюбинського. Гостя презентувала три 
свої книги: „Дивні птиці”, „Сон-країна” та „Без вітчизни”. Пред-
ставив її літературознавець Михайло Слабошпицький.

Народилася Ліда Палій на Галичині – дитинство майбутньої 
письменниці пройшло у Львові, але волею долі вона стала гро-
мадянкою Канади. Батько, Андрій Палій, відомий у передвоєн-
ний час львівський промисловець та громадський діяч, виму-
шений був залишити Батьківщину з приходом на західноукра-
їнські землі радянської влади. Мати поетеси – Анна Палій, яка 
нещодавно відзначила свій сторічний ювілей, мешкає з доч- 
кою в Торонто.

Книга поезій „Сон-країна” розпочинається присвятою: „Моїй 
добрій Мамі, яка навчила мене любити Рідну Землю”. А далі, 
як відзначив у передмові Іван Драч, – „легкі акварелі, написані 
павиним пером”:

Куди б вітри не віяли, 
в дощі, у бурі 
і в сонячні дні, 
бронзовий півень 
на даху у мене 
завжди повернений 
на схід.

Довгі роки вживання української душі в інше середовище, 
ностальгія, нелегальні поїздки на Україну, враження від поба-
ченого, роздуми відображались не лише в поетичній творчості 
цієї жінки, а й у графіці, есеїстиці. Перший приїзд Ліди Палій 
до Києва припав на 1968 рік. Її слово прийшло до нас разом із  
поетичним святом „Золотий гомін”, заворожило „карнавальною 
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гіперболізацією і графічною виразністю, що буває тільки тоді, 
коли в робітні автора зустрічаються різні музи” (Іван Драч). Вір-
ші Ліди Палій на початку 90-х років надрукував Богдан Бойчук 
у журналі „Світо-вид” (виданні Нью-йоркської групи, Київської 
організації Спілки письменників і Спілки театральних діячів 
України). Кілька років тому поетеса стала лауреатом літера-
турної премії імені Павла Тичини. 

Її поезія – меланхолійна, ретроспективна, інтимна, образно 
вишукана. Їй притаманні індивідуальні прикмети почерку, не-
схожість на інших:

Не тужи за осіннім листям. 
Сніг похова його гідно 
у високих курганах.
Вітер познімав білі шапки 
у смерек, 
а ті шанобливо похилились 
над мертвим літом.

Вірші Ліди Палій, на наш погляд, близькі до поезії Нью-
йоркської групи: Б. Бойчука, Б. Рубчака, Ю. Тарнавського.

Присутніх на зустрічі шанувальників і знавців поезії, пись-
менників, музикантів, художників, науковців цікавило все: осо-
бисте життя поетеси, організаційна робота в об’єднанні „Сло-
во”, творчі плани, її погляд на наше суспільство, жінок, політи-
ків, засоби масової інформації.

Гостя, зокрема, сказала, що, при великій кількості вродли-
вих жінок, на Україні практично не зустрічається гарних ба-
бусь. Напевне, через важке життя і нерівноправність українки 
передчасно перестають відчувати себе жінками. І розповіла 
випадок: завітав Михайло Слабошпицький до їхньої оселі, і 
тут її столітня матуся звернулася до нього з другого поверху: 
„Перепрошую, пане Михайле, що не можу до Вас вийти – я не 

нафарбована. Увечері я буду в порядку і зустрінуся з Вами…”.
Пані Ліда повідомила, що в цьому році складає з себе 

обов’язки голови об’єднання „Слово” і турбується, що не знає, 
кому їх передати. Кращих поетів і прозаїків діаспори не варто 
відволікати від творчої роботи задля буденних справ. З цими 
важкими обов’язками, можливо, впоралася б молода, енергій-
на і талановита Марія Ревакович – дружина Богдана Бойчука, 
яка навчається в докторантурі університету в Торонто. 

Взагалі, доки не було незалежної України, інтелігенція за 
кордоном тримала передові позиції. Зараз майже всі письмен-
ники діаспори – члени Спілки письменників України. Україна 
є – і це найголовніше. 

На питання про улюблених поетів та прозаїків Ліда Палій 
відповіла, що їй духовно близькі М. Вінграновський, І. Драч,  
В. Голобородько і М. Воробйов. У діаспорі – доволі неодноз-
начне ставлення до творів Юрія Андруховича „Рекреації” і 
„Московіада” та поезії літературного гурту „Бу-Ба-Бу”. Однак 
пані Ліда вважає, що творчість Андруховича має неабияку 
мистецьку вартість і виділяє його як прозаїка. 

На вечорі-зустрічі звучали пісні автора знаменитої „Козачки” 
– композитора Миколи Збарацького. Потім імпреза продовжи-
лася в неофіційній обстановці – у колі поетів Придесення. Та-
кож гостя ознайомилася з історичними пам’ятками Чернігова. І 
на прощання проникливо процитувала свого вірша: 

… А я оперлась на підвіконня
і думаю:
чи я тут справді?
Колись марення було явою, 
чи тепер ява стала сном.

1997 р. 
Дзюба Сергій, Потапенко Любов. „Куди б вітри не віяли…” // 

Чернігівські відомості. – 1997. – 3 жовтня. – С. 5.                               
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„Розкрита книга” (рубрика Леоніда Кореневича в газе-
ті „Літературна Україна”: що читають письменники)

Сергій Дзюба, м. Чернігів: – З періодики постійно читаю „Лі-
тературну Україну”, а також журнали „Кур’єр Кривбасу”, „Київ”, 
„Слово і час”, „Світо-вид”, „Сіверянський літопис”, „Березіль”, 
„Бористен” і „Терен”. 

Дуже схвилювали мене книжки „Голгофа” та „Навпростець 
по землі” поета Володимира Сіренка, який мешкає на Дніпро-
петровщині. Його вірші – гранично щирі і мужні:

Моє серце у важких лабетах,
цебенить солоне море з віч.
А на мене дивиться з портрета,
як начальник КДБ, Ілліч.

Ці рядки написані в далекому 1968-му. І таких поезій тут – 
багато. Я дізнався, що автор мав тісні зв’язки з такими диси-
дентами, як Оксана Мешко, Борис Антоненко-Давидович, 
Олекса Тихий… Він пройшов через нескінченні допити в КДБ, 
обшуки на квартирі, провокації. У 1985 (!) році був засуджений 
за сфабрикованою справою і засланий на примусові роботи 
під Астрахань. Але поет вірив і боровся.

Схиляюся перед мужніми людьми. А коли це – ще й поет! 
Справжнім відкриттям став для мене й Василь Слапчук. Рані-
ше я читав деякі його рецензії. Аж ось взяв збірки поезій Васи-
ля – „Мовчання адресоване мені” і „Укол годинниковою стріл-
кою” (ця книжка нещодавно побачила світ у Луцьку):

Найкоротший вірш
довший від ночі.
За кожним
крізь вушко голки проходжу.

Серце, наче вузлик.
Колись та й розв’яжеться.

На мою думку, Василь Слапчук – один із найталановитіших 
сучасних українських поетів. Пройшовши випробування Афга-
ністаном і тяжким пораненням, він зумів написати такі сильні 
й світлі вірші про кохання, про життя, на які ніколи не спро-
можуться деякі інтелектуали, котрі просто граються в поезію, 
складаючи такі собі кросворди з холодних, байдужих слів.     

„Ми всі маємо годинники, / А гадаємо, що маємо час”, – згодний 
із Вами, Василю. І мене теж приваблює Ваша найбільша мрія:

завести пасіку
з семи роїв,
які б жили
не у звичайних вуликах,
а в білих,
наче шлюбні черевички,
піаніно.

Вважаю, що такі вірші треба вивчати в школі. Вони – мудрі 
і добрі.        
         1998 р. 

Кореневич Леонід. Розкрита книга // Літературна Україна. –  
1998. – 31 грудня. – С. 2.  
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Пастухи квітів: Антологія інтимної лірики / Упоряд-
ники Сергій Дзюба, Тетяна Дзюба, Олександр Соломаха; 
передмова Сергія Дзюби та Олександра Соломахи, піс-
лямова Тетяни Дзюби. – Чернігів: Деснянська правда, 
1999. – 176 с.

Це – поезія про кохання. Автори антології різного віку, при-
бічники різних літературних уподобань і стилів, у них – неод-
накове ставлення до життя та мистецтва. Але спільним для 
них є те, що вони – творці української поезії кінця ХХ століт-
тя. Поезії, яка намагається розвіяти міфи (нерідко пересічний 
читач продовжує ставитися до національної літератури як до 
чогось аморфного чи застиглого – десь на рівні хуторянства 
й шароварів) та утвердити себе як поезію, гідну захоплення, 
подиву і шани.

1999 р.
Дзюба Сергій, Соломаха Олександр // Пастухи квітів. – Чернігів: 

Деснянська правда, 1999. – С. 3.

У дружньому Брянську

Зараз деякі наші політики мало не щодня просторікують про 
те, що Україні, мовляв, потрібно якнайдалі дистанціюватися у 
своїй зовнішньополітичній, економічній та культурній діяльності 
від Росії.

Звичайно, нам необхідно налагоджувати цивілізовані, взаємо-
вигідні відносини із Заходом, але й про своїх сусідів, росіян, де 
живе немало мудрих, інтелігентних і високодуховних людей, які 
з великою повагою ставляться до України, забувати не можна. 
Ще раз переконався в цьому, побувавши на чудовому фестивалі, 
присвяченому класику російської літератури Федору Тютчеву.

Цей фестиваль щороку проводиться на Брянщині: в селі 
Овстуг, на батьківщині великого поета, і в обласному центрі. 

Участь у святі беруть літератори з Москви, Санкт-Петербурга, 
Орла, Брянська, Мінська, Гомеля, Чернігова…

Так сталося, що я трохи затримався в дорозі і не встиг на 
вечерю. Тільки зібрався спати, аж тут до готельного номе-
ра, куди мене поселили, завітала ціла делегація колег: голо-
ва Брянської обласної письменницької організації Віктор Ко-
зирєв, місцеві літератори Олександр Савін, Клавдія Асєєва, 
Юрій Кравцов, білоруська поетеса Таїсія Мельченко.

Ми цілий вечір спілкувалися, читали свої вірші. Російські 
письменники просили передати вітання Тетяні Дзюбі, Миколі 
Збарацькому, Михасеві Ткачу, Дмитрові Іванову, Станіславу 
Реп’яху, Петрові Куценку, Володимирові Сапону… – всіх їх вони 
завжди пам’ятають, не раз тепло згадують своє перебування в 
гостинному Чернігові, спілкування з українськими письменни-
ками та журналістами.

Фестиваль тривав два дні. Спочатку нам організували прек- 
расну екскурсію у Брянську. Ми побували в художньому та 
краєзнавчому музеях, на Покровській горі, у Свенському мо-
настирі. Потім у Брянському театрі драми імені О. К. Толстого 
відбувся урочистий вечір, присвячений Федорові Тютчеву, де 
вшанували і лауреатів всеросійської премії його імені. Ними 
стали відомий скульптор із Санкт-Петербурга Олексій Коби-
линець (автор пам’ятників Тютчеву та легендарному Бояну), 
літературознавець із Німеччини Аркадій Полонський і поет з 
Москви Микола Зіновьєв, який, зокрема, написав слова до пі-
сень із репертуару Алли Пугачової, Валерія Леонтьєва, Лайми 
Вайкуле („Паромщик”, „Казанова”, „Вернісаж” та ін.).

Я говорив із лауреатами. Всі цікавилися життям в Україні, 
щиро бажали нам усіляких гараздів. З’ясувалося, що Аркадій 
Полонський вільно розмовляє українською мовою, знає твор-
чість багатьох наших письменників.

До речі, на фестивалі я представив антологію української 
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інтимної лірики „Пастухи квітів”, яку ми упорядкували з дру-
жиною – письменницею, журналісткою, літературознавцем 
Тетяною Дзюбою та членом Чернігівського медіа-клубу Олек-
сандром Соломахою (редактор книжки – поет Юрій Крисанов). 
Примірники антології подарував не лише колегам-письменни-
кам і науковцям з Росії, Білорусі та Німеччини, а й губерна-
торові Брянської області та голові обласної думи, котрі брали 
найактивнішу участь у святі.

Власне, на поетичному тютчевському фестивалі мені, як 
представнику України, надали слово одразу після виступу ке-
рівників Брянської області. Я сказав, що вважаю Федора Тют-
чева своїм земляком, адже майже вся територія нинішньої 
Брянської області свого часу входила до Чернігово-Сіверсько-
го князівства… Виступав і читав вірші українською мовою – це 
сприйняли, як належне.

В автобусі з Таїсією Мельченко співали українських і біло-
руських пісень, а письменники з Москви й Брянська нам з ен-
тузіазмом підспівували. Ми стали свідками відкриття турис-
тичного маршруту Вщиж – Неготине – Овстуг, освячення фун-
даменту церкви Успіння Богородиці в Овстузі. На батьківщині 
Тютчева, крім великого міжнародного поетичного марафону, 
відбулися також обласний конкурс читців „Еолова арфа” і кон-
церт майстрів мистецтв та творчих колективів Брянщини. По-
бували і в літературно-меморіальному музеї Федора Тютчева, 
де нам влаштували незвичайну театралізовану екскурсію. А 
закінчилося свято в ресторані „Чернігів”.

„Ми завжди раді гостям з України, приїздіть до нас ще!” – за-
прошував Віктор Козирєв. Дякуємо, пане Вікторе! Неодмінно 
приїдемо.

2000 р.
Дзюба Сергій. У дружньому Брянську // Чернігівський вісник. – 

2000. – 21 червня. – С. 4.
Надруковано матеріал і в газеті „Молодь України”.            

Українська література поділяється на діаспорну, ма-
терикову і… Андієвську

Ця фраза письменника і науковця з Тернополя Петра Соро-
ки, яка вже стала фразеологізмом, не раз звучала й на творчо-
му вечорі відомої письменниці і художниці Емми Андієвської. 
Пані Емма презентувала у Національній спілці письменників 
України свою нову книгу „Хвилі”. 

Запам’ятався виступ письменниці, літературознавця Люд-
мили Тарнашинської, яка зазначила, що Емма Андієвська про-
понує читачеві прийняти правила її поетичної гри – спробувати 
вийти за рамки стандартизованої буденщини, перевтілитися, 
подивитися довкола себе за своєрідними „законами” її світо-
бачення, яке, синтезуючи українську фольклорну магію та за-
хідний модернізм, робить прорив у виміри фантастичні. 

Головний редактор журналу „Всесвіт” Олег Микитенко на-
голосив, що так, як пише Емма Андієвська, ще не писав ніхто. 
Високо оцінили творчість пані Емми присутні на презентації 
голова НСПУ Володимир Яворівський, письменники Ірина Жи-
ленко, Богдан Бойчук, Людмила Таран, Олекса Ющенко, лі-
тературознавець Леонід Кореневич, співробітник журналу „Бе-
резіль” Світлана Сулима та інші. Багато запитань одержала 
Емма Андієвська від студентів та аспірантів, які досліджують її 
творчий доробок. 

Виступив на презентації і я – як керівник громадської орга-
нізації „Чернігівський інтелектуальний центр” та видавництва 
„Чернігівські обереги” (розпочавши справу, як то кажуть, з нуля, 
ми зуміли випустити протягом року понад 40 книг – сучасної 
української поезії і прози, історичних, літературознавчих та 
краєзнавчих досліджень). Мене вразили не лише талановиті 
тексти Емми Андієвської (зокрема її „Джалапіта”), а й висока 
майстерність їх читання авторкою.
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Від імені Комітету з нагородження Міжнародною літератур-
ною премією „Тріумф”, я урочисто передав пані Еммі, вдові 
Івана Кошелівця, цю почесну відзнаку, якою знаний науковець, 
колишній головний редактор  журналу „Сучасність” нагородже-
ний за визначний внесок в українську літературу. Святкування 
95-ліття від дня народження Івана Кошелівця на Чернігівщині 
ініціював наш земляк – письменник Олександр Деко. Саме в 
рамках цих ювілейних заходів журі одноголосно нагородило ви-
датного діяча позачерговим „Тріумфом”.

Директор Чернігівського літературно-меморіального музею-
заповідника Михайла Коцюбинського – Ігор Коцюбинський, 
правнук класика, подарував Еммі Андієвській перші два томи 
„Листів до Коцюбинського”, які побачили світ зусиллями музею 
та Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. 

2002 р. 
Дзюба Сергій. Українська література поділяється на діаспорну, 

материкову і Андієвську // Sobornist (Соборність: Мюнхен, Німеч-
чина). – 2002. – № 3. – С. 127;

Медіа-простір (Дзюба Сергій). Творчий вечір Емми Андієвської // 
Сіверщина. – 2003. – 10 січня. – С. 2.

Також матеріали про творчий вечір Емми Андієвської надрукова-
ні в газетах „Молодь України” і „Чернігівські відомості”.  

 Кава для янголів. Чернігівщина молода. Випуск 
перший: Збірник поезії, прози та літературної критики 
молодих письменників Придесення / Упорядники Сергій і 
Тетяна Дзюби, передмова Сергія Дзюби. – Чернігів: Чер-
нігівські обереги, 2002. – 124 с.

„Все, що здійснюється за нашими бажаннями, – суцільний 
плагіат. Першою була мрія…”, „Ніч вимальовує нас китай-
ськими ієрогліфами. І ніхто не зможе нас прочитати…” – так 
парадоксально-принадно розпочалося моє знайомство з дів-
чинкою-вундеркіндом Олесею Бондаренко. Спочатку, коли я 
отримав добірку її віршів, надіслану на Чернігівський обласний 
літературний конкурс для дітей та молоді, то, відверто кажучи, 
подумав, що мене просто вирішив розіграти хтось із відомих 
письменників. Проте, поспілкувавшись з юною авторкою, я 
був вражений її недитячою мудрістю, інтелектом, вмінням екс-
промтом висловлювати глибокі й цікаві думки.

Так само, завдяки конкурсу, вдалося відкрити Олену Печо-
рну, Володимира Коваля, Сергія Коноваленка, Аліну Акулен-
ко, Софію Киричок, Діану Пархоменко... Десятки обдарованих 
літераторів – і не лише в Чернігові, Ніжині та Прилуках, а й у 
сільській глибинці. Дехто з них потім здобув перемоги у пре-
стижних всеукраїнських конкурсах, видав власні книги, всту-
пив до Національної спілки письменників України... У когось 
– все це попереду. Головне, їх помітили і підтримали!

               2002 р.
 Дзюба Сергій. Агенти майбутнього // Кава для янголів. 

Чернігівщина молода. Випуск перший. – Чернігів: Чернігівські обе-
реги, 2002. – С. 3-4.     
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Кава для янголів. Чернігівщина молода. Випуск другий: 
Збірник поезії, прози та літературної критики молодих 
письменників Придесення / Упорядники Сергій і Тетяна 
Дзюби, передмова Сергія Дзюби. – Чернігів: Чернігівські 
обереги, 2004. – 128 с.

„Обожнюю Кафку, Селінджера, Павича. Ще – раннього Жа-
дана. А взагалі, люблю всіх”, – так написала про себе Анна 
Малігон, надсилаючи добірку віршів у „Каву для янголів-2”.

У мене немає улюблених поетів, але є улюблені вірші – 
ті, які неможливо забути, бо вони сняться, або відволікають 
у переповненому тролейбусі, чи приходять до мене на пло-
щі біля театру – як на побачення. Тоді я пишу на них пародії 
і вони, вірші, не ображаються. Бо як можна ображатися по-
справжньому на того, хто любить? Одного сонячного дня мені 
пощастило познайомитися з поезією Анни Малігон. А невдовзі 
я написав пародію „Побачення з янголом”:

Нехай неслухняний янгол
Гойдає мене на брові.
А потім, можливо, я його, –
Та хай починає він.
І губи смішно розквашені, –
Прийшла пора полуниць.
А я не вмію по-вашому...
Давайте, янголе, вниз!

Анна Малігон

Ми з янголом пили на брудершафт 
Росу і ще газовану „Росинку”. 
Він ніжно говорив мені: „Дитинко” 
І хилитався, наче космонавт.

Зітхав:
– Я не робив цього давно...
– Чого „цього”? 
Просив:
– Не треба всує...
Все ясно: він парфуми не дарує 
І не запросить навіть у кіно!

Гойдав мене, звабливу, на брові 
І посміхався, ніби Гафт, печально...
Пили на брудершафт і за прощання, 
П’яніли поряд. І були на „ви”.

Безперечно, Чернігівщині поталанило з Анною, а їй – із Чер-
нігівщиною. Власне, це ж саме я можу сказати і про Тетяну Ви-
нник, Ольгу Роляк, Артема Захарченка, Андрія Муравського, 
Світлану Килимник, Олександра Супронюка, Людмилу Єлохо-
ву, Ярослава Гадзінського, Ірину Кулаковську, Олену Грицюк...

Постійно дивує хлопчик-вундеркінд Іванко Баран, котрий, піс-
ля перемоги у нашому конкурсі, тріумфально виграє на прес-
тижних міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. 
Третьокласник Іванко – вже автор чотирьох(!) книг, одна з яких 
побачила світ у видавництві „Ярославів Вал” за сприяння Між-
народного благодійного фонду „Ліга українських меценатів” (при-
нагідно подякуємо виконавчому директорові цього фонду Михай-
лові Слабошпицькому за таку вагому підтримку юних талантів).

З 1997-го на Придесенні щороку проводиться обласний літе-
ратурний конкурс для дітей та молоді. Його засновники – Чер-
нігівський інтелектуальний центр та обласна організація Націо-
нальної спілки письменників України. За цей час ми отримали 
понад три тисячі рукописів з усієї Чернігівщини. Причому це – не 
лише вірші та оповідання, а й повісті, романи, есеї, байки, гумо-
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рески, пародії, п’єси, кіносценарії, літературно-критичні статті, 
казки, художні ілюстрації до літературних творів... Маємо соне-
ти і верлібри, хоку та паліндроми, трилери і фентезі, драми та 
комедії, химерну прозу й цікаві історичні детективи.

Чудово, що твори переможців і призерів конкурсу друкують-
ся у всеукраїнських та обласних виданнях, звучать в ефірі ра-
діо і телебачення, з’являються в Інтернеті. Підтримують наших 
лауреатів видавництво „Чернігівські обереги” та Чернігівська 
міська централізована бібліотечна система. Переможці одер-
жують рекомендації для вступу до вузів.

У 2002 році ми видали книгу „Кава для янголів”, до якої увій-
шли тексти переможців попередніх років. Її презентації відбу-
лися в Чернігові, Києві, Луцьку, Львові, Івано-Франківську, Тер-
нополі, Сумах, Полтаві, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, 
Горлівці, Дніпродзержинську, Ірпені... А ще книжку було пред-
ставлено в США, Канаді, Німеччині, Словаччині, Росії, Білору-
сі, Австралії... Вона здобула перше місце на Чернігівському об-
ласному конкурсі „Краща книга року”. А відгуки на неї з’явилися 
в „Літературній Україні”, „Книжнику-геvіеw”, „Сіверянському лі-
тописі”, „Молоді України” та багатьох інших виданнях.

Все це й переконало нас у доцільності видання нової 
„Кави... ”. Адже, завдяки обласному літературному конкур-
су, ми знайшли справді цікавих молодих поетів та прозаїків. 
Я, наприклад, отримав неабияке задоволення від оповідань 
чернігівки Світлани Килимник. Безперечно, Світлана володіє 
чудовим стилем. Мені імпонують її вишукана іронія та вміння 
заінтригувати читача. Щиро зичу успіхів і юним Яні Мельник та 
Юлі Дикусі. Яна – відкриття цьогорічного конкурсу, а Юлю ми 
нагородили торік і допомогли взяти участь у кількох міжнарод-
них та всеукраїнських конкурсах, де вона здобула перемоги.

Володимир Коваль і Діана Пархоменко почали писати го-
стросюжетні романи, які, сподіваюсь, побачать світ.

лише на світанні лише підійди до воріт 
побудь баранцем я любила збирати вовну 
давай про весну говорить говорить говорить 
від першої паски до казки найглибшого дзвону, – 

                 
пристрасно закликає Анна Малігон. Я теж люблю весну. Бо: 

це пора серцесклеєння є такий вид бруньок 
особливо близький громадянам найтоншої шкіри

 
Знаєте, я абсолютно спокійний за майбутнє нашої літератури.

2004 р. 
Дзюба Сергій. „Громадяни найтоншої шкіри” // Кава для янголів. 

Чернігівщина молода. Випуск другий. – Чернігів: Чернігівські обере-
ги, 2004. – С. 3-5.

Восьмирічний хлопчик презентував свою третю 
книжку

Іванка Барана у Чернігові знають. І не лише в Чернігові: він ла-
уреат багатьох літературних конкурсів – міжнародних, всеукраїн-
ських, обласних… Це при тому, що хлопчикові – лише вісім років. 

Іванко – другокласник ліцею № 15. Народився він 14 жовтня 
1995-го. Складати вірші почав у трирічному віці. Тепер хлопчик 
більш серйозно сприймає навколишній світ, та все ж незви-
чайне бачення, своєрідний погляд на події (вигадані й реальні) 
присутні в усіх його творах.

З недавнього часу маленький поет почав вифантазовувати 
казочки, де панує наївна дитяча „філософія”. До речі, дітям 
тексти Іванка надзвичайно подобаються. У цьому можна було 
ще раз пересвідчитися на презентації його третьої книжки „Ра-
нок барвінковий”, яка нещодавно побачила світ у видавництві 
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„Ярославів Вал” за сприяння Міжнародного благодійного фон-
ду „Ліга українських меценатів”. 

У книжечці вміщено поезії та казки Іванка. „Лише в дитин-
стві так легко знайти принцесу для руденького пекінесика, 
заблукати з вітром у лисячій норі, подружити пелікана, осла і 
слониху, відчути, як у будинків взимку мерзнуть вуха, прослід-
кувати, як Чумацьким Шляхом їде весна… Усе так просто, бо 
над тобою, маленьким, літають рожеві пташенята-мрії, голу-
біє кришталь неба, і всі люди, що йдуть назустріч, усміхаються 
саме до тебе”, – говориться в анотації до „Ранку барвінкового”.

Листочки – 
Це будиночки 
Маленьких 
Непомітних нам 
Дівчаток.
Вітер – 
Жорстокий 
Хлопчик, 
Бо зриває 
Ці маленькі 
Хатинки.

Так пише Іванко Баран. Власне, він і спілкується дуже ці-
каво, легко й невимушено промовляючи раз-по-раз все нові 
експромти. А ще він співає, танцює, грає на скрипці і малює… 
Тому в Іванка вистачає юних шанувальників.

Ось і на презентації „Ранку барвінкового” в Чернігівському лі-
тературно-меморіальному музеї Михайла Коцюбинського було 
велелюдно. Вчителі та однокласники Іванка, а також поважні 
дорослі літератори подарували хлопчику стільки квітів і цуке-
рок, що його вже навіть не було видно за тією горою справжньо-
го визнання.

Іванко подякував своїм батькам: мамі Ганні Арсенич-Баран, 
письменниці та педагогу, і тату – священикові отцю Мирону, а 
також – бабусі Любі, вчителям і виконавчому директору Ліги 
українських меценатів, письменникові Михайлові Слабош-
пицькому, котрий спеціально приїхав із Києва на презентацію 
до юного літератора.

Михайло Федотович – взагалі частий гість на Придесенні, і 
вже не злічити всіх тих добрих справ, які він зробив для Чер-
нігівщини. У нього тут – багато друзів. Йому – завжди раді. Не-
забаром у видавництві „Чернігівські обереги”, за сприяння Ліги 
українських меценатів, вийде антологія сучасної прози „Черні-
гівський шлях”. А торік Михайло Слабошпицький допоміг нам 
втілити такі важливі для Придесення літературні проекти, як 
видання антології сучасної поезії „Під небом Полісся” та збір-
ника детективів і фантастики „Друже мій, кате” („СКІФ-3”). Те-
пер із його легкої руки побачила світ книжка Іванка Барана, 
якою з насолодою зачитуватимуться тисячі дітей і дорослих.

Цікаво було спостерігати, як маленький Іванко сидить між 
двома літературними метрами – Михайлом Слабошпицьким 
та головою Чернігівської обласної організації Національної 
спілки письменників України Станіславом Реп’яхом – і впевне-
но веде власну презентацію. А ще читає свої вірші:

Вітер вітра наздогнав,
Вихвалятися почав:
„Увесь світ я облітав,
Там, де ти і не бував”.
Вітер вітру відказав:
„Ти в чужині побував.
Ну, а я своїм крилечком
Рідну землю обвівав – 
Україну зберігав”.



Несподівані зустрічі продовжують життя

386 387

Сергій Дзюба

Виступаючи на цій зворушливій презентації, директор музею  
М. Коцюбинського Ігор Коцюбинський жартома запропонував 
прийняти восьмирічного Іванка до Національної спілки пись-
менників України. Хочеться вірити, що майбутнє Іванка Барана 
буде світлим!

2004 р.
Дзюба Сергій. Восьмирічний хлопчик презентував свою третю 

книжку // Пульс недели (Славутич). – 2004. – 11 червня. – С. 5;
Дзюба Сергій. Третя книжка 8-річного хлопчика // Деснянська 

правда. – 2004. – 12 червня. – С. 4.
Публікації вийшли і в газетах „Літературна Україна” та „Мо-

лодь України”. Прозвучала рецензія в ефірі радіо „Новий Чернігів” 
та радіо „Мелодія”.    

Також про Іванка Барана написані інші матеріали, зокрема:
Дзюба Сергій. Вундеркінд // Місто (Чернігів). – 2006. – № 10. –  

С. 20;
Дзюба Сергій. Десятирічному Іванкові любов заважає спати // 

Молодь України. – 2007. – № 41. – С. 7;
  Дзюба Сергій. Вундеркінд // Дзюба Сергій. Тато у декретній 

відпустці:  Дивовижні люди. Неймовірні історії, які відбуваються 
насправді [з радіоверсією на СD-диску]. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 
2007. – С. 195-197.     

    

Черниговщина: история, культура, традиции

Черниговская земля имеет богатую, насыщенную 
событиями историю. Её территория начала заселяться людь-
ми около 100 тыс. лет тому назад. Мировую известность полу-
чила Мезинская палеолитическая стоянка (Коропский район) 
благодаря найденным здесь произведениям искусства камен-
ного века и набору древнейших музыкальных инструментов, 
услышать звучание которых сегодня можно в стенах Черни-
говского исторического музея им. В. Тарновского.

Одни племена – трипольцы, киммерийцы, скифы, сарматы 
– приходили на смену другим, оставляя в память о себе сто-
янки, поселения, городища, курганы. На рубеже эпох на Чер-
ниговщине расселяются ранние славяне, а в конце I тыс. н. э. 
– племенные объединения северян, полян, радимичей.

Во времена Киевской Руси Черниговское княжество было 
одним из крупнейших государств Восточной Европы. В пери-
од расцвета его территория охватывала обширные просторы 
современных Украины, Белоруссии и России: от Подмосковья 
на севере – до верховьев Северского Донца на юге, от Гомеля 
на западе – до Курска на востоке. Власть черниговского князя 
распространялась и на далёкую Тмутаракань (Таманский по-
луостров). В XIII веке на землях княжества насчитывалось 60 
летописных городов, т. е. каждый пятый древнерусский город. 
Неудивительно, что черниговские князья по праву сопернича-
ли с остальными за владение Киевским столом и титулом ве-
ликого князя. 

Основанный в конце VII века, Чернигов в первом из 
известных договоров Руси с Византией (907 год) упоминается 
на втором по значению месте после Киева. Ныне в области 
находится шесть памятников древнерусской архитектуры до-
монгольского периода из тридцати, сохранившихся в бывшем 
СССР. С нашим краем связана и жемчужина древнерусской 
литературы – „Слово о полку Игореве”.

На протяжении своей многовековой истории черниговская 
земля пребывала в составе разных государств: со второй 
половины XIV ст. – под властью Великого княжества Литов-
ского, с 1500 года – в составе Московского царства, с 1618-го 
– Речи Посполитой.

Самое активное участие население Черниговщины при-
няло в национально-освободительной войне украинского 
народа под руководством Богдана Хмельницкого. В её ходе 
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были сформированы казацкие полки, которые стали не толь-
ко военными, но и административно-территориальными еди-
ницами. Казаки Черниговского, Нежинского и Стародубского 
полков героически сражались на территории Беларуси, осво-
бождая Минск, Гомель, Могилёв, Речицу, Новый Быхов и дру-
гие населённые пункты от власти Речи Посполитой. 

Во второй половине XVII-XVIII вв. край был ядром украин-
ского государства – Гетманщины. В Батурине располагалась 
резиденция гетманов Левобережной Украины. Несмотря на 
многочисленные восстания и бесконечные войны, развивались 
экономика и культура края, чему в немалой степени способство-
вало ослабление феодального гнёта и усиление роли и значе-
ния городов. В XVII ст. многие города Черниговщины получили 
право самоуправления, т. н. магдебургское право: первым в 1620 
году – Новгород-Северский, в 1623 – Чернигов, в 1625 – Нежин.

В XVII-XVIII вв. создаются сохранившиеся доныне 
уникальные архитектурные ансамбли монастырей: Елецкого 
и Троицко-Ильинского – в Чернигове, Густынского – в Прилук-
ском, Крупицко-Батуринского – в Бахмачском, Георгиевского 
– в Козелецком районах, Новгород-Северского Спасо-Преоб-
раженского; сооружаются собор Рождества Богородицы – в 
Козельце, Николаевский – в Нежине, здания полковых кан-
целярий – в Чернигове и Козельце, каменицы – в Прилуках, 
Седневе, Любече и множество других прекрасных объектов. 
Этому в немалой степени способствовала меценатская дея-
тельность И. Мазепы, И. Самойловича, Лизогубов, Полубот-
ков, Дуниных-Бортковских, Разумовских, Безбородьков.

Огромное влияние на  развитие украинской, российской 
и белорусской культуры оказали черниговская типография, 
основанная известным культурным и религиозным деятелем 
XVII ст. Л. Барановичем, и Черниговский коллегиум, открытый 
в 1700 году И. Максимовичем.

Чернигово-Северская земля не имеет равных в Украине 
по количеству исторических и архитектурных памятников (в 
частности домонгольского периода). Более 190 из них – наци-
онального значения. Незабываемое впечатление оставляют 
Качановский, Тростянецкий, Сокиринский дворцово-парковые 
ансамбли.

Черниговщина сыграла исключительную роль в жизни и 
творчестве Тараса Шевченко и Николая Гоголя. Здесь жили 
и работали классики украинской литературы: Михаил Коцю-
бинский, Пантелеймон Кулиш, Борис Гринченко, Леонид Гли-
бов. Трудно переоценить творческий вклад наших земляков 
Павла Тычины, Левка Ревуцкого, Григория Верёвки и многих 
других корифеев литературы и искусства в сокровищницу 
мировой и национальной культуры. Значительная часть твор-
ческой биографии Марии Заньковецкой связана с театраль-
ной жизнью Нежина. На берегах Десны зрел талант писателя 
и кинорежиссёра с мировым именем Александра Довженко. 
Художник Илья Репин, создавая свои известные образы каза-
ков в картине „Запорожцы пишут письмо турецкому султану”, 
использовал наброски портретов черниговских друзей. Да и 
ныне не оскудела талантами черниговская земля!

2004 г. 
Дзюба Сергей. Черниговщина // Форум (Москва). – 2004. –  

№ XXXII-XXXIII. – С. 9 -14.  
Також історії, культурі і традиціям Придесення присвячені інші 

матеріали письменника. Зокрема Сергій Дзюба – один з упоряд-
ників, авторів та редакторів енциклопедичного довідника „Черні-
гівщина (факти, події, постаті)”, що побачив світ 2003 року у ви-
давництві „Чернігівські обереги”, яке в той час очолював С. Дзюба 
(редактором цієї книги була й Тетяна Дзюба – письменниця, журна-
лістка, науковець). У 2004-му енциклопедичний довідник було пере-
видано (з деякими змінами та доповненнями) спільними зусиллями 
„Чернігівських оберегів” та РВК „Деснянська правда”. 
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Коваль Володимир. Срібні струни. – Чернігів: Чернігів-
ські обереги, 2005. – 464 с.           

Майже півтисячі сторінок містить історико-містичний, при-
годницький роман „Срібні струни” 36-річного чернігівського 
письменника Володимира Коваля. Його книжку називають 
„трилером часів Запорізької Січі”. В епіцентрі подій – сліпий 
кобзар Орест, надзвичайний талант якого здатен творити і 
справжні євангельські дива, і диявольські речі.

Письменник каже, що йому, на жаль, бракує конкуренції. 
Сучасні літератори чомусь уникають великих за обсягом іс-
торичних пригодницьких романів. „Епоха Запорізької Січі для 
широкого загалу залишається, по суті, чистим, аркушем, досі 
ще належно не дослідженим, – говорить Володимир Коваль. 
– І це в той час, як увесь світ захоплюється  романами Олек-
сандра Дюма, Генріха Сенкевича та Вальтера Скотта! Проте 
наша історія – не менш цікава. А пригоди українських козаків 
можуть стати чудовим сюжетом для будь-якого історично-де-
тективного роману”.

Щоб набути необхідного для письменника життєвого досвіду, 
Володимир Коваль працював робітником на взуттєвій фабри-
ці, був вантажником, охоронцем, контролером у торгівельному 
комплексі та актором лялькового театру, брав участь у вибор-
чих перегонах. Нині він – журналіст. Професійним літератором 
став після перемоги у міжнародному конкурсі „Гранослов”. 

„Мова – це не найважливіший чинник, який впливає на по-
пулярність твору, – переконаний автор „Срібних струн”. – Голо-
вне – це все-таки сам твір. Наскільки він може бути оригіналь-
ним, настільки  буде й конкурентноспроможним та успішним. 
Тоді його читатимуть і на Сході, і на Заході України”.

Взірцем для Володимира Коваля є проста англійська вчи-
телька Джоан Роулінг, яка, створивши свого „Гаррі Поттера”, 

стала вже навіть багатшою за королеву Великобританії. „Отож, 
– переконаний чернігівець, – нашим письменникам потрібно 
не скаржитися на долю, а писати такі тексти, щоб їх хотіли чи-
тати в усьому світі.

2005 р. 
Матеріал надруковано в газетах „Молодь України” та „Чернігів-

ські відомості”. Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” 
та радіо „Мелодія”.

 

Батько шукає тебе на картинах

Чернігівець Сергій Поляк трагічно загинув 18-літнім. Інколи 
важко примиритися зі смертю, яка рано, часом дуже рано заби-
рає найкращих. Сергій був художником. Проте чому був? Його 
картини залишаються з нами. Фахівці оцінюють їх дуже високо. 

У Чернігівському обласному художньому музеї імені Гри-
горія Галагана трепетно бережуть пам’ять про талановитого 
митця, влаштовують персональні виставки його картин. 

„Для мене кожен такий день – це свято, – говорить батько 
художника – Федір Олександрович. – Я дуже вдячний усім не-
байдужим людям, які прекрасно організовують ці виставки, і 
всім шанувальникам мистецтва, хто цікавиться творчістю мого 
сина. Життя Сергія було коротким, але яскравим, насиченим”.

Сергій Поляк народився 23 липня 1975 року у Чернігові в 
сім’ї Федора Олександровича та Софії Гаврилівни. Тато пра-
цював майстром із ремонту годинників, мати трудилася на-
чальником цеху на чернігівському підприємстві „Хімволокно”. 
Сергій навчався в чернігівських середніх школах № 6 та № 20, 
а також – у Чернігівській дитячій художній школі. 

Він рано проявив своє творче обдарування: самобутнього, 
незвичайного підлітка захоплено називали вундеркіндом – вже 
перші його картини, модерні за формою, із зовсім не дитячим, 
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глибоким філософським змістом, привернули увагу відомих і 
авторитетних мистецтвознавців. Тож Сергієві Поляку пророку-
вали велике й славетне майбутнє. А він прагнув лише одного 
– малювати, створювати свій неповторний, дивовижний світ. 

Юний художник міг надзвичайно талановито зобразити 
натруджені руки матусі, проникливе обличчя тата, вимріяти 
чарівний, ніжний, зворушливий пейзаж, і водночас – врази-
ти похмурими й пророчими полотнами, сповненими світової 
скорботи. Юнак страждав, бо талант приречений страждати 
в цьому житті. Недаремно його кумир Володимир Висоцький 
сказав: „Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь 
свои босые души…”. 

Вступивши до Одеського художнього училища ім. М. Б. Гре-
кова, Сергій одразу ж привернув до себе увагу фахівців. Саме 
тут він створив свої найкращі картини. І трагічно загинув за 
загадкових обставин у неповні 19 років – фатальною датою в 
житті митця стало 1 березня 1994-го.  

Взагалі, мірилом долі є не кількість прожитих літ, а те, що 
здійснила людина в цьому світі. У осяяних іскрою Божою життя 
– нерідко, мов дивовижна зірка, яка променисто спалахує на 
небосхилі і, стрімко промчавши Чумацьким Шляхом,  лине на 
Землю. У обраних – свій відлік часу. Їм треба багато встигнути, 
мандруючи шляхами досконалості.

Саме такою була доля Сергія Поляка, життя і творчість 
якого – ніби рушник, гаптований червоним та чорним. Черво-
не – це любов батька і матері – Федора Олександровича та 
Софії Гаврилівни, які зробили все можливе, щоб його талант 
розвинувся і розквітнув. Це – вчителі, котрі, разом зі знання-
ми, віддавали й часточку своєї душі. Це – друзі, яких він так 
щиро любив і котрим завжди намагався зробити щось приєм-
не. Чорне – це ті важкі, а часом і страшні запитання, які мучи-
ли його і спонукали давати відповідь у своїх творах – глибоко 

філософських, пронизливо трагічних, як і його передчасна 
загибель. 

„Дуже пам’ятною була виставка, яку ми організували до 
30-ліття з дня народження Сергія Поляка, – розповідає дирек-
тор Чернігівського обласного художнього музею Ірина Раль-
ченко. – Саме до цієї дати ми зібрали його твори, які збері-
гаються в нашому художньому музеї (подаровані батьками), 
в дитячій художній школі та родинній колекції. Щоб показати 
доробок 18-літнього юнака, але вже зрілого майстра. Адже ро-
боти, написані впродовж 1991-1994 років, коли він навчався в 
Одеському художньому училищі, свідчать про його дуже висо-
кий професійний рівень. Це – і натюрморти, і пейзажі, роботи 
з натури, гостро психологічні. Ми маємо право говорити про 
нього, як про надзвичайно талановитого митця”. 

Привертають увагу автопортрети, написані в різний час, на 
яких Сергій ніби шукає себе, зрозумівши врешті, що і йому ли-
чить булгаковський „печальний чорний капелюх Майстра”. Але 
справжнім потрясінням, вершиною творчості художника, є його 
триптих без назви, який навіть не промовляє, а кричить до су-
часників, краючи душу вічними запитаннями про добро і зло.

Десь на картинах він дожив до дня, 
До зморщок, до заключного фрагменту.
Там тільки зоряна, та, все одно, стерня,
Там просто місячно в зими рисорджименто.

Це – рядки з вірша поетеси Тетяни Дзюби, присвяченого 
Сергієві Поляку. На деякі свої запитання він уже відповів твор-
чістю. Відповіді на інші шукає у вічності.

Нині роботи обдарованого чернігівця знають далеко за 
межами України – в Росії, Білорусі, США, Канаді, Німеччині, 
Австралії, Бразилії, Словаччині та інших державах. Посмерт-
но художника вшановано престижними міжнародними премія-
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ми імені Миколи Гоголя, Григорія Сковороди та Пантелеймона 
Куліша. А родина митця щороку вручає премії Сергія Поляка 
найкращим чернігівським молодим художникам.

У день народження сина Федір Олександрович Поляк при-
святив йому зворушливого вірша:

Ми зібралися знову
Біля місця святого.
Стихли марні розмови,
Тільки тиша любові.
Тільки тиша безмежна,
Тільки вірність і віра.
Ти не був обережним – 
Жив натхненно і щиро.
Був привітним, мов літо.
А душа все страждала,
Бо буденного світу
Все було тобі мало.
Що ж, від болю – до раю
Йди, єдина дитино!
Тільки батько шукає
Все тебе на картинах…

Запам’ятаємо цього вірша. Як запам’ятаємо і прекрасні кар-
тини 18-річного юнака, який жив і творив у нашому місті.

   1995, 2006, 2012 р.  
Дзюба Сергій. Сергій Поляк. Від болю – до раю // Хвиля Десни 

(Чернігів). – 2012. – 27 березня;   
Дзюба Сергій. Десь на картинах він дожив до…зморщок // Мо-

лодь України. – 2006. – № 1. – С. 19;  
Дзюба Сергій. Батько шукає тебе на картинах // Молодь Укра-

їни [у газеті вміщено репродукції картин Сергія Поляка]. – 1995. – 
14 вересня. – С. 3. 

Також матеріали про художника Сергія Поляка надруковані в га-

зетах „Чернігівські відомості”, „Чернігівський вісник”, „Деснянська 
правда”. Не раз звучали вони і в ефірі Українського телебачення 
(УТ-1), Українського радіо (УР-1, „Промінь”, „Культура”), радіо „Сво-
бода” (Мюнхен, Прага), „Бі-Бі-Сі” (Великобританія), „Голос Америки” 
(США), Чернігівської обласної державної телеріокомпанії „Сівер-
центр”, телерадіоагенції „Новий Чернігів”, радіо „Мелодія”.  

