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Ю Р І Й Ш Е Р Е Х 

ЕТЮДИ П Р О » Н Е З Р О З У М І Л Е « В Л І Т Е Р А Т У Р ! 

/. ПОЕЗІЯ ВАСИЛЯ БАРКИ 

нас чути нарікання, що література наша непри
ступна і нецікава читачеві, що письменники пи
шуть чи не для самих себе, а читачам нічого чи
тати. Справедливість вимагає сказати, що таке ста
новище існує не тільки в нас, а і в усіх культур
них країнах. Ось, наприклад, один з чільних сучас
них французьких літераторів Жан Полян пише: 
«Кожному відомо, що тепер є дві літератури: пога
на, яку не варт читати (і яку дуже багато читають). 
І добра, якої не читають. Це між іншим окреслюють 
як розрив між письменником і публікою«. Можна 
було б додати, що таке становище характеризує 
всяку творчу, не епігонську епоху розвитку всіх 
літератур. 
Тут — слово критика: 
Ми виховуємося для мистецтва, і ми розуміємо та
ке мистецтво, на зразках якого ми виховані. Якщо 
ми сприймаємо народну пісню, то це тому, що ви
росли в її атмосфері. Якщо ми легко схоплюємо 
т. зв. »реалістичні« твори, то це тому, що ми зро
стали на них, зокрема вони лежать в основі сучас
ної шкільної науки літератури. Нове мистецтво 
»незрозуміле«, поки ми себе відповідно не виховали. 
Перший етюд про »незрозуміле« в літературі при
свячуємо поезії Василя Барки »Батько й син«, умі
щеній у журналі »Хорс«, ч. 1. 

1. 
Підноситься завіса. Людей на сцені ще нема. Є де
корація. Вона дає перший тон, перший ключ. 
Декорацію можна намалювати з фотографічною 
точністю. Можна дати кілька натяків. Можна дати 
синтезу. 
Поет починає з образу декорації. Він не називає і 
не дає суми ознак. Він вириває дві прикмети. Чи
тач з них мусить відновити цілість. Але вони див
ним робом суперечать одна одній. »Аж при землі 
тремтить на вітрі зелена ярина«. Це перша прик
мета, перший образ. Образ пізньої весни 
А зразу слідом другий образ — образ віт
ру, що односить птиці на південь, за море (за грім 
ція, то декорація. Що ж мусить намалювати худож
ник-декоратор — уява читача: травневий пейзаж 
чи вересневий? Як вийти з суперечносте? • Може 
пошукати нових деталів? Трошки далі читаємо про 
перекотиполе, що котиться стернями. Виходить, 
осінь? Але ще далі знов повертається образ ярини. 

,-,Веселитися ж і радуватися треба було, що брат ТВІЙ СС.'І 
мертвий був та л ожив і згинув,оув та Й знайшовся". 

Луна, 1у, 'іі (,,Притча про блудного сина'*). 

Отже, згадка про ярину — це не був недогляд, ви
падковість. 
Але як може бути весна і осінь водночас? Розгадку 
приносять рядки: 

... нагада про вічний добрий сонця сміх 
в степу і чайок пару —• 
— і пару чайок над солончаками, 
І — верби! — мармур храм над вами. 

Не говорімо вже про те, що і в цьому пейзажі є 
образи ніби несполучні: сонце і хмари. Тверезий, 
»матеріялістичний« .розум, припустімо, примирить 
їх, одвівши хмарам тільки якусь певну частину не
босхилу. Але звернімо увагу на інше: вічний доб
рий сонця сміх в степу. Хіба вічно сміється сонце? 
Хіба не ховається воно за хмари? І хіба його усміх 
завжди добрий? Хіба не випалює воно степ своїм 
лютим промінням? 

З погляду емпіричної даности, звісно ж, сміх сон
ця і не вічний, і не добрий. Але він такий в ідеалі. 
В тій найхарактеристичнішій типовості, яку мас 
викрити поет. Перед нами не образ сонця, як воно 
було в певному місці в певну годину певного дня. 
Сонце, що світить у поезії Василя Барки, не емпі
ричне, а ідеальне. Субстанційне, сказати б. Тому до 
речі і чайок у вірші пара. Орнітолог не мусів би 
зробити з цього висновку, що степові чайки завж
ди літають тільки парами. Вони літають так у пое
зії Василя Барки. Вони так літають у степу, який 
нам показує поет. 