Творчість митця не залишила байдужою і поетесу, журналістку, 
науковця Тетяну Дзюбу:

Дзюба Тетяна. Акомодація до часу. Художнику Сергієві Поляку, 
який не дожив до власного 19-ліття // Дзюба Тетяна. Акомодація 
до часу: Поезії [у книзі вміщено репродукції картин Сергія Поляка]. 
– К. : Ярославів Вал, 2000. – С. 4; 

Дзюба Тетяна. „Треба боятися жити погано”// Тернопільський 
оглядач [у журналі вміщено репродукції картин Сергія Поляка]. – 
2008. – 28 листопада. – С. 30-31; Молодь України [у газеті вміщено 
репродукції картин Сергія Поляка]. – 2008. – 25 вересня. – С. 22-23; 

Дзюба Тетяна. Акомодація до Вічності // Ятрáнь [у журналі вмі-
щено репродукції картин Сергія Поляка]. – 2008. – № 8. – С. 143.        

 

Галич Олеся. Усі дороги ведуть до Риму. – Тернопіль: 
Джура, 2004. – 108 с.;

Галич Олеся. Хочемо раю на землі. – Тернопіль: Джура, 
2006. – 156 с.

Останнім часом публікацій, теле- та радіосюжетів про жит-
тя українських заробітчан за кордоном виходить немало. Зде-
більшого, це – трагічні повідомлення. Зокрема, сумний резо-
нанс викликало вбивство польським поліцейським ні в чому не 
винного українця та шокуюча загибель десятків наших співвіт-
чизників під час пожеж (зазвичай, люди втрачали життя тому, 
що мешкали у непристосованих приміщеннях). Сюди ж можна 
додати й викрадення українських моряків, котрі перебували в 
наймах у заможних іноземців.
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Віднедавна ця тема стала популярною і в літературі. Проте, 
відверто кажучи, жодна з тих книжок мене не вразила так, як 
дві повісті Олесі Галич. Вони – надзвичайно пронизливі, глибо-
кі та чесні. Без сумніву, авторка чудово знає те, про що пише. 
Віриш кожному її слову. І співчуваєш: „Я чіпляюсь за спогад 
про дім, про дітей, про рідний край. Одинока зірка мене ро-
зуміє. І більше ніхто. І більше ніхто... І ніщо мене не радує 
в цьому величному і розкішному місті. І ніхто не співчуває і 
не гріє щирим теплом, окрім далекої зірки в глибокому нічно-
му небі. Чому мені треба було усе це пережити і побачити, 
відчути безглуздя нашого перебування тут? Я перейнялася 
долею українських заробітчанок і не можу думати тільки про 
гроші, заради яких відважилася їхати до вічного міста. […] 
Коли хтось повертається додому (Аня, героїня повісті, – за-
робітчанка – С. Д.),  кидається зі сторони в сторону, як ле-
виця в клітці. Пастка. Ще не заробила! І навіть якщо через 
рік-два рука долі переверне годинник, знов стечуть гроші в 
пісок, накриють її капелюшок, і здоров’я, і жіночу снагу, розві-
ють любов найрідніших, які теж пізнають смак грошей і за-
будуть про неї. І що тобі залишиться, Богом дана українська 
жінко, хіба пісня?..”.

Книги Олесі Галич можна цитувати з будь-якого місця, вод-
ночас насолоджуючись талантом авторки і щиро переймаю-
чись долею її Люди-Лючії та інших наших жінок – таких розум-
них, вродливих, освічених і таких несправедливо нещасних в 
оманливому „раї”. Ці книги вражають до глибини душі. Як же 
держава повинна не поважати своїх громадян, щоб мільйони з 
них довести до такого принизливого, жалюгідного стану?!

„Я скривдила тебе, великий Риме!.. Мов диверсант, за-
лізла в лабіринти не дуже багатої країни Європи, шукаючи 
виходу до захованих скарбів... А там десь моя земля, що в 
піснях стікає молоком і медом. Та я її занедбала. Я висяка-

лася в молоко радіаційним нежитем, я зібрала мед у брудну 
парашу. Я залишила там своїх дітей замість сторожа. І вони 
квилять під нічним небом, а вдень бешкетують, як у зоні, 
щоб забути своє дитяче горе...”.

Хтось із критиків може дорікнути авторці: мовляв, її книги 
– надто жорстокі та безпросвітні, адже трапляються й зворуш-
ливі історії з хепі-ендом, – хіба одна наша юна „просто укра-
їночка” не вийшла заміж за підстаркуватого американського 
мільйонера, працюючи нянею та гувернанткою в його родині? 
Наскільки мені відомо, та солодкава історія, яка обійшла не 
одне видання, завершилася банальним розлученням. Попе-
люшка напрочуд швидко розчарувалась у своєму „принцові”. 
Та й, цілком очевидно, заміж вона виходила не з великого ко-
хання, а втікаючи від злиднів і жебрацтва. До того ж, один такий 
сумнівно позитивний випадок насправді є винятком, що лише 
підтверджує правило. І „мильний” російський серіал „Моя пре-
красна нянька” про наполегливу українку, котра прагне завою-
вати серце та гаманець „відомого продюсера Шаталіна”, – не 
більше, ніж така собі весела казочка для дорослих. Бо життя 
наших заробітчан – все-таки безправне й безпросвітне.

„Я поїхала за місто працювати в будинку для безнадійно 
хворих. Таке відчуття, що тут і помру. Ніколи не повернуся 
додому? Ніколи! Серце стискається від жаху. І дітей своїх не 
побачу? Ніколи! Ні оченят їх? Ніколи. А-а-а-а! Крик. Німий крик 
в очах, загнаний усередину до самого серця. І батьків своїх 
не побачу? Ніколи. Масажую ноги старій італійці. А десь в 
Україні – мама, рідна моя, наробилася за життя більше, ніж 
ця сеньйора. Скинула я їй турботи про дітей. Не чує, певно, 
ні рук, ні ніг. І не нарікає. Годую лисого сеньйора. А мій тато? 
Добрий трудяга. Любить пасіку, сам як бджола. Чи витримає 
таку наругу його серце?

Чипію коло якогось безперервного конвеєра: одне зроблю, 
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друге підкидають. Власниця кози-рікози Кателла задоволе-
на: має не робітницю, а якийсь автомат. Зранку як встане, 
так цілий день на ногах: одне зробить, за друге береться”.

Люда змушена спати в кімнаті з божевільним Ріккі. Він пос-
тійно висолоплює язика, мало не торкаючись її щоки, і голим 
ходить до туалету. Власниця Кателла курить цигарку за цигар-
кою й навмисне кидає недопалки в раковину з горою брудного 
посуду, який миє служниця-українка.

„Ночами почало завмирати серце. Пече шкіра роз’їдених 
хлоркою рук. Утекти з притулку важко: це фортеця на ав-
томатичному засуві. Кателла прониклива і розумна. Щось 
запідозривши, почала стежити за мною і ретельно щовечора 
перевіряти замки”.

Ну, чим не рай? І навіть кохання до „маленької лані” Лю-
ди-Лючії безнадійно хворого Енріке не рятує від фатальної 
розв’язки. Вже помираючи, українка просить відправити її тіло 
додому, бо хоче бути похованою на Батьківщині.

„Її душа пливе між зір на долонях Божої Матері. Спокій, без-
межний спокій і лагідність.

– Чия це душа така гарна, як писанка? Дивись, Мати 
Божа, з неї крапають сльози. Вона ще плаче! Кого шкодує? 
За чим сумує?

– За Україною, яку хотіла зробити раєм і не змогла. Діто-
чок своїх бачить і плаче...”. 

Попри увесь трагізм, книги Олесі Галич сповнені любові до 
своїх співвітчизників і неймовірно людяної, доброї енергетики. 
Як примусити прочитати їх наших можновладців? Можливо, 
тоді принаймні дехто з них зовсім іншими очима подивився б 
на те, що діється довкола.

Олеся Галич продовжує в нашій літературі традиції Васи-
ля Стефаника та Валентини Мастєрової. Вона пише сильно і 
страшно. Проте саме таких книг сьогодні не вистачає Україні!

„І знов дорога. Їх усіх чекає дорога. Вони шукають рятун-
ку, заглиблюючись у нетрі ще більших проблем. Добре там, 
де нас нема... А де нас нема?”.

2006 р.
Дзюба Сергій. Рай там, де нас немає. А де нас немає?! // Сіве-

рянський літопис. – 2006. – № 6. – С. 116-117.
Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 

„Мелодія”. 

Лукасевич Степан. На пагорбах життя. – Тернопіль: 
Джура, 2006. – 152 с.

„На небі повинні бути різні зірки”, – так сказав філософ. 
Справді, інакше це – не небо. Кожна зірка – по-своєму непов-
торна та прекрасна. Те ж саме, як на мене, можна стверджува-
ти і про сучасний літературний процес.

На жаль, більшість наших літкритиків зациклюються на гуч-
них іменах (часом всоте переповідаючи одне й те ж), натомість 
чомусь ігнорують талановитих, цікавих авторів із „глибинки”.

Проте книга письменника Степана Лукасевича „На пагорбах 
життя”, яка нещодавно побачила світ, безперечно, заслуговує 
на увагу. Особливо мені сподобались оповідання та роздуми 
автора.

„Знаходжу для себе вільні, переважно вечорами і в недільні 
чи святкові дні, хвилини для зустрічей з думками й словом, 
які, дякуючи Богові, дедалі частіше й частіше приходять до 
мене. І тішу себе, і радий, що воно, слово, у мене є, що жит-
тя не дало деградувати моїй першій серйозній професії (пан 
Степан працював журналістом. – С. Д.), що маю, а найбільше 
– хочу сказати людям про наболіле. А чи зрозуміють вони 
мене – це вже другорядне. Для мене важливо, що я їм хочу 
сказати, бо роблю це щиро”, – пише Степан Лукашевич.
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Книга розрахована на широкий загал читачів. Власне, ав-
тор і ставив перед собою таке завдання. Нерідко про досить 
складні речі він пише напрочуд просто. Але його простота – не 
позбавлена мудрості. У книги – позитивна, добра енергетика. 
Відчувається, що створила її людина високодуховна, віруюча.

Тут – немало зворушливого. Наприклад, в оповіданні „Ін-
вестиції першого поцілунку”. Буквально одним штрихом, якось 
зовсім ненав’язливо і невловимо, говорить автор про таїнство 
першого кохання, бентежного та незабутнього. І яким же було 
здивування Івана, коли, здавалося б, назавжди загублена у 
далеких світах Орися, через десятки років, так несподівано й 
оригінально нагадала про себе!

Степан Лукасевич – майстер діалогів. У книзі вони – орга-
нічні, самодостатні та справді дотепні:

– Ти, Мироне, ніби прийшов до мене свататися сьогодні, – 
під’юджувала, чим і виручила чоловіка завжди весела Марина. 
– Чи не так?

– Як би то про мене, то було б легше, – зірвалося у нього 
з вуст.

– Ти про кого, Мироне? – напосідала, жартуючи, Марина. 
– Може, в тебе хтось з’явився, коли я ходила до сільської 
зради? – Ой, – усміхнулася враз і, ніби виправдовуючись, ви-
правила себе: – До сільської ради. („Приречений”)

Вражає й оповідання „Інтриганки”. Ніби скільки вже сказано 
про війну в Афганістані. Проте загибель молодої жінки, яка, за-
хищаючи свою країну від нашестя чужинців, хотіла застрели-
ти радянських бійців, – не може залишити байдужим жодного 
читача.

У текстах Степана Лукасевича – багато болісних роздумів 
про наше минуле, сьогодення і майбутнє. Він – чесний перед 
собою та іншими, розуміючи, який тернистий шлях попереду. 
Це усвідомлює і Панько Нечесаний, котрий приїхав з Америки 

погостювати у сестри Лесі („Чиказьке гетто”): „Думки в голові 
Панька Нечесаного роїлися, як бджоли на пасіці. Суперечливі 
і млосно надокучливі. Вражало все. „До війни тут було ліп-
ше”, – думалось Панькові. Ошатно доглянуті хатки-садиби, 
нероз’їжджені сільські дороги кінця тридцятих стояли перед 
його очима, як картинки-спогади. Опрісніле його життя на 
чужині не мало тієї омріяної уяви про батьківщину. Вона різ-
ко розходилася з дійсністю. Навіть пливке прогріте серпне-
ве надвечір’я якимось іншим промінням освітлювало охристі 
навкруги поля, золотавий захід сонця і сам край неба. Все 
це ніби штучне, обмертвіле і знелюднене. Не українське. На-
гадливо чиказьке”. І як підсумок цих міркувань: „Треба щось 
робити для України... Треба щось робити...”.

Як українець, громадянин нашої держави і віруюча людина, 
цілком згоден із думками, висловленими автором в його „Спо-
тиканні” та „Великодні”. Цікаво було читати про подивування 
німця Ганса Шнайдера, що приїхав до українського села за... 
передовим досвідом („Заманливе бажання”). Степан Лука-
севич зумів створити не надумані, а справді реальні, „повно-
кровні” персонажі підприємців та чиновників нової формації, 
які справді вболівають за Україну („Максималіст”, „Заманливе 
бажання” та ін.). Власне, в цьому – неабияка цінність книжки. 
За будь-яких обставин, ми повинні бачити світло наприкінці ту-
нелю. Інакше для чого взагалі по ньому йти?!

Суголосна мені й розмова Тараса з янголом смерті („Невід-
воротність”). Зворушило своєю людяністю та християнським 
прощенням оповідання „Звістка”.

Можливо, на цьому варто було б поставити крапку. І видати 
окремою книжкою афоризми. Це – чудово, що автор написав 
стільки влучних та дотепних, часом дошкульно іронічних міні-
атюр. Проте, на мою думку, не варто в одній книзі поєднувати 
настільки різні розділи (оповідань та роздумів, афоризмів і по-
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езії). Відверто кажучи, вірші особливого враження на мене не 
справили. Афоризми – цікавіші й парадоксальніші. Деякі я із 
задоволенням занотував собі на згадку: „Хто вгору йде, той 
рідко опускає голову вниз”, „Хто сміється над собою? Сильний 
та впевнений у собі”, „Брехня – як розпусна жінка: люблять усі, 
а заміж ніхто не бере”, „Вибори –  узаконена форма обману”, 
„Український народ [...] узаконює свій вищий популістський ор-
ган – Верховну Раду. І не несе за це жодної відповідальності”, 
„Загадка: казка на одну ніч?” Відповідь: „Чужа жінка”...

Нерідко автор досить вдало трансформує народні приказки 
та прислів’я: „І зайцю інколи потрібен стоп-сигнал”, „Часом і 
гарбузи на городі вагоміші за київського дядька”, „Хто не ризи-
кує – той ризикує ще більше”.

Останній афоризм я вичитав у ще одній, новій публіцистич-
ній книзі Степана Лукасевича „Кроки назустріч собі”, де він де-
монструє непересічний журналістський талант. І хоч пан Сте-
пан вже тривалий час не працює у мас-медіа, без сумніву, він 
залишається гідним представником „четвертої влади”. Адже 
його публіцистика – справді цікава і не скороминуща.

Отже, вітаю Степана Лукасевича з новим творчим доробком 
і щиро бажаю нових книг, які б допомагали вдячному читачеві 
робити на пагорбах життя мужні і мудрі кроки назустріч собі.

2006 р. 
Дзюба Сергій. Кроки назустріч собі на пагорбах життя // Сіве-

рянський літопис. – 2006. – № 5. – С. 133-135.
Також рецензія прозвучала в ефірі радіо „Новий Чернігів” і радіо 

„Мелодія”.  

Журнал „Ятрáнь”. – 2006. – № 6.
„Ятрáнська громада” – так називають себе письменники та 

науковці з усієї України і закордону, об’єднані навколо літера-
турно-мистецького і громадсько-політичного журналу „Ятрáнь”. 
Часопис має чітку концепцію – „сприяти реалізації творчих по-

тенцій української глибинки – заради загального піднесення 
процесу українського державотворення”.

І журнал таки активно підтримує талановитих літераторів 
та науковців, які мешкають у різних регіонах України, а також у 
діаспорі. Адже посереднім письменником можна бути і в Києві 
чи Парижі, натомість на хуторі Матіївка, в Бахмацькому районі 
на Чернігівщині, живе, на мою думку, один із найталановиті-
ших і найвідоміших сучасних українських письменників – Кость 
Москалець. Ось вам і „провінційний” Бахмач!

Часопис має свої представництва в Нью-Йорку, Києві, Хар-
кові, Тернополі, Дніпропетровську, Кіровограді... А головний 
редактор журналу Сергій Ткаченко (поет, перекладач, публі-
цист), член Національної спілки письменників України, працює 
в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй у США.

Нещодавно побачило світ шосте число „Ятрáні”. Має-
мо кілька десятків справді цікавих, оригінальних публікацій, 
з-поміж яких, в першу чергу, вирізняється відгук Сергія Ткачен-
ка на „Денники” Петра Сороки. Власне, у такому контексті тек-
сти Сороки ще ніхто не розглядав. Дослідники творчості пана 
Петра відзначали філософські асоціації „Денників”, їх афорис-
тичність, відточеність стилю, блискуче неповторну пейзажну 
лірику та вражаючу оперативність автора щодо висвітлення 
сучасного літературного процесу. Натомість Сергій Ткаченко 
акцентує, що „Денники” – тексти глибоко віруючої людини, а 
саме – християнського письменника. Цілком згоджуюся: віра 
Петра Сороки – непоказна, ненав’язлива, але справжня.

Пану Петру нерідко дорікають „занудністю”, але він – про-
сто хороша людина, позбавлена заздрощів, манії величі та 
прагнення скандальної слави за будь-яку ціну. Власне, цим він 
мені (та й не лише мені) й імпонує. Пам’ятаю, як свого часу я 
протягом десяти років вів щоденникові записи. Їх назбиралося 
рівно десять товстих зошитів. Одного разу я все це уважно пе-
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речитав і благополучно спалив. Не жалкую: у разі їх публікації 
постраждало б немало талановитих людей. Хоч, звісно, деякі 
скандальні моменти, розписані дуже відверто, оприлюднені у 
той чи інший спосіб, зробили б моє ім’я значно популярнішим. 
Тільки мені така популярність не потрібна. Петрові Сороці – 
теж. Це чудово розуміє і Сергій Ткаченко. Проте він не лише 
рецензує „Денники” свого колеги, а й крізь їх призму наводить 
немало навдивовижу цікавих міркувань та фактів із життя Іс-
уса Христа і Марії Магдалени.

Привертають увагу й публіцистичні нотатки Сергія Ткаченка 
„Від Ятрані до Прута” про подорож Україною (він пропагував 
журнал „Ятрáнь”, активно спілкуючись із літераторами, освітя-
нами, працівниками культури...). Уявляю, як фанатично треба 
любити свою справу, аби зважитися на таке подвижництво!

Зацікавили мене також Ігор Мойсеїв – своїм дослідженням 
„Св. Себастіян”, Петро Сорока, Леся Степовичка, Віктор Жен-
ченко, Володимир Корнійчук, Володимир Бровченко, Володи-
мир Капустін і Тамара Журба – поетичними добірками, Мари- 
на Павленко – чудовою прозою (!!!), Михайло Сидоржевський – 
статтею „Чужа хата – не своя”, Всеволод Ткаченко – досліджен-
ням „Двомовність в Алжирі: найбільше соціальне зло й найглиб-
ша психологічна рана в душі алжирського народу”, Олександр 
Шарварок – спогадом „Самітність” (про Олександра Тесленка, 
Івана Царинного та Івана Козаченка)...

Безперечно, часопис „Ятрáнь” має власне неповторне об-
личчя. Він не копіює інші видання і наполегливо робить свою 
справу, об’єднуючи українців по обидва боки Дніпра.

2006 р.
Дзюба Сергій. Ятрáнська громада // Сіверянський літопис. – 

2006. – № 5. – С. 135. 
Також матеріал надруковано у журналі „Ятрáнь” (2007, № 7). 

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо „Ме-
лодія”.

Крысанов Юрий. Полнолуние / Предисловие Сергея 
Дзюбы. – Чернігів: Деснянська правда, 1996. – 96 с.

    
Упаду и запрячусь, как лист,
волосами твоими раненый.

 
Эти прекрасные строчки написал поэт Юрий Крысанов. 

Поэт не по профессии – по призванию. Впрочем, в мире су-
ществуют две „вещи”, которыми нельзя заниматься профес-
сионально: любовь и поэзия. Инженер, изобретатель Юрий 
Крысанов не обременён какими-либо литературными награ-
дами, хотя в родном Чернигове его знают и любят, как поэта, 
умеющего быть искренним (и это – во времена тотального ли-
цемерия во всем!), страстным и непредсказуемым. 

Книга „Полнолуние” преисполнена любви к Женщине. Здесь 
– безграничная боль, страдание и в то же время – восхище-
ние красотой избранницы. Возвышенные чувства, уходящие 
в далекие, неземные миры и простые, добрые, трогательные 
слова о самом главном. 

При этом поэт не посыпает голову пеплом, не самоуничи-
жается (тем более, он не склонен к этакому „духовному мазо-
хизму”): любит безоглядно, до изнеможения, полностью отда-
ваясь своему великому чувству.

В книге есть стихи, которые могут вызвать строптивые ре-
плики ханжи, блюстителя „нравственности” и „чистоты”. Еще 
бы! Автор не лишён юмора, у него – своё представление об 
эротике. С каким восторгом он описывает то, о чём принято 
стыдливо умалчивать! Помните старые, добрые киноленты, 
когда, после слов любви мужчины и женщины, следовал 
невинный поцелуй и… гас экран, давая тем самым понять, 
что „это” произошло? Эротические стихотворения Юрия 
Крысанова – тоже добрые, нравственные и чистые, хоть он и 
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не „выключает свет” перед читателем после первого поцелуя 
лирического героя где-нибудь на роскошном лугу.

А еще „Полнолуние” – это море (волнующее и разное), 
пылающие в лучах солнца маки (любимые цветы), сладост-
ная, пронзительная игра скрипки (супруга автора – скрипачка, 
ей в книге посвящены лучшие стихи), и завораживающая – то 
грустная, то сентиментальная – осень.  

Это здесь так просто и незамысловато, но пленительно „де-
ревья инеем цветут”, путешествуют души странников, оживает 
Вселенная, приманивает какой-то колдовской красотой род-
ная Кордовка, поют под неразлучную гитару о добром Пьеро 
черниговские Примадонны — сёстры Чабан...

Нет уже с нами замечательного поэта Станислава 
Рыбалкина, но хорошие стихи – они-то бессмертны! Как 
необыкновенно талантливо: „Если это бабье лето, / Ох и 
баба же была!”!!! Юрий Крысанов эпиграфом к своему стихо- 
творению „Пересекают мысли чувства...” берёт знаменитые 
„рыбалкинские” строчки: „Ой, веди меня, Еловщина, / Злая ба-
ба-уголовщина!”. И появляется своеобразный озорной „ответ” 
признанному Мастеру. Станислав Рыбалкин видел это стихо-
творение при жизни и признал его несомненные достоинства. 
Действительно, лирик показал себя отменным „хулиганом”-
сатириком. Но...

Любовь. Снова любовь. И безудержная нежность автора:

Прильнула за теплом ко мне, 
да так доверчиво и тонко, 
что сердце в мокрой тишине 
стучит, как дождь о купол зонта.

Свежий, яркий, „крысановский” образ! Автор начал пи-
сать стихи в 60-х, но, как и многие, неуверенный в собствен-
ном таланте, долгие годы оставался безучастным к каприз-

ной, но прекрасной даме – Поэзии. И, тем не менее, стихи, 
написанные давно, и нынешние, озарённые 90-ми, легко, не-
принужденно уживаются в одной книге.

Вам неуютно? Вас терзают житейские неурядицы? У вас 
нет друга, с которым можно было бы поговорить обо всем на 
свете! Устройтесь где-нибудь вечером на диване и возьмите в 
руки эту книгу. Автору, как и вам, надоела ненастоящая зима, 
слякоть и неустроенность нашей жизни:

…хоть бы после полнолунья
в этом мире выпал снег!

1996 р.
Дзюба Сергей. Исповедь влюблённого // Крысанов Юрий. Полно-

луние: Чернігів: Деснянська правда, 1996. – С. 3-4.

Крысанов Юрий. Звёзды жгут ладони / Предисловие 
Сергея Дзюбы. – Чернігів: Деснянська правда, 1998. – 80 с. 

Вы умеете шутить изящно и необидно – так, чтобы потом 
окружающим вас людям было хорошо? И чтобы фразы – 
ёмкие, неглупые – принадлежали именно вам, как отпечатки 
пальцев? Чтоб в самом трагическом присутствовала надеж-
да – как реинкарнация в благостный, экзотический мир...

Чувство юмора – Дар особый. Такие люди часто продле-
вают жизнь другим, ибо, когда кто-то рядом вызывает в не-
настную погоду целую компанию солнечных зайчиков – это 
очень приятно...
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Ночь отсекает остатки дня 
пересеченьем кинжальным. 
Я – на Пространство. 
Оно – на меня. 
Смотрим. 
Соображаем...

Здорово, правда? Надо же такое придумать! А вот родился 
человек – и сотворил. Потом ещё добавил:

Если на куполе столько светил, 
то почему темнотища? 
Кто и когда, и Кому 
заплатил, 
щедро
швыряя
тысячи?

О философских вопросах нашего бытия написано уже не 
тысячи – миллионы книг. Но у автора строк о соображающем 
Пространстве – свои мысли. Он шутит. И получается Стихот-
ворение. Небольшое, но обаятельное. Как женщина...

„Звёзды жгут ладони” – вторая книга Юрия Крысанова. Я 
рад, что не ошибся в нём! Ведь как бывает: издаёт человек 
одну книгу престижа ради –  и уходит из литературы, так в неё 
по-настоящему и не попав, разве что дверь приоткрыв. Но че-
ловек думает: если книга  – значит, писатель. И ставит точку. По-
тому что сжигать себя на неистовом костре творчества – жалко. 
Оказывается, писать стихи (если, конечно, Стихи) – больно...

А Юрий Крысанов испытание поэзией выдержал. Более 
того, если в первом сборнике „Полнолуние” у него была Лю-
бовь, то в книге, которую вы, надеюсь, с удовольствием буде-

те сейчас читать, есть и Любовь (потому что любить наш поэт 
не разучился!), и Юмор:

Этот день был синим и раскосым, 
усмехалось солнце, как монгол...

Или вот ещё:
Нависнув каменной громадой, 
косятся окнами дома: 
зачем им леший из горсада, 
сведённый ивами с ума?

Естественно, уход из жизни любого человека – печален. И 
всё же: „у нас бросаются цветами, / когда уносят насовсем”. 
Как-то не хочется называть даже такой юмор „чёрным”...

А вот и пародия. Есть у известного поэта Василия Струтин-
ского такие строчки:

Віддайся так,
щоб з наших зимних вікон 
утік мороз
і кактус знов розцвів.

Лирический герой Юрия Крысанова, сломя голову, 
охваченный страстью, спешит к своей возлюбленной:

Открыта дверь, и от потока света 
едва сдержался, чтобы не упасть: 
цветёт, да как! Известная примета... 
Кому же ты намедни отдалась?!

Бесспорно, Юрий Крысанов обладает и талантом пародис-
та. Почему-то считается, что создавать пародии легко. Тем не 
менее, хорошие поэты на Украине есть. А вот пародистов – 
раз-два и обчёлся...
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Автор книги „Звёзды жгут ладони” пишет рифмованные сти-
хи, верлибры. Он – трогательно лиричен:

Не могу обрести покой – 
ты мне сердце погладь щекой!

Юрий Крысанов приготовил для вас и большой цикл акрос-
тихов. Попробуйте открыть для себя его „Озарение”, „Парус-
ник”, „Чернигов”, „Голгофу” (и меня волнует вопрос: „... кто 
пойдёт на крест за нас?!”). Конечно, чисто технически созда-
вать такую поэзию сложнее. Но автору удаётся избежать ис-
кусственности. Он улыбается и остаётся нетривиальным:

И я, как жрец акростихов, 
Храню разрушенный акрополь.

Вы сохраните эту книгу о Любви и Звёздах. Вспомните, что 
и к вам приходила, хоть раз в жизни, Большая Тайна. Была 
такая же ночь:

Звёзды жгли ладони.
Время шло вспять. 
Скифы слушали 
шелест волн – или шагов?

А в небе рождался непорочный снег...
1998 р.

Дзюба Сергей. И солнце с улыбкой монгола… // Крысанов Юрий. 
Звёзды жгут ладони. – Чернігів: Деснянська правда, 1998. – С. 5-6.       

 

Пісня над обелісками: упорядник Дем’ян Григораш /  
передмова Ігоря Павлюка. – К.: Фенікс. – 2006. – 568 с. 
(книга побачила світ за сприяння Ігоря Павлюка)  

Як на мене, Ігор Павлюк здійснив просто неможливе, бо це 
– справжній подвиг (говорю це без жодної іронії): в наш циніч-
ний і жорстокий час видати великим ошатним томом вірші 214 
поетів, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Причому 
це – люди різних національностей: росіяни, білоруси, татари, 
євреї... Їхні вірші талановито переклав українською Дем’ян 
Григораш. Немало перекладів – з мов народів Північного Кав-
казу і Закавказзя, а також – із мов народів Поволжя.

Вже, на жаль, покійний доцент Львівського національного 
університету імені Івана Франка Дем’ян Семенович Григораш 
перейнявся цією благородною ідеєю і здійснив величезний об-
сяг роботи. Але не встиг довершити розпочате.

Відверто кажучи, ті переклади навряд чи побачили б світ, 
якби не подвижництво письменника Ігоря Павлюка (батьків ру-
копис Ігореві передала донька Дем’яна Семеновича – Наталія 
Григораш). Власне, Ігор – людина молода, пише він багато і 
потужно: одна за одною виходять його талановиті збірки по-
езії, нещодавно з’явилася справді цікава книга прози. А ще він 
працює науковцем в Інституті літератури НАН України та вик-
ладає в Острозі. Тож змушений увесь час розриватися між Ки-
євом, де мешкає, але не має житла, Львовом, де живуть його 
дружина з дітьми, та Острогом.

Здавалося б, за такого постійного цейтноту часу, Ігор Пав-
люк мав просто чемно вибачитися перед пані Наталією, по-
яснивши їй свою неймовірну зайнятість. І його можна було б 
зрозуміти. Якщо чесно, саме так я б і вчинив... 

Але Ігор вкотре всіх нас приємно здивував, зважившись на 
таку велику і невдячну працю. Так, саме невдячну, адже, бу-
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демо відвертими, кого з наших політиків, чиновників та й літе-
раторів молодшого покоління цікавлять твори поетів-фронто-
виків, до того ж, людей різних національностей, які загинули, 
в основному, в юному віці і не встигли здобути прижиттєве ви-
знання?!

Виявляється, Ігоря Павлюка це цікавить. У своїй передмові 
до „Пісні над обелісками” він пише: „Мільйонів із нас просто 
немає, бо немає (загинули занадто молодими) наших дідів, ба-
бусь. Могло б не бути і мене, адже мій дід – кулеметник стріл-
кової роти – теж був убитий на Одері... Може тому я навчався 
у Ленінградському вищому військовому училищі, щоб якось 
на рівні генетичного коду нації компенсувати втрату захисника 
своєї території, може тому до сих пір найбільше люблю пісні 
воєнної пори: „Землянка”, „Тёмная ночь, только пули свистят 
по степи....”, „Эх, дороги...”, „С берёз неслышен, невесом сле-
тает жёлтый лист...”.

Дивно, але, тільки зараз, почувши такі Ігореві слова, я збаг-
нув, що саме ці фронтові пісні подобаються і мені. Бо хіба не 
мій дідусь загинув у далекому 1941-му, захищаючи свою зем-
лю?! Хіба не моя бабуся самотужки виростила п’ятьох дітей, 
так і не вийшовши заміж, і завжди плакала, почувши пісню „На 
позицию девушка провожала бойца...”?!

„Коли мені, внукові воїна, який загинув під Берліном, ще 
школяреві, потрапляли до рук книжки на кшталт „Любовная 
лирика русских поэтов”, –   пригадує Ігор Павлюк, – я в першу 
чергу шукав там вірші про кохання, авторами яких були хлоп-
ці-фронтовики, тоді ще майже мої ровесники, адже ці вірші 
були найчесніші, найщиріші, найтепліші, найлюдяніші, а тому 
найталановитіші. Це вже (чи ще) була навіть не література, це 
була підсвічена внутрішнім, але зоряним світлом гармонія, за 
якою і перед якою стояла Смерть, а в ній самій, тій гармонії-
пісні, як у ядрі атома урану, сконденсувалося все найчистіше, 

найсвятіше, що може бути: космос, любов, братство по духу 
і братство по крові, сльоза і зоря... мама і батьківщина. У них 
закладена енергія, накопичена мільйонами світлих світових 
років. Без пози. Без фальші. Без гриму. Так мідія зі свого болю 
і піщинки створює перлину”.

Прекрасні слова! Блискуча відповідь сучасним цинікам та 
блюзнірам!

Серед авторів „Пісні над обелісками” – Герой Радянського 
Союзу Яків Чапичев. Він народився у Франції – в Парижі, потім 
із сім’єю емігрував до СРСР. І пішов на війну, щоб боронити 
свою нову Батьківщину від фашистів. Хоробро воював, заги-
нув незадовго до Перемоги, похований у Польщі... 

Представлений тут і Анатолій Анатолійович Луначарський, 
син відомого радянського діяча Анатолія Луначарського. Луна-
чарський-молодший загинув під час висадки новоросійського 
десанту. Було йому лише 33 роки. Вік Ісуса Христа...

Особисто мені запам’яталися Микита Сахаров (писав 
евенкською мовою, загинув 30-річним у 1945-му), зачинатель 
нанайської літератури, перший прозаїк, поет і перекладач сво-
го народу Яким Самар, чеченець Багаутдин Мітаров – автор 
і укладач підручників, учитель сільської школи, Арсен Орлов 
(народився в Чуваській автономній республіці, а загинув у 
Білорусі – під Мінськом), Мойсей Рибаков, Євген Нєжинев, 
Володимир Латкін, Хусаін Кунакбай, Бадруш Мукамай, Юхан 
Сютісте, Іван Симаков, Георгій Суворов, Борис Ніколаєвський, 
Костянтин Реут, Георгій Напетварідзе, Борис Смоленський, 
Леонід Зимній...

         А завершити свій відгук на книгу „Пісні над обелісками” 
я хочу словами її перекладача та упорядника Дем’яна Григо-
раша: „Кожне поетичне ім’я, що згасло у полум’ї війни – наша 
тяжка втрата, наша велика рана. Бо ж кожний поетичний голос 
– тихий він чи гучний – по-своєму оригінальний. Невимовно 
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рідний і вносить живий нюанс у колоритну мелодію. Дорогий 
він тому, що належить тим, кого з нами нема”.

Ви абсолютно праві, Дем’яне Семеновичу!
2007 р.

Рецензія „Найчесніші, найщиріші, найтепліші, найлюдяніші!” на-
друкована в журналі „Сіверянський літопис”. Прозвучав матеріал і 
в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо „Мелодія”.

 „Кращі книги 2009 року” (опитування читачів „Україн-
ської літературної газети”, головний редактор видан-
ня – Михайло Сидоржевський): 

– Взагалі, я щодня прагну прочитати бодай одну книжку. І так 
– впродовж року. Тому більш-менш обізнаний із сучасним літе-
ратурним процесом. Що найбільше сподобалося в 2009-му?  
Збірка віршів Ігоря Павлюка „Україна в диму”, книга прози Кос-
тя Москальця „Досвід коронації”, роман Василя Шкляра „Чор-
ний ворон” („Залишенець”), книга есеїв Євгена Барана „У по-
лоні стереотипів” (як на мене, за кожну з цих книжок можна 
давати Шевченківську премію), збірка віршів Василя Слапчука 
„Золоті куполи”, книга прози Петра Сороки „Натщесерце”, по-
етичні збірки Сергія Жадана, книга прози Тані Малярчук „Зві-
рослов”, збірка віршів Сергія Пантюка „Смак Бога”, „Вибрані 
твори” М. Йогансена, збірка вибраних поезій отця Яна Твар-
довського „Ще одна молитва” в перекладі з польської Дзвінки 
Матіяш, книжка казок Гурама Петріашвілі „Чудеса маленького 
міста”, „Сни Ганса Християна” (казки Андерсена, переказані 
Лесею Вороніною та проілюстровані Катериною Штанко)…

Найцікавіші видання – журнали „Кур’єр Кривбасу” і „Сучас-
ність”, а також „Українська літературна газета”. 

2009 р. 
Опитування експертів – науковців та письменників (зокре-

ма, міркування Сергія Дзюби) опубліковане наприкінці 2009-го на 

шпальтах „Української літературної газети”. Також С. Дзюба 
оприлюднив свою думку щодо кращих книжок року в ефірі радіо „Но-
вий Чернігів” і радіо „Мелодія”.

Паросток: збірник поезії та прози юних авторів літе-
ратурної вітальні „Іскринка” / Передмова Сергія Дзюби. 
– Чернігівська центральна міська бібліотека для дітей 
імені Олександра Довженка, 2010. – 24 с.

У дитинстві я весело й безтурботно бешкетував на уроках, 
за що мене частенько виганяли з класу. Взагалі, вчився я не-
погано, однак ніяк не міг збагнути: для чого мені, майбутньому 
письменникові й журналісту, заглиблюватися в нетрі точних 
наук (алгебри, геометрії, фізики, хімії...) з їх безкінечними фор-
мулами та логічними розрахунками?! Я любив мріяти, читати 
книжки й поводився зовсім нелогічно, як і належить „чистому” 
гуманітарієві.

Тому, якщо хтось із вас, дорогі друзі (це вже звертаюся до 
майбутніх письменників – школярів, які відвідують літературну 
вітальню „Іскринка”, що діє при Чернігівській центральній місь-
кій бібліотеці для дітей імені Олександра Довженка), не над-
то розуміється на математиці чи хімічний формулах, не пере-
ймайтеся. Головне, ви вмієте оригінально, цікаво мислити. А 
такий талант у жодній крамниці ні за які гроші не купиш! 

По-справжньому вразила мене Марійка Довга, котра напи-
сала чудове оповідання про те, як приблудна кішка самовідда-
но рятувала своїх кошенят під час пожежі („І кішки здійснюють 
подвиги”). Безумовно, Марія – дівчина талановита. У неї вже є 
навіть власний літературний стиль, що дуже важливо для пись-
менника. Мова – колоритна, образна. Читаєш і справді пере-
ймаєшся мужністю маленької тваринки. На жаль, не кожна лю-
дина в подібній ситуації спроможна діяти так само хоробро... 
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Дай Боже, щоб авторці й надалі фортунило в житті, і вона змог-
ла розвинути свій Дар, створивши немало прекрасних творів!

Не такі довершені, але щирі й самобутні тексти Ксені Сівер-
ської. Це – псевдонім учениці школи № 20 Оксани Пронько, 
котра вже здобула перемогу в Чернігівському обласному кон-
курсі молодих журналістів. Приємно, що тепер Оксана прагне 
зреалізуватися і як літераторка. З цікавістю прочитав її опо-
відання „Вона – відьма”, про дівчинку Полю, від однієї думки 
якої у класі падає люстра, страшенно налякавши вчительку. 
Написано динамічно та й завершується розповідь вдало – не-
сподівано, парадоксально. Авторка має літературний смак, 
гарне почуття гумору й інтуїтивно відчуває, як можна зацікави-
ти, заінтригувати читача.

Сподобалися мені і закінчення Оксаниної новели „Осінній 
листок” (про зустріч замріяних очей у кав’ярні), а також її нети-
пова, сумна казка „Пристрасть Його Високості”. А от вірші Ксе-
ні Сіверської – „Мамі” та „Вернись” – менш вдалі. Звісно, вони 
сповнені почуттів: ніжної любові – до неньки та палкого кохан-
ня – до юнака. Однак поезіям юної авторки бракує елементар-
ної „техніки” складання віршів. Власне, цьому можна навчити-
ся. Бо можна писати „технічно” вправно, навіть віртуозно, про-
те банально й нецікаво. Таке часто трапляється, коли починає 
римувати студентка філфаку, котра начебто теоретично знає, 
як треба складати вірші, але не має найголовнішого – Дару.

Також хотів би відзначити шестикласницю школи № 2 Аліну 
Котвицьку за „Рожевий вірш” (вміло використано літературний 
прийом „однокольорової поезії”) та „Поїздку в місто” (вірш на 
соціальну тематику – доволі складний, зважаючи на юний вік 
авторки, але, розповідаючи про пережите, вона демонструє 
неабияке почуття гумору). 

Запам’яталися й поезії восьмикласниці ліцею № 15 Ірини 
Голюк („Ми – не птахи”, „Мої вірші тебе не торкнуться”), спов-
нені філософських міркувань, прагнення людської гармонії.

Я назвав тексти, які привабили мене найбільше. Однак про 
кожного з авторів можна сказати щось хороше. Наприклад, 
Оля Карпенко так легко й радісно пише про весну і природу, 
а Юля Зуб – про зиму й інші пори року; Ліана Чернуцька мріє 
про таємничу країну чудес; Катя Болоннікова зворушливо роз-
повідає про маму, а Діана Клюжева надзвичайно любить „обох 
своїх матусь” – неньку та бабусю; Анна-Марія Вачнадзе й Катя 
Розанова – справжні патріотки України, і Настя Пікуза та Катя 
Маруженко щиро захоплюються рідною мовою; Аня Прокопен-
ко цікаво й дотепно змальовує дивовижну пташку („Жовна чор-
на”), а для Ярини Середи бібліотека – не що інше, як неймовір-
но цілюща „душі аптека” (для мене, Яринко, – теж!).

Співчуваю Ані Бойко, яка отримала „двійку”, тому тато з ма-
мою не дозволили їй увечері бодай трохи подивитися телеві-
зор і посидіти за комп’ютером. Дивне покарання! Мою сестру 
в таких випадках не пускали на танці, а у мене, за всі роки на-
вчання, взагалі жодного разу навіть щоденник не перевіряли. 
„Для чого? – знизувала плечима матуся на шкільних батьків-
ських зборах. – Моя дитина не байдикує – щодня читає книж-
ки”. Думаю, вона мала рацію – якщо я чогось і досягнув у житті, 
то завдяки розумним і цікавим книгам.  

Отже, маємо „Паросток” – невеличку книжечку творів юних 
літераторів, яку з великою любов’ю виготовили співробітники 
бібліотеки імені Олександра Довженка. Цей паросток –  дуже 
тендітний, але такий чистий і світлий, як душа дитини. Хочеть-
ся вірити, що промайнуть роки і з маленького симпатичного 
пагінця виросте велике, могутнє дерево!

2010 р. 
Дзюба Сергій. Від тендітного паростка – до могутнього дере-

ва! // Паросток. – Чернігівська центральна міська бібліотека для 
дітей імені Олександра Довженка, 2010. – С. 3-4.

Прозвучала рецензія і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо 
„Мелодія”.
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Премія Сонцепоклонника

У 1992 році на Придесенні, з ініціативи обласної організа-
ції Спілки письменників України, Чернігівського літературно-
меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського та 
місцевого відділення Фонду культури, з’явилася літературно-
мистецька премія, яка невдовзі здобула визнання не лише в 
Україні, але й далеко за її межами. Адже Михайло Коцюбин-
ський – класик нашої літератури, видатний письменник світо-
вого рівня. Важливу роль відіграло й те, що премію засновано 
з дозволу родини Великого Сонцепоклонника. І відтоді нащад-
ки славетного письменника щороку беруть участь у врученні 
почесної відзнаки.

У 2003-му засновниками Чернігівської премії імені М. Коцю-
бинського стали облдержадміністрація та обласна рада (не-
мало зробив для цього заступник голови обласної державної 
адміністрації Віктор Тканко, він же реально посприяв відро-
дженню книгодрукування на Чернігівщині, фінансовій підтрим-
ці журналу „Літературний Чернігів” та успішній реалізації інших 
важливих літературно-мистецьких проектів).

Нині лауреатами престижної премії стали понад вісімдесят 
видатних та відомих особистостей. Це і наш земляк – Герой 
України, Шевченківський лауреат, класик сучасної української 
літератури Юрій Мушкетик, який тривалий час очолював Наці-
ональну спілку письменників України. Його твори вивчаються 
в школах та вузах, вони перекладені багатьма мовами. На вру-
ченні нагороди в музеї М. Коцюбинського Юрій Михайлович 
почувався по-справжньому щасливим, наголосивши, що для 
нього – висока честь бути лауреатом премії імені геніального 
автора „Тіней забутих предків”, „Інтермеццо” та інших шедев-
рів світової літератури. Важливо, що ця почесна відзнака за-
снована саме на Чернігівщині, де жив Великий Сонцепоклон-

ник, який написав тут свої найкращі твори. 
Такої ж думки і Михайлина Коцюбинська – видатний літера-

турознавець, лауреат Національної премії України імені Тара-
са Шевченка, славетна племінниця Михайла Коцюбинського. Її 
шанують у США, Канаді, Німеччині, Австралії, Чехії, Словаччи-
ні, Польщі та багатьох інших державах як визначного вченого і 
мужню жінку, котра в роки тоталітаризму не побоялася стати на 
захист Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка та 
інших звитяжних борців за незалежність України. Приїжджаю-
чи до Чернігова, Михайлина Хомівна неодмінно відвідує музей 
свого знаменитого родича. І надзвичайно пишається тим, що 
саме тут її нагородили премією імені Михайла Коцюбинського.

Відзначені престижною премією й такі видатні класики су-
часної літератури, як Шевченківські лауреати Валерій Шевчук 
(письменник та науковець, автор історичних романів, вишука-
ної модерної прози і глибоких літературознавчих, фольклорних, 
мистецтвознавчих та історичних досліджень), Анатолій Дімаров 
(якого недаремно називають патріархом нинішньої вітчизняної 
літератури), Михайло Слабошпицький (письменник, літерату-
рознавець, літературний критик, автор блискучих романів про 
Марію Башкирцеву і Тодося Осьмачку, ґрунтового дослідження 
про визначних українських меценатів, творів для дітей). 

Лауреатами премії імені М. Коцюбинського стали Юлій Ко-
цюбинський (літературознавець, колишній директор музею  
М. Коцюбинського, онук класика – високоосвічена, таланови-
та й прекрасна Людина, невтомний подвижник, організатор та 
натхненних сотень презентацій, виставок, літературно-мис-
тецького життя на Чернігівщині), Дмитро Іванов (відомий поет 
та журналіст, головний редактор газети „Гарт”, лауреат Наці-
ональної премії України імені Т. Шевченка), Кость Москалець 
(один із найпопулярніших у нашій державі письменників, ав-
тор пісень, які стали суперхітами, зокрема пісні „Вона”, бага-
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торазовий переможець всеукраїнських конкурсів „Краща книга 
року”, лауреат престижних міжнародних літературних премій), 
Світлана Короненко (поетеса, прозаїк, журналістка, пропаган-
дист вітчизняної літератури), Володимир Берсенєв (видатний 
лікар), Віктор Баранов (голова Київської міської організації На-
ціональної спілки письменників України, головний редактор 
журналу „Київ”), Володимир Кашка (відомий поет, прозаїк, ла-
уреат міжнародних премій імені М. Гоголя, Г. Сковороди, жур-
налу „Сучасність” та інших почесних відзнак), Леонід Горлач 
(поет, автор історичних романів у віршах, співробітник „Чер-
нігівського земляцтва” в Києві), Валентина Мастєрова (пись-
менниця, чий роман „Суча дочка” став сенсацією в українській 
літературі, талановита журналістка, відома своїми гострими 
публікаціями на соціальну тематику), голова Чернігівської об-
ласної організації НСПУ Станіслав Реп’ях. 

Також серед лауреатів минулих років – автор ґрунтовних 
досліджень про Івана Мазепу та гетьманську добу Сергій Пав-
ленко, поет і журналіст Петро Куценко, поет, краєзнавець, жур-
наліст, багаторічний співробітник газети „Деснянська правда” 
Володимир Сапон, прозаїк, голова Літературної спілки „Чер-
нігів” Михась Ткач, українська й білоруська письменниця Лілія 
Бондаревич (Черненко), поети, мистецтвознавці, фолькло-
ристи Микола Ткач і Надія Данилевська, прозаїки Петро Дідо-
вич, Віталій Леус, Іван Просяник, Олексій Брик, краєзнавець 
Олександр Добриця, поетеса, прозаїк, педагог Ганна Арсе-
нич-Баран, поет і композитор Петро Зуб, автор музики знаме-
нитої пісні „Козачка” у виконанні Раїси Кириченко композитор 
Микола Збарацький, почесний громадянин Чернігова, заслу-
жений діяч мистецтв України, донедавна – художній керівник 
камерного хору ім. Бортнянського Любомир Боднарук, поети 
Олекса Ющенко, Микола Турківський, Ніна Ткаченко, прозаїк 
і краєзнавець Станіслав Маринчик, поет, прозаїк, просвітянин 

Микола Адаменко, який немало постраждав за свої патріотич-
ні переконання за радянських часів.

Власне, ми з дружиною – письменницею, науковцем, жур-
налісткою Тетяною Дзюбою (Мурзенко) також пишаємося тим, 
що стали лауреатами премії імені Михайла Коцюбинського. І 
хоч маємо вже чимало нагород, цю відзнаку завжди вказуємо 
першою. Вона для нас – найдорожча! По-перше, тому, що це 
– премія імені М. М. Коцюбинського (мого улюбленого пись-
менника), а по-друге, тому, що вручив нам її незабутній Юлій 
Романович Коцюбинський, онук класика.

І недаремно кожне нагородження лауреатів стає справжнім 
святом української духовності та культури, викликає такий ре-
зонанс у нашій державі та за кордоном. Бо це – не якийсь міс-
течковий захід, а всеукраїнська суспільно важлива подія, яка 
відзначається національною елітою. Важливо й те, що серед 
лауреатів – не лише мешканці Придесення. Ось і незабаром, 
17 вересня, у день народження Великого Сонцепоклонника, 
який відзначатиметься в музеї М. Коцюбинського, дипломи 
та премії цьогорічних лауреатів урочисто отримають відомий 
український письменник, киянин Михайло Шевченко і жителі 
Львова – літературознавці Євген та Оксана Нахліки, автори 
чудового дослідження про Пантелеймона Куліша.

Обсяг статті не дозволяє мені змоги назвати всіх лауреатів 
і детальніше розповісти про кожного з них (хоч, безперечно, 
вони на це заслуговують!). Головне, премія імені Михайла Ко-
цюбинського нині справедливо вважається однією з найпрес-
тижніших в Україні. Вона була, є і буде. В цьому одностайні і 
родина Коцюбинських, і лауреати, і влада.

2010 р.
Дзюба Сергій. Премія Сонцепоклонника // Деснянська правда. – 

2010. – 14 вересня. – С. 3.
Прозвучав матеріал і в ефірі радіо „Новий Чернігів” та радіо „Ме-

лодія”.



Несподівані зустрічі продовжують життя

422 423

Сергій Дзюба

Відповіді на запитання головного редактора журналу 
„Український фантастичний оглядач” Валерія Верхов-
ського:

– Російськомовна та україномовна фантастика України 
чимось відрізняються, крім мови написання? Чи треба пере-
кладати фантастику з російської мови українською? Фантас-
тика, створена в Україні російською мовою, є частиною укра-
їнської культури чи належить до російського зарубіжжя?  

– Я взагалі не протиставляв би письменників-фантастів, 
які живуть в Україні, але пишуть різними мовами: одні – укра-
їнською, а інші – російською. Якщо Марина й Сергій Дяченки 
вважають себе українськими письменниками, то й добре. У 
їхніх текстах – дуже багато України, люди – справді талано-
виті. Чому ж ми повинні відмовлятися від кращих фантастів 
Європи? Інша справа, що ці тексти треба якісно перекладати 
й видавати українською. Тим більше, що цього прагнуть і самі 
автори. Тих же Дяченків я б ввів до шкільної та університет-
ської програми – саме як українських письменників.

– Чи потрібний українським фантастам свій окремий 
„кон”, чи, може, їм достатньо можливостей, що надаються 
вже існуючими?

– Чим більше цікавих зустрічей, презентацій, премій, тим 
краще. А відгороджуватися від російськомовних письменників 
не варто – навпаки нам потрібне спілкування і взаємовигід-
не співробітництво. Я, наприклад, сподіваюсь, що мої тексти 
коли-небудь побачать світ десь у Москві чи Санкт-Петербурзі 
російською. Адже це істотно розширює читацький загал. Пере-
клади вже є, залишилося лише знайти порядних видавців.

– Яке спрямування, на Вашу думку, стане найбільш акту-
альним у  2010-х роках? 

– Останнім часом активно розвивається альтернативна 

фантастика, „Гаррі Поттер” неабияк посприяв популяризації 
фентезі. А ось науково-технічна фантастика, очевидно, від-
ходить у минуле. Хоча… Раптом з’явиться твір, який повер-
не цьому напряму втрачені позиції? Або нарешті відбудеться 
реальний контакт із прибульцями? Особисто я прагну читати 
все – щодня по книжці (звісно, мова не лише про фантастику 
– дуже люблю перечитувати класику, цікавлюся детективами, 
дитячою літературою та ін.). 

– Назвіть найкращий, на Вашу думку, твір української фан-
тастики та найкращу статтю або рецензію українською 
мовою про фантастику, опубліковані в 2009 році.

– Я не прив’язую прочитані книжки (понад 400 – щороку) 
до якихось конкретних дат, просто не фіксую це. Навіщо? Од-
нак мені дуже подобаються останні романи Галини Пагутяк 
(зокрема, „Писар східних воріт притулку”) і рецензії на них. Як 
на мене, авторка гідна Шевченківської премії та інших відзнак. 
Дуже талановита письменниця, яка нічим не поступається тим 
же Дяченкам!

2010 р. 
Дзюба Сергій. Відповіді на запитання головного редактора жур-

налу „УФО” Валерія Верховського // Український фантастичний 
оглядач. – 2010. – № 1. – С. 91. Також тут опубліковані відповіді: 
Генрі Лайона Олді, Дмитра Стуса, Юрія Винничука, Андрія Куркова, 
братів Капранових, Тимура Литовченка, Олега Романчука, Івана 
Гаврилюка, Олександра Левченка, Ігоря Желема, Віталія Карацу-
пи, Зінаїди Каменецької, Олександра Макаренка та Валерія Верхов-
ського (С. 89-93).
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Невигадані історії Віталія Леуса 

Пам’ятаю, їхав до Чернігова електричкою. У Прилуках за-
йшли звичайні сільські дядьки й примостилися поруч. Зазви-
чай у дорозі я не зізнаюся, що журналіст. Тоді люди спілкують-
ся відверто, не добираючи слів. Ось і цього разу сказав, що 
працюю вчителем української мови та літератури. „А ви зна-
єте такого українського письменника – Віталія Леуса?” – рап-
том поцікавилися співрозмовники. „Ні… – безтурботно стенув 
плечима”. „Та ви що! – здивувалися дядьки. – Він же так пише 
про життя простих людей: захоплююче, зворушливо, а голов-
не – правдиво. Нічого не вигадує! Дуже розумний і порядний 
чоловік. А мешкає, до речі, в Чернігові. Вам, як педагогу, варто 
прочитати його книжки”. І тут вони разом заходилися жваво, 
із задоволенням переказувати бувальщини мого доброго при-
ятеля – Віталія Миколайовича Леуса…

У нього – вже чотири з половиною десятки книг, і всі корис-
туються попитом. Зайдіть до будь-якої бібліотеки, попросіть 
твори Леуса, і вам видадуть неабияк зачитані романи чи збірки 
оповідань. А краєзнавчі книжки Віталія Миколайовича – вза-
галі бестселери! Відверто кажучи, вони й мені не раз става-
ли в нагоді. Адже впродовж шести років своєї роботи на радіо 
„Новий Чернігів” про історію рідного міста, дивовижні легенди 
та народні традиції Придесення я розповідав, послуговуючись 
книгами об’єктивного й працелюбного колеги. 

Він ніколи не сидить без діла. Як і геніальний француз Анту-
ан де Сент-Екзюпері, найбільше цінує розкіш людського спілку-
вання, вміє слухати і співчувати, тож люди охоче розповідають 
йому про своє життя, довіряючи найсокровенніше. А письмен-
ник майстерно вплітає ці небуденні історії у свою Книгу буття.

Бувальщини Віталія Леуса справді причаровують, є в них 
щось бентежне й світле. Імпонують і душевність автора, його 

дотепний, проникливий гумор. Власне, описані ситуації мо-
жуть статися з будь-ким із нас. А оскільки я, навіть під час що-
денного гоління, практично не дивлюся в набридливе дзерка-
ло (воно – надто об’єктивне…), то зазвичай стежу за собою, 
читаючи трагікомічні тексти талановитого приятеля. 

2011 р.
Дзюба Сергій. Правдиві історії Віталія Леуса // Хвиля Десни 

(Чернігів). – 2011. – 30 грудня.                
          

Пастораль річечки: Антологія / Упорядник Оксана Іва-
сюк. – Чернівці: Букрек, 2011. – 192 с. 

„Пастораль річечки” – так називається цікавий літературно-
мистецький проект: антологія творів відомих письменників про 
малі річки України. Представлено в цій ошатно виданій книзі і 
річки Придесення. Серед авторів антології – чернігівці Сергій і 
Тетяна Дзюби. Книгу з успіхом презентували у Києві – на між-
народному фестивалі „Книжковий Арсенал”. 

„Упорядник цієї дивовижної антології – науковець із Чер-
нівців Оксана Івасюк, сестра автора знаменитої „Червоної 
Рути”, Героя України Володимира Івасюка, – розповідає Сергій 
Дзюба. – Раніше ми з дружиною вже співробітничали з пані 
Оксаною: взяли участь у резонансному міжнародному проекті 
„Червона книга України”, яким опікувалася О. Івасюк (вийшла 
чудова книжка, що містить вірші українських поетів та їх пере-
клади англійською й естонською мовами про флору і фауну 
нашої держави). Тому, не вагаючись, відгукнулися на Оксани-
ну пропозицію і цього разу. Антологія побачила світ зусиллями 
Благодійного фонду „Україна-3000” у чернівецькому видавни-
цтві „Букрек”. Серед авторів – лауреати Національної премії 
України імені Тараса Шевченка Василь Герасим’юк, Леонід Та-
лалай та Степан Пушик, голова Київської міської організації 
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Національної спілки письменників України, головний редактор 
журналу „Київ” Віктор Баранов, талановиті літератори з усієї 
України: Павло Вольвач, Софія Майданська, Мирослав Лаза-
рук, Олександр Вертіль, Інга Кейван, Олександр Денисенко, 
Тарас Унгурян… Звісно, нам дуже приємно перебувати у тако-
му товаристві. А головне, створено книгу, яка має високу мис-
тецьку вартість. Тож її презентація – непересічна подія!”.

Презентація відбулася у будинку „Мистецького Арсеналу” 
за участю голови наглядової ради Міжнародного благодійно-
го фонду „Україна-3000” Катерини Ющенко, яка наголосила: 
„Українська літературна антологія „Пастораль річечки” вміщує 
натхненні твори сучасних авторів, написаних поетичною про-
зою. Це видання унікальне і в світовій літературі. Воно привер-
тає погляд суспільства до священного скарбу – чистої води. 
Від роду до роду передавались неспростовні істини – берегти 
воду, ділитись краплею води, не сваритись над водою, чистити 
криниці, русла рік. У давні часи досвітньою водою лікували ба-
гато недуг; вона була чистою, а віра у неї – істинною”.

2011 р.  
Матеріал розміщено у газетах „Деснянська правда” і „Чернігів-

ські відомості” та в інтернет-виданнях. Прозвучав він і в ефірі ра-
діо „Новий Чернігів” та радіо „Мелодія”.

Анатолію Погрібному 

Я вночі тепер біжу по сало –
Почуття виснажують умить:
Ви ж мене в Тичину закохали,
Що мені з дружиною робить?!

Сергій Дзюба,
1988 р.

Мені пощастило навчатися на факультеті журналістики Ки-
ївського державного університету імені Тараса Шевченка, де 
українську літературу викладав незабутній Анатолій Погріб-
ний. Його блискучі лекції про творчість Павла Тичини приходи-
ли послухати навіть студенти з інших факультетів.

У школі мене майже щодня виганяли з уроків: я був над-
то непосидючим учнем, часто нервував учителів незручними 
запитаннями і вперто відмовлявся вчити напам’ять вірші на 
кшталт „Партія веде”. І тільки в університеті, завдяки Анато-
лію Григоровичу Погрібному, який, навіть за радянських часів, 
не боявся відверто розповідати про життя Павла Тичини, нео-
класиків, поетів Київської школи та Нью-Йоркської групи, я на-
решті збагнув, що автор „Сонячних кларнетів” – геній, один з 
найкращих письменників в історії світової літератури.

Відтоді Павло Тичина (разом із дивовижним Лоркою та ніж-
ною Ліною Костенко) став моїм улюбленим поетом і натхнен-
ником. Адже незабаром я сам почав писати вірші й одного 
разу наважився показати їх Анатолію Погрібному. Прочитавши 
перші літературні спроби свого студента, Анатолій Григорович 
толерантно покритикував мене за епігонство – наслідування 
творчості... Павла Тичини. Однак порадив писати далі: „Зда-
ється, ви – не безнадійні, юначе”. Так, з благословення улюб-

* Анатолій Григорович Погрібний – наш видатний земляк, доктор філо-
логічних наук, академік, лауреат Шевченківської премії. 
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леного викладача, під впливом неперевершеного класика, я 
поступово і перетворився на професійного літератора.

2011 р.
Дзюба Сергій. Ви ж мене в Тичину закохали // Наш Тичина. Ві-

рші, роздуми про творчість великого поета / Упорядник Станіслав 
Реп’ях. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2011. – С. 107-108.

Сергій Дзюба, письменник, журналіст, президент  
ГО „Чернігівський інтелектуальний центр” про кращі 
книжки 2011 року (для „Української літературної газети”)

Понад усе на світі люблю книги. Щороку прочитую (і перечи-
тую) їх близько 400. Дивно, але мене цікавить практично все: 
проза, поезія, есеїстика, дитяча література, публіцистика (кла-
сика і сучасна література)…

Якщо говорити про цьогорічні книжки, то, на мою думку, особ- 
ливо варті уваги:

1. Слапчук Василь. Вибране: Поезії. – Луцьк: Твердиня, 
2011. – 584 с.

2. Забужко Оксана, Шевельов Юрій. Вибране листування 
на тлі доби: 1992-2002: з доданими коментарями, причинка-
ми до біографії та іншими документами. – К.: Висока Полиця, 
Факт, 2011. – 504 с.

3. Павлюк Ігор, Лазірко Юрій. Catching Gossamers (Ловля-
чи осінні павутинки): Поезії англ., укр. та рос. мовами / Пер. 
з англ.   Юрія Лазірка, пер. з рос. Ігоря Павлюка та Євгенії 
Більченко. –  США: CreateSpace, 2011. (Книжка побачила світ 
в Америці, у престижному видавництві, викликала значний ре-
зонанс у закордонних та вітчизняних ЗМІ; отож це – значний 
успіх українських письменників, який фактично не має анало-
гів. Саме тому ця унікальна поетична збірка має бути серед 
кращих книг 2011 року).

4. Москалець Кость. Мисливці на снігу: Поезії. – Львів: Піра-
міда, 2011. – 238 с. – (Приватна колекція).

5. Баран Євген. Тиша запитань: Люди. Книги. Життя: Літер.-
крит. ст., рецензії, есеї, інтерв’ю. – Івано-Франківськ: Типовіт, 
2011. – 532 с.

6. Вдовиченко Галина. Бора: роман. – Харків: Клуб Сімей-
ного Дозвілля, 2011. – 240 с.

7. Українська література для дітей: Хрестоматія [навч. посіб.] / 
Упорядкув. Оксани Гарачковської. – К.: Академія, 2011. – 800 с.

8. Пастораль річечки: Антологія / Упорядкув., прим. Оксани 
Івасюк. – Чернівці: Букрек, 2011. – 192 с.

9. Лизанчук Василь. Журналістська майстерність: Підруч-
ник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 376 с.

10. Сорока Петро. Дерево над водним потоком: Денники. – 
Тернопіль: Астон, 2011. – 180 с.

Крім цього, просто ще назву книжки, які мені сподобалися:
Слапчук Василь. Шляхом воїна і Дао: Есеї, інтерв’ю. – Луцьк: 

Терен, 2011. – 308 с.
Сорока Петро. Ладан осені: Поезії. – Тернопіль: Астон, 

2011. – 100 с.
Сорока Петро. Карагач над полігоном: Повість. – 2-ге вид., 

змін. і доп. – Тернопіль: Тайп, 2011. – 100 с.
Кідрук Максим. Навіжені в Мексиці: Роман. – Харків: Клуб 

Сімейного Дозвілля, 2011. – 288 с.
Роздобудько Ірен. Мандрівки без сенсу і моралі: Есеїстика. 

– К.: Нора-Друк, 2011. – 192 с. – (Мандри).
Нестайко Всеволод. Дивовижні пригоди у лісовій школі: Та-

ємний агент Порча і козак Морозенко. Таємниці лісею  „Кон-
дор”: Казки. – Харків: Школа, 2011. – 128 с.;

Нестайко Всеволод. Дивовижні пригоди у лісовій школі: Сек- 
рет Васі Кицина. Енелолик, Уфа і Жахоб’як.: Казки. – Харків: 
Школа, 2011. – 128 с.
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Матіос Марія. Вирвані сторінки з автобіографії: Есеїстика. – 
Львів: Піраміда, 2011. – 368 с.

Щербак Юрій. Час смертохристів: Роман. – К.: Ярославів 
Вал, 2011. – 480 с.

Лабро Філіп. Ці люди…: Роман / Пер. з фр. Євгенії Кононен-
ко. – К.: Нора-Друк, 2011. – 368 с. – (День Європи).

Славінська Ірина. 33 герої укрліт: Інтерв’ю. – Харків: Фоліо, 
2011. – 412 с.

Гранецька Вікторія. Мантра-омана: Роман. – Харків: Клуб 
Сімейного Дозвілля, 2011. – 240 с.

2011 р.
Дзюба Сергій. 10 подій літературного сезону 2011. Версія „Укра-

їнської літературної газети” [Кращі книги 2011 року] // Українська 
літературна газета. – 2012. – 13 січня. – С. 2.

Сільський бібліотекар написав історичний роман-
трилогію

Анатолій Суховерський живе і працює у селі Голубівка, на 
Прилуччині. Запевняє, що місцеві жителі українськими книж-
ками цікавляться. Принаймні у тамтешньої бібліотеки – понад 
700 постійних читачів! Та й у сільраді свого невтомного крає-
знавця і дбайливого бібліотекаря підтримують. Неймовірно, 
але факт: його роман-трилогія «Дорога без кінця» (дуже ошат-
на книжка великого обсягу) побачив світ за фінансової під-
тримки депутатів сільської ради. По-моєму, це – чи не єдиний 
такий випадок в Україні. Але книжка того варта! Роман писався 
три роки, однак матеріали про історію рідного краю Анатолій 
Михайлович збирав усе своє життя.

В основі книги – реальні події, що відбулися протягом 300 
років на Прилуччині: від золотої доби гетьмана Івана Мазепи 
до отримання Україною незалежності. Кожен розділ охоплює 

століття. Наразі маємо цікавий художній історично-краєзнав-
чий твір, створений талановитою та небайдужою людиною. І 
я переконаний: саме на таких патріотичних книгах варто ви-
ховувати прийдешні покоління. В усякому разі, роман Анатолія 
Суховерського має не лише бути, а й вивчатися в усіх школах 
Прилуцького району. Та й школярам із Чернігова ознайомити-
ся з цією книжкою буде корисно. Написана вона для широкого 
загалу гарною українською мовою та ще й про наше Приде-
сення. До того ж, автор – сумлінний дослідник, історичні події 
відтворює об’єктивно. Власне, почитайте! Мені книжка сподо-
балася.

2012 р.
Дзюба Сергій. Сільський бібліотекар написав історичний ро-

ман-трилогію // Буквоїд. – 2012. – 1 грудня.

Що найбільше перешкоджає розвитку сучасної україн-
ської літератури? (відповідь на запитання „Літератур-
ної України”) 

Звісно, перше, що відповість кожен український письмен-
ник: винні наші можновладці. Державна Дума Росії ще в 1995 
році ухвалила „Федеральний Закон про державну підтримку 
засобів масової інформації та книговидання Російської Феде-
рації”, завдяки якому діячі науки, освіти та культури Росії отри-
мали реальну підтримку: фактично всю продукцію цих галузей 
було звільнено від державного оподаткування! Це стало поря-
тунком для російського кінематографу. А книгодрукування, яке 
до того вважалося збитковим, перетворилось на потужний, 
надзвичайно вигідний  бізнес. Книжкова продукція з сусідньої 
країни блискавично заполонила крамниці колишнього СРСР.

Знаю, як стимулюють переклади українською своїх класиків 
та сучасних літераторів, публіцистів і науковців США, Англія, 
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Німеччина, Франція, Японія, Польща, скандинавські держа-
ви… Є премії – для перекладачів, гранти – для видавців, сти-
пендії і нагороди – для письменників і журналістів, які пропагу-
ють переваги західної демократії. Власне, немало українських 
літераторів (знавців іноземних мов) заробляють собі на життя 
саме перекладами, бо такої професії – письменник – у нашій 
державі вже не існує.    

Натомість в Україні не зробили нічого. Хоч були численні 
обіцянки з високих трибун (президентів, прем’єр-міністрів, спі-
керів та їхньої багатоликої свити, депутатів Верховної Ради, 
чиновників…). Власне, ніхто з них не вважає себе ворогом 
української культури – дехто за потреби може й у вишиванці 
походити. Але що нам від того?

Однак винні, у першу чергу, ми самі. Бо ще донедавна не-
мало діячів культури (зокрема й письменників) мали депутат-
ські мандати. Були наші колеги і віце-прем’єрами, і міністрами. 
Завзято чубилися між собою, розпинали бідолашного україн-
ського воза, мов лебідь, рак та щука. Дивно, як той віз взагалі 
витримав, не розпався на друзки! Втім, ми – вже загартова-
ні. Пам’ятаю, у 90-х, коли по півроку затримували зарплату, 
з’явився анекдот. Один начальник скаржиться іншому на своїх 
підлеглих – мовляв, уже й грошей хтозна скільки їм не платить, 
і опалення, воду та світло в службових приміщеннях відімкнув, 
а вони досі щодня швендяють на роботу. І тут його співбесід-
ник дає пораду: „А ви дустом їх не пробували?..”. Ось так і 
українські письменники...

2012 р.
Бондаренко Станіслав. Бар’єри нашої ери // Літературна Украї-

на. – 2012. – 3 травня. – С. 6.

Кращі книжки 2012 року

Сергій Дзюба, керівник міжнародної громадської органі-
зації письменників, журналістів, науковців та перекладачів 
„Чернігівський інтелектуальний центр” (для „Української лі-
тературної газети”):   

Із задоволенням відгукуюсь на пропозицію „УЛГ” і називаю 
десять, на мій погляд, найкращих книг 2012-го: 

1. Рауль Чілачава. Світло самотньої зірки (в двох книгах): 
Вибрані поезії та переклади. – К.: Український письменник.    

2. Ігор Павлюк. Поза зоною: Повісті. – Тернопіль,  Навчаль-
на книга – Богдан. 

3. Михайло Слабошпицький. Що записано в книгу життя: 
Михайло Коцюбинський та інші (біографія, оркестрована на 
дев’ять голосів): Роман. –  К.: Ярославів Вал.       

4. Анна Багряна. Дошкуляка: Роман. – К.: Нора-Друк.  
5. Димитр Христов. Крізь кордони: Поезії / Упоряд., Пер. із 

болгарської Анна Багряна. – Луцьк: ПВД „Твердиня”.
6. Єтон Келменді. На верхів’ї часу: Поезії / Упоряд., Пер. з 

албанської Анна Багряна. – Луцьк: ПВД „Твердиня”.
7. Войцех Пестка. До побачення в пеклі: Есеї / Пер. із поль-

ської Андрій Павлишин. – Львів: видавництво „Астролябія”. 
8. Марк Леві. Викрадач тіней: Роман / Пер. із французької  

М. Венгренівська, Ж. Шевченко. – К.: Махаон-Україна.   
9. Василь Старун. Вікно край світу (в двох книгах): Поезії. – 

Харків: Майдан.  
10. Ірен Роздобудько. Дванадцять або Виховання жінки в 

умовах, не придатних до життя: Роман. – К.: Нора Друк.   
Також варті уваги цьогорічні книжки Ліни Костенко, Оксани 

Забужко, Олеся Ульяненка, Юрія Щербака, Всеволода Нес-
тайка, Василя Слапчука, Мирослава Дочинця, Сергія Жадана, 
Андрія Кокотюхи, перекладача перської класики Романа Гама-
ди.

  2012 р.
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 Відповідь на запитання письменника Петра Сороки: 
„Що таке доля?”

Я в дитинстві постійно хворів. Переніс дев’ять запалень 
легенів, стояв на диспансерному обліку з хронічної пневмо-
нії та бронхіту. Страшенно заїкався – слова нормально не міг 
вимовити... Мені говорили: така доля, нічого не вдієш! Але я, 
вже дорослим, почав загартовуватися (обливатись холодною 
водою), полюбив ходити пішки (щодня по 10 кілометрів – за 
будь-якої погоди), плавати в річці; самотужки подолав своє за-
їкання і згодом багато років пропрацював на радіо. Без хаба-
рів та блату вступив на журфак Київського держуніверситету 
імені Тараса Шевченка (батьки, звичайні люди, навіть не зна-
ли, де цей вуз знаходиться). Першим у нашому роду здобув 
вищу освіту. Живу за Божими заповідями: не краду, не вбиваю, 
не зраджую, не заздрю... Навіщо? Жодного разу не брав і не 
давав хабарів. Не скоїв ніякої підлості, тому сплю зі спокій-
ною совістю. Але, звісно, мені – дуже далеко до мужності мого 
друга, письменника Василя Слапчука, для якого кожен прожи-
тий день – це подвиг. Однак Василь ніколи не нарікає на долю 
(тяжке поранення в Афганістані). Він – надзвичайно вимогли-
вий до себе, а головне, живе не для власної втіхи (переймаю-
чись якимись дрібними забаганками), а для людей. Скоритися 
долі – це пливти за течією. Звичайно, так легше. Але чи кра-
ще? Сьогодні у видатного українця Василя Слапчука – день 
народження.

 23 грудня 2012 р.

Людмила Пархоменко і її чи то вірші, чи то молитви

Чернігівський молодіжний театр вразив – влаштував роз-
кішно-вишукану імпрезу за віршами відомої журналістки, за-
ступника головного редактора газети „Деснянська правда” 
Людмили Пархоменко, яка так незвичайно відзначила свій юві-
лей. Відверто кажучи, навіть не пригадую нічого подібного, хоч 
уже понад двадцять років на Придесенні мешкаю! 

Головний режисер театру, заслужений артист України Ген-
надій Касьянов створив справжню Виставу – на рівні резо-
нансних спектаклів Молодіжного за творами Ліни Костенко та 
Марини Цвєтаєвої. Від душі старалися і його колеги! Заслу-
жені артисти України Олексій Биш (ведучий свята) і Любов 
Веселова, а також популярні актори Юлія Матросова та Інна 
Атрощенко настільки прониклись поезією Людмили і так тала-
новито й зворушливо зіграли свої ролі, що перетворили пре-
зентацію книжки „У цього неба дивні кольори…” на незабутнє 
свято високого Мистецтва, Любові та Духовності.

 
Я бреду крайдорогами
І стежками полинними.
В серці біль осторогою – 
Хоч не грішна, а винна я.
Сонце – яблуко стомлене – 
У долонях не тішиться.
На пралісовім комині
Свої кетяги вішає.
Десь далеко хатини
Світять вікнами пишними.
Хоч ні в чому не винна – 
Відчуваю, що грішна я.
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Не журюся я вельми,
Бо як спуститься тиша,
Кольорами пастельними
Напишу тобі вірша.

На поетично-театральну імпрезу Людмили Пархоменко за-
вітало багато її колег. „Не міг не прийти сюди! Від щирого сер-
ця говорю! Для мене ця книжка стала одкровенням, – сказав, 
вітаючи ювілярку, очільник обласної організації Національної 
спілки письменників України, головний редактор газети „Гарт”, 
Шевченківський лауреат, відомий поет і журналіст Дмитро Іва-
нов. – Знаменитий прозаїк Пришвін відзначав, що літератори 
поділяються на два крила: ті, хто, розумніший за власний та-
лант, і письменники, котрі талановитіші за свій розум. Тобто 
– обдаровані люди, в яких інтуїтивне домінує над раціо. Особ-
ливо це стосується віршів! На мій погляд, Людмила належить 
саме до цього поетичного крила. Із задоволенням прочитав її 
збірку! Це – як розмова з давнім другом. Таке нечасто зі мною 
трапляється. Я зараз працюю в Шевченківському комітеті, 
гори книжок проглядаю. Але Слово Людмили Пархоменко – 
особливе! Уся її книга проникнута Любов’ю. Водночас вона – 
мужня жінка, адже, закінчивши університет, увесь час працює 
в газеті; а справжня журналістика вимагає відваги!”.

Твої листи – моя свята печаль,
Моє небесне незрадливе світло.
Твій сум і радість, і надмірний жаль
У мене переходять, мов повітря.

Щоразу зігріваюсь їх теплом,
Коли самотність обійма за плечі.
Як зорі сходять у притихлий вечір,
Так сходжу я у пам’ять і любов.

Твої листи, мов світло тихих зір,
Що відстані мережить до цих пір.
Їх сяйво і мрійливе, і прекрасне.

Боюсь лише того, що все згорить
В якусь страшну і непоправну мить.
І грітимусь я полум’ям погаслим…

Задушевно продекламувавши ці рядки, Дмитро Іванов звер-
нувся до глядачів: „Правда ж гарно?”. У відповідь пролунали 
дружні оплески.   

Людмила – родом із Білорусі (народилася в Гомелі), тож їй 
було особливо приємно почути вітання від голови білоруського 
національно-культурного товариства „Сябри” Галини Ворож-
бит. Теплі слова про талановиту поетесу та журналістку Люд-
милу Пархоменко говорили, зокрема, письменники Олексій 
Брик і Ганна Арсенич-Баран, головний редактор газети „Сівер-
щина” Василь Чепурний, директор обласної наукової універ-
сальної бібліотеки імені В. Короленка Інна Оліференко, спів-
робітники чернігівської міської центральної бібліотеки імені  
М. Коцюбинського Світлана Брагінець та Ольга Гайова. Ювіляр- 
ку урочисто нагородили почесною грамотою обласної органі-
зації Національної спілки журналістів України.

Як бистрі ріки, пливуть роки…
Настане спокій, достигнуть вишні…
За те, що сталось, і навпаки – 
Прости, мій Боже, прости, Всевишній… 

Мені пощастило працювати разом із Людмилою Пархоменко 
ще в 1989 році, коли, закінчивши, як і ювілярка, журфак Київ-
ського держуніверситету імені Тараса Шевченка, влаштував-
ся на роботу в газету „Комсомольський гарт”. Пригадую, як на 
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честь 8 Березня ми готували стінгазету для наших чарівних 
співробітниць. Експромтом присвятив Люді жартівливого вірша:

Пол-Ахматовой, пол-Цветаевой
И улыбочка Монны Лизы…
Вот такой бы, неподражаемой,
На экран – да вместо Раисы!

Тоді на телеекранах постійно з’являлася дружина Гене-
рального секретаря ЦК КПРС – Раїса Горбачова… Пролетіли 
літа, але Людмила Пархоменко й зараз дивує своєю відданіс-
тю професії. Вона – цікава і зворушлива, талановита й людя-
на, розумна і переконлива. Справжня журналістка. Справжня 
жінка, яка цілком зреалізувалася в житті. Її вірші – про нас із 
вами. І про найголовніше:

Я лише тінь, хмаринка, звук
Струни в тремкій октаві ночі.
Я граю те, що ти захочеш.
Акорд – твоїх творіння рук.
А наші душі вже на „ти”?
Летять сполохані світи
За нами вслід чи навздогін
Не день, не два – мільйон годин.
Додай до цього сім сторіч – 
Бринить акорд, палає ніч.
І ми з тобою – віч-на-віч.

Ось так – тепло, ніжно, пристрасно. Чи то вірші, чи молитва. 
І у мене світліє на душі. Усміхаюся. Я завжди усміхаюсь, коли 
бачу веселку.  

2012 р.
Дзюба Сергій. Людмила Пархоменко і її чи то вірші, чи то молит-

ви // Буквоїд. – 2013. – 6 січня; Деснянська правда. – 2013. – 10 січня. 
– С. 12.   

Папа Римський – у Чернігові 

Одразу п’ять цікавих книг презентували у літературно-ме-
моріальному музеї Михайла Коцюбинського. На свято завітали 
відомі письменники з Києва Володимир Ільїн (уродженець При-
десення) та Наталія Бельченко, а також чернігівка – поетеса, 
художниця і архітектор Олена Грицюк. А організував цю імпрезу 
невтомний подвижник і прекрасний поет Святослав Хрикін. 

Особливий інтерес викликала ошатна поетична книжка Іва-
на Павла II „Римський триптих” (Київ, університетське видав-
ництво „Пульсари”, українською, російською та польською мо-
вами), появу якої ініціював Володимир Ільїн. Він же філігранно 
переклав складний поетично-філософський текст Папи Рим-
ського українською:

А в мороці стільки є світла,
Скільки життя у троянді розпуклій,
Скільки Бога, який ступає
На берег душі.

Ґрунтовну передмову до книжки написав Герой України, 
академік, літературознавець, публіцист Іван Дзюба, що вже 
свідчить про вагомість цього видавничого проекту. 

Також Володимир Ільїн і Наталія Бельченко надзвичайно 
талановито переклали російською мовою вірші Шевченківсько-
го лауреата, класика української літератури Ігоря Римарука. 
Книжка вибраних поезій „Доброе время Твоё…” побачила світ 
у Дрогобичі, у видавництві „Коло”. Звісно, Римарук – то така 
глиба, повз яку просто неможливо пройти освіченій, інтелігент-
ній людині, яка серйозно цікавиться поезією. Це – письмен-
ник світового рівня, – наголошує у передмові класик сучасної 
російської літератури Іван Жданов. Звичайно, при перекладі 
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поетичних шедеврів іншими мовами неможливо обійтися без 
певних втрат. Але, занурившись у чарівний художній простір 
незабутнього Ігоря Римарука, перекладачі зуміли відтворити 
цей дивовижний поетичний всесвіт. І такий Римарук мені по-
добається: 

     Дождь
           Ирине

Бог из ущелья вмиг
на золотых ветрах
сном обовьёт двоих
как золотым плющом
и золотым мечом
будет отброшен страх
и попаду в твой дом
я золотым дождём

может быть эта сеть золото лишь на вид
но проступает в ней трепет и боль креста
слушает чёрный дождь как Украина спит
а золотой во сне ищет твои уста 

             (переклад Наталії Бельченко)

Книжка Наталії Бельченко „Бродяга / Беглец” (Дрогобич, 
видавництво „Коло”) містить вірші українською та російською 
мовами. Наталя – автор інтелектуальної, дуже чуттєвої, вишу-
каної поезії:

* * * 
А людина людині – як рибі язик,
І болючим є слово її.
Тільки вір, коли хтось тобі каже, що звик
Розганяти страхи і жалі
Та стирчати між них, наче баштовий кран,
Заклинаючи кров неіснуючих ран,
Щоб від вибуху втримати літери ці,
Що кохаються крізь словники,
І від родива корчаться на язиці,
І загоюють чисті рядки.

Вірші Наталії Бельченко перекладені німецькою, французь-
кою, англійською, польською, корейською, голландською мо-
вами і надруковані в різних країнах. Вона – лауреат літератур-
них премій: Хуберта Бурди (Німеччина, 2000) та імені Миколи 
Ушакова Національної спілки письменників України (2006).

Володимир Ільїн та Наталія Бельченко представили і упо-
рядкований ними другий збірник „Ukr.Ru.etc” (Київ, журнал „Ра-
дуга”, українською та російською мовами), до якого увійшли 
вірші тринадцяти поетів, зокрема „Краткостишия” Ріталія За-
славського, поезії Григорія Фальковича з відомої книги „Шляха-
ми Біблії”, поезія-графіка Євгена Ройтмана, вірші різних років 
із книги Олександра Кабанова „Аблака под землёй”. Кабанов 
(головний редактор популярного на пострадянському просторі 
журналу культурного спротиву „ШО”) – один із найвідоміших і 
найталановитіших сучасних російських та українських поетів:

Лишённый глухоты и слепоты,
я шёпотом выращивал мосты – 
меж двух отчизн, которым я не нужен…
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Поэзия – ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнёт литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен.
Я изучаю смысл родимых сфер:
… пусть зрение моё – в один Гомер,
Пускай мой слух – всего в один Бетховен…   
 

Представлений у збірнику і наш земляк Володимир Ільїн –
серйозний науковець (фізик за фахом) і водночас глибокий поет-
філософ за світовідчуттям.

Спомин 

Якийсь час вітер безсилий щось заподіяти морю – 
море не помічає відчаю вітру – наче немає його.
Я теж – не помічаю. Може, хоч гори те бачать?..

Тому я вдивляюся в гори, в очі їхні вдивляюсь,
згодом стають мої очі вже не тільки моїми,
а ще і очима гір. А погляд гір… людяніє…   

Завершила свято Олена Грицюк, яка презентувала свою 
нову збірку віршів та графіки „Сказки для взрослых” (Чернігів, 
видавець Лозовий В. М., 2012 р., російською та українською 
мовами).

Купальниця 
(етюд) 

Жінка у ванній змінює шкіру:
Знову надії і сподівання.
Жінці за тридцять. Фокус факіра:
Спочатку діти, потім – кохання.

Це так природно – проти природи
Йти, зберігати себе і рідних.
Врода дозріла, дозріла врода:
Беззахисна цілісність серед гідних.

Перли спадають з кіс водоспадом,
Перлів скарбниця – думки заповітні.
Те, що намріяне у листопаді,
Обов’язково здійсниться в квітні.

Олена Грицюк – член Національної спілки архітекторів 
України. У селищі Михайло-Коцюбинському за її проектом 
будується церква. Графіка, живопис і створений для сина Ар-
сенія домашній ляльковий театр представлялися на багатьох 
колективних і персональних виставках у Києві, Чернігові, Трус-
кавці, Дрогобичі, Балаклаві. На вірші Олени написано немало 
пісень. 

Отже, книжковий зорепад відбувся. Отримуючи в дарунок 
нову поетичну книжку, традиційно загадую бажання, а потім 
розкриваю її навмання, на будь-якій сторінці, і читаю відповідь. 
Цього дня мене обнадіяв Ріталій Заславський:
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Когда устанешь от пустых усилий,
и, как волна, накроет вдруг беда,
ты вспомни женщин, что тебя любили, 
и Музу, что являлась иногда…

Власне, чого сумувати? Принаймні став багатшим одразу 
на п’ять книжок!

2012 р.
Дзюба Сергій. Папа Римський – у Чернігові // Буквоїд. – 2012. –  

25 листопада; Деснянська правда. – 2012. – 29 листопада. – С. 6.

„Бо стовп ліхтарний також був майором…”  
(„інтермеццо”: імпреза зі сметаною й котом)

Розважальних, гумористичних програм на українському те-
лебаченні ніби й немало, але, як на мене, дивитися (так, щоб 
отримати задоволення) практично нічого. Навіть не тому, що 
майже всі вони – російськомовні й схожі одна на одну, мов дві 
краплі води. Просто не люблю брутальності, несмаку і тупих 
жартів. Тому й телевізор вмикаю все рідше… 

Краще вже піти, наприклад, в „Інтермеццо” – на зустріч зі 
справді цікавими молодими українськими поетами. 

* * * 
П’яний місяць білочолий,
П’яні сосни і берези,
П’яне все, що є довкола,
Тільки я один – тверезий. 

Ну, хіба не дотепно? Це – Дмитро Мамчур. До речі, він – ро-
дом із Чернігова. Закінчив Львівський національний універси-
тет імені Івана Франка (у місті Лева подружився з легендарним 

письменником Романом Скибою й став лауреатом мистецько-
го фестивалю „Лір”), а зараз мешкає в Києві. На хліб заробляє 
журналістикою, а для душі створює чудові поетичні мініатюри:

* * *
Ось і доріжка бігова.
На ній спортсменка – мов жива. 

Вже й на збірку віршів назбиралося. Книжка називається  
„Маргіналії”, а видав її невгамовний організатор усіляких імп-
рез та поет за сумісництвом Сергій Пантюк. Рекомендую:

* * *
Світає вже. Трава в росі.
Самотній я іду. 
Ось і роз’їхались усі.
Мов ноги на льоду.

Цього разу Дмитро не лише сам завітав до культурно-мис-
тецького центру „Інтермеццо”, а й привіз на запрошення черні-
гівця Олександра Ясенчука своїх друзів – Олега Коцарева та 
Сергія Прилуцького.

Коцарев – харків’янин. За фахом – журналіст. Автор книжок 
поезії „Коротке і довге”, „ЦІЛОДОБОВО!” (спільно з Горобчуком 
та Коробчуком), „Мій перший ніж”, „Збіг обставин під Яготином” 
(ця збірка вийшла в Москві – українською і російською мова-
ми) та збірки оповідань „Неймовірна Історія Правління Хлоро-
фітума Першого”. Лауреат видавництва „Смолоскип”, яке вже 
понад 20 років (відтоді, як переїхало з Америки в Україну), під-
тримує молодих талановитих літераторів. Переможець конкур-
су імені Валер’яна Підмогильного. Вірші Олега перекладалися 
англійською, білоруською, івритом, литовською, німецькою, 
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польською, португальською, російською та чеською мовами. 
Пише він, в основному, верлібри. Звісно, не всі сприймають 
таку інтелектуальну та ще й неримовану поезію. Однак Коца-
рев торує власну стежку, бо його „книга просто гріє”.