Те, що тут робить поет, у принципі не нове. Річка 
в народній пісні завжди бистра. Хмара чорна. 
Вітер — буйний. Море — синє. В дійсності на Ук
раїні далеко більше тихих і застояних річок, ніж 
бистрих, хмари частіше бувають сірі, ніж чорні, мо
ре — зелене, сіре і чорне, ніж синє. Але народна 
творчість цікавиться не емпірикою поодиноких 
станів, а охопленням синтетичного образу. Це пря
ма протилежність імпресіонізмові. Імпресіонізм роз
кладає і в розкладі шукає мимолітної подібности. 
Народна пісня синтезує і прагне сутнього і істот
ного. Василь Барка не копіює народну пісню, але 
діє її методою. 

Те, що йому потрібне, -— синтетичний образ з укра
їнського степу. Він шукає цей образ у вічному до
брому сміху сонця, в мармурі хмар над вербами, 
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Б польоті пари чайок. Він його шукає в ритмічному 
схилянні яри ни під подувом вітру, в бігу перекоти
поля по стернях, у відлітанні птиць над простором 
степу на південь. І тому для нього не мас жадного 
значення, весна чи осінь у його вірші. І весна, і 
осінь — тими рисами, які істотні для образу степу. 
Так поводився з часом і простором автор олоіьа о 
полку Ігоревім. Згадаймо штч .прославии. припу
стімо, що княгиня може говорити з сонцем і влром. 
Але говорити з дншром, стоячи в Ііутивлі на місь
ких мурах.' Ні, це емпірично цілком не можливо. 
Але це можливо за логікою образу. Ярославна го
ворить з силами природи, з суоетанцією українсько
го степу. Чи можна усунути дншро з цього ооразу? 
Не згадуємо вже про те, що вітер чи не одночасно 
зі словами Ярославни метає ворожі стріли на Іго
реве військо, а сонце чи не одночасно спалює це 
військо! Охочі хай пригадають і симультанність 
різних, дій в ооразі втечі Ігоря з полону. 
Мистецтво Середньовіччя знало цю високу доско
налість симультанности — і в поезії, і в малярстві, 
і в театрі, дооа раціоналізму і позитивізму втрати
ла и. Тепер мистецтво Заходу напружено відоудо-
вуе це вміння. Василь Барка роопть це, спираючи
ся на українські національні джерела, bin у них 
знаходить методу, за якою тужить сучасне ми
стецтво Заходу, будувати оораз за внутрішньою ло
гікою самого ооразу, а не за пласкою емпірикою ма
теріалістично сприйманого світу. Бо симультан
ність — тільки один з часткових виявів цього за
гального спрямовання.' Останній, хто в нас умів це 
рооити, був Шевченко. Згадаймо хоч Ои викори
стання в нього символа Дніпра, прекрасно проана
лізоване Єнсеном у його книжці про Шевченка. 
Повернімось до поезії Барки. Симультанність не ви
ключає емпіричних моментів. Поезія починається 
ввечері (»Ясновишневий вечір: свічка мила хмари
ни запалила«), а кінчається вранці. Але знову: ра
нок і вечір узяті не в поодинокості й неповтор-
ности одного конкретного, явища. Вони взяті в своїй 
незмінній, вічній сутності. Такі бувають вечори й 
ранки в українському степу. Такі вони є. Це — 
ритуал самовиявлення українського степу. Так 
вічно повторюється ритуал релігійної відправи. 
Ритуальність Барчиних образів стверджується, ко
ли від природи перейдемо до людей. Герої поезії 
рухаються велично і врочисто. їх жести, їх пове
дінка — такі, як вони бути мусять. Вони традицій
ні, усталені, непреложна. Ось старий батько зу
стрічає сина, що повернувся з довгих і трагічних 
мандрів: 
Без слова, очісин на батькових рукавах витирає, 

коліна приклонивши. 
Не правда ж, це біблійна сцена^ Велична, проста — 
і наскрізь з погляду »матеріялістичної« дійсности 
умовна. Може так і не буває в наші дні? В усякому 
випадку статистика не потвердила б типовости та
кої сцени. В натуралістичному романі чи оповіданні, 
звичайно, наші герої б «кинулися один одному в 
обійми*. При докладнішому описі у них котилися б 
по щоках сльози радости, вони б тремтіли від 
щастя... Боже мій, кожний гімназист міг би допи
сати цю сцену. 
Барчині герої велично-ритуальні. І тому вони далі 
вершать коло своїх, дій. Надходить ніч: 

Нагомонилися, як слід, 
надивувалися на світ 

і — спати! 
Одному критикові було смішно, що Барка послав 
своїх героїв у такій урочистій поезії спати. Але 
спання — така ж невід'ємна частина ритуальної по
ведінки персонажів Барки, як батьківська любов, 
повернення блудного сина і єдність з природою. Ри
туальність не означає псевдопатетики і контурів. 
Ритуальне — життя простої людини, простих душ. 
І е поезія в цій простоті і велич у непорушності по
буту. А він, побут, такий же непорушний, як і сміх 

сонця, як політ пари чайок, як той вітер, що ^на-
скрізним образом проходить крізь усю поезію,"^— 
колишучи куряву над сірим шляхом і нахиляючи 
рукав тополі. 
Тому і перший вихід батька на шлях (і в поезію!), 
який можна було б сприйняти емпірично: 

Виходить дід на сірий шлях, 
долонею од сонця очі слізні затіняє, 
червоні очі — 

не треба сприймати емпірично. Це не конкретний 
образ конкретного діда в конкретний вечір на кон
кретному шляху. Ні, це вічний оораз батьківства, 
що дожидає блудного сина, образ українського сві
ту, що чекає своїх заблуканих у світах дітей, які 
до нього мусять повернутися. І вже безпосереднє 
продовження підкреслює це, переносячи дію недво
значно в плян понадчасовости: 

— сина з чужедальних земель виглядає. 
Терплячу душу скорб скрушае. 

Скрушає не тільки тепер, не тепер, а вічно. Як віч
но — в пляні логіки образів — виглядає батько си
на на шляху, як вічно плачуть його старечі очі. 
І в світлі цього ми зрозуміємо і те, чому таку не
стерпно яскраву сяйну єдність становлять у поезії 
Барки люди й природа. Бо де вперше помічає бать
ко сина? 

Когось аж коло сонця примічає 
воно ж спада наниз в огненний рай. 
проз двох людей проміння вівши. 

Так, сонце обтікає і оточує батька й сина, як вогонь 
оточує в багатьох релігіях потойбічний світ. Таку 
єдність людини й природи в нас знало Слово о пол
ку Ігоревім. Барак не наслідує жадного конкретно
го місця геніяльного епосу. Але він виходить із сві
товідчування, близького Слову. 

І ще один деталь упадає тут в очі. Ренесанс і пізні
ші часи шукали одноцентрової картини. Все мусіло 
бути дане в перспективі так, ніби маляр (і глядач) 
бачать усе з однієї уявної точки. Цього ніби не по
требувало Середньовіччя. Воно могло малювати 
картину зразу а, різних точок. Своєрідна, можна на
звати, синлерспективність, сполучення кількох пер
спектив в одній картині. Такої синперспективности 
шукає сучасне малярство. її шукає і Барка. Справ
ді: ось батько примічає когось коло сонця. Це одна 
перспектива. Але коли ми бачимо їх обох, обведе
них соняшним промінням, то це вже перспектива 
інша. Вона накладена на першу. Вони співіснують. 
Бо .і тут веде не пласка емпірика мистецького спо
стереження, а розгортання внутрішньої лстіки об
разу. 
Поезія Василя Барки — вияв такого світосприй
мання, що засобами синхронности й синперспектив
ности шукає виявити понадчасові сутності україн
ського світу. Ці шукання, формально збігаючися з 
шуканнями сучасної західньої поезії й мистецтва 
взагалі, не наслідують їх. Вони ростуть з ґрунту 
українського Середньовіччя, як воно збереглося 
в писаних текстах і народній творчості. 