У цих віршах – немало іронії та філософського осмислення 
дійсності:

Є такий екзистенційний момент,
Коли хліб подорожчав уже на третину,
Олія ушестеро,
Квитки щомісяця на 10%,
Але милостиню бабусі в метро
Подають так само по 10 копійок,
Так, як і три роки тому,
Навіть так, як коли я маленьким був
І жив у Радянськім Союзі.
… От бабуся в метро й чекає тепер
Своєї хвилі інфляції,
Щоб хоча б по 50, а не по 10…

(„Вступ до інфляції”) 

Створювати вірші Олег Коцарев почав у дитинстві, як усі 
нормальні люди. Одна з перших поезій, за яку не соромно:

Україно, мати рідна,
Ти на Захід дуже східна…

Тепер побільшало іронії та чорного гумору. Власне, яке жит-
тя – такі й вірші:

Дерев’яна церква на пагорбі.
Ані сліду.
Голубі вікна злітали трапеціями,
Голубі дроти,
Голубе небо і голуби.
Темно-сині шматочки річки,
Привид лісу,
Привид мікрорайону за річкою.
І перші дві пари слідів
Поміж ранкових снігових очей
Нарешті зійшли на пагорб,
Одна в чорній хустині, одна в червоній:
„Драстуй, Аню! Ми ж із літа не бачились!
А мій старший таки до Юридичної академії вступив.
Учитиметься на прокурора.
Я, каже, мамо,
Буду людей у тюрму садить”.

(„На пагорбі”) 

Втім, у Коцарева – немало і зворушливої, вишуканої лірики:

я тебе ніколи не торкнуся
тільки ти
ноги
один раз
чобітком.

(„Станція «Холодна гора»”)

Взагалі, Олег любить мандрувати. Дякувати Всевишньому, з 
дружиною поталанило – поетеса, ілюстратор Юлія Стахівська, 
авторка книжки „Червоні чоловічки”, й сама із задоволенням 
бере участь у літературних поїздках в Україні та за кордоном. 
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Тож Коцарев, як і брати Капранови, за першої-ліпшої нагоди іде 
в народ. Разом із другом – письменником Сергієм Прилуцьким – 
вони три місяці мешкали в Кракові, у Польщі, як стипендіати лі-
тературної програми „Homines Urbani”. Вражень – море! Голов-
не, поляки про вступ їхньої країни до Євросоюзу не шкодують, 
навпаки відчувають себе справжніми європейцями, адже мо-
жуть подорожувати континентом, не переймаючись візами. 

Сергій Прилуцький (літературний псевдонім – Сірошка Піс-
тончик) – колоритний білоруський поет, прозаїк, перекладач з 
англійської, польської та української мов. З 2008 року мешкає 
в Києві (пояснює: „По-перше, тут моя дівчина живе, по-друге, 
запропонували роботу. Плюс ще любов до зміни місця, до 
подорожей. Якось так усе склалося...”). Автор книги віршів 
„Дзевяностые forever” (яка вийшла в Мінську) та „дегенератив-
ної прози”, зокрема циклу іронічних історій „Пра сабачку Сі-
рожу”. Переможець численних слемів. Знявся напівоголеним 
для календаря „Канец словау”, вихід якого став безпрецедент-
ною подією в Білорусі.

У своїх творах він часто розповідає про проблеми „малень-
ких людей”, які живуть і страждають, потрапляючи в різні тра-
гікомічні ситуації. Це – будівельники, сторожі, сантехніки, двір-
ники, безхатьки… Вони люблять і зраджують, п’ють самогон 
і розмірковують про життя, б’ються й отримують по мармизі, 
лаються і ставлять свічки в церкві… 

Написано дотепно, з м’яким, незлостивим гумором. Сприй-
мається „на ура”. Я – свідок. Присутні сміялися й аплодува-
ли від душі! Сірошка Пістончик читав свої чудернацькі вірші 
гарною білоруською мовою (можу оцінити, адже немало пе-
рекладав із білоруської), лагідно погладжуючи симпатичного 
котиська, що сміливо видерся просто на стіл, перетворив-
шись на повноцінного персонажа цього незвичайного дійства 
(хтось сказав, що то – кіт Ясенчука, організатора творчих  

зустрічей в „Інтермеццо”). 
А цей вірш для Сергія Прилуцького – особливий.

Беларуская мова
гэтую мову па горадзе не разьвесіш, 
яе ўжо не ўпрыгожаць ні фаервэркі, 
ані нэон 

                                         вальжына Морт

         мы добра ведаем гэтую абэцэду 
         яе вітальні спальні і прыбіральні 
         мы добрыя вучні –  вывучылі дашчэнту 
         яе патаемныя склепы і катавальні
 
         мы гулялі ў вайнушку на яе палігонах 
         нас ганіла маці і бацька ганіў таксама 
         мы ссыпалі ў сэрца яе кірылічны порах 
         праносячы ў дом за пазухай і за шчакамі

         мы клалі яе замест пайку у заплечнік 
         перадавалі бы вірус сваім каханым 
         перавяралі штораніцы і штовечар 
         яе рыштунак, бы кулі у барабане

         любілі яе як брудную дзеўку любяць: 
         прасілі рукі – і білі у твар нагамі 
         кляліся на вернасьць, патасна сьціснушы зубы, 
         найапошнейшымі словамі і багамі

          але між хваласьпеваў яе крывіцкім вабнотам 
          славы й асанны яе незямному цуду 
          яна йшла у бар аддавацца рознаму зброду 
          і ночыць з бамжамі у іхніх картонных будах 

Сяргей Прылуцкі   
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Сябра з таким рідним для мешканців Придесення прізви-
щем (хто ж не бував у Прилуках?!) вже називають „білорусь-
ким Жаданом”. Однак, як на мене, він ближчий до молодого 
українського поета (а ще – критика і пародиста!) з Бучі Олек-
сандра Стусенка. В усякому разі, я мимоволі продекламував 
Сашкового вірша  „Шлюбні ігрища спецслужб” – одного зі своїх 
улюблених.    

Двірничка покохала волоцюжку.
На лавці, обійнявши свій протез,
Скрутившись у якусь фігурну дужку,
Він міцно спав. Нещасний, певно, мерз.
Він пить умів без міри та закуски,
У сміттєбаках порпався щодня.
І ним не гидували тільки кузьки.
Скалічене, бездомне цуценя…
Двірничка цю істоту полюбила
Всім залишком душевного тепла.
Вона була самотня і – як вила:
Чотири зуби в роті зберегла.
Як вечір запалив небесні бані
Й зірки на срібні шворки нанизав,
Вона йому зізналася в коханні,
І він тоді, відхаркавшись, сказав:
– Хоч твої очі – дві блакитні спеки,
Ти все життя воюєш зі сміттям,
А я – майор зі служби нацбезпеки
І мушу працювать під прикриттям…
Двірничка опустила довгі вії:
– Нехай тебе це, милий, не довбе!
Я теж майор. Щоправда із Росії.
Працюю за завданням ФСБ!

Зійшлися дві спецслужби без претензій.
До ранку німували ув імлі
Передавач, захований в протезі,
Й антена, замаскована в мітлі.
До ранку есбеушник наш невтомно
В обіймах ефесбешницю гойдав.
І тільки стовп ліхтарний безсоромно
У їхню комірчину заглядав.
Світився, і йому було не сором
Дивитися на ту любовну гру.
Бо стовп ліхтарний також був майором
І звісно ж, працював на ЦРУ.

Моя сусідка, пригадавши, що п’ять хвилин веселощів замі-
няють склянку сметани, наразі вирішила:  „Після такого можна 
й не вечеряти”.

2012 р.                
Дзюба Сергій. „І стовп ліхтарний також був майором…” („Ін-

термеццо”: імпреза зі сметаною й котом) // Буквоїд. – 2012. –  
17 грудня.

Дзюба Сергій. Про „майора під прикриттям” і трьох поетів у 
„Інтермеццо” // Деснянська правда. – 2012. – 20 грудня. – С. 11.      
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Відгук члена журі Міжнародного літературного кон-
курсу „Гранослов-97”, письменника Віктора Кави на ру-
копис казкової повісті Сергія Дзюби „Кракатунчик – кле-
новий бог”

Із приємністю прочитав цю чималу напівфантастичну казку 
про чарівного крихітного хлопчика Кракатунчика та його друга 
– школяра Сергійка. 

Тут багато пригод – як то кажуть, на всі смаки. Сюжет – ди-
намічний, чимало різних перетворень, є гумор, лірика, ну і, 
звичайно, як у кожному творі для дітей, ненав’язлива мораль: 
будь добрим, умій дружити, допомагай усім, хто потрапив у 
біду тощо.

Одне слово, маємо хороший твір для школярів молодшого 
віку, написаний досить барвистою мовою, вигадливо, з тонким 
розумінням дитячої психології.

Як на мене, цю повість потрібно видавати. Я преміював би 
автора.

віктор Кава,
м. Київ,

5 вересня 1997 р.  
Друкується вперше. 

Рекомендація  
для прийому до Спілки письменників України

Сергій Дзюба, який нещодавно (1995 рік) вийшов до чита-
чів поезії з книгою віршів „Колись я напишу останнього вірша” 
(упорядник і автор післямови Роксана Харчук, видавництво 
„Смолоскип”) вже добре відомий поціновувачам молодої укра-
їнської поезії. 

Висока версифікаційна культура, своєрідність тлумачення 
тем, несподіваність поворотів поетичної думки забезпечують 
Сергієві Дзюбі сталу і дедалі пильнішу увагу читацьких кіл. 

Книга „Колись я напишу останнього вірша” свідчить про те, 
що молодий поет чимраз вивершується, досягаючи власних 
мистецьких вершин, які водночас є і справжніми спалахами 
щирої поетичності. 

Відомий Сергій Дзюба і як талановитий журналіст, який ба-
гато і плідно працює у пресі, на радіо й телебаченні.

Рекомендую Сергія Дзюбу до прийому в Спілку письменни-
ків України.

віктор Кордун,
секретар ради Спілки письменників україни 

(член СПУ з 1987 р., № квитка 0004),
м. Київ,

14 грудня 1995 р.
Друкується вперше.
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Балада про щасливих селян

Багато є у нас талантів,
Бо без талантів тяжко жить.
І співаків, і музикантів
В селі зустрінеш кожну мить.
... Мадонна наша кози доїть,
Пече Ротару калачі,
А наш місцевий Челентано
Рубає дрова уночі.

Василь Кузан

А в нас село – таки нормальне,
Тут можна жити залюбки!
Росте картопля сексуальна,
Є еротичні кабачки:

Хай дощ шкварчить, неначе юшка,
І від громів тремтить земля, –
Невтомний агроном Забужко
Усе досліджує поля.

Десь лічить бик в корови дійки
І півень курку полонив,
А зоотехнік Шкляр Василько
Смачних розводить кажанів.

Мойсей (Фішбейн) жене отару –
І вівці люблять пастуха!
А від інфекцій діють чари
Ветеринара Процюка...

Гасає Скиба на мопеді –
Доярками керує всяк:
Вони у нього – справжні леді
(Він за сумісництвом – відьмак).

А Москалець (чи просто Костик) – 
Не просто пасічник – естет:
До нього музи ходять в гості
І, наче бджоли, носять мед.

А просто бджоли – лиш кусають:
І муз, і Костика у щось...
У що? – ми з Кузаном не знаєм,
Бо піддивитись не вдалось.

Ми – вічно молоді, голодні,
Нам „фішка” випала така!
І стережуть добро народне
Циганські очі Пантюка...
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імант Аузінь: „поезія –  
це переживання життя…”  

З Імантом Аузінем мене познайомив видатний грузин-
ський та український письменник Рауль Чілачава. „Імант – 
чудовий поет і перекладач, великий трудівник, класик сучас-
ної латиської літератури й дуже хороша людина!” – сказав 
Рауль Шалвович. Ну, що може бути кращим за розкіш спілку-
вання з настільки цікавим співрозмовником?!

Імант Аузінь народився в 1937 році. Дебютував у 1956-му. 
Закінчив історико-філологічний факультет Латвійського 
університету. Працював у редакціях газет і журналів, у ви-
давництві, очолював Спілку письменників Латвії (1989-1992). 
У Латвії вийшло близько тридцяти його збірок віршів і поем, 
п’ять книг мініатюр та замальовок, чотири книжки літера-
турно-критичних статей і есе.

Вірші Іманта Аузіня перекладені п’ятнадцятьма мовами. 
Російською видані чотири його книги, а також – вибране «Вір-
ші» (М.: Художественная литература, 1987). Перекладав по-
езію різних народів: російську, литовську, чеську, українську 
та ін., в т. ч. лірику Михайла Лермонтова, Тараса Шевченка, 
Олександра Блока, Марини Цвєтаєвої, Максима Рильського, 
Вітезслава Незвала, Олексія Довгого, Олександра Кушнера, 
Олжаса Сулейменова, Рауля Чілачави. Поезія Іманта Аузіня 
відзначена Державною премією (1977), преміями імені Віліса 
Плудоніса (1990), Ояра Вацієтіса (2007).

Чоловік талановитої письменниці й перекладача Ірини Ци-
гальської. Друг класика латиської літератури, всесвітньо 
відомого поета Кнута Скуєнієкса.

Я дуже вдячний Раулю Чілачаві за знайомство з дивовиж-
ною людиною – Імантом Аузінем!

– Імант, розкажіть, будь ласка, про Вашу співпрацю з пре-
красним грузинським та українським поетом Раулем Чілача-
вою, про переклади української класики і сучасної літератури 
в Латвії.

– Все частіше переконуюся, що життя тяжіє до кільцевої 
композиції... З роками воскресають колишні захоплення, дав-
ня дружба, прихильності. Це стосується й літератури.

Так сталося, що, крім сусідніх країн, я вельми рано для того 
суворого часу побачив і почав осягати Україну, Грузію, Казах-
стан. Це, як то кажуть, мало наслідки.

Вперше про Україну й українців я почув від батька, коли він 
повернувся з гітлерівських таборів наприкінці 1944-го: разом 
із табірним другом – латишем і трьома українцями тато вдало 
втік до Нормандії з колони заарештованих – вночі, під час ви-
садки десанту союзників.

Школярем я вперше почув прекрасні українські пісні. А піс-
ля четвертого класу мені подарували книгу „Тарас Шевченко”. 
Така доля не може не схвилювати! Тим більше там надрукува-
ли й переклади деяких уривків віршів і поем Кобзаря. Їх було 
небагато, але вони закарбувалися на все життя! Мені й на дум-
ку не спадало тоді, що через десятки років ми з колегами ці 
рядки перекладемо по-новому, можливо, навіть краще...

Таким був початок.
А далі – вже ціла розповідь про перші зустрічі (1958; сту-

дентська наукова конференція в Київському університеті; 1960 
– Київ, Ірпінь: початок складання першого антології – 1963). І 
так далі. Навіть на двомісячні збори (в армійську газету) мене 
кілька разів викликали до України (Одеса, 1961, 1971). Ну, і 
Крим, Карпати, звичайно. Як тут не зацікавитися українською 
культурою, літературою?

У 1961 році в моєму перекладі вийшло невелике „Вибра-
не” Максима Рильського; пізніше для альманаху „День поезії” 
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я перекладав вірші Тараса Шевченка, Василя Симоненка та 
інших українських поетів.

Згадана антологія „Пісня, розпочата бурею” по суті ознаме-
нувала початок дружби з українською літературою цілої плея-
ди латиських поетів. Одне зі значних і довговічних відкриттів – 
раннє знайомство з майбутніми зірками української поезії – Лі-
ною Костенко, Миколою Вінграновським, Дмитром Павличком, 
Іваном Драчем та іншими. Під час декади латиської літератури 
в Україні (1965) ми з декотрими з них познайомилися особисто. 
Творче співробітництво продовжувалося, з’являлися й окремі 
збірки українських письменників різних поколінь у перекладах 
наших відомих поетів. Інтерес завжди був взаємним; для нас 
багато значили публікації в Києві та інших регіонах України.

Деяка перерва настала в роки змін, коли трансформувала-
ся вся структура літературних видань, видавництв та й не тіль-
ки. Здавалося, довголітня творча співпраця забуксувала років 
на десять, якщо не більше...

Ось тут в якості високого представника Української Респуб-
ліки прибув Рауль Чілачава... і виявилось, що деколи одній 
талановитій людині під силу те, з чим важко впоратися цілим 
інстанціям. 

Коротко: латисько-українські літературні зв’язки набули 
„другого дихання”. Була відновлена   також робота над пере-
кладами латиської поезії на грузинську мову і грузинської по-
езії – на латиську. За роки, проведені в Ризі, Рауль Шалвович 
здійснив першочергове – переклав і видав окремими книгами 
українською (активним помічником була пані Ія Чілачава) та 
грузинською мовами наших великих поетів ХХ століття – Рай-
ніса, Аспазію, Олександра Чака, Ояра Вацієтіса.

У 2008 році побачила світ книга-білінгва вибраних поезій 
Тараса Шевченка „Доля”, де зібрано все найкраще, що зроби-
ли впродовж приблизно ста років наші перекладачі; додані й 

переклади новітнього часу, зокрема дюжина моїх.
А латиською мовою ми спільно (за участю пані Ії і моєї дру-

жини Ірини) підготували нову антологію української поезії „Ві-
тер з України” (2009): від Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки – до Сергія Жадана, Анни Багряної, Олесі Мамчич. 
Передмова, короткий огляд української поезії цього періоду, 
написаний Раулем Чілачавою, вважаю одним із кращих, які 
доводилося читати в антологіях.

 Я з радістю працював над двома книгами Рауля Чілачави: 
збіркою „Пісочний годинник” (2007, п’ятьма мовами; переклав 
латиською українські та грузинські вірші поета) і книжкою його 
вибраних віршів „Роль” (2009).

Із задоволенням я працював і над збіркою вибраних поезій 
Олексія Довгого „Дотик блискавки” (2012); можна сказати, що 
ми знайшли один одного після моїх перекладів добірки його 
віршів у антології.

Були й інші справи, тісно пов’язані з цією роботою: публіка-
ції в пресі, презентація книг, радіопередачі, спільні виступи в 
навчальних закладах Риги, зокрема – в українській середній 
школі.

Про все не розкажеш.
Але одну подію згадаю обов’язково: зовсім недавно, в лис-

топаді, Рауль Шалвович, приїхавши в Ригу на міжнародну 
конференцію Ояра Вацієтіса, привіз щойно видану антологію 
латиської поезії грузинською мовою – в його ж перекладах. 
Відбулася презентація в Латвійській Академічній бібліотеці, зу-
стріч у Ризькому державному технікумі. Про цю роботу я роз-
повідав на своїх літературних вечорах (у Музеї Ояра Вацієтіса, 
в Будинку Євросоюзу), виступаючи по радіо і телебаченню...

Що приваблює в особистості Рауля Чілачави? Обдарова-
ність. Широкий кругозір. Цілеспрямованість. Діяльна любов до 
поезії, літератури. Плюс велика працелюбність та працездат-
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ність. Перший і головний приклад – щойно названі видання; 
другий – попри всю зайнятість на посаді посла, Рауль Шалво-
вич встиг ознайомитися з основами латиської мови, щоб кра-
ще відчути лад і звучання оригіналів перекладних віршів...

– Кого ще з сучасних українських письменників Ви знаєте 
й цінуєте?

– Під час зустрічей у Києві, Ризі, Москві, в будинках твор-
чості, за роки співпраці запам’яталося багато українських по-
етів. Сьогодні майже не віриться – була навіть коротка бесіда з 
Максимом Рильським (1961; по дорозі до Одеси я привіз йому 
в Спілку письменників України тільки-но видане його „Вибра-
не”). Разом з Андрієм Малишком, Дмитром Павличком,  інши-
ми українськими поетами їздив виступати в Закарпаття (1965); 
а потім чув, як сміливо й аргументовано Іван Драч захищав 
Андрія Малишка перед вищим начальством у ЦК КПУ...

До речі, Іван Драч нас – своїх однолітків (Ояр Вацієтіс, Ма-
ріс Чаклайс та ін.) знайомив у Києві з визначними цінностями 
української культури, зокрема  Софійським собором і розташо-
ваною поруч Майстернею кераміки. Також він влаштував для 
нас перегляд тоді ще невідомого фільму Сергія Параджанова 
„Тіні забутих предків”...

Так тепло й гостинно нас зустрічали в Україні завжди. Це 
– незабутні враження, про які ще варто написати! Тут коро-
тенько скажу одне: українська література завжди була для нас 
і важливою, і цікавою; по-моєму, імпульси від неї отримували 
деякі найвідоміші латиські поети другої половини ХХ століття. 
Сподіваюся, ще з’являться дослідники цього явища.  

– Цікаво, що в Латвії пишуть про Україну? Більше пози-
тивного чи негативного?

– Інтерес і симпатії до України, до українського народу, до 
вашої багатої культури в Латвії існують здавна. Тож і ставлення 
– як до доброго сусіда. Звісно, в прямому сенсі ми – не сусіди; 

але, очевидно, точок дотику було стільки, що відчуваємо Укра-
їну своїм сусідом. Тим більше в наші дні!

Для цього немало зробили Рауль Чілачава та його поміч-
ники. Зустрічі, інтерв’ю, статті, книги; як результат – підсумко-
ва книжка „Приближение к Латвии. Откровения Посла” (Рига: 
„Bonmark”, 2011, російською мовою), а  тільки що – грузинською 
(під однією обкладинкою з антологією латиської поезії). Ця кни-
га, в якій охоплено різні аспекти (історичні, культурні, економіч-
ні, відносини з Україною), знайшла живий відгук у Латвії.

Слід відзначити внесок і наших журналістів, наприклад, 
аналітичні статті про Україну Атіса Климовича, добре відомого 
за його репортажами з „гарячих точок” планети.

– Україну приймуть до Євросоюзу? Яка перспектива, по-
вашому, чекає наші держави в майбутньому?

– Звичайно, законне місце України – в ЄС. Без України Єв-
росоюз – неповний... А перспективи, по-моєму, такі: якщо доб-
ре підуть справи в Європі та у світі, то й нам усім буде краще. 
Так і повинно бути!

– Латвія була однією з найбільш економічно розвинених 
республік колишнього СРСР. Приїжджаючи туди, у радян-
ського громадянина складалося враження, ніби потрапив за 
кордон. Однак зараз нелатиші (але Ваші співгромадяни), яких 
– понад третини населення, скаржаться на нестабільність 
та утиски з боку корінної національності...

– Основні проблеми у нас – одні й ті ж. Загальні. Починаю-
чи з соціально-економічних. Скажімо, за квартиру, лікування 
чи буханець хліба всі платимо однаково – ту ж вельми сувору 
ціну; і зарплата, й пенсія виплачуються за одними і тими ж кри-
теріями...

Отож основна відповідь міститься вже в питанні, а саме: 
співгромадяни мають рівні можливості і проблеми. А справді 
непроста ситуація з громадянством у Латвії готувалася, була 
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примусово створена злочинними диктатурами і протягом май-
же півстоліття зміцнювалася імперською політикою.

Всім жителям Латвії шлях до громадянства був і залиша-
ється відкритим. Більшість людей різних національностей цим 
скористалися. Зроблені серйозні кроки назустріч. Наприклад, 
наприкінці 90-х саме творча інтелігенція першою підтримала 
зміни, які дають можливість за бажанням батьків отримати гро-
мадянство дітям негромадян. На мій погляд, таких кроків мог-
ло бути більше, і деякі варто було зробити раніше.

Найпростіший приклад: не такий уже складний іспит для 
отримання громадянства старанно складали... і найдосвід-
ченіші перекладачі латиської літератури, які знають латиську 
мову, історію, культуру ніяк не гірше, ніж екзаменатори.

Інший – зовсім не простий приклад: а як бути з матір’ю (бать-
ком) у змішаній родині, котрі виховують або виховали, скажімо, 
трьох громадян-дітей і півкласу повноправних громадян-ону-
ків, якщо їй (йому) не вдалося належним чином (через літній 
вік, хвороби і т. п.) підготуватися до згаданого іспиту?

Але основна проблема – та ж, що і в будь-якій країні: в ба-
жанні бути співгромадянами, а не очікувати, що цілі держави 
й народи пристосовуватимуться до тієї чи іншої меншини, ви-
хідців з інших країн. Латвійське суспільство, як латиші, так і 
багато людей інших національностей, мають великий досвід 
доброзичливого спільного проживання.

Власне, це вирішать не референдуми, а освіта й культура. 
На це й треба спрямувати зусилля та кошти (починаючи з без-
коштовних курсів із навчання латиської мови – до літературних 
видань) – оті мільйони, які розбазарюються зараз у політикан-
ських баталіях...

  – Навіть за радянських часів Ви були безпартійним. За-
лишаєтеся таким і досі. Це – принципова позиція? Адже піс-
ля проголошення незалежної Латвії багато діячів культури 

виявилися при владі, були обрані в парламент. По-вашому, 
творчість і політика – несумісні?

– Звичайно, поет у наших умовах – упродовж майже всього 
ХХ століття (принаймні після періоду демократичної Латвії – 
1918-1934 років) може бути тільки „депутатом народу”. Вогнем 
і залізом не лише нас у відомі часи відучували від партій...

Та й які „групи інтересів” можна назвати партіями сьогодні? 
Наприклад, де наші „правлячі партії” 90-х років, початку ХХI 
століття? Зникли, як дим. Правда, начадили немало...

Вважається, що у нас – близько сорока (!) партій, на вибо-
рах зазвичай – десь двадцять (!) списків. Що це? Демократія 
чи знущання (зокрема, над собою)? Або свідоме роздроблен-
ня сил у суспільстві? Напевно, і те, й інше. Однак, у першу 
чергу, – ось це відучування протягом півстоліття.

Втім, давно пора поставити на цьому крапку. Дещо робило-
ся й робиться – але, мабуть, недостатньо; варто було б суттєво 
підвищити необхідну мінімальну кількість членів для реєстра-
ції нової партії і... зникло б чимало різноманітних „груп інте- 
ресів” без елементарної програми, але з усілякими амбітними 
„метафорами” в назвах на кшталт (придумано мною) – „Щастя 
народу”, „Наш супершлях” чи „Хода дурнів”...

Проте не вважаю, що безпартійність треба зводити в прин-
цип. Вільному – воля! Після відновлення незалежності до пар-
ламенту вже обиралися деякі діячі культури, але письменників, 
незважаючи на авторитет літератури в ті роки, серед них було 
небагато. В різний час – максимум, здається, дві-три людини; 
потім залишився один, а нині немає нікого... Це – дуже цікаве 
питання. Представники інших мистецтв протрималися довше 
–  можливо, тому що, в основному, мовчали?

Як би там не було, письменники не рідше за інших мають 
свої погляди, і це так чи інакше проявляється в творчості. Але, 
не дай Бог, щоб ці погляди стали диктаторськими...
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Здається, одну зі своїх основних установок про ставлення 
до долі народу, громадських справ я висловив у поемі „Під час 
відпустки” (1965):

Вже яке літо я думаю цю предовгу думу;
немає нічого кращого за народну владу,
якщо це – дійсно народна влада
(і якщо у народу ще є самоповага).

Правда, останній рядок був викреслений цензурою, але й 
перші три теж виявилися дуже актуальними – тоді й донині...

– Які події у Вашому житті особливо вплинули на Вашу 
творчість?

– Свої погляди на творчість я виклав у чотирьох книгах; ще 
приблизно одна книга статей, есеїв, рецензій розкидана в пре-
сі Латвії та інших країн. Навряд чи можливий і потрібний кон-
спект.

Поезія – переживання життя. Велика сила, здатна проти-
стояти тому, щоб життя не перетворилося на непережиту, нео-
смислену дійсність, що небезпечно її зближує з небуттям.

Вірші, в основному, „приходять самі”: імпульси, рядки, стро-
фи, а то й цілком.

Наша турбота – прагнути до „повнометражного життя”, тоб-
то любити, вчитися, працювати, у міру сил осягати досягнення 
літератури, інших мистецтв, краще пізнати людей, природу, іс-
торію, міста, свій народ та інші народи... Та хіба можливо хоча 
б перелічити, не кажучи про осягнення всього цього? І – йти 
своїм людським шляхом, так би мовити, проб і помилок – назу-
стріч своїй долі. І писати, коли пишеться, погоджуючи це тіль-
ки зі своїм внутрішнім голосом. Там і будуть поетика, політика 
і, сподіватимемося, Бог...

Що вплинуло на мою творчість? Думаю, воєнне дитинство, 

долі сім’ї, інших найближчих людей, які брали участь в опорі 
гітлерівській окупації, пережите під час повоєнної „маленької 
громадянської війни”, інспірованої двома потужними диктату-
рами. Природа, сільський побут, праця. І перший „ковток сво-
боди” в другій половині п’ятдесятих, заряд, якого вистачило... 
до нових ковтків, зростаюче духовне звільнення в творчості з 
його радощами та печалями.

І, звичайно, любов. Нові покоління. Трагічні втрати. І донині – 
несподівані зустрічі з поезією, літературою, іншими мистецтвами.

– Що змінилося в житті латиських письменників, діячів 
культури після вступу Латвії до Євросоюзу? Відомо, що не-
мало обдарованих людей емігрували – до Великобританії, Ір-
ландії...

– Письменники, безсумнівно, більше за інших пов’язані з 
рідною мовою, зі своїм народом, країною. Втім, мені в Латвії 
довелося, здається, першим запропонувати новий термін для 
нового явища – ТРЕТЯ ПОЕЗІЯ, ТРЕТЯ ЛІТЕРАТУРА. Що це 
таке? Це – та частина сучасної літератури, яка – поряд зі ство-
рюваною в Латвії і до недавніх пір створеною в латиській емі-
грації – сьогодні водночас вільно корениться як у Латвії, так і в 
іншій країні (інших державах). Зі своїми особливостями, своєю 
драматичною красою. Іншими словами – це література нової 
(тимчасової?) еміграції.

ЄС та й сучасні технології істотно збільшують доступ до 
майже будь-якої інформації, також – хоча б теоретично – мож-
ливість знайомства з будь-яким куточком світу.

Але, як завжди, все це стає цінністю за однієї умови – якщо 
збагачує духовно, емоційно, допомагає краще розібратися в 
тому, що відбувається в найближчому оточенні, в житті власної 
країни і народу, та й просто – з нами самими.

На жаль, тут жодних гарантій немає і бути не може. Причин 
для тривоги, як скрізь, і в нас вистачає.
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– З ким із нинішніх поетів та прозаїків Ви пов’язуєте май-
бутнє сучасної латиської літератури?

– Талановиті твори створюють письменники різних поколінь. 
Мої надії на майбутнє латиської літератури, в першу чергу, 
пов’язані зі збільшенням кількості талановитих читачів. У нашо-
го покоління (умовно – від Ояра Вацієтіса, Візми Белшевіци, нас 
із Кнутом Скуєнієксом – до Улдіса Берзіньша, Леона Брієдіса і 
навіть далі) талановитий читач був головним оплотом.

– Рідна держава латиським письменникам допомагає?
– Підтримка творчої роботи над книжкою, у виданні книг і  

т. п., в основному, здійснюється так званим Державним Фон-
дом капіталу культури. Це – в принципі, модель першого пері-
оду незалежної Латвії.

– І все ж, в Естонії відомі літератори та діячі культури 
заробляють значно більше. Чому?

– Тому що в Естонії була збережена й успішно розвинена... 
наша стара модель: такий фонд фінансується певним відсот-
ком доходів з акцизного податку – на азартні ігри, алкогольні 
напої та тютюнові вироби. А у нас років десять тому ця модель 
була змінена – тепер фінансування фонду цілком залежить від 
бюджету й можливостей чергового керівництва. А можливості, 
самі розумієте...

Результат – в Естонії можливості Фонду в п’ять-шість ра-
зів більші. От і вся відповідь. Хоча аспектів, проблем набагато 
більше.

– Прибалтійські країни демонструють усьому світові при-
клад добросусідських відносин. А письменники співпрацюють 
між собою? Латиських літераторів зараз перекладають у 
Литві та Естонії?

– Авжеж. Та хотілося б більшого… Взагалі, немало зале-
жить від вирішення проблем, про які я вже говорив. Ще один 
суттєвий аспект – майже повна відсутність у нас літературних 

видань: газет, журналів, щорічників, тим більше для переклад-
ної літератури.

– Поезія сучасних російських письменників перекладаєть-
ся в Латвії. А вірші латишів у Росії друкуються?

– Часом виходять збірники, з’являються публікації, наприк-
лад, у журналі „Дружба народів”. Цього, звичайно, недостат-
ньо і там, і тут...

– Ваші улюблені всесвітньо відомі письменники? Як вони 
вплинули на Вашу творчість?

– Список вийшов би дуже довгим... Часткова відповідь – у 
переліку класиків і знаменитих поетів ХХ століття, яких мені 
доводилося перекладати. Рано, з великим захопленням читав 
Шекспіра, Гете, Пушкіна, Райніса, Плудоніса... Про Шевченка 
я вже говорив. Здається, відкриття тривають, особливо в літе-
ратурах Східної та Центральної Європи, ХХ століття взагалі.

– Ви – віруюча людина?
– Підозрюю, що так, оскільки значна частина поезії – це мо-

литва. Але це – питання не для побіжної відповіді.
– Ваша дружина Ірина Цигальська – теж письменниця. Як 

Ви познайомилися?
– З Іриною ми познайомилися на філологічному факульте-

ті Латвійського університету. Вона багато чого розповідає про 
нас у циклі замальовок „Півстоліття” (в книзі „Оглашённая”, 
Рига, 2012). Я – більше у віршах. Сподіваюся ще розповісти і 
в іншому жанрі…

– Що Вас ще захоплює в житті, крім літератури?
– Просто багато ходжу пішки, а коли є можливість, плаваю, 

їжджу на велосипеді лісовими стежками. Довго займався спор-
том – зі шкільних років тут моїм основним жанром був волейбол 
(2-е місце в Латвії у складі університетської команди, 1958 р.), 
на другому місці – баскетбол.

– Коли хочете відволіктися, заспокоїтися, про що мрієте?
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 – Того, що вона цвіте. –    
Він погодився i повторив:
 – Купава. Цвіте.
А це що таке?
– Корова.
– Чого?
– Вона дає молоко. –  
Він погодився i повторив:
 – Корова. Дає молоко.
 – А це – угорі – сонце.
Того, що світить і гріє. –  
Він погодився i повторив:
– Сонце. Світить. Гріє. – 
I з тої хвилини,
З години такої
Мені він повірить:
Купава йому цвістиме,
Корова даватиме молоко,
I сонце буде світити
I гріти.
Та він би мені й тоді повірив,
Якби я сказав:
 – Та жовта квітка – корова,
Бо світить вона і гріє.
Буренька ото – купава,
Того, що цвіте,
А то – угорі – сонце,
Бо дає нам воно молоко. – 
Та вже за годину
Він тріумфально сказав би:
– Бабуся сказала,
Що то неправда! –   

– Мабуть, все залежить від ситуації. Головні помічники – 
природа, рух, книга, музика... Часто допомагають книжки на 
історичну тематику, мемуари, документальна література. Для 
поезії – потрібні свіжі сили, кращі години – не тільки для віршів 
і перекладів, але й для читання поезії.

інтерв’ю записав Сергій Дзюба,
м. чернігів, україна – м. рига, Латвія,

2013 р.

пропонуємо вашій увазі добірку  
віршів іманта Аузіня різних років.

* * * 
Звідки в кохання отака жага?
Од сонця.
Звідки в кохання широчінь така?
Од моря.
Звідки в кохання врода чарівна?
Од весни буяння.
Безмежність у нього звідки така?
Від короткого віку людини. 

Переклав Кость Оверченко

Дитя навчається мови

Ми польовою йшли дорогою – 
Я i цікавий малий.
Я показав йому жовті квіти:
– Це купава.
 – А чого? – він питає.
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Але можна збрехати хитріше,
Так, що вірити буде роками – i все ж
Він одного разу узнає напевне,
Що я збрехав.
I тоді – прийде до мене,
Через десять чи тридцять літ,
Усе-таки
I скаже так само рішуче:
 
То купава, бо вона цвіте.
Буренька ота не купава,
То корова, бо дає молоко.
А то угорі не корова,
То сонце, 
Бо світить воно i гріє.

Переклав Дмитро Чередниченко

* * * 
Що право нам дає на думку власну? –
Це чисте сонце в небi яснiм,
I втома спільна тут на спільній ниві нашій,
I труд наш завтрашній, сьогоднішній, вчорашній,
Не на чужім добрі свої ми вершим справи –
Тут наше i життя, i наше право.

Якщо ж вогненний вихор заговорить,
Хто окрім нас його впокорить?!
Вогонь гасити доведеться нам самим,
Щоб знову сонце називать своїм.
Світ наш такий, що й на коротку мить
Ніхто до смерті нас не зможе замінить.

I через те ми маємо це право:
Вирішувать, а не петляти вліво-вправо.
Перебороти лихоліття й війни
Лиш зможе той, хто в власних діях вільний.
За іншого наобіцяєш – каламуть:
Ні обіцянок виконать,
Ні слова не вернуть.

Сніг. Сонце. Дощ. На ниві молодій.
Стоять нам твердо на землі своїй
Роками – не з сьогоднішніх чеснот,
Вітчизну любимо, життя i свій народ!
Не на чужім добрі свої ми вершим справи – 
Тут наше i життя, i наше право. 

Десята мелодія

Народжені з болю, не з моди,
Спливають в мені зримо
Дев’ять знайомих мелодій,
Десята – невловима.

Скупа вона i всесильна,
Ще доторками не зім’ята, 
Вона – моя птиця синя,
Вона не дається – десята.

Ловлю її в гулі вулиць,
В нічному півнячім крику.
В чиїхось очах вона супиться,
Таїться в підвалах Риги. 
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Назріла вона, наболіла...
Пишу, орю або сію – 
Кляну я усяке діло,
А зроблене пересіюю.    

I хай всі засіви не вродять.
Я вірю в неї свято,
Забуду дев’ять мелодій,
Подамся шукать десяту.

Крізь глухість i всі незлагоди
Сіяє її маяк.
Є, все ж таки є десята,
Ваша є i моя! 

Я весь її духом пройнявся,
Хай поглуми хтось підійма, – 
Без неї нема мені щастя,
Без неї й життя нема.

Переклав Юрій Сердюк

* * * 
Ця земля, твій поцілунок 
й червоний вогонь у печі

Коли, затуливши землю i небо,
Люто січуть завірюшні мечі,
Щоб не втомитись – багато не треба:
Землю цю,
Твій поцілунок,
Й червоний вогонь у печі.

Сьогодні мороз. I падає з клена
Синичка на всніжене ложе.
Не нахваляйтесь, не зазнавайтесь,
Не в силах зробить щось – сидіть i мовчіть...
В життя повернути, зігріти може
Земля ця,
Твій поцілунок,
Й червоний вогонь у печі.

Зорі i вічність! Тече над нами
Безмежність велична – причина причин.
Тримає нас всіх силовими полями
Земля ця,
I твій поцілунок,
Й червоний вогонь у печі.

Надходить зрілість. Прийде i старість.
I, наче закляття в глухій ночі,
Шепчу натхненно: мені дістались
Земля ця,
I твій поцілунок,
Й червоний вогонь у печі.

Ніколи своє проспівати не пізно,
Якщо до сердець ти дістав ключі.
Все дарує,
Вирішує,
Візьме
Ця земля,
Твій поцілунок,
Й червоний вогонь у печі.

Переклав Євген Летюк
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Що від мене?

Уві сні цілував
незнайомку.
Личком на тебе схожа,
але все ж – не ти.

Очі у неї
і тонкі руки,

як у милої були колись;
бровенята – немов у іншої,
кучері – неначе в третьої.
Але й нею вона не була –  
незнайомка,
яку цілував уві сні...

На ранок подивувався:
– Чи не комп’ютер душі  
все життя створював для мене
такий ідеальний образ? –

І в ньому гармонійно сплавлені
всіх мрій моїх
дівчата,
а також іще
хоча б одна, якої
не зустрів.

... Удень я входжу гордим:
– Ось, у моєму сні була гостя яка! –
ділюся з тобою, дорога.

Ти дивишся на мене, посміхаючись:
– Знаєш, я теж часом бачу уві сні

когось, так на тебе схожого,
але це – не ти.

– А що у нього від мене?
– Від тебе?
Ну, мабуть, серце поета твоє.

Знати
Раулю Чілачаві

– Чи боляче дереву, 
коли його палять, 
пиляють?

– Дерево відчуває,  
але ж не знає.

– Чи боляче падати птаху –  
крилам не вистачає 
одненького змаху? 

– Відчуває,  
тільки ж не знає птаха.  

– А ти? А я? 

– Ми – рідня
і птаху, і дереву.
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Це – постулати 
із перших рук.

Але бути людиною – 
означає: знати.

Це – більше
і листя, і крил.  

І мук.

* * *
Як легко цей світ залúшuть
Марнотне – скриня чи німб.
Зостанеться найголовніше:
Небо, вода і хліб.

Самотній у путь манливу
Рушаєш від рідних лип.
В торбинці твоїй, мов диво, – 
Небо, вода і хліб. 

І що б не шукав затято
У інших – мільйони діб, 
Ти маєш у себе, брате, –
Небо, воду і хліб.  

Переклав Сергій Дзюба

Брати Капранови: „Любіть українок!” 
Найвідоміші близнюки України – письменники, видавці, 

громадські діячі, а відтепер і мандрівні кобзарі Віталій та 
Дмитро Капранови влаштували вишукану імпрезу в Чер-
нігові. Презентували у культурно-мистецькому цент- 
рі „Інтермеццо” колоритні книжки свого видавництва 
„Зелений пес”, задушевно читали напам’ять вірші – про 
Україну, кохання та „Колискову” („Тільки, будь ласка, не 
хропіть…” – попросив Віталій чи Дмитро – ми не один 
рік знайомі, але я їх досі плутаю), власноруч акомпоную-
чи собі на кобзі та ще одному дивовижному музичному 
інструменті. 

– Навіть не знаю, як він називається! Хай буде „надувне 
піаніно”. Колись це був акордеон… – стенув плечима один із 
братів. – Власне, нас не можна назвати неперевершеними му-
зиками, тому ми досить обережні з цим ділом… Однак вірші 
зовсім інакше сприймаються під музику. До того ж, сьогодні 
українським письменникам треба йти в народ! Так само, як хо-
див колись поміж людей Остап Вересай… Нам подобається 
такий спосіб життя – мандрувати Україною з кобзою і віршами. 
Ми називаємо це кобзо-репом. Цікаво ж поспілкуємося з людь-
ми, які купують наші книжки! 

– Кажуть, свій перший у житті автограф ви поставили 
замість братів Стугацьких?

– Авжеж. У 1989-му нас запросили в Коблево – на фести-
валь фантастики. Ми тоді саме фантастику писали… Там же 
мали бути брати Стругацькі, правда, приїхав лише Аркадій. 
Гостей на фестивалі обслуговували дівчата з місцевого ПТУ. 
Про знаменитих Стугацьких вони, звісно, чули, але ніколи їх 
не бачили. А оскільки ми з Віталієм схожі між собою значно 
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більше, ніж Стругацькі, хтось вирішив, що це і є ті самі „зіркові” 
брати… Ну, от ми виступили й почимчикували на пляж. Вихо-
димо з моря – такі собі молоді атлети (нам тоді років по 20 ви-
повнилося), а назустріч – тендітне, ефірне створіння. А в руках 
у „німфи” – збірка класиків: „Можна автограф?”. Не відмовляти 
ж такій красуні! Поставили їй автографи, чиркнувши: „Ми цієї 
книжки не писали”. Відтоді так і робимо, коли доводиться на 
чужих збірках розписуватися…  

– Ви виросли в Україні – на Миколаївщині, але здобували 
вищу освіту в російських інститутах – Уральському по-
літехнічному та Московському енергетичному – за фахом 
„технічна кібернетика”. Мешкали в білокам’яній, працюючи 
на різних посадах у фармацевтичному та виноробному бізне-
сі. І все-таки повернулися додому, хоч немало українців, зок- 
рема й творчих людей, кинулися тоді в пошуках щастя до 
Москви… 

– На початку 90-х у Москві організувався потужний україн-
ський діаспорний рух. Ми видавали московську українську га-
зету „Тинди-ринди” та журнал української фантастики „Брати”. 
Тоді ж почали писати свою першу книжку – „Кобзар 2000”, над 
якою працювали впродовж десяти років, а закінчили її вже в 
1998-му, у Києві. Вирішили повернутися в Україну, бо за кор-
доном не особливо усміхалась перспектива самореалізації. З 
цього приводу пригадується такий жарт: якою може бути най-
вища кар’єра в Москві? Бути похованим у кремлівській стіні…

Опинившись у Києві, не могли видати свою книжку, тому ви-
рішили самі стати видавцями. У 1999 році разом із телекана-
лом „1+1” та шоколадом „Корона” організували перший кон-
курс української гостросюжетної літератури „Золотий Бабай”. 
Переможцем став роман Василя Шкляра „Ключ”. В 2000-му 
створили видавництво „Зелений пес”…  

– Ви увесь час разом – пишете, працюєте. Не хочеться 

часом відпочити один від одного?
– Знаєте, є такий анекдот. Тоне „Титанік”, рятувальний чо-

вен три доби шукає вцілілих пасажирів. Раптом бачать: сидять 
на якомусь уламку двоє чолов’яг. Запитують у них ошелеше-
но: „Хлопці, ви – з „Титаніка”? Як же ви протрималися стіль-
ки часу?!”. І чують у відповідь: „А ми розмовляли…”. Відверто 
кажучи, навіть не уявляємо, як можна жити одному, не маючи 
брата-близнюка! Ну, хіба це життя? От у мене є Віталій – лю-
дина, якій можна в усьому довіритися. Друг, котрий ніколи не 
зрадить, завжди зрозуміє й підтримає. З яким можна будь-якої 
миті порадитися, поговорити про найпотаємніше. А у Віталія 
є я… Тобто, що б не сталося, ми ніколи не відчуваємо себе 
самотніми! Хіба це не прекрасно?!