2. 
Світ, що стоїть у центрі Барчиного вірша,, — тради
ційний світ української патріярхальности. Склад
ники природи і складники людського існування 
гармонійно поєднані в ньому. Вони невіддільні одні 
від одних. Вони вічні в своїй злученості, позаепо-
хальні, понадісторичні. Не дивно, що поет шукає 
засобів змалювати їх у нашій прастарій традиції. 
Дума, євангельська традиція, Шевченко, ранній Ти
чина — ось головні вчителі і джерела поезії Барки. 
Чи поет стилізує й відтворює їх, чи продовжує й 
розгортає? — ось питання, на яке слід знайти від
повідь. 
Зовнішня форма поезії Барки передусім нагадує 
нам думи. Рядки нерівного розміру і речитативного 
характеру; рими часто дієслівні (включаючи ін-
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фінітивні й дієприслівникові): затіняє -виглядає— 
скрушає — наздоганяє; вівши — приклонивши; до-
свічати — прилітати... Повна свобода від строфіч
них обмежень — аж до того, що є рядки, що ніби 
лишаються поза римами в загалом римованому 
вірші (7, 31, 47), виразна перевага жіночих рим над 
чоловічими — це незаперечно веде нас до народних 
дум аоо до їх стилізацій типу 'Гичининої »Думи про 
трьох вітрів«. 
Одначе хоч трошки уважніший пригляд до ритмі
ки поезії захитає це перше враження (на яке вже 
впіймалося кілька критиків). .Увесь Барчин вірш — 
послідовно і без відхилень ямоїчний, що, звичайно, 
в речитативному вірші дум річ цілком неможлива. 
Серед рим поруч можливих у думах є чимало ціл
ком модерних і для дум протипоказаних, особливо— 
послідовне римування різних частин мови, що пря
мо перечить принципові паралелізму рядків, вирі
шальному в думах (на вітрі — хитрі, зміг — сміх, 
сину — - спочину та ін.). 
Пригляньмося до деяких особливостей Барчиного 
ямбу. Сам собою він у поета такий, що дуже легко 
може зробитися рубаним: навдивовижу правиль
ний, без регулярних цезур, без якихось повз у ме
жах рядка. Одначе руоаним він за рідкими винят
ками не стає. Цьому на перешкоді, поперше, різно-
розмірність рядків. Вона перешкоджає автоматич
ності і скандуванню, вона веде до певної речита
тивности. Ще більше сприяє речитативності послі
довне впровадження можливо довгих слів, що при
водить до браку наголосів на багатьох стопах (піри-
хїїчність). У цьому шуканні довших слів одна з 
причин нахилу Барки до префіксованх дієслів (на
здоганяє, виіскрюється, досвічати — там, де могло б 
бути просто: доганяє, іскриться, світати); нахилу до 
пестливих і здрібнілих форм (перекотиполенко, буй
ненький, тополенька); нахилу зліплювати два сло
ва в одне (гсрод-руіна, хмара-піна, татко-ненька — 
група з одним головним наголосом і другим друго
рядним, тоді як у сполуках слів зруйнований го
родок, спінена хмара, татко і ненька — було б два 
сильні наголоси). Таке оминання потрібних за рит
мом вірша наголосів змушує в інтересах рівноваги 
розтягати наголошені склади в регулярно наголо
шених стопах, а наслідок цього — речитативність. 
Нарешті інерцію безпавзної ямбічности розбивають 
є. jambements (переноси фрази в новий рядок вір
ша), скупчені зокрема на початку і в кінці поезії, 
як от: »Тремгить на вітрі зелена ярина«; »Свічка 
мила, хмарини запалила«; »Очі слізні затіня« чер
воні очі, »Ти буйненький, «довієш, вітроньку;: 
«Коло хати радіє всі рідня« тощо. Ejamb men s ма
ло типові для дум, де як правило рядок збігається 
з синтаксичним членуванням. Уже в Тичининій 
»Думі про трьох вітрів« можна їх спостерегти. Бар
ка робить з них систему. 

І що найцікавіше: формально відходячи цим від 
поетики дум, він наближається до духу її. У ме
трично незорганізованих рядках дум enjambements 
розривали б тканину мови і порушували б речита
тивність. Навпаки, в ямбічних рядках поезії Барки 
переноси фраз порушують одноманітність ямбу і зму
шують — у зв'язку з тим, що відзначено перед цим, 
— вимовляти вірш не рубано, а розтяжно. 
Додаймо до цього витончену звукову організацію вір
ша. Звукові повтори здебільшого непомітно прой
мають звукову тканину вірша; дуже рідко вони 
впадають в око. Бо як правило вони обмежуються 
на самих приголосних, як от: ТРемтить на віТРі 
(тр-тр); оДНось на півДеНь (дн-дн); ясноВиШневий 
ВеЧір, сВіЧка (вш-вч-вч); МаРМуР хМаР (мр-мр-
мр); ЗіНиці ЗатіНяє (зн-зн); РаДіє вся РіДня (рд-рд); 
а враНЦі промені від соНЦя (нц-нц)... Не без впливу 
звукових повторів є те, що дід — не сивий, а всу
переч пуристичним вимогам сідий (»Сідий, як 
місяць, дід«), бо саме слово СІДий звуками корес
пондує зі словом ДІД. Уся ця інструментація при
глушена. Вона майже ніде не виходить на поверхню 
(за винятком рядків »ї ЧАйок пару — пару ЧАйок 

над солонЧАками« з їх нагнітанням звуків Ч і А) . 
Але і вона перебиває інерцію послідовної ямбічно
сти і створює ту внутрішню музичність-речитатив-
ність, що проймає весь вірш. 
Але в чому вага речитативности? З ритмічного по
гляду — це наихарактеристичніша ознака дум. 
І Барка відтворив п, але зовсім оригінально, без на
слідування, без копіювання, без стилізації. Відтво 
рив творчо, власними засобами. Відтворив не на 
архаїчній, а на сучасній системі вірша. 
Подібне явище в образності вірша. Барка припускає 
часом складні образи, що ведуть до символізму, 
ба навіть може до імажинізму. Силу морської хвилі 
він схоплює образом грому морського дна — ніби 
аж дно труситься й гримить, породжуючи вали, 
Мармур хмар, білий птах сонця, рукав тополеньки 
—• складні, часом синкретичні образи. Одначе в усіх 
них впадає в очі все та сама риса: вони хочуть 
вловити не індивідуальне, а загальне, істотне. Воші 
наставлені на вічне, на ідеальне. Такі здебільшого 
і епітети: зелена ярина, сірий шлях — це не по
стійні епітети нашого фолкльору; але вони в Барки 
вживаються як постійні: вони раз-у-.раз супрово
дять назву предмета («Виходить дід на СІРИЙ 
шлях«; »Курить надвечір СІРИЙ шлях«; »І мріє 
СІРИЙ шлях««); вони схоплюють сталу іі типову 
ознаку. Навіть такий епітет, як. (уже згадуваний) 
«вічний добрий сонця сміх«, з цього погляду — теж 
своєрідний постійний епітет. Значить, знову те саме: 
пряме наслідування фолкльору зведене до мінімуму 
(якийсь там »буйненький вітроньку»), але творчість 
.іде в тому самому річищі, що в фолкльорі. 
Символіка поезії виказує ту саму рису. Вона вся 
перенизана ремінісценціями традиції. Бона вся на 
вібрації відгуковости минулому нашого письмен
ства. І вона майже вся — не відтворює, а продов
жує і розвиває. Два звертання до вітру — односити 
птиці і принести синові привіт від батьків — ціл
ком у традиції народної пісні і Слова о полку Іго
ревім. Перекотиполе котиться по стернях рядків 
поезії, звісно, не тільки деталей оточення, а і сим
волом синової долі. Коло хати рідня — цей символ, 
звичайно ж, росте на асоціяціях з Шевченковою 
(»Садок вишневий«) і Тичининою («Надходить літо«) 
родинними ідиліями: »Сім'я вечер'я коло хати« — 
це Шевченко; «Виходить з хати молодая весела 
мати: де мій син« — це Тичина. Далекий перегук 
«ясновишневого вечора« з вечірнім Шевченковим 
вишневим садком. Це, власне, все не переспіви, 
а далекі пєрегуки. Це асоціяції, яких не матиме і не 
відчує чужинець. А в подібних асоціяціях — живий 
і непідкреслений вияв національної традиції кож
ної літератури, в даному випадку — української. 
Ще може більшу ролю відіграє струмінь так саме 
тонко поданих аналогій і асоціяцій євангельських. 
Доводити їхню впоєність у національну традицію 
нашого письменства від часів ще Київської Руси 
нема потреби. Недовідні, але і незаперечні асоціяції 
зірки, що присвічує батькові й синові і рятує сина 
з пазурів Іродового царства, з Віфлеємською зорею, 
такою улюбленою в нашому вертепі й колядках. 
Якісь далекі нитки асоціяцій снуються між єван-' 
гельським епітетом »Син чоловічєськийк і Барчиним 
епітетом »Син селянський«: не син селянина, а се
лянський син, син селянства. Город-руїна проти
ставлений степовому, ідилічному, селянському — 
і постать сина виростає до образу всеселянина. Того, 
що по роках мандрів у чужих і ненависницьких 
світах нищення й злоби повертається як блудний 
син у незрушність степового селянського буття. 
І це водночас найбільша і найважливіша асоціяція. 
Перед нами новий варіянт притчі про блудного 
сина. Тут Барка іде знов слідами Шевченка: зга
даймо інтерес Шевченка до цієї теми. Барка трактує 
притчу по-своєму. В євангельській оповіді головне 
було — вина сина, що спокусився принадами чужого 