– Але ж ви хоча б інколи сваритеся між собою?
– Аякже! Як усі нормальні люди. 45 років поспіль – з 24 лип-

ня 1967-го, відколи народилися… Дуже добре вміємо це роби-
ти! Майстер-клас можемо провести. Головне, сваритися треба 
правильно – так, щоб уранці не соромно було один одному у 
вічі дивитися. Бо ми – фізично залежні: нам добре разом, інак-
ше – катастрофа! Працюємо в творчому тандемі. Перейняли 
досвід у наших друзів – братів Юрія та Михайла Іллєнків. До 
речі, з їхньої легкої руки ми і яхтсменами стали. Кіно – це вза-
галі колективна творчість. І сценарії найпопулярніших фільмів 
зазвичай створюють кілька авторів. Наприклад, Рязанов і Бра-
гінський. 

– Ваші дружини – також близнючки (нині – власниці турис-
тичної фірми). Вони теж одна без одної не можуть? 

– Авжеж, нерозлийвода! Тому ми сваримося вчотирьох…
– Хто – з ким?
– На одному боці барикад – ми з братом, а на іншому – наші 

кохані жінки… Тільки зачепи одну, як сестра миттю кидається 
на захист своєї найкращої подруги! Але всі баталії – лише на 
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словах (правда, в молодості ще посуд били), такий собі об-
мін „люб’язностями”. Ми ж із Віталієм колись спортивну школу 
закінчили, займалися греко-римською боротьбою, а у наших 
„половинок” вага – по 52 кілограми. Вони й за 25 років подруж-
нього життя не втратили своєї чарівності!

– На ваших творчих зустрічах – аншлаги. Отже, і в ХХI 
столітті поезія може бути популярною?

– Просто це має бути цікаво! Ми завжди наголошуємо, що 
читач – наш співавтор. Одна справа – текст на папері, і зовсім 
інша, коли це відтворюється вголос. Знаєте, коли дитина йде 
до школи, у перший клас, їй направду хочеться читати й раху-
вати! Натомість, отримавши атестат, юнаки та дівчата часто 
на художні книжки дивитися не можуть. І особливо ненавидять 
українську літературу… Запитання: що ж треба було робити 
з дитиною, аби відбулися ось такі метаморфози?! Не треба 
вигадувати велосипед – з примусу нічого путнього не вийде! 
Незабутній Юрій Іллєнко водив нас берегами Дніпра й показу-
вав: ось тут, під цим дубом, сидів Микола Гоголь, а тут – Тарас 
Шевченко… І так він це дивовижно розповідав, що ми у захваті 
слухали годинами! 

Митець не повинен бути нудним. Талановитий твір, май-
стерно прочитаний вголос та ще й під вдалий музичний супро-
від, може викликати таку асоціацію, що слухач подумки витво-
рить власний голлівудський фільм із бюджетом 150 мільйонів 
доларів! Треба знати і любити своїх читачів. Ми й самі постійно 
цікавимося літературними новинками – водночас можемо по 
п’ять різних книжок читати. Адже душу потрібно тренувати, а 
книга – найкраща фізкультура для душі! Не раз помічали: коли 
людина вмикає комп’ютер і втуплюється в монітор, у неї – один 
вираз обличчя, коли ж бере до рук захоплюючу книжку – зовсім 
інший, одухотворений. Відмінність між читанням і „втиканням” 
– колосальна!

Якось почули від сімнадцятилітнього хлопця: „Я робив до-
машнє завдання, випадково відкрив сайт із віршами Ліни Кос-
тенко й мимоволі зачитався. Виявляється, вона реально не-
погано пише!”. Звісно, то – неабиякий комплімент прекрасній 
українській поетесі. Просто молоді люди не знають, що це – 
справді цікаво… 

Взагалі, ми, брати Капранови (українські письменники), кон-
куруємо не зі своїми колегами – Ірен Роздобудько чи Андрієм 
Курковим (вважати так – безглуздо!), а з телевізором, холо-
дильником і пляшкою… Треба мислити екологічно: культури 
не можуть конкурувати між собою, бо вижити повинні всі: і го-
робці, і кашалоти! Інакше нічого не буде – лише таргани за-
лишаться… 

І мови важливі всі, тому ми цікавимося унікальними куль-
турами кримчаків, караїмів, ромів – бездержавних націй. До 
речі, ви знаєте, що державний гімн України першими перекла-
ли роми, тобто цигани?! У світі лишилося близько двох тисяч 
караїмів, з них в Україні – 1200… Караїмська мова – на межі 
зникнення. Світ бідніє, порушується дисбаланс, а це – шлях до 
кінця світу. Тож, якщо ви говорите українською, то дієте проти 
кінця світу! 

– У Чернігові ви презентуєте і свою нову книжку – „Щоден-
ник моєї секретарки”… 

– Цей роман з’явився завдяки реальному щоденнику на-
шої секретарки, який вона вела у робочому журналі. Одного 
разу до нас звернулася офіс-менеджер: „Дивіться, що тут на-
писано!”. Там була просто геніальна фраза: „Сьогодні Віталій 
Віталійович (Капранов – С. Д.) запропонував мені яблуко. Я 
не взяла. Вважаю, що ми ще не в тих стосунках, коли я можу 
взяти в нього яблуко”. Саме ці нотатки спровокували ідею на-
писання книжки, і саме з них починається текст. Нас це дуже 
вразило! В яких же треба бути стосунках, аби взяти у мужчини 
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яблуко? Ніхто не повірить у те, що в наш час існують дівчата, 
які вважають: для того, щоб взяти яблуко у чоловіка, треба ді-
йти до певного рівня стосунків. Але вони є! Виявляється, у цьо-
му цинічному світі, поряд із нами, живуть люди, які дотриму-
ються певних моральних принципів, котрі відрізняють правду 
від брехні. І ми вирішили, що такий феномен варто дослідити, 
тож узялися писати роман, який би показав нас очима такої 
людини.

– І на завершення розмови – поезія від братів Капранових… 
– Це – наш вірш „Любіть українок”, який повинен об’єднати 

Україну. Він присвячений  Володимирові Сосюрі, котрий закли-
кав любити Україну, та шкільній програмі з української літера-
тури. Ми вирішили: для того, щоб по-справжньому полюбити 
нашу державу, треба почати з кохання до українок, адже вони 
того варті! 

 Любіть українок, як сонце любіть,
 Як землю батьківську без тями.
 Не бійтеся щирість свою проявить
 Словами, піснями, руками.

 За карії очі, за вигин спини,
 За коси русяві, як жито,
 За викот глибокий і те, що за ним,
 За все, що зуміли вхопити.

 У ванні, на кухні, в степу у траві,
 В коморі, в конторі, у гаю
 Любіть українок, де стрінете ви,
 І хай вам Господь помагає!

 Любіть галичанок, бойкинь та лемкинь,
 Гуцулок любіть, подолянок.
 Таврійські жінки, слобожанські дівки, –
 Не знайдете кращих коханок.

 Любіть гагаузок, болгарок струнких,
 Угорок, грекинь, караїмок
 І кримських татарок, бо люблячи їх,
 Ви любите все ж Україну.

 Любіть українок, негайно любіть,
 Даруйте вірші їм і квіти,
 Бо кожна не люблена, втрачена мить,
 Примушує жінку старіти.

 Любіть українок щотижня, щодня,
 А буде можливість, то й двічі.
 Бо жінку, та ще й не одну, вдовольнять –
 Робота така чоловіча.

 Життя в Україні дає нам урок.
 Затямте, Тарасові діти:
 Єдина можливість приборкать жінок –
 Це їх регулярно любити!

розмову записав Сергій Дзюба,
2012 р.

Дзюба Сергій. Брати Капранови: „Любіть українок!” // Буквоїд. – 
2012. – 27 листопада.
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Муза на мосту закоханих  
(річка Десна) 

„Я до тебе прийду від віршів,
У долонях зігрію душу…”

Автор (Чернігів, наші дні)

„На віях – осінь, в косах – перший сніг,
А очі прагнуть молодого літа…
Хотіти – гріх, і не любити – гріх,
І гріх любити неталановито!”

Балада про Маріанну

Люби мене, розхитуй стегна, як ненадійні стіни дому.
… Порозуміємось на мигах: „Моя твоя не розумію”.
… Я освідчусь тобі, бо насправді мене немає.
Я витворюю міф існування мого волосся.

Маріанна Кіяновська

Люби мене, та не розхитуй,
Люби, немов мене немає, –
Я на івриті і санскриті 
Прошу когось подати чаю.

Бери мене, як Рим чи Київ,
Римуй, мов міт, нерукоблудно, –
Моя твоя не розумію,
Бо ця оселя п’ятикутна.

Бо ти – ще хтиво старомодний,
І в холодильнику – ні шинки…
І ніч глуха, і я голодна, – 
Ну, просто справжня українка!

     



Сергій Дзюба, 1989 рік (світлина 
відомого фотохудожника  

Валерія Інютіна)

„Ти відпочинь – мов квітку, не зірву.
У мене тільки чуб – від Одіссея. 
Так хочеться душі, як божеству,
Щоб хтось молився хоч колись на неї”

Немов брат і сестра… 
Народний депутат України 

Микола Рудьковський 
та письменниця Тетяна 

Дзюба на святкуванні Дня 
журналіста в Чернігові

„Жінці – тіло, душу Богу,
Друзям – пам’ять, вірші – вам,
Рідним – усього потроху,
Тільки владу – ворогам!”

Тетяна Дзюба з подружжям відомих літературознавців зі Львова –  
Євгеном та Оксаною Нахліками,  
лауреатами літературної премії  
імені Михайла Коцюбинського  
(Чернігівський музей  
М. М. Коцюбинського, 2010 рік)

На Болдиній горі  
в Чернігові

„Я б тепер полетів – не виходить щось, складно,
І по-іншому п’ється, не так, як давно…
Ти – тендітна й гнучка, мов лоза виноградна,
Воскреси мене знову, як біле вино!”

„Друзі живуть довше за сонце і гори.
Коли вони зникають – 
Ми пишемо їм листи,
А коли зникнемо ми – 
Залишаться ці вічні листи
До наших друзів”



Заслужений 
артист України, 

композитор,  
автор 

знаменитої 
„Козачки”  
Микола 

Збарацький та 
письменниця  

Тетяна Дзюба: 
робота над 

піснею

Наше майбутнє: Вадим і Оля
З видатним кіноактором
Миколою Яковченком  
у Прилуках

„Мій друг Адам іде в універсам,
Пляшчину візьме – і собі, і другу;
І знов згадає, як о пів на другу
Він, покохавши, втратив небеса”

„У вазах дворів – білі гілочки безу,
Тополі зганяють із неба хмарини.
Листи відпливають в замріяну безвість – 
Південно-сліпучі легкі субмарини”
„Поштовий вагон”: вірш – Тані, музика – Колі 

„Мов вогник свічки,
Тремтять секунди,
А десь над ними
Тремтять уста…”





Хай буде добре мені і… всім іншим!

493

„Скінчився день –  
Ти починаєшся:
Ще не цілована,  
Тілом білим 
І білим віршем…” 

Розділ другий
„Хай буде добре мені і…  

всім іншим!” (інтерв’ю та есеї)

 уКрАЇНА МоЄЇ МріЇ 
„Здрастуйте, рідні!” – так називається пісня, яку ми напи-

сали на зорі нашої Незалежності, в 1991-му, разом із компо-
зитором Миколою Збарацьким (автором знаменитої „Козачки” 
у виконанні Раїси Кириченко). Часи були скрутні: закривалися 
великі підприємства, людям по півроку затримували зарплату 
(пам’ятаю, як мої приятелі-вчителі від голоду втрачали свідо-
мість прямо на уроках!), вечорами в Чернігові нерідко відмика-
ли електроенергію, оселі майже не опалювались, а в кранах 
місяцями не було гарячої води. Однак ми почувалися щас-
ливими, адже здійснилась заповітна мрія багатьох поколінь 
українців: мов Фенікс із попелу, постала незалежна Українська 
Держава. Тому у моєму вірші-зверненні до земляків із діаспо-
ри (який, завдяки Миколі Збарацькому, став піснею), стільки 
щирих надій:

 
Здрастуйте, рідні. Як там, у Штатах? Сниться Вам наша весна?
Штати – багаті, штатів – багато… Мамина хвіртка – одна.
Скрипне від туги, скрикне від болю, ніби помолиться вслід:
Дітоньки-діти, вольному – воля, може побачите світ.

 Хай для когось ти – руїна 
 І гіркий, похмурий щем.
 Україно, Україно,
 Ми з тобою проживем!
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Здрастуйте, рідні. Ось ми – на фото: Київ красивий і Львів. 
Ну, а про наші різні незгоди хтось уже Вам розповів.
Ви не турбуйтесь: з відчаю, втоми ми вже не втратимо путь.
Ви повертайтесь, рідні, додому – Вас тут, повірте, ще ждуть.

 Хай для когось ти – руїна 
 І гіркий, похмурий щем.
 Україно, Україно,
 Ми з тобою проживем!

Минуло двадцять років. Можновладці виголошують гучні 
промови про наші здобутки. Але мої земляки їм не вірять – 
надто гіркими й болючими були розчарування останніх років. 
Невже про таку Україну ми мріяли? Та хіба в усьому винні 
лише Кравчук, Кучма, Ющенко і Янукович?! Аж ніяк…

Найбільша моя мрія – жити у правовій державі, де прези-
дента країни можна спокійно штрафувати за порушення пра-
вил дорожнього руху, де чиновники, судді та прокурори жи-
тимуть виключно на свою зарплату і де взагалі не братимуть 
хабарі. І це – не ілюзія, а цілком реальна мрія. 

Вкотре чую, як у тролейбусі хтось понуро скаржиться ви-
падковому співрозмовнику на свавільні побори медиків: 

– Три тижні провів у лікарні – кошмар! Мало того, що купу 
грошей офіційно сплатив за процедури, то ще мусив щодня 
всучувати лікареві „Лесю Українку” – 200-гривневу купюру, 
інакше він просто мене не помічав… Ну й життя настало! У 
всіх отих співробітників мерії, університетських викладачів, 
правоохоронців, працівників ЖЕКу та інших „любих друзів” – 
такі невгамовні „апетити” до хрустких банкнот із наших гаман-
ців… І доки це неподобство триватиме?!

– Даруйте, шановний. От Ви обурюєтеся: такі-сякі, обдира-
ють, мов липку, – озиваюсь до „скривдженого” добродія (на 

вигляд – мого ровесника). – А навіщо взагалі погоджуєтеся на 
вимоги хапуг?

– Як навіщо? – збентежено дивується чолов’яга. – Хіба ж 
я – один такий? Усі так роблять!

– Ні, не всі… 
– Хочете сказати, що Ви ніколи нікому не давали „на лапу”?! 

– вигинає губи в іронічній посмішці.
– Авжеж, жодного разу – не давав і не брав. Насправді, це – 

зовсім нескладно. Спробуйте – принаймні спатимете спокійно… 
Він недовірливо дивиться на мене, мов на прибульця з ін-

шої планети і спантеличено хитає головою:
– Таке вигадали… Тепер, як не даси, то нічого й не доб’єшся. 

Бо світ так влаштований: одні дають, а інші беруть… Та я ж, 
власне, не проти – хай беруть, аби лише ці злодюги дотриму-
валися міри, не вимагали зайвого!

– Між іншим, за законом, той, хто дає, також скоює злочин…
– Ну, тоді у нас – країна пройдисвітів, – сумно розводить 

руками. 
– То, може, спробуємо змінити ситуацію? Хіба Вам не на-

бридло принижуватися? Якщо хочете жити по справедливості, 
почніть із себе. Потім заагітуєте близьких, друзів…

– Ні, що Ви! – озирається налякано, наче йдеться про не-
легальну оборудку на мільйони доларів. – Як я можу? Хто я 
такий? „Гвинтик”…

– А давайте помріємо. От уявіть: чесну людину признача-
ють ректором – і у виші зникає корупція. Бо той, хто не бере, 
має моральне право вимагати гідної поведінки в інших. Якщо 
новий головний лікар – не хапуга, він здатний навести порядок 
у медичному закладі. Представник влади, котрий зневажає 
хабарників, ніколи не допустить поборів у своєму відомстві. 
Справедливий суддя не відправить за ґрати невинного. Ви-
борці не продаватимуть свої голоси за кілограм гречки (як уже 
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не раз траплялося в Чернігові). І принциповий політик дотри-
муватиметься власних поглядів, а не бігатиме по фракціях у 
пошуках ліпшого для себе ґешефту. Хороша мрія?!

– Еге ж, – чухає потилицю. – Гарно мріяти не заборониш…
– Кожен із нас може почати її втілювати. Так і витворимо 

свою справжню Україну! 
– Хто я такий? „Гвинтик”… – затято повторює він. 
– Громадянин – такий же, як і я. Звісно, можна скаржитися 

на долю в тролейбусі або за чаркуванням із сусідом на кухні, 
тільки від тих нарікань нікому не стане ліпше. Ні, аби щось на-
решті змінилось у нашій державі, потрібно наважитися змінити 
себе. Не брати і не давати хабарів. Не забруднювати довкілля 
злостивими, ницими думками та купами сміття, залишеними 
де заманеться. Чому в сусідній Угорщині малюків із дитинства 
вчать викидати обгортку з-під морозива чи цукерки в урну, а в 
Чернігові зазвичай дорослі поводяться гірше, ніж брати наші 
менші, завалюючи влітку береги Десни (колись – найчистішої 
річки Європи) пластиковим непотребом? А який жалюгідний ви-
гляд має центр нашого міста – Красна площа – після кожного 
велелюдного святкування: ніби Мамай з ордою пройшов – бук-
вально тонни усілякого лайна, яке щоразу доводиться вивози-
ти звідти самоскидами. І хто ж те лайно постійно, серед білого 
дня, залишає посеред ошатної бруківки? Президент? Прем’єр-
міністр? Ні, наші громадяни, які самі частенько обурюються: 
„Ох, як тут брудно! Так, це – не Париж і не Брюссель…”. Проте 
чисто там, де не смітять. А ми ж – центр Європи!

– У кожного – свої проблеми, – махає рукою, – у нас – одні, 
у них – інші. Вони в тих Франціях та Бельгіях і посміхаються 
якось фальшиво…

– А у нас – ніяк. Щодня – суцільні похмурі обличчя та лайка: 
у переповнених тролейбусах, на базарі, просто на вулиці, у 
Верховній Раді… Чому ж ми так не поважаємо одне одного? 

Ось Ви зі мною говорите українською…
– І вдома з дружиною – теж. Бо я – патріот, – гордо тицяє 

себе в груди. – Навіть тут, у Чернігові, де до Незалежності не 
було жодної української школи, від рідної мови не відцурався! 

– Але чому, тільки-но до Вас озиваються російською, я ж 
чув, відповідаєте так само – нерідною мовою?

– Що вдієш, коли майже всі навколо по-московському ба-
лакають! 

– Однак цілком достатньо розуміють українську. Її тепер у 
всіх чернігівських дитсадках і школах вивчають. Та Ви спілку-
єтеся російською… 

– Ну, не знаю… Мабуть, так легше знайти спільну мову.
– А Ви спробуйте порозумітися українською. І без хабарів.
– Знову Ви за своє! Чого причепилися? Можна подумати, 

якщо завтра всі заговорять українською, не даватимуть хаба-
рів, не смітитимуть на вулицях і посміхатимуться одне до од-
ного, Україна процвітатиме?! 

– В усякому разі, про таку Україну варто мріяти.
… Цей діалог – вигаданий. Я так і не наважився подискуту-

вати з пасажиром, який жваво, на увесь тролейбус, оповідав 
про свої прикрощі.

Що ж, я – теж не ідеальний. І мені треба ще немало змі-
нювати себе, а не лише мріяти про шляхетну та справедливу 
державу. А от хабарів таки не даю. І не беру. Це – справді, не-
складно. Спробуйте!

 2012 р.
Дзюба Сергій. Україна – країна мрій чи великих пройдисвітів? // 

Деснянська правда. – 2012. – 8 листопада. – С. 6. 
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„НепАтріотичНі” НотАтКи
Демократи чи інквізитори?
Перемовлялися якось між собою колишні члени КПРС (за-

раз – великі патріоти України і ліберали), лаяли „комуняк”... 
Поцікавилися в мене:

– Як ти думаєш, скільки ще їх, червоно-коричневих, зали-
шилось на Чернігівщині?

А я візьми та й скажи:
– Майже стільки, як і було. Адже коли досі, незважаючи на 

заборону компартії, людина зберігає партквиток (хто – за пе-
реконанням, хто – „як би чого не трапилося”), – її можна вва-
жати комуністом у підпіллі.

Мовив жартома, а мої співрозмовники несподівано зніякові-
ли і кілька хвилин не могли вичавити бодай слова… 

Потім я не раз задля цікавості проводив подібний експери-
мент – результати майже завжди були вражаючими.

Пам’ятаю, як громив (ще півтора року тому) неформалів 
респектабельний партійний журналіст. Яким тільки брудом їх 
не обливав мало не в кожному своєму матеріалі! Тепер він 
спокійнісінько говорить „партократи” і критикує останніх – аж 
гай гуде, і вважає себе неабияким націоналістом.

– О, ми ним дуже задоволені, – сказав мені знайомий ру-
хівець. – Це – надзвичайно хороший журналіст, побільше б 
таких!

– А вас не дивує, що він отак швидко змінив свої погляди?
– Що ж тут дивного? Прозрів чоловік. Хіба цього не може 

бути?
Може. За теорією ймовірності – в одному випадку зі ста...
Не люблю хамелеонів. Це – найнебезпечніші створіння, котрі 

легко продають колишніх господарів (яким по-лакейськи служи-
ли) задля нового порядку. Аби не втратити крісло, гроші, корито. 

Вчора вони молилися Сталіну, сьогодні – Бандері, завтра – Гіт-
леру, якщо такий прийде до влади. Анітрохи не перебільшую! Ці 
пристосуванці взяли, що могли від КПРС, тепер прагнуть мати 
якийсь власний зиск із нової влади. А з’явиться такий-собі ма-
ленький Адольф, який теж, як і всі попередники, охрестить себе 
демократом (хоч насправді буде фашистом) – найпершими 
його прихильниками стануть хамелеони. Називали ж вони ко-
лись Левка Лук’яненка фашистом? Називали. Тепер „прозріли” 
і Левку Григоровичу прижиттєвий пам’ятник поставити готові, як 
святому. То чому не можна „прозріти” ще раз?!

Справа не в тому, що я ніколи не змінював переконань (у 
студентські роки, ще за Брежнєва та Андропова, намагався 
писати вірші на національну тематику, показуючи їх професо-
ру Анатолієві Григоровичу Погрібному та деяким студентам-
приятелям). Просто не можу стриматись, коли бачу, як рапто-
во „перероджені” по „неперероджених” топчуться. 

Скільки докорів – на адресу українського журналіста, який 
чудово знає рідну мову, ніколи не був членом КПРС, але не 
відрікається від своїх поглядів, – відстоює ідею співдружності 
держав із колишнього СРСР. Він – і „москаль”, і „кацап”, і „кля-
тий шовініст, якому не місце в українській газеті” (чим подібні 
міркування відрізняються від гасел фашизму та апартеїду?!). 
А людина – чесна, порядна, від компартійної влади, на відмі-
ну від багатьох нинішніх демократів, колишніх „стукачів” КДБ, 
жодного зиску не мала. Та й журналіст – талановитий. То чому 
він повинен залишатися без роботи, коли не хоче (і правиль-
но!) бути хамелеоном?

Не дослівно, по пам’яті, процитую відомий афоризм: „Мені 
глибоко не симпатичні ваші погляди, але я віддам життя, щоб 
ви могли їх висловити”. Оце і є демократія. 

І раніше був тиск. Але далеко не такий, який нині свавіль-
но влаштовують на ЗМІ ще донедавна вірнопіддані „червоні 
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агітатори” (котрі тепер із задоволенням працюють „жовто-бла-
китними” патріотами) вкупі з „демократичною” владою. Ну, 
хіба не абсурд вести мову про „антидержавну політику” ціло-
го видання, для прикладу наводячи кілька публікацій справді 
дискусійного (але ніяк не антидержавного) характеру, що за-
ймають лише 1-2 відсотки газетної площі?! 

А який праведний гнів викликає будь-яке, навіть зовсім не-
винне, зауваження щодо діяльності тих же Народного руху чи 
„Просвіти”! Не секрет, що зараз більшість чернігівських ЗМІ вза-
галі побоюються вміщувати справедливу критику на адресу ко-
лишніх неформалів, котрі, пересівши в зручні крісла місцевих 
можновладців, заходилися авторитарно, навіжено наводити 
свої специфічні „порядки”. Але хіба в тій же „Просвіті” – все так 
благополучно? Хіба не вистачає там демагогів, людей непо-
рядних, які спритно прикриваються патріотизмом, мов щитом, 
а насправді дбають виключно про власні кишені? А ось таких 
прекрасних подвижників, як, наприклад, Микола Олександро-
вич Домницький, можна полічити на пальцях однієї руки. 

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. В незалежній Україні 
ми не повинні опускатися до ганебного цькування інакомисля-
чих. Інакше знову опинимось у прірві тоталітарного, людино-
ненависницького режиму. І збудуться слова одного мого ро-
зумного опонента (якого я, між іншим, теж поважаю): „Через 
десяток лет, если, конечно, новоявленные демократы не об-
разумятся, о коммунизме будут говорить с умилением…”. 

Це солодке слово – незалежність… 

Сьогоднішні чернігівські можновладці висловлюються од-
нозначно: коли газета критикує владу – вона підриває устої. 
Мовляв, влада у нас тепер – демократична, бо незалежну 

українську державу розбудовує, тому їй треба допомагати, а 
не заважати. Чув і таке: „Рік голодної свободи минув. Хто пла-
тить – той і замовляє музику. І якщо платить влада, вона не 
збирається викидати ці гроші на вітер. Тож комунальне видан-
ня має сумлінно показувати, як ефективно розв’язують „бать-
ки” району, міста, області, України ті чи інші проблеми”.

Що ж виходить? У компартійній імперії хорошим журна-
лістом вважався слухняний писака, який умів догодити вла-
ді бездарними рожевими одами. І нині маємо теж саме? Ко-
лись оспівували „геніальні” фрази божків місцевого значення, 
і зовсім недавно читаю: „Як геніально сказав голова обласної 
державної адміністрації…”. Смішно? А мені соромно – за таке 
принизливе лакейство колег, котрі поводяться, мов дешеві, 
вульгарні повії. 

Почув від журналіста, який змушений був звільнитися з од-
нієї нашої „демократичної” газети: „Просто жах якийсь! Кол-
госпи привозять продукти прямо додому. Це подається як 
своєрідне піклування про майстрів пера, що зі своїми мали-
ми окладами потрапили у скрутне матеріальне становище. А 
ми щоразу випускаємо велетенські „простирадла” (дехто ще 
жартома називає ці опуси „онучами”), на всі лади оспівуючи 
щасливе сільське життя: хто більше дав, про того довше й „ви-
тьохкуємо”. Розгортаєш газету, а там – суцільні „онучі”. Ви ж 
знаєте, як зараз у селах люди бідують. А тут ми – зі своїми па-
негіриками…”. І все це відбувається не за Брежнєва, а тепер 
– у незалежній Україні! 

Мені запам’яталися слова відомої російської дисидентки 
Валерії Новодворської: „Демократична преса не може люби-
ти владу. Якщо преса любить владу, то – вже скотоложство 
якесь...”. Хіба немає сенсу в цих словах?

У нормальних країнах саме пресу, радіо і телебачення на-
зивають „четвертою владою”. Саме журналісти розкручують 
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„уотергейти” й „ірангейти”, і влада змушена терпіти правдиву 
критику. А винний чиновник одразу подає у відставку після ре-
зонансної статті – він просто не може залишатися на своїй по-
саді, коли газета довела аморальність його діянь.

Звісно, багатьом сьогоднішнім „демократам” мої думки ви-
дадуться непатріотичними. Можливо, я трохи, як то кажуть, 
передав куті меду. Але твердо переконаний в головному: 
будь-яка політика (хай і під синьо-жовтими знаменами), осно-
вана на ненависті та насильстві, – приречена. А справжні де-
мократи, патріоти і просто порядні люди все одно не вимруть, 
мов динозаври. Це і втішає.

 1992 р.
Дзюба Сергій. „Непатріотичні” нотатки // Чернігівські відомос-

ті. – 1992. – 18 грудня. – С. 3. 
 

что ДеЛАть?
Нереволюционные заметки о том, как быть журна-

листом

что такое хорошо и что такое плохо?
В голодные и холодные студенческие годы (времена 

горбачёвской перестройки) я был очень целеустремленным 
человеком, и поэтому – счастливым. Лекции некоторых 
нерадивых преподавателей на журфаке Киевского государ-
ственного университета имени Тараса Шевченко заменялись 
у меня добыванием денег на жизнь. Работал в газетах и на 
радио – платили, слава Богу, исправно. Эх, молодость! Мог 
прорваться куда угодно и взять интервью даже у Кота в сапо-
гах (будь он действительно говорящим). 

Так и носился: от обаятельного „Штирлица” Вячеслава Ти-
хонова – к поэту-интеллектуалу Андрею Дементьеву, от гени-

ального кардиохирурга Николая Амосова – к героям-космо-
навтам и классикам украинской литературы. 

Но однажды (впервые!) послали меня брать интервью у 
самого обыкновенного чиновника. И рядовой клерк, даже не 
взглянув в мою сторону, нравоучительно объяснил своим 
„бесцветным” голосом, что мне больше не нужно к нему при-
ходить, так как он всё равно больше ничего не скажет. Я был 
озадачен, чиновник непоколебим... 

Однако на следующий день я преспокойно явился к нему, 
спрятав в кармане пиджака маленький редакционный дикто-
фон, и незаметно включил его в тот момент, когда товарищ 
инструктор разразился трёхэтажными ругательствами в адрес 
настырного журналиста, поднадоевшей перестройки, „прокля-
того Горбачёва” и „того козла, который придумал такое дурац-
кое задание…”. 

Брюзжал этот новоявленный Цицерон ровно полчаса. Я 
вежливо слушал, а когда сердитый оратор закончил, – спо-
койно поблагодарил его за столь проникновенную речь и уда-
лился. Но через некоторое время с удовольствием позвонил 
незадачливому чиновнику, огорошив невежду уникальной 
возможностью – насладиться собственным красноречием (во-
обще, любому человеку полезно иногда послушать себя со 
стороны). А ещё – пообещал, что сию минуту направлюсь с 
откровениями товарища инструктора в КГБ и ЦК. 

Спустя двадцать минут мой новый знакомый, – бледный, 
как стена, перепуганный буквально до полусмерти, – сам 
явился на такси в мою студенческую общагу и два часа во 
всех (даже ненужных) подробностях отвечал на вопросы жур-
налиста. Конечно, беднягу было жаль. Но ведь он проявил не-
уважение к моей профессии...

Да, есть Закон. Каждый начальник знает, что должностное 
лицо не имеет права отказывать журналисту в предоставле-
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нии той или иной информации (если, само собой, это – не го-
сударственная тайна). Но пока чиновники очень часто дела-
ют вид, что „мы живем в Бразилии, где много диких обезьян”. 
Кстати, в Бразилии уже давно научились вежливо разговари-
вать с прессой – встречался с латиноамериканцами, знаю. 

Могу вспомнить не один случай, когда черниговские руково-
дители необоснованно обижали моих коллег, которые, как пра-
вило, безропотно сносили обиды. Допускаю, что журналист мо-
жет по каким-то причинам не уважать себя, но любой профес-
сионал, в первую очередь, обязан думать о своих читателях, 
– ведь в каждом подобном случае косвенно задета и их честь!

Откровенно говоря, если меня по-хамски выставляли за 
двери, я всегда задумывался, а на своём ли месте такой руко-
водитель? И проводил журналистское расследование – с фак-
тами, документами. Рано или поздно появлялась статья. Или 
две статьи. Или три. Иногда руководителя снимали (не ду-
маю, что во всех случаях из-за меня – просто он был плохим 
чиновником). Конечно, на его месте оказывался, как правило, 
ещё один бюрократ. Но я не огорчался: три десятка невежд, 
которых я проучил подобным образом, в дальнейшем впол-
не по-человечески относились к представителям „четвёртой 
власти”, как ещё называют журналистику. 

Отнюдь не пытаюсь вдохновить коллег на подобные донки-
хотства в одиночестве – мне не раз доводилось судиться за 
свои статьи. Занятие это – трудное и кропотливое, отбираю-
щее уйму жизненной энергии и времени, хоть я и выиграл все 
процессы. 

Убеждён: пришло время черниговским журналистам со-
обща бороться с чиновничьим произволом. Это – вполне 
возможно. Скажем, отказали газете в информации господа-
начальники, почему бы нам всем вместе не высказаться по 
такому поводу, а если понадобится, и написать открытые 

письма – главе облгосадминистрации, председателю Верхов- 
ного Совета, Президенту Украины? А в следующий раз уже 
эта газета поддержит кого-то из нас. Тогда чиновнику непо-
вадно будет хамить репортёру какого-либо издания, зная, что 
он не одинок!

Кстати, я представляю в Черниговской области Украинский 
центр „Свобода слова”, объединяющий журналистов, писа-
телей и учёных. Поэтому тут же сообщу руководству центра 
любую информацию о произволе чиновников по отношению к 
нашим коллегам. Не сомневайтесь – факт будет оперативно 
обнародован в центральных средствах массовой информа-
ции. А если безобразие вопиющее, то и в зарубежных СМИ. 

Думаю, поможет объединить журналистов и недавно 
созданный Черниговский медиа-клуб. Возможностей для  
такого взаимовыгодного сотрудничества – сколько угодно. 
Было бы желание… 

А нам – всё равно?
Иногда разговариваешь с коллегой и слышишь от него 

горькие слова разочарования: „Вот раньше было – если уж 
вышла статья, так или журналисту несдобровать, или чинов-
нику! А сейчас… Пиши – не пиши, всё равно – без толку. Ни-
кого это не интересует – будто стена непрошибаемая вокруг! 
Только ведь плетью обуха, как известно, не перешибёшь…”. 

Признаюсь, когда-то и меня посещали подобные мысли 
– в моменты глубочайшей депрессии, всякое ведь бывает в 
жизни. Но потом каждый раз я убеждался, что журналистика 
продолжает быть очень грозным оружием. Им только нужно 
уметь пользоваться, что получается, конечно, не всегда.

Журналистов у нас, в общем, недолюбливают (хотя мили-
цию, которая нас бережёт, в силу различных причин, не любят 
ещё больше). Тем не менее, написанному в газетах, а также 
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сказанному в теле- и радиоэфире всё-таки, как правило, ве-
рят. По этому поводу даже специальные исследования прово-
дились (и не раз!). Как вы думаете, что больше всего смотрят 
люди по телевизору? Мексиканские и бразильские „мыльные 
оперы”? Не угадали – программу „Время”. Мы иногда как-то 
очень плохо думаем о своём народе. Наши рабочие, напри-
мер, за редким исключением, очень даже интересуются по-
литикой и вообще всем происходящим в стране. Другое дело, 
что уровень наших средств массовой информации – пока ещё 
невысок. Вот люди и привыкают к плохому, часто не воспри-
нимая хорошее,

К сожалению, власти тоже очень слабо ориентируются в 
вопросах журналистского мастерства, – лишь бы мы их по-
больше хвалили и поменьше ругали. Да чтоб не так вычурно 
было в газете написано – попроще, как валенок... Поэтому, при 
отсутствии „планки” и серьёзных критериев, в наших СМИ хва-
тает серости. Я знаком с журналистами, которые целыми дня-
ми буквально умирают от скуки в своих кабинетах, вымучивая 
безликие, посредственные материалы, а потом приходят до-
мой и целые вечера проводят у телевизора. И так – из года в 
год! Спросил однажды у одного из них: „Неужели тебе инте-
ресно вот так работать до пенсии?”. Он недоуменно ответил: 
„А почему бы и нет? Лишь бы платили…”. 

Журналисту нужен кураж. Не в смысле – „куражиться”. Ку-
раж – это у жокея на ипподроме, когда человеку присущи чув-
ства оправданного риска, азарта (помните, у Дементьева: „Мы 
– скаковые лошади азарта…”?). Без этого он не в состоянии 
выиграть скачку, будь у него хоть конь-фаворит. Вот и жур-
налист без такого куража – не журналист. Он должен хотеть 
быть первым, хоть иногда написать такую статью, которую бы 
прочли все читатели его газеты. Чтобы „обрывали” телефон 
от звонков, и письма – мешками! 

Журналистика во всём цивилизованном мире держится на 
трёх „китах”: сенсации, оперативности и мастерстве подачи 
материалов. Можно много рассуждать о „жареных” фактах, но 
все мы (и те, кто рассуждает), в первую очередь, читаем имен-
но сенсационные публикации. Другое дело, что они должны 
быть реальными, не выдуманными находчивыми коллегами 
тиража и популярности ради.

Если журналист может первым „откопать” и оперативно до-
нести до читателей настоящую сенсацию – это уже журналист 
от Бога. Таких никогда не бывает много. В Чернигове их мож-
но сосчитать на пальцах одной руки…

Но любой, даже самый сенсационный материал не должен 
появляться в печати, если публикация может принести горе и 
боль невиновным людям. Тут уже разговор о журналистской 
этике. Бесспорно, Невзоров – талантлив. Только ведь такой 
талант – со знаком „минус”, разрушающий. Я думаю, ему не-
обходимо сменить профессию и работать в той сфере, где 
подобный „минус” допустим (скажем, в художественном кине-
матографе). 

К сожалению, мне не раз приходилось сталкиваться с по-
хожей гонкой за сенсациями, проявившейся у некоторых 
моих коллег. Да что там говорить – лучшие мои материалы 
каким-то непостижимым образом появляются то в Одессе, 
то во Львове, то вообще в России (естественно, я их туда не 
посылал), без ссылок на перепечатку! Конечно, и гонораров 
от такой „популярности” я не имею. Одна львовская газета 
(она уже прекратила своё существование, поэтому обойдёмся 
без названия – лежачего не бьют) додумалась года три назад 
напечатать у себя мой материал как собственный, подписав 
его... женским именем и странной, „ненормальной” фамилией. 
Я эту ситуацию воспринял с юмором. Судиться не стал (хоть 
мог взыскать немалые деньги за моральный ущерб) – коллеги 
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всё-таки. За 15 лет работы в средствах массовой информации 
я ни единого раза не критиковал в печати, радио- и телеэфире 
конкретных журналистов. Дай Бог, чтобы этого не понадоби-
лось и впредь!

Вообще, я – ещё и писатель, даже в нескольких 
международных литературных конкурсах побеждал. Но счита-
ются со мной исключительно как с журналистом, ибо писатели 
у нас – не в чести (впрочем, о литературе – разговор особый). 
Это я к тому, что профессией журналиста можно гордиться! Я, 
например, её преимущества ощущаю на каждом шагу. Хоро-
шо, что работаю не на телевидении, а то бы на улицах паль-
цем показывали...

И о самосознании нации. Приезжаю во Львов, а там удив-
ляются: „Як ви у Чернігові живете, коли навколо виключно ро-
сійською спілкуються? Хто вас читає?!”. Конечно, в транспорте 
звучит, в основном, русский язык. Но люди к украинскому уже 
попривыкли: газеты читают, телеканал „1+1” смотрят. Нельзя 
требовать от жителей невозможного (ведь здесь ещё недав-
но совсем не было украинских школ!). Впрочем, у нас сейчас 
творческих вечеров и презентаций проводится не меньше, чем 
во Львове (это я точно говорю). Украинская культура развива-
ется, да и нация тоже. И я, украинский журналист, нужен Чер-
нигову гораздо больше, чем Западной Украине. Это должны 
понять и многие мои коллеги. А то талантливая семья журна-
листов и писателей недавно переехала во Львов из родной 
Полтавы (мол, не хочет жить „з покацепленим населенням”). 
И один наш черниговский поэт-журналист тоже, очевидно, во 
Львове пропишется... Что ж – каждому своё.

Молилась ли ты на ночь, Дездемона?!
Конечно, независимых средств массовой информации в чи-

стом виде не существует. У газеты, радио и телевидения обя-

зательно есть хозяин, и он так или иначе диктует свою волю. 
Тем не менее, когда кто-то из коллег жалуется, что не пишет 
острых критических материалов только потому, что их нигде 
не печатают, я не верю. Опубликовать сейчас можно всё, что 
угодно. Пресса теперь, слава Богу, всякая: руховская, ком-
мунистическая, либеральная… Есть газеты общественно-по-
литические, деловые, развлекательные (в т.ч. бульварные)… 
Определённая свобода слова в Украине (да и в Чернигове) 
уже имеется. Правда, нет пока механизма реализации этой 
свободы – говорю о социальной незащищённости самих  
журналистов. 

Конечно, в частных средствах массовой информации 
журналист может гораздо лучше реализовать свой талант. 
Государственные СМИ всё-таки полностью зависят от чинов-
ников. В цивилизованных странах государственных газет, ра-
дио и телеканалов – очень мало, да они и не пользуются попу-
лярностью. Мы к этому когда-то придём. Во Львове, например, 
областные власти уже отпустили на волю государственную 
газету (если чиновникам нужно что-то напечатать – они пла-
тят, как за коммерческую рекламу), в Прибалтике практически 
не осталось госизданий. Но у нас они есть, получают дотации 
из бюджета, таким образом „конкурируя” с частной прессой. 
Ибо три гривны за полгода (недавняя стоимость подписки 
некоторых коммунальных газет) – очень смешная цена.

Впрочем, пока в Чернигове нет крупного капитала, и, ра-
ботая в частной газете (самой лучшей), журналист рискует в 
любой момент оказаться на улице. Прекратили же своё су-
ществование „Наша газета”, „АСПЕК-информ”, „Новые чер-
ниговские ведомости”! И кто знает, что завтра может при-
ключиться с „Черниговским полднем”… Зарплаты в частных 
черниговских СМИ у журналистов – пониже, возможностей, 
скажем, улучшить свои жилищные условия – никаких. Вот и 
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выходит, как это ни парадоксально на первый взгляд, что ра-
ботать в областной или городской коммунальной газете (или, 
скажем, на городском телевидении, радио) пока – престижно. 
А прикрывать потихоньку коммунальные СМИ начнут не скоро 
– лет эдак через 15…

Правда, власти, и это естественно, очень „ревниво” отно-
сятся к критическим газетным публикациям о чиновниках. Но 
журналист может ведь ещё печататься в центральных изда-
ниях, сотрудничать с газетами диаспоры. Или, если повезет, 
„пробиться” с острокритическим материалом на радио „Сво-
бода”, которое вообще сейчас находится в Праге...

В любом случае, ситуация – не безнадёжна. Дальше долж-
но быть не хуже, а (хотя бы немного) получше. Конца света в 
2000-м не предвидится – он уже наступил. Вляпались мы в эту 
темень основательно. Пора бы и выбираться.

 1997 г. 
Дзюба Сергей. Что делать? Нереволюционные заметки о том, 

как быть журналистом // Чернігівський медіа-клуб: журналісти про 
свободу слова. – Чернігів, 1997. – № 5 (серпень). – С. 7-12; Черни-
говский полдень. – 1997. – № 16. – С. 2; № 17. – С. 2.

 „СвоБоДА”: „врАги” и „товАриЩи”
Понятие „вражьи голоса”, закрепившееся в 60-70-е 

годы за иностранными радиостанциями, постепенно 
забывается нашими гражданами. Но не всеми… Предла-
гаем беседу с „агентом мирового империализма”, жур-
налистом радио „Свобода” Сергеем Дзюбой.

– Сергей, в „старые добрые времена” сотрудничество 
со „Свободой” было чревато последствиями, и весьма 
конкретными... Как работается сейчас?

– Позвонили мне как-то по телефону: „Слушай, ты нас уже 
„достал” своими материалами на „Свободе”. Прекрати, а то 
хуже будет!” – „Это кто говорит?” – „Сам знаешь. Вот придём к 
власти, ты у нас – второй в списке на каторгу в Сибирь!”. „А кто 
первый?” – спрашиваю. „Тебе что, завидно?” – „Нет, просто 
интересно! Хочу передать привет от соратников незабвенного 
Феликса Дзержинского…” – „Шутим? Ой, смотри, парень, – до-
шутишься! Недолго осталось…”. 

Рассказал коллегам о звонке бдительного гражданина – хо-
хотали до слёз. Мне, в общем, было приятно, что передачи 
радио „Свобода” пользуются такой популярностью.

– Этим всё и ограничивается?
– Нет. Реакция разнообразная. Самая свежая – публика-

ция „Слово до гартівців” некоего Бориса Завального в Черни-
говской областной молодёжной газете „Гарт”, где мне создана 
такая блестящая реклама борца за внедрение капитализма в 
Украине, что теперь, если меня кто-то и грохнет в подворотне, 
– обязательно благодарные потомки памятник поставят… Дей-
ствительно, идут мои материалы на „Свободе”. Как, кстати, и на 
украинском, и на молдавском радио. А ещё – в газетах „Голос 
України”, „Урядовий кур’єр”, „Демократична Україна”, „Незави-
симость”, „Молодь України”, „Час/Time”, „Літературна Україна” 
и многих других. Были публикации в США, Канаде, Германии, 
Австралии, России, Молдове, Белоруссии... Но только „Свобо-
да” вызывает такой пристальный интерес критиков.