розкішного світу й покинув батьківський дім, і без
межна любов і вибачливість батька, що жадним 
словом не дорікає наверненому грішникові. Отже, 
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— дві моралі: егоїстична і всепрощальна. Барху 
контраст двох житьових поведінок, двох моралей 
зацікавив не сам по собі, а як вияв контрасту двох 
світів. Світу патріярхально-лагідного, людяно-зви
чаєвого, світу українських традицій, з одного боку, 
і світу сучасносте і сучасного міста, світу нищення, 
з другого. Тому він не показує, чому блудний син 
покинув батькову стріху. В Євангелії він робив це 
з власної злої волі. У Барки ми не знаємо, чому 
так сталося. Цілком імовірно, що він був змушений 
так зробити, що його примусом узято з села. Не 
суб'єктивна вина, а протилежність двох світів і етична 
перевага світу українських традицій цікавить Барку. 
І з самого початку ясно, що син тільки про те 
й мріє, щоб повернутися додому. Він або загине, 
або повернеться. Віфлеємська зірка пильнує його 
долі. Вона приводить його назад у світ дитинства, 
в незрушний світ української традиції. Син — пряме 
породження батька, переємник великої традиції, 
спадкоємець невмирущої селянської династії. 
І тут стає зрозуміла асоціяція ще з одним євангель
ським мотивом — мотивом »Нині відпускаєш раба 
твого«. Як симеон може вимовити ці слова іщо так 
нагадують Фавстові слова примирення з життям 
у св.домості виконання своєї життьової місії), уздрів
ши немовля — Христа Господнього, так і батько 
в поезії Барки, зустрівшися, нарешті, з сином, каже 
заспокоєно й примирено: »Отепер спочину«. Зви
чайно можна розуміти ці слова в застосуванні побу
тово-селянському: мовляв, тепер маю господаря, що 
перейме на себе тягар праці, а я можу спочити. Але 
ніщо не пеперешкоджає й розуміти всю сцену глиб
ше: життьова місія батька скінчена, безсмертність 
селянської династії репрезентує Селянський Син. 
Так сплітаються в поезії образи, символи і відгуки 
нашої літературної традиції. Де не монтаж мотивів, 
не переплетення. Це ледь чутні асоціації, яких мож
на і не усвідомлювати безпосередньо. Хак нормальна 
людина в нормальних ооставинах не думає про те, 
що вона дихає повітрям. Це те органічне оточення, 
в якому рухаються поетова думка і чуття. Це атмо
сфера, клімат його творчости. Вона така елемен
тарна для поета, що можна й не розумувати про 
неї. Але без неї не можлива творчість. 
Впевнено й спокійно розгортається гема і образи 
в цій атмосфері. Без зовнішніх ефектів, без нако
пичень і підкреслень, без патосу. Просто аж дивно, 
якого спокою і врівноваженосте досягла тут наша 
поезія. Супроти світу нічних вершників, що прилі
тають таємничо на шаленім коні, супроти світу п'я
них і проклинаних у безумній люоові степових 
бранок, супроти світу, прорізаного сурмами невбла-
ганоі екстази агентату, — а ці образи творили ви
сокі осяги нашої поезії останніх десятиріч, — це 
щось таке відмінне, таке полярне, що і не дивно, 
коли багато хто не спроможний розуміти Барчину 
поезію. Не звичайний це у наші часи спокій і стри
маність, відкидання майже всяких ефектів, всякої 
риторики, не звичайна пройнятість внутрішньою 
одуховленістю, многосторонними традиціями. Після 
Шевченкового «Вишневого садкая, »Сонце заходить» 
і »Сну« (»На панщині пшеницю жала«) наша літе
ратура, за дуже рідкими винятками, забула про 
такий тон. Це тон опроміненої глибоким почуттям 
медитації, тон філософії, що підносить просту лю
дину, як вершок, зразок і ідеал людини. Тон селян
ського раю як втілення умраїнської духової традиції, 
витриманий і в ритміці, і в синтаксі, і в образності, 
і в словнику, і в інструментації. Тон, що виключає 
все кричуще, гістеричне і все плитке. Тон, що вміє 
знаходити ритуальне в повсякденному і внутрішнє, 
просвітлене в звичайному. 