– Я знаком с этой публикацией – автора, наверное, не 
устраивает само слово „свобода”? Иначе как можно расце-
нить, что освещению „фахової непорядності” корреспонден-
та „Свободы” отводится более половины текста?

– Может быть. Некоторые люди, сознание которых так и 
осталось в прошлом, пытаются сейчас найти инакомыслящих. 
Особенно среди тех, кто каким-то образом связан с дальним 
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зарубежьем. Но тогда получается, что у нас, в Чернигове, 
– диссидент на диссиденте! Вот состоялась недавно встре-
ча руководителей области с лидерами партийных организа-
ций. И первый заместитель главы администрации Николай 
Бутко сообщил, что 71 процент всех инвестиций в чернигов-
скую экономику вложила... Великобритания. Далее следуют: 
Бельгия, Нидерланды, где-то в „хвосте” (с тремя процента-
ми инвестиций) – Россия… Что же автор (безусловно, дли-
тельное время проработавший в „компетентных органах” или 
всю свою сознательную жизнь активно сотрудничающий с 
КГБ, – тот ещё нержавеющий рыцарь без страха и упрёка!) 
не обвиняет нашу уважаемую облгосадминистрацию в лояль-
ности к мировому капиталу? Что же вы, сударь? Утратили, 
выходит, бдительность? А тут ещё эти контакты с городом-
побратимом Мемминґемом, поездки туда, в Германию, наших 
несознательных товарищей... Да что черниговские руководи-
тели – у них возможностей поменьше. Вон как столичное на-
чальство контактирует! Все они – диссиденты, навязывающие 
несчастным жителям Украины буржуазную мораль? По логике 
товарища Завального – да! Что ж, мне не так уж и плохо нахо-
диться в одной компании с „отцами” страны, области и города, 
а также со многими замечательными личностями – писателя-
ми, музыкантами, художниками, журналистами...

– А что изменилось со времён КГБ в работе радио „Свобо-
да” и его корреспондентов?

– Радио „Свобода” – неприбыльная и негосударственная ор-
ганизация. Офис её сейчас находится в Праге – по личному 
приглашению президента этой уже процветающей страны Вац-
лава Гавела. „Свободу” в Чехии любят. За эксплуатацию зда-
ния чехи берут с неё символическую плату – три доллара (так 
распорядился сам Вацлав Гавел – кроме того, что президент, 
ещё и писатель, популярный во многих странах мира). Конечно, 

со времён распада СССР в структуре вещания „Свободы” про-
изошли изменения. Теперь радио может беспрепятственно об-
щаться с украинскими журналистами из всех областей, поэтому 
и передачи выходят действительно профессиональными, со-
держащими объективную информацию.

– Кто может стать журналистом радио „Свобода”? Вы 
как-то готовились специально?

– Какую спецподготовку Вы имеете в виду? Автор публи-
кации в „Гарте” действительно пишет, как сотрудник КГБ 
времён „дорогого” Леонида Ильича: „Очевидно він, – это обо 
мне, – пройшов тест за спеціальною методикою, яку мені до-
водилося бачити у 60-х роках. Вона була складена фахівцями 
спецслужб...”. Не было у меня никаких тестов – на „Свободе” в 
эфир выходят уже тысячи журналистов, которые благополуч-
но работают практически во всех ведущих изданиях. В Киеве 
– это обычное явление. А вот в Чернигове, получается, – ди-
кость. Поиски врага, агента? Так напомню, что я ещё и лауре-
ат украинско-американского издательства „Смолоскип”. Даже 
книжку мою это буржуазное издательство выпустило и возило 
её по Америкам да Европам… 

– Какие факты из жизни области могут заинтересовать 
радио „Свобода”? Что заслуживает внимания?

– „Свободу” сейчас интересуют все значительные события, 
которые происходят в нашей области. Там с удовольствием 
сообщают о предприятиях, которые уже могут работать в усло-
виях рынка, и радуются любой положительной информации в 
сфере экономики. Передачи „Свободы” можно сейчас срав-
нить с „Післямовою” Саши Ткаченко на центральном телека-
нале. Или с украинскими „Вікнами”. Я готовлю объективные 
материалы, существенно отличающиеся от подобострастного 
хора „придворных” СМИ: о пребывании на Черниговщине пре-
зидента Украины, нашего премьер-министра и главы прези-
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дентской администрации, о сессиях областного и городского 
советов, инвестировании предприятий области, проблемах 
медиков и педагогов. Создаю очерки о выдающихся укра-
инцах – воинах, деятелях науки и искусства, спортсменах. 
Рассказываю о презентациях новых книг, выставках и других 
знаменательных событиях в культурной жизни нашего края. 

Но некоторым „товарищам” именно такая непредвзятая ин-
формация и не нравится. Например, о том, как в Черниговском 
литературно-мемориальном музее Михаила Коцюбинского не 
состоялась конференция „крамольного” Олега Соскина. Не 
разрешили директору музея Юлию Коцюбинскому пускать 
известного ученого и политика! Кто не разрешил? Городские 
власти. О том, что конференция „вещего Олега” всё же состо-
ялась в другом месте, я, естественно, слушателям сообщил. 
Да, грянул скандал. Но разве виноват журналист, что опросто-
волосились перестраховщики-чиновники? У нас – демократия 
или что?! Кстати, музею Коцюбинского запретили устраивать 
и просмотр известного белорусского фильма „Обычный пре-
зидент” (о товарище Лукашенко). Хотя именно эта картина 
получила в России престижнейшую премию имени академика 
Сахарова...

И зря кое-кто скептически оценивает потенциал 
Черниговщины в сфере науки, культуры и искусства, видя 
нашу область лишь в качестве „плацдарму для наступу на 
Слобожанщину і південь України”. Ведь лучшие учёные, писа-
тели и художники Украины, – наши земляки.

– Какое Ваше отношение к людям различной политичес-
кой ориентации?

– Я по политической ориентации никого не делю. Ибо в 
любой партии есть люди здравомыслящие, интеллигентные; 
хотя невежд и всякого хамья, к сожалению, тоже хватает… 
Вообще, нормальный, цивилизованный человек не должен 

постоянно зацикливаться на политике и везде искать врагов. 
Поэтому мои книги стихов – о любви. И среди друзей моих – 
люди самых различных взглядов. Главное, чтобы человек был 
мне интересен: интеллектом, талантом, профессионализмом, 
порядочностью. 

– Ваше интервью для „Черниговского полдня” ни у кого не 
вызовет возмущения?

– Наверное, нет. Ведь у вас все журналисты – тоже агенты 
ЦРУ!

интервью записал Сергей Лысый,
г. чернигов,

1997 г. 
Лысый Сергей. „Свобода”: „враги” и „товарищи” // Черниговский 

полдень. – 1997. – 4 сентября. – С. 4. 
 

Сергей ДЗЮБА: „галантное  
отношение к женщине  

не может быть старомодным”
„Я – из маленького городка… Когда пишу стихи – о ре-

зультате не думаю. Увлекает сам процесс: сначала возни-
кает сила, неизвестно от чего зависящая и не имеющая 
видимой закономерности, которая будит в воображении 
образы, ведёт мысли, оформляет их в рифмы или в белые 
стихи…” – рассказывает о себе Сергей Дзюба.

Издательство „Український письменник” выпустило его 
сборник стихов „Сонце пахне снігом і яблуками”. Презента-
ция книги состоялась в Киеве – в Союзе писателей Украины. 

Этому событию предшествовали неоднократные победы 
Сергея Дзюбы в различных конкурсах: поэтическом „Конкурсі 
надій наших” газеты „Молодь України” (1992), в литератур-
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ном конкурсе украинско-американского издательства „Смо-
лоскип” (1994), международном конкурсе „Гранослов” (1995). 
Его первая книга – „Колись я напишу останнього вірша” – 
была представлена в Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, 
Луцке, Чернигове, других городах Украины, а также – в две-
надцати городах США и в Торонто (Канада).

– Уровень украинской литературы, в частности поэзии, 
достаточно высок. Тем не менее, она не ценится в мире. В 
чём причина?

– После распада Союза мой приятель побывал в Бельгии, 
Нидерландах и Люксембурге. Там его спрашивали: „Украина – 
это возле Сибири?”… Главная причина в том, что мы не были 
государственной нацией. Даже Тараса Шевченко во времена 
СССР пропагандировали за рубежом как русского поэта.

Сейчас положение меняется к лучшему, хотя и не так 
быстро, как хотелось бы. Некоторые современные украинские 
произведения вышли за рубежом в переводе на английский, 
немецкий, шведский, итальянский языки.

Проблема в том, что наше государство не в состоянии 
вкладывать деньги в пропаганду своей литературы. Известно, 
например, какие астрономические суммы вкладывает США в 
популяризацию в мире американской литературы и культуры 
вообще. Результаты налицо…

Много работают в этом направлении и французы. Недавно 
вышла на украинском языке книга избранных произведений 
классика французского экзистенциализма Жана Поля Сартра. 
Финансировали издание этой книги посольство Франции и ми-
нистерство иностранных дел этой страны! И так люди пропа-
гандируют свою культуру во всём мире.

Нужно финансово заинтересовать зарубежных переводчи-
ков и издателей, литераторов и журналистов. Ведь мало опуб-

ликовать хороший украинский роман, например, в Англии. 
Важно, чтобы его выпустило солидное издательство, необхо-
димо устроить презентацию произведения, обеспечить рекла-
му в средствах массовой информации.

Пока же подобные мероприятия проделывают энтузиасты 
из украинской диаспоры – в США, Канаде, Австралии, Гер-
мании… Однако разговоры о сказочных богатствах нашей 
диаспоры – миф. Их усилий не хватает для того, чтобы по-
знакомить мир с творчеством наших классиков: Пантелей-
мона Кулиша, Василя Стефаныка, Владимира Вынныченко, 
Мыколы Хвыльового.

Дочь Лины Костенко – Оксана Пахльовська – в совершен-
стве владеет итальянским языком. Именно благодаря ей (а не 
украинскому государству) в Италии вышла книга избранных 
поэзий Лины Костенко. Она произвела там настоящий фурор 
и получила одну из самых престижных премий – имени Фран-
ческо Петрарки. 

Нет сомнений, что сборники стихов нашей прекрасной 
поэтессы (изданные на английском, французском, испанском, 
японском и других языках) не оставили бы равнодушными 
почитателей поэзии в этих странах. Только кто осуществит 
такой грандиозный проект? Профинансирует талантливые, 
профессиональные переводы, договорится с авторитетными 
зарубежными издательствами, организует презентации и ста-
тьи в популярных газетах и журналах, многочисленные интер-
вью на радио и влиятельных телеканалах мира? Почему бы род-
ному государству не постараться? Даже не ради выдающейся 
поэтессы – это же мощная положительная реклама Украины! 

– Вы видите сдвиги в современном литературном про-
цессе внутри страны?

– Конечно. Раньше, чтобы быть писателем (известным и 
почитаемым), необходимо было жить непременно в Киеве, на 
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худой конец – во Львове. Остальные города считались провин-
цией. Сейчас же о себе громко заявили харьковские, черно-
вицкие, ивано-франковские, черниговские прозаики и поэты. 
В Кривом Роге выходит литературный журнал „Кур’єр Кривба-
су”, который пользуется популярностью у читателей страны. 
Его публикации рецензируются в „Літературній Україні”, жур-
налах „Київ”, „Березіль”, других литературные изданиях.

– Однако сейчас, к сожалению, появляется очень мало 
художественных книг на украинском языке…

– Безусловно, есть проблемы в книгоиздательстве. 
Государственные издательства сейчас находятся в глубочай-
шем кризисе. А частные только начали появляться. Нынче 
издавать можно всё, что угодно, любую графоманию. Вы зна-
ете, сейчас можно услышать, мол, Союз писателей создал в 
своё время Сталин, чтоб держать всё под контролем, расстре-
ливать и сажать в тюрьмы неугодных; поэтому теперь нужно 
этот СПУ развалить, ведь в цивилизованных странах никаких 
Союзов писателей нет. 

Конечно, сейчас можно ликвидировать СПУ, но мы всё 
равно должны будем что-то создавать на его руинах. А раз-
рушать ведь всегда легче, чем строить. Вспомните, именно 
Союз писателей Украины стал инициатором создания Руха, 
„Просвіти”, других партий и общественных движений демокра-
тической ориентации. 

Другое дело, что необходимо постоянно реформировать 
СПУ. Союз писателей должен стать своеобразным профсою-
зом взаимопомощи и сотрудничества литераторов разных по-
колений. У нас же кое-кто до сих пор считает, что СПУ – каста 
избранных. И если человек – не член Союза писателей, то он 
– не писатель вообще. К счастью, таких людей – не настолько 
много, чтобы они опять превратили СПУ в некое „политбюро 
для литераторов”. 

Я считаю, что украинская литература развивается нор-
мально. Есть очень талантливые молодые поэты. Недаром 
ведь Сергея Жадана из Харькова (корпорация „Червона 
фіра”) всерьёз сравнивают с Артюром Рембо, проводят па-
раллели между творчеством Сен-Жон Перса и Ивана Андру-
сяка из Ивано-Франковска (литературная группа „Нова деге-
нерація”). Интересны и постсентиментализм Романа Скибы, 
удивительные философские стихотворения Василия Слапчу-
ка (в которых ярко сочетается восточная мудрость древних 
японских, китайских поэтов-философов и украинская мен-
тальность), глубоко национальные произведения Игоря Пав-
люка. Олесь Ульяненко получил уже три литературные пре-
мии за психологический роман „Сталинка”… Если не будет 
войн на территории нашей страны, если Украина останется 
независимым государством (очень хочется в это верить!), 
убеждён – лет через пятьдесят у нас будет свой Нобелевский 
лауреат в литературе. 

– Расскажите о деятельности центра, который Вы пред-
ставляете на Черниговщине.

– Центр „Свобода слова” объединяет писателей, учёных 
и журналистов разных регионов Украины. Это – не полити-
ческая, а творческая организация, которая проводит научные 
конференции, круглые столы, презентации, творческие ве-
чера, выставки и различные конкурсы. Мы ищем и поддер-
живаем талантливую молодёжь. С этой целью организо-
ван литературный конкурс для юных поэтов и прозаиков. Из 
Черниговщины – уже три победителя: Ольга Радченко, Алина 
Акуленко и Андрей Муравский. Их стихи и проза прозвучали в 
эфире Украинского радио. Я подготовил соответствующие пу-
бликации в черниговских изданиях. Теперь мы будем печатать 
лучшие их произведения в Киеве. Также издательский центр 
Романа Кухарука совместно с Союзом писателей Украины 
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проводит конкурс на лучшую книгу для детей. Рукописи побе-
дителей обязательно будут напечатаны.

– Вы – также член Клуба творческой интеллигенции го-
рода Чернигова…

– Да, мы собираемся в „Арт-клубе”: писатели, художники, 
музыканты, актёры, певцы… Нам интересно вместе, там есть 
очень яркие личности. Скажем, Лариса Роговец, получившая 
Гран-при на престижнейших международных конкурсах вока-
листов в Италии и Москве, которая сейчас поёт в Швейцарии 
с лучшими оперными певцами мира. Или Геннадий Демьян-
чук – лауреат международных музыкальных конкурсов, блес-
тяще исполняющий произведения мировой классики. А какие 
иконы вышивает Агнесса Ляшенко, какие картины и украше-
ния создают супруги Владимир и Галия Беловы! Вообще, я 
не понимаю людей, рассуждающих о Черниговщине, как о 
трясине, засасывающей и губящей таланты. Если говорить 
о международных и всеукраинских литературных конкурсах, 
то „Смолоскип” выиграли наши Оксана Куценко, Юрий Бед-
рик, Андрей Кокотюха, „Гранослов” – Валентина Мастерова, 
Татьяна Дзюба, Александр Яровый (дважды). Саша Яровый 
недавно получил за свою книгу поэзий „Небо в нетрях” ещё 
и премию имени Василя Симоненко. Анатолий Днистровый, 
студент Нежинского государственного университета имени 
Николая Гоголя, и Дмитрий Мамчур стали лауреатами Все-
украинского фестиваля поэзии и музыки „Лир” во Львове… 

– Оба сборника стихов Вы посвящаете своей жене Та-
тьяне. Это – Ваш принцип, правило или что-то другое?

– Думаю, не важно, как это называется. Главное, что 90 про-
центов моих стихов – именно о ней. Жена для меня значит очень 
много, я о ней думаю, мысли рифмуются – отсюда и стихи.

Таня сейчас учится в Киеве – в аспирантуре Института 
литературы имени Тараса Шевченко Национальной Академии 

Наук. Она – талантливая поэтесса и журналистка. Ко всему 
прочему, у неё – большие способности к литературоведению, 
литературной критике. Мне нужна именно такая жена. Нета-
лантливая женщина не может стать для меня музой. А без 
музы я – не поэт! Её успехи радуют меня больше, чем свои. 
Буду счастлив, когда выйдет её книга.

– Новый Ваш сборник „Сонце пахне снігом і яблуками” – 
тоже о любви?

– В основном, да. Но здесь – уже иная философия, иной 
взгляд на жизнь, иные чувства. Лейтмотив новой книги – лю-
бовь к жизни. Хотя она, жизнь, и трагична по своей сути, впа-
дать в отчаяние – грех. Нужно ловить солнечные лучи, мгно-
вения радости, дорожить тем, что имеешь.

– Ваши книги пользуются определённой популярностью. 
Особенно у женщин…

– В основном, у женщин (я бы добавил – как правило, с 
высшим гуманитарным образованием). Мужчины часто очень 
недовольны моей книгой „Колись я напишу останнього вірша”, 
где 160 стихов – о любви. Даже называют её „антимужской”. 
Поэт Леонид Горлач откровенно сказал: „Я бы оттуда половину 
стихов убрал. Потому что ты возносишь женщину на небеса, а 
мужчину, в лучшем случае, ставишь перед ней на колени”.

Известные писатели (мужчины) уже написали и напечата-
ли на мою книгу восемь пародий. Что ж, мне приятно, что та-
кие стихи не оставляют людей равнодушными. Вот писатель 
Михаил Брыных, хоть и напечатал подборку моих стихов в 
журнале „Україна”, тоже в рецензии на книгу упрекает меня 
в неискренности. Он вообще не понимает такое отношение к 
женщине в творчестве. Брыных считает, что мужская поэзия 
должна быть агрессивной, в какой-то степени циничной. 

Я же убеждён: галантное отношение к женщине не может 
быть старомодным. Сомневаюсь в другом – уместности раз-
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деления поэзии на мужскую и женскую. Что же касается того, 
что мне не дают покоя лавры Петрарки, то их нельзя взять 
напрокат или даже примерить. Мои стихи – из другого века, из 
другой жизни, из другого источника вдохновения. 

Существует мнение: стихи вырастают из сора – мол, дитю 
богемы подобает беспутная жизнь и тому подобное. Я с этим 
не согласен. Поэзия может и должна нести людям надежду, 
тепло, веру в счастье, в то, что грёзы могут сбываться. Не-
ужели же всё время – грусть, горечь, отчаяние?

Меня всегда поражало, как грустны и отчаянны строчки из 
текстов двадцатилетних. Но оптимистом я стал не сразу. По-
могла армия. Наверное, всем нам нужен какой-то абсолют, 
точка отсчёта, нечто запредельное.

Я служил рядовым, охранял ракеты СС-20 и самолёты но-
вейших моделей неподалёку от Казахстана – в астраханских 
степях. Было несладко. Ребята курили в рукав. А я так и не на-
учился. Впрочем, как и пить самолётный спирт. Зато научился 
иному: радоваться незаметным прежде мелочам, терпеливо 
ожидая нещедрых подарков от полосато-капризной удачи.

– Кто Вам помог на литературном поприще?
– Богдан Бойчук из Нью-йоркской группы, главный редак-

тор украинско-американского журнала „Світо-вид”. Он про-
ездом был в Чернигове, увидел мои стихи и очень быстро 
их напечатал. Тогда это стало для меня целым событием 
– окрылённый, решил принять участие в литературном кон-
курсе издательства „Смолоскип” и благополучно его выиграл. 
Кстати, с Богданом Бойчуком мы до сих пор переписываемся. 
Он – классик, но находит время, чтобы каждый раз порадо-
вать меня тёплым, доброжелательным письмом. 

Много сделал для меня директор Черниговского литератур-
но-мемориального музея-заповедника Михаила Коцюбинского – 
Юлий Коцюбинский, внук классика – мудрый и очень порядочный 

Человек. Именно благодаря Юлию Романовичу состоялся мой 
первый творческий вечер в музее Коцюбинского. 

Конечно, я благодарен и своему преподавателю в Киев-
ском национальном университете имени Тараса Шевчен-
ко – профессору Анатолию Погрибному (он сейчас – акаде-
мик, секретарь Союза писателей Украины). Мы с ним тоже 
переписываемся. Первая моя большая подборка стихов в 
газете „Літературна Україна” появилась благодаря Анатолию 
Григорьевичу.

Хочется сказать добрые слова о поэте Мыколе Холодном – 
именно он познакомил меня с Богданом Бойчуком, напечатал 
мои стихи в журнале „Кур’єр Кривбасу”. Удачно сотрудничаю 
я с поэтом и журналистом Сергеем Руденко, руководителем 
киевского агентства „Дебют-плюс”. 

Спасибо и председателю Союза писателей Украины Юрию 
Мушкетику, секретарям СПУ Владимиру Дрозду и Виктору 
Кордуну, директору Дома писателя Леониду Кореневичу, за-
ведующей кабинетом молодого автора СПУ Валентине Запо-
рожец … Хороших людей много! 

– Говорят, сейчас Вы переключились на прозу?
– Так ведь заманчиво попробовать себя в разных жан-

рах. Пишу фантастику, детективы, сказки для детей, юмор, 
экспериментальные тексты с „потоком сознания”, публицисти-
ку. Пока не печатаю – всему своё время. Хочется опять какой-
нибудь конкурс выиграть… 

С композитором Мыколою Збарацким мы написали цикл 
песен „Здрастуйте, рідні!” (очень трогательно звучит в его ис-
полнении „Батьку, не сумуй!”, посвящённая нашим отцам). Я 
играю на баяне, гитаре. Иногда и музыку пытаюсь сочинять 
– к стихам своей жены Танюши, Александра Кабанова, Юрия 
Бедрика, Романа Скыбы, Михаила Пасичныка, Петра Пиницы, 
Андрея Дементьева, Бориса Пастернака, Александра Блока, 
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Шарля Бодлера, к некоторым своим стихотворениям… Песня 
„Білі ангели” (стихи – моей Тани, музыка – моя) понравилась 
сёстрам Инне и Татьяне Чабан. Они взяли её в свой реперту-
ар и прекрасно исполняют. Также, благодаря сёстрам Чабан, 
стали песнями мои поэзии „Намисто і струна”, „Ми з тобою”…

Думаю, любому творческому человеку нежелательно огра-
ничиваться чем-то одним. Хотя, конечно, в стихотворной сти-
хии я чувствую себя пока увереннее всего. 

– Ваши любимые писатели?
– Михаил Коцюбинский, Николай Гоголь, Лина Костенко, 

Кобо Абэ, Умберто Эко, Сервантес, Астрид Линдгрен… 
– У Вас есть какая-нибудь заветная мечта?
– Да, хочу написать хоть одно стихотворение, которое бы 

помнили лет через триста.
интервью записала Любовь потапенко, 

г. чернигов,
1997 г. 

Потапенко Любовь. Сергей Дзюба: „Без музы я – не поэт!” // 
Черниговский полдень. – 1997. – № 28. – С. 5;

Потапенко Любовь. Сергей Дзюба: „Галантное отношение к 
женщине не может быть старомодным” // Вал (Чернигов). – 1997. 
– 9 мая. – С. 3. 

і оДиН у поЛі воЇН.  
яКЩо Це поЛе – ЛітерАтурНе 

Світ тримається на особистостях. Особливо світ мис-
тецький. Так було. Так є. Так буде. З’являється хтось, чия 
потужна творча енергія здатна протистояти течії умов-
ностей і усталеності, долати земне тяжіння марнот і стан-
дартів, прорватися у макрокосмос незвіданості і відкриттів. 
Такі люди притягують своїм магнетизмом, як притягує ман-
дрівників яскраве вогнище у темряві ночі. Такі особистості 
зачаровують, як зачаровують незбагненність, неосяжність, 
вічна нерозгаданість творчого феномену взагалі. 

Про літературний феномен Василя Слапчука вже багато 
мовлено і ще більше буде сказано. Сьогодні річ не про нього. 
А про гарну традицію творчого спілкування, яка була пере-
рвана на Волині ще з тих часів, як опустіло в Колодяжному 
дворянське гніздо Косачів. Тепер таким місцем притяган-
ня найпрогресивніших літературних сил України є скромна 
квартира Василя Слапчука у Луцьку. 

Поет, прозаїк, журналіст, літературний критик, вида-
вець, громадський діяч із Чернігова Сергій Дзюба – один з 
тих, хто став своєю людиною на Волині саме завдяки Ва-
силеві. Свого часу пан Сергій вручав нашому землякові Між-
народну премію „Тріумф”, засновану на Придесенні. Цього 
разу гість із Чернігова привіз таку ж відзнаку волинському 
меценату Василеві Гаврилишину – за значну благодійну ді-
яльність. А Василь Слапчук став лауреатом Чернігівського 
обласного конкурсу „Краща книга року”, на якому перемогла 
збірка з серії „СКІФ”, що містить і його оповідання. 

У Волинській обласній бібліотеці для дітей пройшла ціка-
ва зустріч, після якої я й попросила Сергія Дзюбу продовжи-
ти теми, яких він торкнувся під час спілкування з луцькими 
письменниками і своїми шанувальниками.
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Міф про Леніна та Коцюбинського і міфи сучасні 
– Сергію, минулого разу Ви привозили „Тріумф” за перемо-

гу в номінації „література”, тепер – за меценатство. Якби 
можна було покласти обидві номінації цієї почесної премії на 
шальки терезів, то...

– Не знаю, чи якась із них переважить іншу. Як не знаю, хто 
зробив більше для української культури – Михайло Коцюбин-
ський чи Євген Чикаленко. Скоріше всього, їхні заслуги – рівні.

– Мабуть, у такої позиції є опозиція?
– Ще й яка! Коли ми започаткували премію „Тріумф” і я за-

пропонував, аби вона присуджувалася не лише літераторам, 
а й меценатам, деякі відомі письменники обурилися: „Хіба 
можна ставити на один рівень з нами, митцями, якихось під-
приємців?”. А я сказав: „Авжеж, можна”. І ми ухвалили рішен-
ня: першим „Тріумф” отримав видатний український меценат, 
громадянин Канади Петро Яцик. 

До речі, Ви знаєте, що письменник Михайло Коцюбинський 
лікувався на Капрі за рахунок того ж таки Євгена Чикаленка? 
Про це досі ніде не говориться, зате за радянських часів була 
дуже популярною репродукція картини, на якій зображено епо-
хальну зустріч класика української літератури з вождем світо-
вого пролетаріату. Так от, це – міф! Ніколи Коцюбинський не 
зустрічався на Капрі з Леніним. Чистої води вигадка. У нас, на 
Чернігівщині, це вже уподібнилося до анекдотів про Чапаєва. 

– Сучасний літературний процес також має свої міфи...
– Найбільший – про меншовартість української літератури. 

І, що особливо прикро, деякі наші письменники часто самі 
ж його й дублюють. Але це – справді тільки міф. Бо зараз 
планка української літератури – дуже висока. Мені цей період 
нагадує час перед Розстріляним Відродженням. Я буваю і в 
Росії, і в Білорусі, уважно стежу за літературними процесами 
в інших країнах. Отож я переконаний: у нас – дуже талановиті 

письменники і надзвичайно високий літературний потенціал!
Але ми не вміємо себе пропагувати. Нас не знають у світі. 

От звинувачують Національну спілку письменників у тому, що 
Україна досі не має Нобелівського лауреата. А що треба, аби 
він був? Книги мають перекладатися іноземними мовами, „роз-
кручуватися” за кордоном, отримувати престижні міжнародні 
літературні відзнаки. І тільки після цього їх можна висувати на 
здобуття Нобелівської премії. Цим треба серйозно займатися. 
Це має бути і державна політика, і діяльність громадських ор-
ганізацій. На це потрібні кошти. Адже йдеться про престиж не 
лише національної літератури, а й нашої держави. 

Хто за нас це робитиме? Та ніхто! Звичайно, тут багато за-
лежить і від Спілки письменників. Треба шукати перекладачів, 
літературних критиків за кордоном. От візьмемо для прикладу 
посольство Франції в Україні. За його сприяння українською 
видаються твори Сартра та інших класиків французької літе-
ратури. Посольство шукає фахових перекладачів, проводить 
цікаві презентації, які викликають значний позитивний резо-
нанс у наших ЗМІ. Українські письменники та перекладачі, які 
працюють над цими виданнями, урочисто одержують почесні 
літературні відзнаки. Тобто французькі дипломати доклада-
ють максимум зусиль, щоб їхні класики та сучасні письменни-
ки були у нас відомими й шанованими. Власне, всі цивілізовані 
країни прагнуть пропагувати свою культуру.

Коли йде клан на клан – програє література! 
– Ви закинули докір українським письменникам… 
– Не просто закинув докір. Я повторюю: наші письменники на 

99 відсотків винні в тому, що у нас – така літературна ситуація.
– Може, все-таки – не аж на 99? 
– Ні, саме так. Більшість із них – інертні, чекають, що на них 

манна небесна сама посиплеться. Наші літературні генерали 
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виявилися не готовими до роботи в умовах ринкової економіки. 
Та й не дуже поспішають вивчати і враховувати ці умови. Відо-
мі письменники, які стільки років були депутатами Верховної 
Ради, нічогісінько не зробили для полегшення долі своїх колег 
по перу, для національної літератури, української книжки, рід-
ного слова. Мені заперечать: мовляв, це – було дуже важко, їм 
чинили запеклий опір. Можливо. Однак щось ми не помітили, 
аби хтось так уже клав своє життя на подолання того опору! 
Чимало талановитих українських письменників ведуть кланові 
війни між собою. І яким би здібним не був літератор, якщо він 
належить до іншого клану… 

– Або не належить до жодного з кланів… 
– Так, або не належить до жодного з кланів, то його просто 

можуть заклювати, бо він „не наш”. У кращому разі, йому пере-
криють дорогу. Такі війни б’ють по авторитету письменників 
загалом і шкодять літературному процесу. 

– Погоджуюся, Сергію: цехової солідарності письменни-
кам дуже бракує. Але погодьтеся і Ви: засилля російської 
книжкової продукції на українському книжковому ринку – це 
прямий наслідок тієї чиновницької політики, яка проводить-
ся в державі.

– Погоджуюся. 
– А популяризації здібних авторів, виходу на широку чи-

тацьку арену не сприяють і видавнича справа та система 
книгорозповсюдження, точніше – відсутність цієї системи. І 
загалом, найправильніше було б, якби письменник тільки пи-
сав, видавець видавав, менеджер організовував реалізацію, 
магазин продавав, а читачі читали. Так, як у всьому цивілізо-
ваному світі. Та поки що маємо те, що маємо... 

– Якщо говорити про великі видавництва, то фактично лише 
„Кальварія” займається не тільки виданням, але й „розкруткою” 
своїх книг. Я добре знаю Петра Мацкевича – директора „Каль-

варії”. Це – людина, яка щиро вболіває за український літера-
турний процес і фахово робить свою справу. Він – і менеджер 
чудовий, і смак має добрий. Шукає авторів, популяризує їх. 
От у нас, на Чернігівщині, в глухому селі під Бахмачем, живе 
Кость Москалець – один із найталановитіших письменників су-
часності. Але його мало хто знав до виходу книг у „Кальварії”. 
Таких видавництв – на пальцях однієї руки можна порахувати: 
ще київські „Основи”, „Факт”, львівська „Піраміда”… 

– А якщо говорити про регіональні видавництва...
– То, мабуть, це – ще не зовсім видавництва. У чому поля-

гає функція видавця?
– В тому, щоб знайти автора, видати його книжку і вигід-

но продати її. Таким чином, і самому мати прибуток, і авто-
рові дати можливість заробити на хліб насущний. Але поки 
що видавництва, принаймні регіональні, не дуже зацікавлені 
в тому, що вони випускають у світ. Яка зазвичай доля тієї 
книги? Вона залишається на території регіону. Чи дізнаєть-
ся Україна, що в такому-то видавництві з’явилася книжка, 
яка претендує на явище в літературі? Або чи потрібне те 
нове видання комусь взагалі? Чи додає воно щось до літера-
тури? Може, якби прибуток видавництва залежав від реалі-
зації, то і макулатури з’явилося б менше.

– Річ у тому, що видавці йдуть шляхом найменшого опору і 
найменшого ризику. „Розкручувати”, продавати книжку – це ж 
клопіт! Простіше отримати замовлення від автора і надрукува-
ти (як правило, за готівку) невеличкий наклад його книжки, ви-
готовлення якої український письменник найчастіше оплачує 
зі своєї кишені. Все інше – проблеми автора… Так от, це – не 
видавництво, а звичайнісінька друкарня. Однак наші видавці, 
які не люблять зайвих клопотів, подібними речами не пере-
ймаються. Їх цікавить виключно бізнес, власний зиск. Їм бай-
дуже, що видавати, – аби гроші!
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Немов бджола, у клопотах щоденних 
– Сергій Дзюба клопоти любить...
– Хто Вам сказав? 
– А як же тоді Ваше видавництво – „Чернігівські обереги”? 
– Це – не стільки клопіт, скільки справа моєї душі. Хоча і 

клопіт також, звичайно. Мені справді хочеться зробити щось 
для нашої літератури і показати, як треба видавати за цивілі-
зованими мірками. Ми дійсно самі видаємо, самі реалізуємо 
наші книги, самі влаштовуємо презентації у музеї Михайла Ко-
цюбинського, самі аналізуємо, як сприймає книжковий ринок 
того чи іншого автора.

– Але ж почати вже тепер і на голому місці було, мабуть, 
неймовірно важко? Та ще якщо врахувати традиції Черніго-
ва, у якому до Незалежності, наскільки мені відомо, не було 
жодної української школи... 

– А тепер немає ні факультету української філології, ні фа-
культету журналістики, ні книжкового магазину, в якому б фа-
хово займалися популяризацією української книжки… Але лег-
ко нічого не дається. А в літературі і один у полі – воїн.

– Бо творчість – це завжди процес індивідуальний. Але ви-
давнича справа – не те саме, що написання книги. 

– Але і ця справа – не тільки бізнес. Це – щось значно важ-
ливіше. Я – людина невибаглива: ні до харчів, ні до одягу, ні 
до меблів, словом, до речей земних. Але мені хочеться зро-
бити щось для своєї літератури. А коли я буваю в Росії і бачу, 
якими темпами у них виходять книги… Знаєте, душа болить 
за наше книговидання. Однак повернемося до „Чернігівських 
оберегів”. Розпочали ми з невеликих коштів, які виділила міс-
цева влада (дуже багато зробив для нашого видавництва то-
дішній начальник обласного управління у справах преси та 
інформації Віктор Тканко). А далі… Отримуємо певні суми за 
державні замовлення, а книжки „розкручуємо” завдяки цікавим 

творчим імпрезам. Адже мало просто запросити ЗМІ, голов-
не, щоб людям дійсно сподобалося. Саме таким чином ми 
започаткували і серію „СКІФ” (Спецслужби. Кримінал. Історія. 
Фантастика). Це була ідея письменника Ростислава Мусієнка. 
Вона мені сподобалася. І тепер ми видаємо такі збірники, які 
користуються досить непоганим читацьким попитом. 

– Я мушу сказати нашим читачам, що Ви – директор ви-
давництва на громадських засадах. Тобто не отримуєте за 
це ні копійки...

– Платню має тільки бухгалтер.
– Ваша дружина – поетеса... 
– Так, Таня – талановита поетеса, журналістка, науковець.
– Не каже іноді, щоб Ви кинули всі ці клопоти з книговидан-

ням, громадськими справами і зайнялися своєю творчістю? 
Адже Ви – член Національної спілки письменників України, ав-
тор поетичних збірок, книжок для дітей. 

– Зате інші просять: „Сергію, розширюй видавництво. Ти 
можеш підтримати стількох письменників! Бо їм сьогодні ніхто 
не поспішає на допомогу”.  

– І Ви, очевидно, повторюєте ту ж саму фразу, яку ска-
зали на початку нашої розмови, тільки дещо по-іншому: „Не 
знаю, хто робить для України більше – письменник Сергій 
Дзюба чи видавець Сергій Дзюба”? 

– Але поки що залишаюся і письменником, і видавцем, і 
журналістом, і громадським діячем.

– Хай Вам щастить на всіх фронтах!
розмову записала Надія гуменюк,

м. Луцьк,
2002 р. 

Надія Гуменюк. І один у полі воїн. Якщо це поле – літературне // 
Віче (Луцьк). – 2002. – 1 серпня. – С. 7. 
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„Я живу за принципом: хай буде  
добре мені і... всім іншим!”

Здавалося б, немає людини відкритішої, ніж Сергій. Він 
не робить жодної таємниці зі свого життя, часом шокуючи 
оточуючих такою відвертістю. Його енергії і працелюбству 
можна щиро позаздрити. Він встигає трудитися по 16 годин 
на добу: у журналістиці, громадській і видавничій діяльності, 
політиці, культурі... І при цьому ще пише вірші, прозу, казки, 
літературно-критичні статті, пародії... Листується і ак-
тивно спілкується з відомими і видатними людьми зі США, 
Канади, Німеччини, Австралії, Польщі, Словаччини... Києва, 
Луцька, Івано-Франківська, Тернополя, Львова... 

Проте досить було мені одного разу поговорити з Сергі-
єм, щоб дізнатися багато нового. Думаю, і вам буде цікаво 
послухати міркування однієї з найколоритніших постатей 
нашого бомонду.

Автомат
– Дуже часто доводиться чути, що ту чи іншу особистість 

спонукає до творчості якась подія, вчинок, ситуація, що ніби 
перетворює свідомість пересічної людини на критичну масу і 
стає ніби відправною точкою до подальшого життя й твор-
чого розвитку особистості. Чи щось подібне було і у Вас? 

– Я два роки проходив з автоматом – день у день. У мене 
був АКМ і 60 бойових патронів. Я не любив і не люблю зброю, 
але мусив повсякчас дбати про неї, як про малу дитину. До 
війська я потрапив після другого курсу університету – саме 
тоді з’явилася мода забирати в армію студентів. Незабаром 
від цієї затії відмовилися, проте я вже охороняв якісь супер-
секретні літаки та супутники-шпигуни в астраханських степах 
– під Казахстаном. 

Одного разу мене не взяли в караул, аби підготував розва-
жальну новорічну програму. Прикро, але солдат, котрий пішов 
замість мене на пост, загинув. Його розстріляв з автомата... 
приятель, який вночі заснув на варті, а потім, коли наближала-
ся зміна, прокинувся і, не второпавши, що й до чого, натиснув 
на курок... Потім я охороняв вбитого мало не цілий день – було 
свято, начальство і слідчий з військової прокуратури приїхали 
не одразу. Можна було збожеволіти. Я змерз, мов цуцик: степ 
– це завжди нестримний вітрисько, а ще ж зима – мінус 30. 
Звичайно, в караулі був кожух, та я ніяк не міг наважитися його 
одягнути – залитий кров’ю...

До війська у мене часто траплялися депресії – я не вмів 
цінувати того, що маю. Армія швидко вилікувала від подібної 
недуги: там могли розбити голову за грудочку цукру чи ранко-
ву порцію масла. Пам’ятаю, як застрелився на посту фізично 
дужий юнак, кандидат у майстри спорту, – не витримав... 

Досі, кілька разів на місяць, уві сні я часом відчуваю пристав-
лений мені до спини заряджений АКМ (був і такий випадок), або 
біжу у повному спорядженні 20-кілометровий крос. Мабуть, за-
раз, в українській армії, ситуація дещо інша. Я ж потрапив слу-
жити туди, де Макар телят не пасе, до військової частини, яка 
мало чим відрізняється від „зони”. Тож у моїх оповіданнях „Чер-
воний і блакитний” та „Дивний Левко” – лише правда. Власне, 
армійських сюжетів мені вистачить на все життя...

Бабай 
– З армією – все зрозуміло: загартовувала характер, ви-

ховувала особистість, вчила великодержавному „патріо-
тизму”... А Ваше дитинство теж якось спонукало до роз-
витку літературно-журналістського хисту? Взагалі, яким 
воно було – ліричним, казковим, важким?

– Зворушливі спогади про дитинство викликає у мене міфіч-
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ний персонаж, яким лякають малечу, – Бабай. Взагалі, наро-
дився я досить оригінально: мама з татом пішли на танці (вони 
дуже любили цю справу), після чого ненька спокійнісінько піш-
ки прийшла в пологовий будинок. Незабаром я вже „співав” 
так, що стіни дрижали („були неділя і всесвіт крику...” – точно, 
як у моєму вірші)... 

Тато все життя пропрацював вантажником. Навіть у 50-літ-
ньому віці міг правою рукою 25 разів підняти двопудову гирю. 
Мамі в молодості у клініці Миколи Амосова зробили дуже склад-
ну операцію на серці. Але вона зуміла благополучно виростити 
двох дітей і онука. Зараз моя сестра Валя навчилася весело 
й успішно продавати рибу на автостанції (вона мешкає поряд 
із батьками – в сусідньому будинку), а племінник Вадим став 
неабияким каратюгою (відвідував секцію, мав, здається, синій 
пояс). На відміну від мене, у нього – талант до точних наук. 

Я ж у школі люто ненавидів хімію. І не лише її. До 10 класу 
мало не щодня мене виганяли з якогось уроку – псував дисци-
пліну. Власне, уроків я майже ніколи не вчив, зате безперервно 
читав світову класику (навіть на тих же уроках) – Сервантеса, 
Дюма, Астрід Ліндгрен, Фенімора Купера, Ромена Ролана, Коцю-
бинського, Станіслава Лема, Моема, Меріме, Золя, Маркеса...

Мріяв бути... журналістом і письменником. Звичайно, на-
віть сам у таку мрію не вірив, бо був простим, розбишакуватим 
пацаном („Кракатунчик – кленовий бог” – відверто кажучи, не 
казка, а спогади про дитинство). Письменники з Полтави, які 
між іншим, на кілька годин, заїхали у наше містечко (а я тоді 
навчався у третьому класі і саме написав першого „вірша”: 
„Красавица Волга – гордà, широкà, старинная русская Волга-
река. Когда-то у этой же Волги-реки огромные баржи влокли 
бурлаки. И слышались стоны у русской реки: „О, Волга, ты 
рабства река и тоски!..”), – ці люди здалися мені богами, що 
спустилися з небес.

василь
– Творчі особистості зазвичай прагнуть спілкування з по-

дібними до себе і друзів обирають серед творчих людей, – не 
лише для того, аби було про що побалакати за філіжанкою 
кави, але й для натхнення, моральної та психологічної під-
тримки, взаєморозуміння. Чи маєте Ви друзів? Хто вони?

– Один із моїх друзів – Василь Слапчук – живе у Луцьку. 
Юнаком він воював у Афганістані, був тяжко поранений. Від-
тоді не може ходити, йому дошкуляє сильний біль. Але Ва-
силь виростив сина, здобув вищу освіту (до армії був звичай-
нісіньким хлопцем, мешкав з мамою у селі), працює у банку і 
пише книги. Коли ми познайомилися, він вважався „молодим 
перспективним літератором” (як кажуть у Спілці письменників, 
навіть коли мова – про 35-літнього чоловіка). Тепер Василеві 
– 40 і він – „майже класик”.* 

Я люблю його книги, безмежно шаную цього мужнього до-
бродія, котрий ніколи не скаржиться на життя (хоч кожен про-
житий день для нього – це подвиг), тягає штангу й гирі, об-
ливається холодним душем і із задоволенням приймає гостей 
з усієї України. Хто тільки у нього не побував! Євген Марчук, 
коли дізнався, що є така цікава людина, вирішив заїхати до 
Василя на 15 хвилин, а проговорили вони три години. З ним 
спілкуються Євген Сверстюк, Микола Жулинський, а в Луцьку 
Василя люблять, як Окуджаву. 

Ним пишаються, захоплюються. Але при всьому цьому Ва-
силь Слапчук залишається навдивовижу скромною і мудрою 
людиною. Він – анітрохи не змінився: так само багато працює, 
щодня читає Біблію і пише добрі, світлі листи. Коли мені буває 
зле, я їх перечитую і починаю шпетити себе за легкодухість. 
Бо є така Людина – Василь Слапчук. Він – може. Отож і я по-
винен...



Хай буде добре мені і… всім іншим!

536 537

Сергій Дзюба

гра
– Літераторів нерідко називають філософами. Адже Ви 

створюєте власні світи. Тож у мене – філософське запи-
тання: що таке життя?

– У Лілії Бондаревич (Черненко), в її повісті „Настя Камен-
ська з вулиці Вишневої” (яку я благополучно переклав із біло-
руської), мені запам’яталася фраза: „Не люди обирають ігри, 
а ігри обирають людей”. Думаю, так і є. Єдине, грати треба 
чесно. Я завжди намагаюся грати за правилами: не вбиваю, 
не краду, не зраджую... Головну свою гру – життя – хочеться 
все-таки не спаскудити якимсь ганебним вчинком. Поки що це 
мені вдавалося – навіть у війську… 

Власне, у кожного з нас є свої маленькі віддушини, коли 
та чи інша гра рятує від смутку, поганого самопочуття, самот-
ності. У дитинстві я самотужки навчився грати на баяні, потім 
– на гітарі, тож тепер іноді вигадую мелодії для своїх та чужих 
віршів (які одразу ж перестають бути чужими). І хай я не вмію 
співати, мов Енріко Карузо, – це не має для мене жодного зна-
чення. Досить того, що можу бути єдиним слухачем власно-
го „концерту”, коли „душа виходить на обличчя” (цитую свого 
„Кракатунчика”) і стає так хороше, що хочеться жити принай-
мні тисячу років (правда, у мене таке відчуття, що вже прожив 
п’ятсот...), любити людей і навіть Україну.

Дуель
– Якщо я правильно зрозумів, Ви – чи не останній романтик 

на нашій Землі. Але ж романтикам живеться нелегко. Чи не 
з’являлося бажання зробити щось таке... героїчне, звитяжне?

– Не знаю, звідки, але маю дивний потяг до середньовіччя: 
замків, мушкетерів, шпаг... Таке враження, що колись усе це 
бачив на власні очі, не раз бився на дуелях (ясна річ, захи-
щаючи честь коханої дами)... Тільки-но приїхавши до Луцька, 

пішов дивитися на замкові мури, наче то – восьме диво світу, 
справжня святиня. Втім, цілком усвідомлюю всі жахи серед-
ньовіччя. Очевидно, мене б там просто спалили на вогнищі... 

Та й у своєму нинішньому, реальному житті прагну не від-
повідати кривдою на кривду, не озлоблюватися. Адже мстиві 
люди, незалежно від їхнього бажання, несуть у світ негативну 
енергетику. Що б не трапилося, намагаюсь робити свою спра-
ву, живу за принципом: хай буде добре мені і... всім іншим!

ентузіазм
– Судячи з того колосального обсягу роботи, яку Ви 

встигаєте виконувати, у Вас – невичерпний запас життєвої 
енергії. Це що – спадок від пращурів, дарунок долі, сила волі 
чи просто елементарне вміння організувати себе?

– Моя бабуся Марія прожила 92 роки. „Ентузіазм” було 
її улюбленим словом. Коли їй виповнилося 80, вона взяла 
соцзобов’язання дожити до 90, і – дотримала слова. Потім я 
запитав її: „То що, бабусю, візьмеш нове зобов’язання, подо-
лаєш столітній рубіж?”. Вона сумно поглянула на мене, свого 
улюбленого онука, і твердо мовила: „Ні”. „Але чому?!” – не вга-
вав я. „Немає ентузіазму”, – похитала головою. 

Дідуся свого я не пам’ятаю – він не повернувся з війни. Ба-
буся зберегла йому вірність (вона чомусь вважала, що він – 
живий), так і не вийшла заміж. Сама виростила п’ятьох дітей. 
У 75 років ще подорожувала до Новосибірська і Волгограда, 
провідуючи рідних. Ніколи не сиділа склавши руки – увесь час, 
навіть тяжко хворіючи, прагнула чимось допомогти, бути ко-
рисною. 

Коли помер її старший син (мій дядько Яків), інвалід Вели-
кої Вітчизняної, бабуся і втратила свій надзвичайний ентузі-
азм. Просто сказала: „Не хочу більше ховати власних дітей. 
Це – неправильно”. І відійшла в інший світ... Я рідко буваю на 
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її могилі – не люблю кладовищ, але часом спілкуюся подумки 
зі своєю бабусею. Як ми вміємо дотепно під’юджувати одне 
одного!

Єва
– Отже, і тут не обійшлося без „гендерного” впливу. А як 

Ви взагалі ставитися до жінок – поблажливо чи з повагою?
– Зазвичай, мені значно легше мати справу з жінками, ніж 

із представниками „сильної” статі. Вони, Єви, – глибші, тонші, 
„психологічніші”, яскравіші, цікавіші як особистості. Хоч, зви-
чайно, бувають винятки, які тільки підтверджують правило... 

Аж ніяк не вважаю жінок другим сортом, і вони це відчува-
ють (бо зверхнє ставлення до Єв приховати від них немож-
ливо – це ілюзія, яка вже згубила не одного Адама!)... Проте 
я скептично ставлюсь до усіляких „вірувань” у фемінізм. При-
наймні у нас, в Україні, нерідко стають речниками фемінізму, 
щоб отримати... грант від якоїсь міжнародної фундації.

журналіст 
– Багатогранність Вашої особистості просто дивує. Але 

що для Вас – найголовніше в роботі, або, якщо перефразува-
ти Біблію, – чи було спочатку Слово?

– Фанатично люблю свою професію. Для мене – це не тя-
гар, не хрест, а радість від спілкування з таким різними людь-
ми, постійне пізнання чогось нового. Я брав інтерв’ю у свяще-
ників і зеків, черниць і повій, видатних особистостей і волоцюг, 
президентів і мудрих сільських дядьків... Журналістика пода-
рувала мені стільки пригод і пристрастей, що я вже не зможу 
відмовитися від такого навіженого, стресового і вкрай небез-
печного для здоров’я життя. 

Даремно літературу так часто порівнюють із працею в мас-
медіа. Як на мене, лише один зі ста письменників здатний ста-

ти гарним (висококваліфікованим) кореспондентом. І навпаки 
– щоденна журналістська діяльність вичавлює професіонала, 
мов губку, тут уже не до пірнань в екзистенційні глибини поезії...

Я, наприклад, можу писати вірші, лише насолоджуючись від-
пусткою – на березі річки, під шум соснового лісу, коли час ніби 
зупиняється, аби я зміг перевести подих. Коли не треба суди-
тися за якусь свою статтю з котримсь із народних депутатів...

Заздрощі
– Так, життя журналіста – це не лише слава й квіти. 

Адже, крім суто професійних проблем, нерідко виникають і 
суб’єктивні складнощі: конкуренція, намагання бути найкра-
щим серед усіх своїх колег, заздрість... 

– Заздрити я зовсім не вмію. По-моєму, це – чи не найпри-
вабливіша моя риса (насправді маю мільйон недоліків). Дуже 
співчуваю заздрісним людям, бо розумію, на яке пекло пере-
творюється їхнє життя, адже постійно хтось робить щось кра-
ще за тебе. Деякі науковці стверджують, що заздрість стиму-
лює людину до праці, мовляв, „біла” заздрість, на відміну від 
„чорної”, не руйнує психіку цієї особи і не шкідлива для оточу-
ючих. Як на мене, це – те саме, що „байки” про „білих” і „чор-
них” відьом. Відьма – вона і є відьма.

иллимах
– Якщо заздрість, неважливо яка – „чорна” чи „біла” – не 

здатна допомогти людині, то що тоді потрібно для успіху: 
зв’язки, розум чи гроші?

– З п’яти років, коли тільки вчився читати, мені пояснили, 
що слів на „и” немає. А я дуже хотів довести дорослим (і собі), 
що бодай одне таке слово існує. Уявіть собі, мені це вдалося! 
Коли пішов до школи (а почав навчатися з восьмилітнього віку 
– так вирішили батьки, і я їм за це вдячний хоча б тому, що ніх-
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то в класі не міг мене скривдити), на карті Радянського Союзу 
я знайшов місто Иллимах і показав його усім своїм приятелям. 

Відтоді я переконаний, що в цьому житті немає нічого не-
можливого. Але потрібно не лише лежати на дивані і мріяти 
про щось, а й робити все для того, аби заповітне бажання 
здійснилося. Тільки тоді поталанить! Щороку я задумую три 
реальні бажання, які можуть здійснитися. Спочатку загадую їх, 
зустрічаючи Новий рік, коли б’ють куранти і в келихах пінить-
ся шампанське, потім подумки промовляю свої мрії, святкую-
чи Різдво, та 13 січня, проводжаючи рік старий. І, уявіть собі, 
щоразу мої бажання збуваються! До речі, Иллимах – досі моє 
найулюбленіше місто, бо добре там, де нас немає…

ісус 
– У 60-х роках, під час „хрущовської” відлиги, на теренах ко-

лишнього Союзу з’явився синтетичний термін: „внутрішня 
еміграція”, коли через неможливість виїхати за межі країни 
або відкрито сповідувати ту чи іншу релігію, люди почина-
ли цікавитися східною філософією, бойовими мистецтвами, 
нетрадиційними видами оздоровлення тощо. Чи не трапля-
лося з Вами чогось схожого? Взагалі, як Ви ставитеся до 
релігії?

– У 33 роки я прочитав Святе письмо – все, від початку і до 
останнього рядка. І Старий завіт, і Новий. Багато законспекту-
вав... Я знаю, що вищий розум існує. У всесвіті таких планет, 
як наша, – мільярди. Зрозуміло, земна цивілізація – ще зовсім 
юна, тому дурненька. Ті, кому мільйони років, – мудріші. До 
того ж, вони досягнули вершин технічного розвитку. Чи могли 
ми з’явитися як науковий експеримент? Могли. Але в цьому 
немає нічого трагічного. Те, що ми є на світі, – вже щастя. Нас 
же могло взагалі не бути!..

Ходжу до церкви, правда, не на великі релігійні свята (тоді 

в храмі – дуже суєтно, і я не можу зосередитися, відчути при-
сутність Божу), а коли цього потребує душа. У церкві я заспо-
коююсь, мені там добре, навіть коли відчуваю, що священик 
не вірує… Проте я не міг би бути ченцем – ієрархія монастиря 
схожа на військову, а мені замало лише внутрішньої свободи. 
Взагалі, грішити можна і в обителі (і як грішити!) – все зале-
жить від людини.

Яким був Ісус? Думаю, різним. Але своєю жертовністю він 
заслужив любов. Мені здається, я Його розумію. Зовні моя дру-
жина на Нього схожа. Можливо, саме це підсвідомо вплинуло 
на моє зацікавлення Ним. Мабуть, у кожного повинен бути свій 
Ісус... Чи прикро мені за наші куці знання про цей і той світ? 
Ми, по-моєму, знаємо навіть більше, аніж заслуговуємо. Хіба 
ми гідні таких знань?

Їжак
– То, мабуть, тоді треба було вчитися не на журналіста, 

а на космонавта: політ на Луну, міжпланетні мандрівки, зу-
стріч із Вселенським Розумом... 

– Мені подобаються мандрівки. Особливо, коли трапляєть-
ся щось дуже романтичне і незабутнє. Та й хіба можна забути, 
як ми з дружиною в Алушті штурмували Демерджі, пили чай із 
лаванди і чебрецю на її вершині, блукали у Долині Привидів й 
мало не летіли згори (і як ми тоді там руки-ноги не поламали?!). 

А якось приїхали у вересні на базу відпочинку в Криму (по-
близу Євпаторії) і... не застали там жодної душі! Так і мешкали 
вдвох із Танею на тому „острові”, самі готували сніданки-вече-
рі (тобто готувала Таня, а я мив посуд), охороняли „свої” чима-
лі володіння. Море було поруч. Ми засмагли (забронзовіли!), 
начиталися книжок і... набачилися їжачків. Ці істоти абсолют-
но нас не боялися, кумедно повзали по всій базі, і я вночі виві-
ряв кожен крок, щоб не наступити на хороше створіння. Тепер, 
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коли бачу їжака, із задоволенням пригадую нашу робінзонаду. 
А ще я був у Прибалтиці, де відкрив для себе Чюрльоніса... 

І посидів у Петропавлівській в’язниці, коли приїжджав „диким” 
туристом до Петербурга... Також... Власне, це вже немає нія-
кого відношення до їжачків...

йокалемене
– Добре, коли людина живе позитивними емоціями, зга-

дує лише хороше: дивовижні, захоплюючі мандрівки, зустрічі 
з цікавими, розумними, красивими співрозмовниками, – най-
яскравіші, найщасливіші миті свого буття. Але в долі кожно-
го з нас вистачає й тернів… Як Ви ставитеся до ненорма-
тивної лексики?

– Моя „найкрутіша” лайка – „йокалемене” (ще одне „фірмо-
ве” слівце незабутньої бабусі Марії). Зараз важко повірити, що 
колись, у студентські роки, я активно матюкався. На жаль, не-
правильно розумів свободу слова... Добре, що все це – поза-
ду! Тепер навіть подумки „триповерхово” вилаятися не можу 
– щось заважає... Ніколи не ставив собі за мету перевихову-
вати інших, але не раз помічав: коли починаєш спілкуватися 
з „людиною дна” нормальною мовою, у відповідь також чуєш 
цілком прийнятні для вуха і душі слова. Тому скрізь, де б не 
був, прагну залишатися таким, яким є.

Кракатунчик
– Серед творчого доробку останніх років, крім віршів, все 

більшу популярність здобувають Ваші казки „Кракатунчик – 
кленовий бог” та „Гопки для Кракатунчика”.** Веселі, проте 
загадкові назви. Це що – паралель з Гофманівським Лускун-
чиком і горіхом Кракатук? Чи просто медитативний потік 
свідомості, бажання стати на один рівень із дітьми – голов-
ними читачами казкової літератури?

– Коли мене запитують, чому саме так я назвав свою казку, 
чесно відповідаю: „Не знаю”. Мабуть, наснилося... Ніколи не 
можу передбачити, що саме писатиму і про що, і як все це 
закінчиться. Взагалі, я ні на що не претендую, знаю, що я – та-
кий собі дрібний український письменник. Людина, яка понад 
усе любить книжки. Мені з ними комфортно. Це – моє життя. 
У побуті я – дуже невибагливий. Особливо не переймаюсь ні 
одягом, ні речами, які мене оточують. Головне, щоб поруч зав-
жди були гарні книги і розумні люди, з якими можна було б об-
говорити прочитане. 

Найкращі книги все-таки повинні мати високу духовність. Та 
й літературна діяльність – аж ніяк не привід для аморального 
життя. Переконаний: письменнику треба бути порядною осо-
бистістю. Мені, наприклад, зовсім не потрібна скандальна сла-
ва, хоч, за певних обставин, скандал таки може дещо збіль-
шити увагу до літератора, розширити коло читачів. Я знаю 
письменників, які самі створюють скандали довкола себе (або 
провокують їх), тобто прагнуть визнання за будь-яку ціну. Дея-
кі з них – справді талановиті. Що ж, це – їхній вибір… 

Свого часу я знищив усі свої щоденники, щоб якісь мої ви-
падкові нотатки не нашкодили раптом хорошим людям. Ска-
жімо, там були враження від поїздок до Львова і Чернівців, 
організованих одним видавництвом, яке дбає про молодих 
письменників. Думаю, якби це потрапило до друку, скандал 
був би гучнішим, ніж після публікації „Польових досліджень 
з українського сексу” Оксани Забужко (порівнюю не талант, а 
фактаж...). Проте для чого це мені? 

„Кракатунчик…”, який вийшов накладом десять тисяч при-
мірників, розкупили за рік. Звичайно, це ще ні про що не гово-
рить, але я таки маю своїх читачів, поважаю їх і не хочу розча-
ровувати. Мені імпонує, як пишуть і живуть Марина та Сергій 
Дяченки. На мій погляд, їхня творчість – це світовий рівень. У 
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них щороку з’являються романи, які мають стабільний попит 
на книжковому ринку. Водночас це письменницьке подружжя 
веде добропорядний спосіб життя, демонструючи не лише та-
лант та інтелект, а й інші вельми привабливі людські риси. От 
із кого нині треба брати приклад!

Лаос
– Мені імпонує Ваш пацифізм (небажання брати участь у 

всіляких „письменницьких війнах”), прагнення здобути визна-
ння виключно своєю творчістю. Проте письменник – це не 
просто „пишуча людина”, а ще й – неабиякий вигадник, до-
тепник, актор, навіть трошечки авантюрист. Чи доводило-
ся Вам коли-небудь задля власної перемоги застосовувати 
якісь, скажімо, нестандартні прийоми?

– На співбесіді, під час вступу до університету, мене попро-
сили назвати столиці всіх соціалістичних держав. Я хвилю-
вався і ніяк не міг пригадати столицю Лаосу – В’єнтьян. Тоді, 
навіть несподівано для самого себе (сам не знаю, як це ста-
лося, – мабуть, дуже хотів вчитися на журфаці), поцікавився у 
сивочолих професорів: „Як називається столиця Гондурасу?”. 
Кілька хвилин тривала напружена тиша, після чого один із ви-
кладачів нарешті озвався до мене: „Власне, це не має жодно-
го стосунку до теми нашої розмови… Ну, добре, юначе, то як 
називається столиця вашого Гондурасу?”. І я гордо вимовив: 
„Тегусігальпа!”. Так і став студентом... 

На першому курсі ми з приятелями обходили всі театри. Я 
навіть грав у студентському театрі „Поклик” (чомусь, в основ-
ному, п’яниць – це при тому, що п’ю мало і неохоче)… Проте 
в нашому гуртожитку мені дошкуляли клопи, і я залюбки по-
годився побути старостою поверху в „общазі” для іноземців. 
Кого там тільки не було: негри, араби, вся Південна Амери-
ка, аборигени з островів Океанії, корейці, греки... Історіями, 

які трапилися там, можна прикрасити не одну книжку. Власне, 
деякі з цих бувальщин потрапили в моє химерне оповідання 
„Готель на розі паралелей”... 

У нас були чудові викладачі: Анатолій Погрібний, Степан 
Колесник, Павло Федченко, Георгій Почепцов, Микола Хме-
люк, Ольга Пазяк, Володимир Різун, Наталія Сидоренко... А 
сербсько-хорватську мову у нас викладав Юрій Лисенко (зго-
дом – відомий поет Юрко Позаяк, нині – посол в Хорватії). 
Юрко – хороший хлопець! Завдяки йому я знаю кілька серб-
ських пісень і маю купу приємних спогадів.

Мамалига
– А неймовірні пригоди траплялися коли-небудь?
– Якось ми з Толею Тютюнником (зараз він – гендиректор 

Чернігівської обласної державної телерадіокомпанії і, „за су-
місництвом”, мій кум, а колись був просто студентом) поїхали 
на практику до Молдавії. І дівчина Віка запросила нас у гості 
– в село Костулени (це – біля Унген, на кордоні з Румунією). 
Ми охоче погодилися і лише в потязі дізнались, що для пе-
ребування у прикордонному селі необхідно мати спеціальний 
дозвіл. Отож довелося втікати від прикордонників… 

Зате потім погостювали, мов королі! Ніколи в житті я не з’їв 
за добу стільки мамалиги з білим і червоним виноградним ви-
ном. І як тільки тоді ми не потрапили до Румунії? У мене про це 
є поезія у збірці „Колись я напишу останнього вірша”. Я взагалі 
нічого не вигадую, чесне слово!

„Небеса обітовані”
– А яке Ваше ставлення до сучасного мистецтва – напри-

клад, кінематографу?
– Чи не найулюбленіший мій фільм – „Небеса обітовані”. 

Дуже поважаю кінематограф і режисера Ельдара Рязанова. 
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„Іронію долі” дивився разів 12, „Службовий роман” і „Карна-
вальну ніч” – по 10, „Про бідного гусара замовте слово” та „Гу-
сарську баладу” – по 9... А улюблений кіноактор – звичайно, 
Андрій Миронов. 

Як на мене, талановиті режисери – Леонід Гайдай, Геор-
гій Данелія, Андрій Тарковський, Мілош Форман, Сергій Пара-
джанов... Хороші актори – Євген Леонов, Іван Миколайчук, Лія 
Ахеджакова, Андрій Мягков, Богдан Ступка, Олег Янковський, 
В’ячеслав Тихонов, Євгенія Симонова, Олег Табаков, Ірина 
Алферова, Тетяна Друбич, Дмитро Харатьян, Олександр Аб-
дулов... До українського поетичного кіно ставлюсь обережно, 
навіть до більшості фільмів Олександра Довженка.

оселя
– Акторське життя – це вічні мандри, гастролі, поїздки. 

Журналістське, до речі, також – відрядження, інтерв’ю, жур-
налістські розслідування. З іншого боку, в цьому й полягає 
щастя, тобто постійна фахова затребуваність. Ви з цим 
згодні?

– Я – дуже домашня людина. Люблю сімейний затишок. 
„Мій дім – моя фортеця” – це про мене. І „формула щастя” 
(коли зранку хочеться йти на роботу, а увечері – повертатися 
додому) – теж „моя”. У нашій однокімнатній квартирі – чорно-
білий старенький телевізор і – жодного стільця, але мені тут 
добре. Врешті-решт, саме в цій оселі до Сергійка приходить 
Кракатунчик, та і його кленове дерево – зовсім поруч.

пристрасть
– Професія журналіста потребує надзвичайної комуніка-

бельності й невимушеності у спілкуванні з оточуючими. Це 
– аксіома. Проте люди – такі різні. З ким спілкуватися най-
важче – з потайливими, нещирими чи з самовпевненими?

– Найтяжче – з байдужими. Моїм другом не може бути бай-
дужа людина. Запам’яталися рядки з пісні: „Но огонь в пол-
огня не согреет, а любовь в пол-любви – не стоит свеч!”. Я 
знаю, що живу, спалюючи себе, але інакше не вмію, не можу, 
не хочу. „Любить – так любить... стрелять – так стрелять... ле-
тать – так летать!”. Досі літаю уві сні – це мені теж дуже подо-
бається. 

Мене все цікавить, хоч я розумію, що кожне життя – трагіч-
не: спочатку ми втрачаємо своїх близьких, друзів, потім – хво-
ріємо і помираємо самі. Але смерті боятися не треба – коли 
вона прийде, нас таки вже не буде. Взагалі, гарну (блискавич-
ну) смерть ще заслужити треба...

руки
– Вміння писати – це іскра Божа, дорогоцінний подарунок, 

яким талановитий письменник користується легко й неви-
мушено – так, як дихає. Втім, окрім творчості, існує ще й 
звичайний побут зі своїми щоденними дрібницями й складно-
щами. Як воно живеться творчій людині у цьому, такому зов-
ні банальному й безбарвному житті?

– Відверто кажучи, руки у мене не з того місця ростуть… Я – 
поганий господар: не вмію столярувати, теслювати, лагодити 
електроприлади та сантехніку. Отож кличу приятелів. Але все 
одно руки свої я поважаю – хоча б тому, що вони можуть щось 
інше: пестити, писати, грати... В дитинстві я був лівшею, але в 
школі мене навчили писати і малювати правицею, а вдома – 
їсти. Проте й досі стріляю і кидаю гранату тільки лівою. 

Мабуть, найдосконаліші в моєму тілі – ноги, бо завжди лю-
бив чимчикувати пішки. Ходжу я досить швидко – за першої-
ліпшої нагоди. Якщо за добу не пройду хоча б десять кіломет-
рів, то почуваюсь хворим, розбитим... 

Уже років п’ять щодня обливаюся вдома холодним душем 
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– рятуюсь від бронхіту. У дитинстві я дев’ять разів хворів на 
запалення легень, перебував зі своїм хронічним бронхітом на 
диспансерному обліку. Я взагалі змалечку часто нездужав, 
сильно заїкався і мав купу комплексів. Однак позбувся всьо-
го того, вступивши до вузу, – просто втовкмачив собі, що вже 
став дорослим, тож мушу вчитися мужності і відповідальності 
за всі свої вчинки.

Сократ
– Східна філософія вчить, що існує чотири шляхи буття. 

Це – путі воїна, ремісника, жерця і орача. Те саме зараз мож-
на сказати про шлях літератора. Проте дорога ця – вельми 
важка та довга: увесь час доводиться озиратись, погляда-
ти собі під ноги, звертатися за допомогою до оточуючих, 
видивляючись зірку-дороговказ. Мабуть, тому більшість 
письменників – ідеалісти. Чи маєте Ви свій ідеал? На яких 
особистостей орієнтуєтесь, якщо такі взагалі є?

– Ціную людей за порядність, інтелект і талант. Дуже люб-
лю спілкуватися з цікавими співбесідниками. На такі розмови 
мені не шкода будь-якого часу! Коли людина неординарна, у 
неї є чому повчитися. А письменник, як на мене, неодмінно 
має бути філософом. 

На жаль, в Україні поки що відчувається брак порядності та 
інтелекту (я вже не кажу про талант) у більшості наших мож-
новладців. Власне, досі ми не маємо національної еліти – ви-
сокоосвіченої і високодуховної. Можновладці – є, а еліти – не-
має… 

Один чиновник, сидячи у високому державному кріслі (він 
уже приміряється й до крутішого „трону”), якось сентименталь-
но зізнався мені, що за двадцять років (відколи закінчив ін-
ститут) не прочитав жодної книжки: надто зайнятий – все про 
нас з вами і вдень, і вночі клопочеться… На жаль, сьогоднішні 

„батьки” області й рідного Чернігова зазвичай не соромляться 
публічно демонструвати свою агресивну тупість. Мовляв, я не 
читав Сократа, але це – його проблеми... 

Страшно, що долі талановитих людей у нас вирішують, в 
основному, посередності. І один Господь відає, коли в бідо-
лашній Україні ситуація зміниться на краще. Однак самі винні 
– змарнували не один шанс. Правий філософ: „Кожен народ 
заслуговує на того правителя, якого має… ”. 

До речі, мій ідеал в політиці – Вацлав Гавел – письменник зі 
світовим ім’ям, високодуховна, мужня і мудра людина, прези-
дент Чехії. Він стільки доброго встиг зробити для своєї країни!

таненяточко
– Всі свої книги Ви присвячуєте дружині Тані. Не лише в 

українській літературі, але й у світовій непросто пригадати 
щось аналогічне. У багатьох це викликає щире захоплення. 
Проте деякі літератори не приховують свого роздратуван-
ня – мовляв, їхні дружини закликають брати приклад із Сер-
гія Дзюби... 

– Своїй дружині я присвятив не одну книгу, не одну пісню і 
не одне життя – вона того варта. Я щось намагався створити 
й раніше, але саме завдяки Тані став поетом. Власне, всі мої 
найкращі вірші – про неї. Що б вона не робила (писала поезії, 
рецензії, наукові чи журналістські статті, викладала, вчилася, 
малювала, прала, прасувала, готувала, прибирала та ін.) – 
все виходить добре, зі смаком. Вона – професіонал (на відміну 
від мене). Я кохаю її. Люблю просто дивитися на неї, слухати 
її. Я не вмію так вишукано жартувати, говорити експромтом, 
швидко й точно аналізувати прочитане і почуте. 

Проте, як це не парадоксально, ми сваримося інколи через 
її... надзвичайну скромність. Я переконаний, що Таня здатна 
досягнути більшого, наприклад, стати чи не найкращим літе-
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ратурним критиком в Україні. Я знаю її потенційні можливості, 
тому свого часу абсолютно не сумнівався, що вона блискуче 
захистить кандидатську дисертацію. На жаль, ми не завжди 
розуміємо один одного. Але що б я робив без такої дружини? 
Може, мене вже давно й на світі б не було...

удав
– Кракатунчик став для маленьких читачів мало не сим-

волом єднання з живою природою. А що Ви, як автор, відчува-
єте, спілкуючись із природою, тваринами, птахами?

– Одного разу я фотографувався у Криму з удавом (на згад-
ку), і плазун так довірливо тулився до мене, ніби хотів розповіс-
ти про свою долю... Не знаю чому, але тварини до мене став-
ляться добре. Мабуть, відчувають, що я їх не скривджу. За все 
своє життя не зміг вбити жодного звірятка. Ніколи не ображав 
ні котів, ні собак. Жодна курка від мене не постраждала! Про-
сто я розумію, що всі вони мають душу. І звірі, і дерева... 

Дуже люблю кактуси. Зовні вони такі невибагливі і начебто 
непривабливі – якісь кумедні, з колючками, та коли до них ста-
витися по-людському, ці рослини дарують такі фантастично 
красиві квіти! Мабуть, я сам – трохи кактус...

Фантомас
– Для натхнення письменники та журналісти нерідко ви-

рушають у далекі мандри. Яка держава приваблює Вас? Не 
виникало бажання бодай кілька років пожити за кордоном?

– Ні, жити хочу на Батьківщині – не можна бути щасливим 
на чужині. Єдина країна, в якій маю неодмінно побувати (чи 
на цьому, чи на тому світі) – це Франція. Мені подобається ця 
мова (таке враження, що я колись, давно-давно, розмовляв 
нею). Я в захваті від французької літератури, навіть від рома-
нів Дюма. І Париж для мене – не лише слово, а Луї де Фюнес і 

Жан Маре – не просто прізвища... Якби я не був українцем, то, 
звичайно, став би французом. 

Хоку
– А чому, наприклад, не японцем? Японія має чудову істо-

рію, багату літературу, незрівнянну поезію... 
– Одного разу я зустрічався з учителями і запитав їх: „Що 

таке поезія?”. Вони подумали і відповіли: „Те, що римується!”. 
Це при тому, що 9/10 світової поезії – неримовані вірші... Ко-
лись ми з дружиною відпочивали в Криму. Моя Таня любила 
купатися увечері, коли спадає спека і море особливо красиве, 
адже заходить сонце і промені граються хвилями. Я в цей час 
дуже хвилювався, бо її силует просто зливався з морем. Так і 
написав свою першу хоку:

На безлюдному пляжі
живе спокусливий кентавр –
жінка-море.

Японська поезія приваблює мене мудрістю та філософією 
Сходу, прагненням до гармонії з природою, неквапливим, то-
лерантним пізнанням її. Літстудійцям, які роблять перші кроки 
в поезії, я раджу починати з хоку. Тільки навчившись створю-
вати власні точні, оригінальні образи, можна стати поетом. 
Заримувати можна будь-яку статтю (власне, навчитися гарно 
римувати – зовсім нескладно), але то – не поезія. Жаль, що 
так мало людей це розуміють...

Цнота
– Я б сказав, що справжня поезія – це вміння закохуватися: 

у життя, в природу, у протилежну стать. До речі, переваж-
на більшість великих поетів були ловеласами й донжуанами 
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– Пушкін, Бернс... Чи трапляється щось подібне з Вами? 
– Таня – єдина жінка в моєму житті. Думаю, це – правиль-

но. Мені не подобається вислів „займатися любов’ю”. Займа-
тися можна спортом (колись плавав, грав у шашки, ганяв у 
футбол...), але яке це має відношення до кохання? Можливо, 
я надто старомодний, проте після весілля поводився завжди 
пристойно. І – пишаюся цим. 

Черниці викликають у мене величезну повагу, а то й захват 
(якщо це – юні, красиві дівчата) – яку ж треба мати мужність, 
щоб на все життя присвятити себе лише Богу! Як треба люби-
ти Господа, вірити йому! Любити безкорисно: у нас же дехто 
згадує про Бога тільки тоді, коли в нього зуб болить... 

Я знаю невигадану історію про доньку заможних і впливо-
вих батьків-атеїстів (тато її в той час міністром працював), ко-
тра, закінчивши школу із „золотою” медаллю (справді – дуже 
розумна і талановита дівчина!), стала послушницею в монас-
тирі (нині вона – вже черниця). У неї не було жодних життєвих 
трагедій, її сім’я робила все можливе, щоб відмовити доньку 
від такого вчинку. Але дівчині (до речі, надзвичайній красуні) 
просто добре з Всевишнім. Вона відчуває себе в Господньому 
храмі, мов удома. То як можна нею не захоплюватися?! 

чудо
– Мабуть, у цьому була дещиця чуда: гарна зовнішність, 

надзвичайний розум, перспектива і раптом... монастирське 
усамітнення. Бог вберіг дівчину від мирських спокус, від бру-
ду. Взагалі, Ви вірите в дива? Щось подібне траплялось у 
Вашому житті?

– Чудеса трапляються щодня, але не всі їх помічають. Я 
не перестав дивуватися з усього, що відбувається навколо. 
Ось – хмаринка, схожа на... віолончель, а ось – пташка, ко-
тру побачив уперше в житті (яке у неї яскраве забарвлення!)… 

Трирічний малюк написав талановитого вірша… Ми з Танею 
отримали листа від видатної Анни-Галі Горбач із Німеччини 
(перекладача, видавця, мецената)… Мені сьогодні надзвичай-
но таланить: за що не беруся, все виходить. Тільки подумав 
про друга, а він уже дзвонить... Оце і є дива. А найбільше з 
них – моя дружина!

Шоколадка
– Від теми ліричної, інтимної нескладно перейти до теми 

гастрономічної. Які Ваші кулінарні уподобання – можливо, ви-
шукані французькі страви та напої, що надихають на любов 
і творчість?

– Спілкуючись із друзями, із задоволенням вип’ю не одну 
карафку сухого молодого домашнього виноградного вина. 
Обожнюю якісний чорний чай із лимоном та цикорій. Дня не 
можу прожити без звичайної мінералки. А щодо страв… Люб-
лю солодощі, тому цілком можу пообідати… шоколадкою і мо-
розивом. Мені смакують тістечка, торти, цукерки, вареники з 
вишнями (полуницями, чорницями, яблуками, журавлиною...), 
всі каші (крім манної)... Взагалі, я не вередливий – що дають, 
те їм. Правда, навіть під тортурами не зможу проковтнути ва-
рене сало...

Щука
– А рибні страви? Це ж фосфор – пальне для мозку. Вза-

галі, як щодо рибалки?
– Єдиний раз у житті пішов на рибалку і зловив... велетен-

ську щуку. Тобто клюнуло у мене, а витягали її приятелі. При 
цьому мене охопив такий азарт, що я навіть забув пожаліти 
свою полонянку. Але більше не рибалив – думаю, їм дуже бо-
ляче там, на крючку…
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Юлій романович Коцюбинський 
– Справжнє життя журналіста починається лише поза 

стінами вузу. Проте майстерність приходить не одразу, а 
лише з часом, з досвідом. Чи мали Ви наставника, який допо-
міг ствердитися, обрати правильний шлях, набути впевне-
ності?

– Коли я вагався, чи їхати до Чернігова (мене запросив на 
роботу тодішній редактор обласної „молодіжки” Сергій Олего-
вич Павленко), приятелі агітували мене в досить оригінальний 
спосіб: „Та чим ти думаєш? У нас там мешкає онук класика – 
Юлій Романович!”. Уявіть собі, це на мене подіяло (Михайло 
Коцюбинський – один із найулюбленіших моїх письменників). 
Відтоді я живу на Придесенні і ніскільки не шкодую про свій 
вибір. Люблю Вал, Болдину гору, міський парк, собори, навіть 
колишній будинок земства (за те, що в ньому одночасно пра-
цювали Михайло Коцюбинський, Борис Грінченко та Володи-
мир Самійленко). І, звичайно, люблю людей, які мешкають у 
нашому Чернігові.

Юлій Романович для багатьох із нас зробив стільки добро-
го, що лише тепер ми починаємо розуміти, як нам не виста-
чає цієї видатної Людини. Він прожив нелегке життя – рано 
втратив батька, якого репресували сталінські опричники, пе-
ребував у дитячих будинках та колоніях з тавром сина „ворога 
народу”, був поранений, потерпав від голоду, а коли потрапив 
в армію, то саме на військовослужбовцях цієї частини випро-
бовували атомну бомбу... Потім Юлієві Романовичу довелося 
служити в Угорщині (під час відомих подій). А згодом молодо-
го науковця Коцюбинського було звинувачено в буржуазному 
націоналізмі... Проте, що б не сталося, він завжди залишався 
мудрою, толерантною, високодуховною Людиною, справжнім 
інтелігентом, професіоналом своєї справи.

Саме завдяки його зусиллям музей Михайла Коцюбинсько-
го став у Чернігові осередком високої культури. Сюди приїж-
джають видатні і відомі особистості, тут постійно проводяться 
різноманітні літературно-мистецькі акції, що мають значний 
резонанс не лише на Придесенні, а й в Україні і за кордоном. 
Нині справу Юлія Романовича гідно продовжує його син Ігор – 
правнук класика. Юлій Романович Коцюбинський любив жит-
тя. Ми любили і любимо його. Він відійшов з епохою чи може 
епоха відійшла з ним. Він був найкращим, тому й залишиться 
незабутнім.

янгол
– Індуси вірять у реінкарнацію, коли душа після смерті пе-

реселяється в інше тіло: людини, тварини, птаха, комахи чи 
навіть у рослину або камінь при дорозі. Якщо це – дійсно так, 
то у кожного з нас, принаймні теоретично, є шанс набути 
нового досвіду: відчути й зрозуміти життя іншого створін-
ня, і таким чином, під час наступної реінкарнації, ставши 
знову людиною, згадати й описати ці свої попередні відчут-
тя. Уявляєте, яку б силу мав такий художній твір! Якби Вам 
випала нагода набути такого досвіду, чиє б тіло обрали?

– Мені подобається бути людиною. І якби Господь дозво-
лив, я побув би людиною і в наступному житті. Проте, звичай-
но, вирішувати не мені... Якось створив досить великий цикл 
поезій про янголів. І оскільки вірші я пишу зовсім не розумом, 
а душею (для цього мені треба довести себе до певного ста-
ну – я повністю довіряю підсвідомості, рішуче пірнаю в її гли-
бини, головне – вчасно випірнути...), і часом ледве встигаю 
записувати те, що вилітає з мене, як із центрифуги, то зовсім 
не здивуюсь, якщо у тих поезіях є дещиця невигаданого – все-
таки душа бачить значно більше, ніж очі… Не можу сказати, 
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що люблю янголів так, як людей. Я їх поважаю. І співчуваю 
цим надзвичайним істотам, яких ми втратили.

розмову записав володимир Коваль,
м. чернігів,

2002 р.
Коваль Володимир. Сергій Дзюба: „Я живу за принципом: хай 

буде добре мені і... всім іншим!” // Пульс недели (Славутич). – 2002. 
– 19 вересня. – С. 14; Семь дней. – 2004. – 21 січня. – С. 14; 

 Коваль Володимир. Сергій Дзюба: „Я живу за принципом: хай 
буде добре мені і... всім іншим!” // Дзюба Сергій. Кожній жінці хо-
четься... на Марс. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. – С. 149-159.

„Сучлітпроцес у мене асоціюється, 
 в основному, зі словом «сучий»…” 

Кожне місто цікаве не лише своїми соборами, парками та 
сучасними архітектурними краєвидами, а й людьми, які меш-
кають там. У багатьох письменників мого та молодшого 
покоління Чернігів асоціюється саме з Сергієм Дзюбою. Адже 
практично всі варті уваги літературно-мистецькі імпрези в 
цьому місті відбуваються за його участі.

Протягом п’яти років у видавництві „Чернігівські обереги”, 
яке Сергій очолював, принципово не отримуючи за це жодної 
копійки, побачили світ кілька сотень українських книжок.

Не з усіма його міркуваннями можна погодитися, але, без-
перечно, вони – варті уваги. 

– Розпочну з останнього львівського книжкового форуму. 
Ти представляв на ньому свою дитячу книгу „Душа на облич-
чі”. Чому саме її? І що для Тебе означає звертання до дитячої 
тематики?

– Хтось із приятелів-літераторів жартома назвав мої історії 
про Кракатунчика „вічним двигуном”: вони постійно друкують-
ся і перевидаються – з 1999-го. „Душа на обличчі” – це три 
казкові повісті (дехто називає їх романами – я не сперечаюсь), 
які побачили світ цього року завдяки хлопцям із луцького ви-
давництва „Твердиня”. Тобто на сьогодні – це трилогія: вели-
кий, ошатно виданий том. Власне, загальний наклад усіх „кра-
катунчиків” становить уже 36 тисяч примірників.

Тепер готується і російськомовна версія, але, очевидно, 
вона вийде в Україні: росіянам сподобалася ідея, вони запро-
понували нормальний гонорар, проте хотіли переписати книж-
ку „під себе” – події мали відбуватися не в Чернігові та Луцьку, 
а в Москві і Санкт-Петербурзі (скажімо, замість луцького замку 

* Нині Василь Слапчук – лауреат Національної премії України імені Та-
раса Шевченка, почесний громадянин Луцька та Волині, автор понад 30 
книг. У нього народився і другий син – Дмитрик.

** Зараз це – вже казкова трилогія „Душа на обличчі” (всі історії про 
Кракатунчика побачили світ у луцькому видавництві „Твердиня”). Загаль-
ний наклад книжок про „кленового бога” становить сьогодні 36 тисяч при-
мірників.
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Любарта мав з’явитися Кремль, чернігівська Красна площа пе-
ретворилася б на московську, а Кракатунчик мешкав би не на 
чарівній українській вулиці Яблуневій, а на Арбаті). 

Звісно, я не погодився, чим дуже здивував і розчарував за-
кордонних видавців. Вони мені відписали, що вперше нара-
жаються на такого принципового літератора, бо, мовляв, усі 
їхні автори з України – нормальні люди: розумні, талановиті, 
цинічні і продажні. Я відповів, що то – російськомовні автори, а 
я – український письменник.

Взагалі, дуже люблю писати для дітей – таке задоволення 
від цього отримую! У мене багато шанувальників серед малечі 
– власні фан-клуби: ми зустрічаємося, вони мене критикують і 
дають слушні поради.

До речі, всі казкові герої у „Душі на обличчі” мають своїх 
прототипів. Це – я, моя дружина Таня, наші батьки та бабуся, 
приятелі-письменники з Луцька: Василь Слапчук, Наталія Гра-
нич, Микола Мартинюк, Віктор Вербич... Причому я навіть їхні 
імена не змінював! І привид стародавнього ченця з чернігів-
ських Антонієвих печер – теж не вигадка, його й співробітники 
СБУ бачили... 

Разом з Іриною Кулаковською (це – молода літераторка, 
працює психологом у дитсадку) ми завершили роман „Потя-
гуськи” – веселі історії про пригоди сучасних малюків у дит-
садку „Золота жабка”. Я цілий рік ходив туди з диктофоном і 
записував п’ятирічних хлопчиків та дівчаток, які потім стали 
прототипами майбутньої книжки (її також видаватиме „Твер-
диня”). „Потягуськи” вже тривалий час звучать у Чернігові по 
радіо – у випусках новин (поряд із виступами політиків, мера 
та губернатора) і друкуються в газеті „Місто”.

Зараз Ірина Кулаковська перекладає „Потягуськи” росій-
ською. Можливо, з часом я подумаю і над англомовними версі-

ями своїх творів. Пора суттєво розширити коло читачів – хоча 
б до мільйона... 

– Ти розпочинав як поет, у своєму доробку маєш декілька 
поетичних книг, одна з останніх – „У липні наших літ” – ви-
йшла минулого року. Чи не вважаєш, що розкидання автора 
у різноманітні пошуки, жанрові й видові, зменшує потенціал 
сказаного ним? 

– Мабуть, Євгене, Ти правий – таки зменшує... Звичайно, 
краще було б „лупати сю скалу” в одному напрямку! Тим біль-
ше, що поетична збірка „У липні...”, яка вийшла в грудні 2006-
го, вже розійшлася трьохтисячним накладом. Здавалося б, 
для чого розпорошуватися, коли я спокійно можу продавати 
свої книги віршів у Чернігові? Тут мене, як поета, доволі часто 
запрошують взяти участь у різних концертах – разом зі співа-
ками, музикантами та акторами. Хоч, чесно кажучи, виступати 
я не вмію...

Але як я можу себе примусити не писати казки чи пародії? 
Для мене це – все одно, що відмовитися, наприклад, від бор-
щу та вареників! До того ж, на пародії теж є попит. Мені за-
раз стільки поетичних книжок дарують! І багато хто з авторів 
відверто просить: „Може, напишете щось на мене?”. Так і на 
цьогорічному Форумі видавців було – ледве довіз усе, подаро-
ване, до Чернігова... Поети прагнуть „розкрутки”, хай навіть і в 
такий специфічний спосіб! Тим більше, що я – людина зовсім 
не заздрісна, отже і мої пародії – не злі.

Інша справа – „піар”, який мені влаштував у київській газе-
ті Андрій Кокотюха (свого часу я немало доброго зробив для 
нього, як для початківця). Я йому дзвоню й запитую: „Кокотю-
хо, порося, навіщо ти навигадував про мене всі ті нісенітниці? 
Ти мене хоча б раз бачив у краватці?!”. Він понаписував, на-
чебто я в Чернігові – „сірий кардинал”, завжди у краватці хо-
джу, застібнутий на всі ґудзики, і ще там були різні дурниці. А 
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я краватку лише єдиний раз у житті одягнув, та й то на власне 
весілля, щоб не засмучувати батьків! 

„Та позитивні статті вже нікого не цікавлять, – зарохкав він 
у відповідь. – Потрібні скандали! Тобі це тільки додасть попу-
лярності. Ось я нещодавно і свого друзяку Жадана у подібний 
спосіб „пропіарив”, то він мені навпаки дякував...”. 

Я йому спокійно пояснив: „Ще одна така публікація – подам 
до суду!”. Досвіду у мене вистачає: як журналіст, я змушений 
щороку судитися з приводу своїх матеріалів, проте за увесь 
час жодної справи не програв.

Ну, Кокотюха – це загальновизнане порося. А ось Петро Пе-
ребийніс мене щиро здивував. Я попросив приятеля передати 
головному редакторові „Літературної України” свою статтю. І 
раптом мій товариш ошелешено повідомляє: „Перебийніс за-
явив, що не буде тебе друкувати. Він упевнений, що ти колись 
їздив на шовіністичний з’їзд до Сєверодонецька...”.

Тепер уже отетерів я: „Ви ж знаєте, що це – нісенітниця! Я 
мешкаю в російськомовному Чернігові, але завжди принципово 
розмовляю українською. Навіть, відпочиваючи в Криму, ніколи, 
на відміну від більшості галичан, не переходжу на російську!”.

Про галичан – це не вигадка. Скажімо, приїздив до Черніго-
ва презентувати свої книжки львів’янин Олесь Гордон. І щора-
зу, тільки-но до нього зверталися російською, він перетворю-
вався на такого собі москаля. Я аж не витримав: „Олесю, що 
за блядська манера? Говори по-нашому – вони зрозуміють...”. 

Але психічно нормальна начебто людина (я про пана Пе-
тра) чомусь збирає брудні плітки і, навіть не поспілкувавшись 
зі мною (!), заявляє такі речі. Це – не смішно... Тому я вирішив 
не передплачувати і не читати „ЛУ” – до кращих часів. 

– Живучи у Чернігові й займаючись журналістикою, чи не 
відчуваєш себе маргіналом? 

– Навпаки я дуже люблю журналістику! І увесь час друкую-

ся в Києві – значно частіше, ніж більшість столичних журналіс-
тів (переглянь хоча б цьогорічну підшивку „Молоді України”). 
Письменники часто бавляться в журналістику і вважають її 
чимось другорядним. Проте, як на мене, зі ста гарних пись-
менників лише один може стати справді цікавим, талановитим 
журналістом. В усякому разі, коли той же Кокотюха вдає з себе 
крутого журналюгу, я сприймаю це, як анекдот... 

Молода співачка, яка тричі прощалася з цим світом, пережи-
ла клінічну смерть і врятувала коханого чоловіка від підступної 
недуги; українець, котрий живе одночасно з трьома дружина-
ми; вчителька, що закохалася в десятикласника і народила від 
нього дитину... – всі ці неймовірні, але цілком реальні історії 
увійшли до моєї нової книги „Тато у декретній відпустці”, яка 
нещодавно побачила світ разом із радіоверсією на CD-дисках. 

Працюючи в телерадіоагенції „Новий Чернігів”, я спочатку 
готував ці дивовижні історії для радіо, безпосередньо спілку-
ючись із персонажами. Прозвучавши в ефірі, передачі викли-
кали резонанс і не раз повторювались на прохання слухачів. 
Тому до аудіозаписів на дисках додалася спочатку їх друкова-
на газетна версія, а тепер буде й книга. Власне, кожна з цих 
історій варта окремого роману, кінострічки чи телесеріалу. 

До речі, коли я з друзями відзначав 25-річчя своєї журна-
лістської та літературної діяльності в рідному для мене музеї 
Михайла Коцюбинського, на свято завітали майже всі персо-
нажі майбутньої книжки. 

– У Твоїх віршах – багато присвят дружині Тані. Я не знаю, 
як хто сприймає такий вияв публічної любові, особисто мені 
це видається чоловічим загладжуванням провини. Як Ти це 
пояснюєш?

– Ті присвяти багатьом не дають спокою. Вперше я це почув 
від Сергія Пантюка, коли ночував у нього вдома, ще в Чернів-
цях: „Моя дружина, прочитавши твою збірку, почала дорікати, 
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чому я не пишу таких віршів і не присвячую їй книжок!”. Зараз 
щось подібне чую буквально на кожному кроці. Навіть деякі 
мої приятелі просять: „Старий, май совість, не ускладнюй нам 
подружнє життя. Тільки-но виходить твоя нова книжка, почи-
наються проблеми. Наші жінки, за першої-ліпшої нагоди, циту-
ють Сергія Дзюбу, особливо твої присвяти...”. Я пропоную: „А 
ви присвятіть дружинам хоча б по книжці. Хіба вони на це не 
заслуговують? Хіба ви їх не кохаєте?!”. 

А один добродій на Форумі видавців у Львові мене взагалі 
„добив” – підсів і по-змовницькому каже: „Це ж треба було таку 
файну фішку придумати – чогось на кшталт оцих присвят ні в 
українській літературі, ні в світовій, здається, не було! Так ви, 
шановний, і до „Книги Гіннесса” потрапите...”. От ідіот! 

Насправді сім’я в ієрархії моїх цінностей посідає перше міс-
це. Я переконаний – так і повинно бути. Це – нормально, коли 
чоловік присвячує дружині чи взагалі жінці, яку кохає, книжки. 

– Журналістика, видавництво, громадська діяльність, лі-
тература (оригінальна і перекладна), – все це іпостасі тво-
го творчого “Я”. Яка з цих іпостасей ближча Тобі?

– Якби міг, то, крім кохання до жінки, займався б у цьому 
житті лише трьома речами: читав би книжки, видавав би книж-
ки і писав їх... Причому саме в такій послідовності. Щовечора 
намагаюсь прочитати хоча б одну книжку.

– Якби Ти мав можливість вибирати, де б захотів жити? І 
чи залишався б тоді українським письменником?

– У мене було сто можливостей виїхати з України! Власне, 
я і зараз можу це зробити – будь-коли. Мій двоюрідний брат 
перевіз своїх батьків до Америки, „організувавши” їм статус бі-
женців. Він – поліглот і, по-моєму, працює в ЦРУ – готує шпи-
гунів. У нього – така вілла біля океану!

Але я купаюся в Десні. Трохи смердить, однак купатися 
можна... І справа зовсім не в „статусі” українського письменни-

ка (нічого геніального не написав і точно не напишу). Я – укра-
їнець, де ж мені ще жити, як не вдома? Нормальній людині 
вдома має бути найкраще. 

– Як Ти оцінюєш сучасний український літпроцес? Що Ти 
сприймаєш у ньому і чого ніколи не приймеш? 

– Раніше я вів щоденники. А коли їх назбиралося аж десять 
зошитів, перечитав і спалив. Я просто вжахнувся, що це хтось 
оприлюднить! Злякався не за себе – там відверто були описа-
ні такі подробиці з життя багатьох наших письменників! „Якби 
люди знали, які бувають попи, вони б і в церкву не ходили...” 
– мовила одного разу моя однокурсниця Зоя, пропрацювавши 
років п’ять у київського митрополита. Так і з письменниками...

 Талановитих творів з’явилося немало, планку піднято до-
волі високо. Проте мені складно адекватно сприйняти навіть 
дуже хороший текст, якщо я точно знаю, що його автор – відо-
мий письменник і патріот – тривалий час був „стукачем” КДБ...

Михайло Бриних якось обмовився, що сучасний письмен-
ник має бути останнім покидьком, аби, за нинішніх реалій, ви-
творити щось вартісне (цитую не дослівно, але фраза така 
пролунала). На жаль, у пана Михайла – немало однодумців. 
Тому сучлітпроцес у мене, в основному, асоціюється зі сло-
вом „сучий”... Можливо, для Бриниха це прозвучить несучасно 
і банально, проте я переконаний – український письменник по-
винен бути національно свідомою і високодуховною людиною. 

Я вже не кажу про елементарну порядність. Тобто, аби на-
писати щось вартісне, треба бути Людиною. А якщо воно в 
реальному житті – дрантя, то така ціна і його творам! 

Тому я намагаюсь жити за Божими заповідями: не вбиваю, 
не краду, не брешу, дружині не зраджую... І ніколи, за жодних 
обставин, не переходжу межу, за якою починається підлість. 

– Чи Ти маєш своїх улюблених письменників? Хто вони, 
представники яких літератур і епох?
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– У мене – улюблені тексти, адже навіть у найкращих пись-
менників трапляються посередні твори. Я і зараз перечитую 
„Жінку в пісках” Кобо Абе, „Ім’я троянди” Умберто Еко, „Цвіт 
яблуні” Михайла Коцюбинського, „Ритуал” Марини та Сергія 
Дяченків, вірші Ліни Костенко, Булата Окуджави, Олександра 
Розенбаума, Костя Москальця, Оксани Забужко, Романа Ски-
би, Василя Слапчука, Ігоря Павлюка, моєї дружини Тані... 

Я можу назвати дуже багато імен та текстів. Часто це – 
лише один-два вірші, зате яких! Як от у Бориса Пастернака 
– „Зимняя ночь” із його роману „Доктор Живаго” („Свеча го-
рела...”). Хоч сам роман особливого враження не справив. Та 
ж „Сонечка” Людмили Уліцкої, як на мене, написана значно 
майстерніше. 

Власне, і „Польові дослідження з українського сексу” Окса-
ни Забужко – книга не про секс, а про проблеми сучасної жінки 
(і на дев’яносто відсотків я з пані Оксаною згоден). 

– Чи Ти віриш у літературну дружбу? І чи є люди, яких Ти 
ненавидиш?

– Так, серед моїх друзів є і письменники. Скажімо, я щороку 
їжджу в Луцьк до Василя Слапчука. У школах розповідають 
про подвиг Маресьєва. Проте Василь заслуговує не меншої 
поваги. От хто має бути Героєм України!

Василь отримав тяжке поранення в Афганістані і відтоді не 
може ходити. Але, мужньо долаючи нестерпний біль, він ба-
гато працює, виховує малого сина Дмитрика і ніколи не скар-
житься на життя (хоч прожити кожен день для нього – це по-
двиг), залишаючись навдивовижу скромною та мудрою люди-
ною. А ще він пише добрі і світлі листи.

До речі, принагідно спростую міф про свою непитущість, 
„витворений” в Ірпені та під час „смолоскипівських” поїздок до 
Львова і Чернівців. Я дійсно не вживаю міцні напої у сумнів-
ному товаристві. Але скільки ми випили з Василем, розкішно 

спілкуючись у його оселі! 
А щодо ненависті... Ненавидіти я не вмію. Звичайно, захи-

щаючи себе чи будь-яку хорошу людину, я цілком можу вда-
рити грабіжника. Причому йому буде боляче, бо я б’ю ногами 
(руки у мене – слабкі). Але, вдаривши, потім неодмінно викли-
чу „Швидку”... 

– Як Ти ставишся до Правди? Чи повинен письменник за-
вжди і всюди говорити правду?

– Кажуть, що постійно говорити правду може лише боже-
вільний. Проте я завжди намагаюсь бути абсолютно відвертим. 
Тому свого часу свідомо відмовився від політичної кар’єри. 
Адже українські повії, якщо їх порівняти з українськими політи-
ками, – просто янголи.

Знаєш, Євгене, здається, я взагалі не маю жодної власної 
таємниці! Зате старанно зберігаю деякі таємниці своїх друзів... 

– І останнє. Чи Ти не шкодуєш, що став українським пись-
менником?

– У Андрія Дементьєва є такий рядок: „Никогда, никогда ни 
о чём не жалейте...”. Навіть якщо завтра мене не буде – за чим 
шкодувати? Прожив аж 43 роки. Написав кілька десятків кни-
жок. Кохав і був коханим. Хоча... Якби починав усе спочатку, 
напевне, став би священиком.

розмову вів Євген Баран,
м. івано-Франківськ,

2007 р. 
Баран Євген. Сергій Дзюба: „Я вирішив не передплачувати і не 

читати „Літературну Україну” до кращих часів // Книжковий клуб 
плюс. – 2007. – № 12. – С. 26-28;

Баран Євген: Сергій Дзюба: „Сучлітпроцес у мене, в основному, 
асоціюється зі словом «сучий»…” // Дзюба Сергій. Як я був агентом 
ЦРУ: Дивовижні люди. Неймовірні історії, які відбуваються насправ-
ді [з радіоверсією на CD-диску]. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2008. – 
С. 228-236. 
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„у темі миротворців  
зарано ставити крапку…” 

Оголошено лауреата премії імені В’ячеслава Чорновола. 
Премією за найкращу публіцистичну роботу року в галузі жур-
налістики, яку з 2004 р. присуджує Держкомтелерадіо, нагоро-
джено журналіста з Чернігова Сергія Дзюбу – за публіцистичну 
книгу „Замінований рай” (з радіоверсією на CD-диску), що вийшла 
у видавництві „Чернігівські обереги”. У книжці розповідається 
про українських миротворців, які рятували наших моряків із за-
хоплених піратами кораблів, розміновували ліванські землі, під 
несамовитим шестигодинним обстрілом захищали найважли-
віші об’єкти в іракському місті Ель-Кут, ризикували життям у 
Косовому, Ефіопії, Еритреї, Ліберії, Сьєрра-Леоне, Грузії… 

– А починалося все з циклу передач, які я готував на ра-
діо „Новий Чернігів”, – розповідає Сергій Дзюба. – Це – радіо-
фільми тривалістю від двадцяти хвилин до двох з половиною 
годин. Для них я підбирав музику, шумові ефекти, тобто на-
магався наблизити оповідь моїх героїв до реальних ситуацій, 
про які йшлося. Матеріали не раз звучали в ефірі і викликали 
досить значний резонанс. Отож я створив і нариси про мирот-
ворців, опублікувавши їх у всеукраїнських та чернігівських ви-
даннях. Відгуки читачів спонукали працювати далі. Так наро-
дилася книга документальної прози „Замінований рай”. 

– Книжка мала ефект бомби, що вибухнула… Як Вам вда-
лося зібрати такі щирі, правдиві сповіді людей, котрих Ви 
раніше не знали?

– Герої книги – від солдата до генерал-лейтенанта. Я сам – 
капітан запасу. Знаю про службу в армії не з книжок. Тому ми 
говорили однією мовою, розуміючи один одного з півслова. Це 
були дійсно дуже щирі сповіді на різні, зокрема й гострі, теми: 

про солдат, які гинули через помилки командирів, про стосун-
ки наших вояків із місцевими мешканцями, котрі по-різному 
сприймали миротворців. Після виходу книги до мене звернуло-
ся дуже багато людей, яких вона вразила, зачепила, як кажуть, 
за живе. Зверталися й науковці, котрі тільки-но починають до-
сліджувати історію миротворчих місій. Їм дуже важливо знати 
деталі багатьох операцій, почуті від очевидців. 

Думки двох людей для мене були особливо важливі: мого 
друга, письменника, ветерана війни в Афганістані Василя 
Слапчука (доля якого й спонукала досліджувати цю тему) та 
генерал-лейтенанта Анатолія Собори, котрий очолював укра-
їнський миротворчий контингент в Іраку. З Анатолієм Іванови-
чем ми познайомилися після виходу книги. „Рецензія” генера-
ла була найкоротшою і найціннішою: „Усе правда!”.

– У Вашій книзі – дванадцять головних персонажів та сот-
ні історій – трагічних і радісних, героїчних і буденних, які ще 
називають окопною правдою. А яка розповідь особливо вра-
зила Вас?

– Мабуть, це історія дружби п’ятирічної іракської дівчинки 
Бітуль та майора Андрія Антонюка. Вони познайомилися у вій-
ськовому шпиталі, де український миротворець працював пе-
рекладачем, а маленька дівчинка сиділа біля хворої тітки, бо 
в зруйнованому вщент місті дитині більше просто нікуди було 
подітися. Серед стражденних, змучених бідою людей вона зна-
йшла рятівника, котрий розповідав їй казки з „Тисяча і однієї 
ночі”, вчив української мови та наших народних пісень. Дитина 
здивувала всіх, коли зворушливо заспівала на прощання „Несе 
Галя воду”. Зараз вони листуються. Бітуль підросла, але не 
забуває свого друга. Фото майора Антонюка з арабською дів- 
чинкою на руках я розмістив на обкладинці книги, бо ця друж-
ба – символ миротворчої місії, в якій брали участь українські 
солдати та офіцери. 
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– „Замінований рай” – це Ваша двадцять сьома книжка. До 
того були збірки поезій, прози, публіцистики, гумору, паро-
дій, перекладів, казкові повісті для дітей, пісні, радіоп’єси… 
Що далі? Тема миротворців для Вас уже вичерпана?

– Ні, навпаки вона тільки починається! До того ж, після ви-
ходу книги, мене знаходять співвітчизники, які за радянських 
часів воювали у В’єтнамі, Єгипті, Анголі, Мозамбіку, Сомалі, 
на Кубі… Вони хочуть, щоб їхню правду теж почули. Тому ста-
вити крапку зарано. Зараз працюю над продовженням.

– У книги – гарний початок шляху. Адже премія імені 
В’ячеслава Чорновола – то висока планка…

– Про конкурс я прочитав у газеті „Літературна Україна”. На-
діслав свою роботу поштою. Я не знайомий із членами журі і 
взагалі принципово не цікавився, хто оцінюватиме мою книжку. 
Навіть не телефонував, чи дійшла вона за вказаною адресою. 
Відверто кажучи, за справами про цю премію просто забув. І 
раптом отримую звістку з Києва про перемогу! Це – особливо 
приємно, бо свідчить про відсутність корупції або змови у під-
битті підсумків конкурсу (на жаль, сьогодні це сприймається 
швидше як виняток, аніж правило). Тому я – дійсно щасливий!

розмову записала Світлана Божко,
м. Київ,
2010 р. 

Божко Світлана. Сергій Дзюба: „У темі миротворців зарано 
ставити крапку…” // День. – 2011. – 26 січня. – С. 8. 

„я – звичайна людина, тому зовсім  
не переймаюся Книгою гіннесса…” 

Що сказати про Сергія Дзюбу? Він – не заздрісний і до-
брий, настільки взагалі доброю може бути людина. І це – 
письменник! Знаю його, здається, років сто, і увесь цей час 
він буквально дня не може прожити без книжки. Протягом 
року читає понад 400 романів, поетичних збірок, творів для 
дітей… Звик трудитися без вихідних та відпусток, а щоб 
трохи відпочити, із задоволенням ходить пішки – щодня, за 
будь-якої погоди, „накручує” по десять кілометрів. Також він 
постійно обливається холодною водою. А навесні, влітку та 
ранньої осені купається в Десні: цього року відзначив День 
Незалежності п’ятикілометровим запливом… 

Нещодавно Сергій та його чарівна дружина – письменни-
ця, науковець і журналіст Тетяна Дзюба прославилися про-
сто неймовірним, як для українських літераторів, міжнарод-
ним проектом „Вірші Сергія і Тетяни Дзюби 50-ма мовами 
світу”. З цього й почалася наша розмова.

– Сергію, у тебе й Тані – немало публікацій за кордоном. 
Відомі (навіть всесвітньо відомі!) письменники з усього світу 
перекладають ваші поезії. З чого все почалося? Як виник та-
кий дивовижний проект?

– Думаю, кожному письменнику хочеться, щоб його твори 
перекладали іншими мовами. На Заході це – звична справа, 
особливо щодо перекладів англійською. Тільки-но знайомиш-
ся з успішним європейським літератором, як він уже цікавить-
ся: „А ти публікувався англійською? Хто тебе переклав і де 
це надруковано?”. У моїх нових друзів вірші перекладені де-
сятьма – двадцятьма мовами. Письменники в Європі активно 
спілкуються між собою, постійно зустрічаються на цікавих імп-
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резах та книжкових ярмарках у різних країнах – в Німеччині, 
Швейцарії, Франції, Великобританії… Їм зовсім нескладно, за 
першої-ліпшої нагоди, з’їздити до Праги, Софії чи Варшави. 
Практично всі (і не раз) побували у США. Вони взагалі звикли 
багато мандрувати! 

Звісно, українські письменники поки що про таке можуть 
лише мріяти. На жаль, нашу літературу досі практично не зна-
ють у світі. Не читають не лише сучасних талановитих пись-
менників, а й класиків – Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю 
Українку, Михайла Коцюбинського… Починаєш розміркову-
вати про Григорія Сковороду і чуєш у відповідь: „А хто це?”. 
Прикро, бо ми – анітрохи не гірші за інших, а то й кращі, якщо 
говорити про українську поезію!

Взагалі, пропагувати своїх митців за кордоном має держа-
ва. Як це давно й успішно роблять США, Франція, Німеччина, 
Великобританія… Та й у скандинавів і поляків є чому повчи-
тися! На жаль, поки що українські можновладці не доросли до 
усвідомлення таких понять, як національна ідентичність, укра-
їнська культура, українська література. Тобто вони абсолютно 
не розуміють, що в літературу потрібно так само вкладати ко-
шти, як, наприклад, у спорт. Адже просто не привчені читати! 
Тому наразі у нас – єдиний вихід… 

– Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих!
– Авжеж. Тут для мене за взірець – Ігор Павлюк, який, по-

моєму, має всі шанси стати першим всесвітньо відомим укра-
їнським поетом. У нього вже є чудова англомовна збірка вір-
шів, яка вийшла в солідному американському видавництві, а 
також поетичні публікації в авторитетних літературних журна-
лах Великобританії. А нещодавно в Санкт-Петербурзі побачи-
ла світ його книжка віршів російською мовою. Я написав на неї 
рецензію з промовистою назвою „Єсенін. Висоцький. Павлюк”. 
Настільки був вражений і неповторною лірикою Ігоря Павлюка, 

і бездоганними перекладами! Знаю, що вже готова до друку 
його збірка польською… Одне слово, молодець!

Нас із Танею почали перекладати з легкої руки видатної 
письменниці, лауреата Національної премії України імені Та-
раса Шевченка Віри Вовк, яка вже багато років мешкає в Бра-
зилії. Пані Віра з власної ініціативи переклала добірку наших 
віршів португальською та німецькою мовами для антології су-
часної української поезії, яка вийшла в Ріо-де-Жанейро. 

Згодом з’явилися переклади англійською (дякуємо відомо-
му письменникові, співзасновнику легендарної Нью-Йоркської 
групи Богданові Бойчуку та поетесі зі США Любі Ґавур), фран-
цузькою, іспанською, італійською, грецькою, шведською, нор-
везькою, фінською, японською, китайською, корейською, пер-
ською, івритом, чеською, словацькою, болгарською, албан-
ською, сербською, хорватською, македонською, боснійською, 
литовською, грузинською, вірменською, білоруською, удмурт-
ською… 

Ігор Павлюк переклав нас російською (і готуються інші пу-
блікації в Російській Федерації). А науковці з Яґеллонського 
університету в Кракові Роксана Кжемінська, Анна Тилютка та 
Маріанна Хлопек-Лабо взагалі виявили бажання перекласти 
польською нашу поетичну книжку. Тобто на сьогодні маємо 
переклади 30-ма мовами світу. Проект продовжується – споді-
ваємося у перспективі надрукуватися 50-ма мовами. 

– Варто зазначити, що це – талановиті літературні пе-
реклади, адже над ними працюють письменники, науковці і 
професійні перекладачі художньої літератури!

– Тому їх і друкують та розміщують на сайтах. Додам – усі 
переклади безкоштовні. Згодом видамо книжку з усіма текста-
ми, біографіями й світлинами перекладачів.

– Так, це буде цікаво. А як ти взагалі знайомишся із зару-
біжними літераторами?
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– Головне, почати, а далі, переконавшись, що ми – люди 
нормальні і з нами можна співробітничати, вони зазвичай самі 
пропонують колег з інших країн – своїх приятелів. Кажу ж, там 
письменники активно між собою спілкуються і жодні кордони їм 
не заважають! Тож дякуємо відомим поетам: українці Анні Баг-
ряній, яка зараз мешкає в Македонії, болгарину Димитру Хрис-
тову, албанцеві Єтону Келменді, іранцеві Сограбу Рагімі, грузи-
ну Раулю Чілачаві, поляку Войцеху Пестці, Олександру Каба-
нову – одному з найпопулярніших і найталановитіших сучасних 
російських письменників, Інзі Крукаускене (творчий псевдонім 
– Inga Dream) з Литви, боснійці Сеіді Беганович, удмурту Петру 
Захарову, білорусці Лілії Бондаревич (Черненко).

Немало посприяли нам і македонська письменниця (укра-
їнка за походженням) Віра Чорний-Мешкова, голова Спілки 
українських письменників Словаччини, головний редактор лі-
тературного журналу „Дукля” та українського дитячого журна-
лу „Веселка” Іван Яцканин. 

Неабияк допомогли перекладачі художньої літератури: не-
втомна Ріта Кіндлерова – іноземка, а скільки зробила для про-
паганди української літератури в Чехії! (фахівці надзвичайно 
високо оцінюють її роботу, зокрема переклад романів Оксани 
Забужко), доктор філософії з Греції Фотіні Папаріга, Шауль Рєз-
нік та Адіф Екроні з Ізраїлю, Ееро Балк із Фінляндії, норвежець 
Дагфінн Фолдйой – перекладач романів Михайла Булгакова та 
Бориса Акуніна, японець Хіроші Катаока – кандидат філологіч-
них наук (до речі, дисертацію захистив у нашій державі), вірмен-
ка Наіра Давоян, українці Всеволод Ткаченко, Сергій Борщев-
ський, Іван Бондаренко, Юрко Позаяк, Надія Вишневська… Всі 
вони, як могли, підтримали наш проект. З усіма своїми перекла-
дачами я спілкуюся – щодня отримую по 5-10 листів. 

– Тобі часом упорядники Книги рекордів Гіннесса не теле-
фонували?

– Був один дзвінок, але з іншого приводу…
– Не важко здогадатися – ти ж три десятки своїх книжок 

присвятив дружині (на думку фахівців, це – очевидно, єдиний 
такий випадок в історії світової літератури)?!

– 40 книжок, якщо врахувати 9 радіокниг. Тобто все, що 
створюю, присвячую Тані: поеми і вірші, романи й оповідання, 
нариси і публіцистичні статті, есеї та рецензії, радіоп’єси й ра-
діосеріали, казки та інші твори для дітей, гумор і пародії, піс-
ні… Детективи, фантастику, пригодницькі книжки, мелодрами, 
документальні повісті і радіофільми на історичну та військову 
тематику…

– Неймовірно! І як на все це реагує дружина?
– Думаю, вона вже трохи звикла...    Власне, я ніколи не зби-

рався робити з цього якусь сенсацію. То – моя внутрішня потре-
ба. Врешті-решт книги – мої, кому хочу – тому й присвячую. Про-
те декому з літераторів-чоловіків це чомусь не подобається…

– Ну, ясно чому! Це ж імпонує їхнім дружинам – така вірність, 
ніжність, шляхетність… Взагалі, ти – надто позитивний, як 
для письменника, і це (з точки зору чоловіків) – підозріло!

– Однак я переконаний, що письменник має бути позитив-
ним: жити за Божими заповідями й спати зі спокійною совістю. 
Тому, як правило, головні персонажі моїх книг – справжні чо-
ловіки, здатні на героїчні, благородні вчинки: заради Батьків-
щини, коханих жінок, а інколи й зовсім незнайомих громадян. 
Взагалі ж, я – звичайна, нормальна людина, тому зовсім не 
переймаюся Книгою Гіннесса.

– Але ж ти прагнеш виокремитися, придумати щось нове. 
Наприклад, випустив книги у комплекті з радіокнигами, де 
говорять не актори, а реальні люди – безпосередні учасники 
всіх цих дивовижних історій. Тобто з твоєю допомогою вони 
відтворюють пережите. Персонажі книг грають самі себе!

– Я тоді почав працювати на радіо, і мене просто захопила 
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ця ідея. Ще раз переконався, що життя – значно цікавіше за 
будь-яку вигадану виставу чи кінофільм. Причому ми не за-
вжди працювали в студії – нерідко вирушали безпосередньо 
туди, де трапилася та чи інша пригода. Це неабияк допомагало 
моїм героям, адже вони – не професійні актори. Але в знайо-
мій обстановці люди, які, по суті, вперше говорили в мікрофон, 
раптом „розкривалися” і починали блискуче імпровізувати! 

Власне, і роман у міні-новелах для дітей „Потягуськи” ми зі 
співавтором – письменницею Іриною Кулаковською – готували 
спочатку для радіо, записуючи п’ятирічних малюків у дитсадку. 
За кожен запис всі юні учасники отримували від нашого ме-
цената банани. Радіосеріал звучав в ефірі практично щодня 
– протягом двох років! Його безупинно хвалили і лаяли, про-
те байдужих не було. Виконавці головних ролей одразу стали 
„зірками”. Вони підросли, пішли до школи, однак і досі успішно 
виступають із „Потягуськами” . 

– До речі, скільки бананів вони скуштували, доки готува-
лася ця книга? Може, ти рахував – просто з цікавості?

– Лічив не я, а меценат. Він і повідомив підсумковий резуль-
тат, який виявився символічним: 222 банани!

Втім, ми створили й 36 радіоп’єс. Тут я вже запросив профе-
сіонала – заслуженого артиста України, актора Чернігівського 
Молодіжного театру Олексія Биша. Але і сам не відмовився 
від спокуси озвучити головні ролі у власних виставах. Просто 
в студентські роки грав у спектаклях театру „Поклик” Київсько-
го державного університету імені Тараса Шевченка, а також 
змагався в КВН – мої тодішні колеги по гумору нині знімаються 
в кіно, служать у театрах (саме так вони й висловлюються: ак-
тори служать, а, скажімо, підводники ходять морями-океана-
ми), працюють у редакціях провідних українських газет і жур-
налів. А Олександр Ткаченко тепер – генеральний директор 
каналу „1+1”…

Звісно, не мені судити, але радіо „Новий Чернігів” було до-
волі популярним (ми також працювали і в ефірі радіо „Мело-
дія”). Тому досі не розумію, чому чернігівська міська влада 
його закрила. Хіба ріжуть курку, яка несе золоті яйця?

– До того ж, у всіх своїх книгах (і радіокнигах) ти чудово 
розповідаєш про Чернігів та його мешканців – пропагуєш рід-
не місто на увесь світ! От, справді, немає пророка у своїй 
Вітчизні…

– Я люблю Придесення! І люди тут є надзвичайні, про яких 
просто гріх не написати. Тому, що б не трапилося, продовжу-
ватиму свою справу. 

– Втім, серед твоїх персонажів – немало і відомих людей!
– В основному, це – письменники, актори, художники, му-

зиканти, науковці, космонавти, військові, спортсмени… Зви-
чайно, я спілкувався і з нашими політиками: президентами, 
прем’єрами, спікерами, народними депутатами, однак такі 
інтерв’ю – не для книжок. Українські політики, по суті, не роз-
мовляють, а виголошують гасла. Подібна риторика не витри-
мує випробування часом. А в книгах має бути добре і вічне.

– Ти спілкувався з Георгієм Ґонґадзе – незадовго до його 
загибелі…

– У 2000 році я очолював громадську організацію журна-
лістів „Чернігівський медіа-клуб”. Тоді інтернет ще не був 
таким популярним. Принаймні сам я ним не користувався. 
Але друзі показали мені ксерокопії матеріалів з „Української 
правди”. Автор вирізнявся безперечним талантом, а ще – 
сміливістю, інтелектом і почуттям гумору. Звісно, захотілося 
більше дізнатися про нього. Ми тоді мало не щотижня про-
водили творчі зустрічі з відомими й цікавими людьми, тож 
запросили Георгія завітати до Чернігова на таку дружню імп-
резу. Він одразу ж погодився і незабаром приїхав – життєра-
дісний, усміхнений, вишуканий у манерах, на диво молодий, 
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попри участь у війні й тяжке поранення. 
Ми легко перейшли на „ти”. Своє ім’я – Георгій – він вимов-

ляв через „Ґ”. Втім, представившись: „Ґеоргій Ґонґадзе”, запро-
понував: „Можна просто Ґія”. Так ми його й називали. Гість го-
ворив жваво, із задоволенням: на одне моє слово він вимовляв 
сто. Однак це не було нав’язливо – відчувалося, що Георгій 
звик до публічності. Він виявився буквально невичерпним дже-
релом інформації. Вражали його життєвий досвід, простота й 
водночас – гідність та волелюбність, колоритний грузинський 
темперамент і гарна українська мова.

Звісно, не обійшлося й без дискусії. Як відомо, у 1991 році 
Георгій Ґонґадзе брав участь у антиурядовому повстанні в Тбі-
лісі проти тодішнього президента цієї країни Звіада Гамсахур-
діа. Ґія називав його диктатором, пояснював, що Гамсахурдіа 
узурпував владу й люто переслідував політичних опонентів, 
до яких потрапив, як „ворог народу” (під номером 28), і тато 
Георгія – Руслан Ґонґадзе – відомий грузинський режисер- 
кінодокументаліст.

Проте нам складно було повірити, що Звіад Гамсахурдіа, 
котрий на той час вважався символом свободи й демократії, 
син видатного письменника Константіне Гамсахурдіа (автора 
одного з моїх улюблених романів – „Десниця великого май-
стра”) – кривавий диктатор, як стверджував Георгій. Тим біль-
ше, тоді у Чернігові мешкав в еміграції близький соратник Зві-
ада Гамсахурдіа – колишній депутат грузинського парламенту, 
класик сучасної грузинської літератури, кінорежисер, актор 
і журналіст Гурам Петріашвілі (потім він переїхав до Києва), 
який зовсім інакше розповідав про антизвіадистський заколот 
у його країні і дуже негативно оцінював діяльність промосков-
ського ставленика Едуарда Шеварднадзе.

– Георгій щось говорив про свої стосунки з Олександром 
Морозом?

– На пряме запитання: „Ти – людина Мороза?” він відповів, 
що працює виключно на себе, як вільний, незаангажований 
журналіст. Звісно, у нього є власна громадянська позиція, тому 
й бореться з несправедливістю, критикує владу. Адже ЗМІ по-
винні контролювати дії можновладців, гостро реагуючи на їхні 
ганебні вчинки. З політиком Олександром Морозом „Україн-
ська правда” конструктивно співробітничає, але Олександр 
Олександрович – не роботодавець. 

Ми поцікавилися у гостя, чи він не боїться, оприлюднюю-
чи компромат на Леоніда Кучму та оточення президента. Ґія 
похитав головою, і почав спокійно розповідати, що за ним 
стежать якісь підозрілі особи, однак це аж ніяк не вплине на 
об’єктивність матеріалів у його інтернет-виданні.

Відверто кажучи, ніхто з нас і гадки не мав, яка небезпека 
чатує над Георгієм Ґонґадзе. Так, в Україні опозиційним журна-
лістам погрожували, але їх не вбивали…

– Ти читав книгу відомого письменника-дисидента Віктора 
Єрофєєва „Енциклопедія російської душі”? Про неї багато дис-
кутують – і в Росії, і в Україні. Єрофєєв відверто розмірковує 
про трагедію своєї нації, саркастично висміюючи її недоліки…

– Читав – правда, не в оригіналі, а в перекладі Василя Шкля-
ра, який побачив світ торік у видавництві „Ярославів Вал”. Я 
навіть занотував деякі висловлювання російського літератора: 
„Не даремно росіяни змішалися з татарами, і тепер незрозумі-
ло, чи то була Куликовська битва, чи просто громадянська вій- 
на. А якби росіянам насправді не сподобалася Візантія, мож-
на було б, як на те пішло, перефарбуватися в католицтво. За-
просили чи не запросили слов’яни варягів княжити – незначна 
суперечка, а те, що могли запросити (теж мені, знайшли кого: 
північних дикунів!), не впоравшись із собою, це точно. 

Як важливо вміти не справлятися із собою, не бути жандар-
мерією власної особистості! Усі із собою справляються, причі-
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сують інстинкти, стрижуть нігті, читають газети, а ми не справ-
ляємося. Ні з собою, ні один з одним. Ми вище за це.

Проте й інші теж із нами не справляються. Варяги не впо-
ралися. Царі дали маху. Навіть Петро Перший не впорався. 
Бороди голив, стрільцям голови рубав, хуй у царя стояв, нічого 
не вийшло.

Росію час нарешті колонізувати. Як Африку. Колонізація 
Африці допомогла. Проклали дороги, стовпчики уздовж них 
поставили, червоно-білі, як у Франції. Навчилися казати „дя-
кую” і „будь ласка”. Завезли в крамниці нормандські сири. Не 
все, звичайно, вийшло, не всі полюбили сири, животіють, як і 
раніше, гаснички світять, але щось усе-таки вдалося.

Попросити, щоб росіян колонізували. Без усяких потурань. 
Кого попросити? Тільки не німців. У тих нерви слабкі. Можуть 
росіян перебити. Вигідніше всією Росією попроситися до Японії 
новим островом. Або, за прикладом Аляски, відійти на торгах 
за сім мільйонів. І росіяни навчаться їсти нормандські сири, за-
пивати їх бургундським вином. Зміняться нечувано. Але само-
бутність залишиться. Як у африканців. Ті все одно їдять рука-
ми. Вірять у своїх, не французьких богів. Носять божественний 
одяг бубу з королівською гідністю. Чим Росія гірша за Африку? 
А якщо гірша, якщо у нас немає бубу, немає хисту гідно носити 
одяг, немає гнучкості в пальцях і танцях, що тоді?”. 

Безперечно, написано талановито, тому книжка й стала 
бестселером. Однак надто вже зневажливо росіянин Єрофє-
єв відгукується про своїх співвітчизників! Так, звісно, наш ви-
датний меценат Євген Чикаленко теж інколи не витримував, 
називаючи у хвилини відчаю земляків „підлою нацією”. Але він 
віддано любив Україну – не лише до глибини душі, а й до гли-
бини власної кишені: навіть свою землю продавав, щоб знайти 
гроші на випуск української газети! 

Власне, є українці і є „хохли” – люди, які ганьблять своє, 
національне. За походженням вони – начебто українці, однак 

із тих чи інших причин перетворилися на манкуртів – персона-
жів відомого роману Чингіза Айтматова. Наші класики (Тарас 
Шевченко, Іван Франко, Пантелеймон Куліш…) засуджували 
„хохлів”, проте ніколи не паплюжили Україну. А Віктор Єрофє-
єв зневажає свою Вітчизну. У нього росіяни – втілення зла на 
землі! Підступні, свавільні, облудні, нахабні, тупі, жадібні, жор-
стокі, заздрісні, байдужі, продажні, ліниві… Почитати Єрофєє-
ва – ну, просто виродки якісь! І все це написав росіянин. Як же 
треба ненавидіти свою націю, щоб отак звинуватити її в усіх 
смертних гріхах?!

Пригадую, з якою любов’ю говорив про рідну Грузію Георгій 
Ґонґадзе. А які проникливі, прекрасні вірші присвятили рідній 
землі Рауль Чілачава та Гурам Петріашвілі, котрі вже десятки 
років мешкають в Україні! Можна не шанувати Едуарда Ше-
варднадзе, як пан Гурам, і водночас бути великим патріотом 
Грузії. Це – нормально. А те, що робить „господін” Єрофєєв… 
Є такий вислів – „п’ята колона”. Це – про нього.

– Що ти зараз читаєш?
– Вірші російського поета Ігоря Губермана. Мені там спо-

добалося про політичну ситуацію, адже скрізь – одне й те ж: в 
Росії, Україні, Білорусі… 

Одна мечта всех краше и светлей,
Одну надежду люди не утратили – 
Что волки превратятся в журавлей
И клином улетят к ебени матери! 

 розмову записав василь Слапчук,
лауреат Національної премії україни імені тараса Шевченка,

почесний громадянин Луцька і волині,
м. Луцьк,

2012 р.
Слапчук Василь. Сергій Дзюба: „Нашу літературу практично 

досі не знають у світі…” // Укр. Літ (літературний портал Націо-
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нальної спілки письменників України). – 2012. – 25 жовтня. 
Слапчук Василь. Сергій Дзюба. Той, що всі книжки присвячує 

дружині // Хвиля Десни. – 2012. – 15 жовтня.
Слапчук Василь. Сергій Дзюба: „Я – звичайна людина, тому зо-

всім не переймаюся Книгою Гіннесса” // Європейська Україна. Укра-
їнський Просвітницький інститут. – 2012. – 21 жовтня.

Також міжнародний літературний проект «Вірші Сергія і Тетяни 
Дзюби 50 мовами світу» підтримали й інші українські та закордонні 
ЗМІ, зокрема газета Верховної Ради України – „Голос України”:

Павленко Сергій. Вірші чернігівських поетів Сергія і Тетяни 
Дзюби вже переклали тридцятьма мовами! // Голос України. – 
2012. – 20 жовтня.– С. 12.

 

Замість післямови
Міжнародний проект „вірші Сергія і тетяни Дзюби 50-ма 

мовами світу” завітав на всі континенти. Поезії відомого 
чернігівського подружжя перекладені вже 36 мовами і 
надруковані в 23 країнах! 

Все почалося з видатної письменниці, Шевченківської ла-
уреатки Віри Вовк, яка мешкає в Бразилії. Пані Віра з влас-
ної ініціативи переклала добірку віршів талановитого по-
дружжя з Чернігова португальською і німецькою мовами для 
поетичної антології, що побачила світ у Ріо-де-Жанейро.  
А невдовзі поезії Сергія і Тетяни Дзюби почали перекладати ав-
торитетні письменники, перекладачі й науковці з усього світу. 

Наприклад, надійшов переклад албанською – над ним пра-
цював Єтон Келменді (Бельгія) – всесвітньо відомий албан-
ський поет, твори якого опубліковані 22-ма мовами світу, лау-
реат Великої міжнародної премії „SoLenzara” (Париж) і Націо-
нальної премії „Din Mehmet” (Косово), член Асоціації європей-
ських професійних журналістів (Брюссель) та Академії наук і 
мистецтв Європи (Париж). 

Також вірші Сергія і Тетяни Дзюби переклали громадянин 
Швеції, знаний іранський поет Сограб Рагімі – шведською мовою 
(за сприяння перекладача з фарсі Надії Вишневської), видатний 
грузинський і український поет Рауль Чілачава, класик сучасної 
латиської літератури Імант Аузінь, популярна поетеса з Литви 
Інга Крукаускене (Inga Dream), лауреат національних літератур-
них премій Болгарії Димитр Христов (за сприяння Анни Багряної), 
відома перекладачка української художньої літератури, зокрема 
романів Оксани Забужко, з Чехії Ріта Кіндлерова, голова Спілки 
українських письменників Словаччини, головний редактор  літе-
ратурного журналу „Дукля” Іван Яцканин, доктор філософії з Гре-
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ції Фотіні Папаріга, білоруська письменниця, лауреат міжнарод-
них премій Лілія Бондаревич, кандидат філологічних наук Хіроші 
Катаока з Японії (разом з українським науковцем Наталією Борт-
нік), норвезький перекладач романів Михайла Булгакова та Бори-
са Акуніна Дагфінн Фолдйой, президент Удмуртського ПЕН-клубу, 
головний редактор журналу „Инвожо” Петро Захаров (Російська 
Федерація, Удмуртська автономна республіка)… 

Отож на сьогодні поезії талановитого подружжя перекладені 
36 мовами: англійською (Богдан Бойчук, Люба Ґавур), російською 
(Ігор Павлюк, Володимир Ільїн), іспанською (Сергій Борщев-
ський), французькою (Всеволод Ткаченко), італійською (Надія 
Трускавецька), китайською (Ярослав Щербаков), корейською 
(Вікторія Жила), перською (Надія Вишневська), івритом (Шауль 
Рєзнік, Адіф Екроні), сербською і хорватською (Юрко Позаяк), 
польською (Войцех Пестка, Роксана Кжемінська, Анна Тилютка, 
Маріанна Хлопек-Лабо), фінською (Ееро Балк), македонською 
та есперанто (Віра Чорний-Мешкова), боснійською (Сеіда Бега-
нович), словенською (Бістріца Миркуловська), угорською і румун-
ською (Томаш Вашут), вірменською (Наіра Давоян), японською, 
німецькою, португальською, шведською, норвезькою, грецькою, 
болгарською, чеською, словацькою, албанською, латиською, ли-
товською, естонською, грузинською, білоруською, удмуртською… 

На черзі – переклади арабською, турецькою, таджицькою, 
азербайджанською, конголезькою, чуваською, ромською (ци-
ганською), кримськотатарською мовами…  

До речі, знані письменники, перекладачі художньої літера-
тури та науковці з різних країн перекладають вірші талано-
витого українського подружжя безкоштовно. Переклади роз-
міщуються на сайтах і публікуються в закордонних виданнях 
(взагалі, твори чернігівців побачили світ уже в 23 країнах). 
Проект підтримали, зокрема, газети Верховної Ради і Кабінету 
міністрів України –„Голос України” та „Урядовий кур’єр”, найпо-

пулярніший портал про книжки „Буквоїд”, авторитетні часописи 
„Всесвіт”, „ШО”, „Літературна Україна”, „Українська літератур-
на газета”, „Література і життя”, „Золота пектораль”  (Україна),  
„Читалище”   (Болгарія), „Babylon” (Чехія), „Lublin” (Польща), 
„Инвожо” (Удмуртська республіка, Росія), друзі з соціальної 
мережі „Facebook”, літературознавець з Ізраїлю Адіф Екроні 
– упорядник збірника сучасної української поезії „Тумани” (в 
перекладі івритом). Зараз готуються публікації віршів Сергія і 
Тетяни Дзюби в Японії, США, Швеції, Албанії, Македонії, Поль-
щі...  

Міжнародний літературний проект буквально за рік став 
настільки успішним і резонансним, що його вирішено продо-
вжити. Отож тепер поезії чернігівців планується перекласти 50 
мовами. У підсумку побачить світ ошатно видана книга – з вір- 
шами українською, усіма перекладами, світлинами та біогра-
фіями учасників проекту.

Є вже й нові цікаві пропозиції. Так, Сергій і Тетяна Дзюби 
взяли участь в поетичному українсько-естонському проекті 
„Червона книга України” (українською, англійською та естон-
ською мовами). Перекладачі з Польщі Роксана Кжемінська, 
Анна Тилютка і Маріанна Хлопек-Лабо виявили бажання пе-
рекласти польською цілу збірку віршів Сергія і Тетяни. Зараз 
поет Володимир Ільїн перекладає велику добірку російською. 
Немало віршів чернігівців переклала у США англійською мо-
вою Люба Ґавур. У свою чергу Сергій Дзюба разом із перекла-
дачем з фарсі Надією Вишневською переклав вірші відомого 
іранського поета Сограба Рагімі. Також зусиллями Сергія і його 
дружини в Чернігові побачили світ чотири книги білоруської 
письменниці Лілії Бондаревич…

Унікальний проект продовжується! 
віталій Леус,

член Національної спілки письменників україни,
м. чернігів   



Книга побачила світ за сприяння: 

голови Чернігівської обласної організації Національ-
ної спілки журналістів України, генерального директора  
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