3. 
У змалюванні світу української селянської духо-
вости Барка міг спертися на вікові традиції нашого 
слова. Він міг піти шляхом стилізації. На цьому 
шляху постали такі твори, як Тичинина »Дума про 
трьох вітрів« або Барчині ж »Дума про доброго 

кубанця« і »Поліщуки«. Одначе в «Батько й син« 
панує не стилізація, а власна, індивідуальна твор
чість в дусі традиції, в повітрі традиції, в розгор
ненні того, що закладено в традиції. Саме тому не 
страшні були поетовітакі »сучасні« слова, як секунда 
(«В секунду грому«) або такі «прозаїзми, як » і спа-
ти«. У стилізації вони означали б зрив, тут вони ціл
ком можливі і доречні. Навпаки, нечисленних еле
ментів стилізації (як от хоч би оце непотрібне та: 
«Син селянський скоріш додому та вернеться«) ціл
ком могло б і не бути. Взагалі, зауважимо, що не 
в стилізаціях ми убачаємо шлях і нове слово, ска
зане Баркою, і тому з тривогою дивимося на певне 
збільшення елементу стилізації в його пізніших по
езіях. Але це, — між іншим, бо до теми не сто
сується. 
Повертаючися до аналізи «Батька й сина«: в зма
люванні світу української традиції Барка міг чер
пати з джерел української культурної переємности. 
Але на що він міг спертися в змалюванні протилеж
ного, контрастового світу, евгту города-руши? Не 
можна сказати, що наша література не має тут своєї 
доброї традиції. Найбільші майстрі нашої нової пое
зії шукали саме в цьому напрямі. Поезія Миколи 
Зерова, Ольжича, Маланюка була міською, неза
лежно від того, на які теми вони писали, — і ми не 
маємо причин зрікатися їх осягів. Одначе ці осяги 
ледве чи міг безпосередньо використати Барка 
в цій своїй поезії — надто вони далекі від того 
життьового тонусу, від того настрою, що проймає 
Барчин вірш. Тематичний контраст перетворився б 
тоді на контраст стилю. Поезія була б розірвана 
на дві окремі поезії, які мистецькою настановою одна 
одну заперечували б. Ні, треба було створити образ 
другого, пекельного світу, світу новітнього урбанізму 
з тих же стилістичних традицій і заповітів, що 
й перший, хібащо на іншому градусі напруження. 
І заслуга Барки в тому, що він це завдання роз
в'язав. 
Образ другого, ворожого світу, даний описом бом
бардованого міста і двома побічними деталями. Опис 
бомбардованого .міста синтактично оформлений ши
роко розгорненим складним реченням з нагнітанням 
анафоричних і: 

Чи добіжить до герода-руїни, 
що в нім літуча помста сіє міни 
і прикида пожаром немовлят — 
і димножовті місяця відміни — 
в терновому вінці; і з хмари-піни 
зоря виіскрюється: світик свят! 

Легко впізнати в цьому і типовий засіб біблійного 
розповідно-патетичного стилю, зрештою широко ви
користовуваний і Шевченком, і пізнішими авторами 
— аж до Юрія Яновського (»Вершники«). В цьому 
ще нема чогось оригінального, хоч саме звернення 
до елементів біблійного стилю не можна не визнати 
за доречне. Єдність тону з цілістю поезії досяга
ється не стільки цим, скільки дотриманням тієї ж 
позачасовости і введенням тих же символів, що 
характеризують і решту твору. 
Звернімо увагу: «Чи добіжить до города-руїни?« — 
питає автор. Але в цьому городі ще тільки точиться 
руйнація, ще тільки сіються міни. Так чому ж він 
уже названий руїною? Він же тільки має бути руї
ною. — Другий деталь: діється ввечорі; сонце, за-
ходячи, запалює хмарини. Але в місті «димножовті 
місяця відміни«. В місті уже ніч. В селі — куче
рявий мармур хмар; у місті — хмари-піна, у місті — 
вічний гудучий пожар. Так, це не емпірична кар
тина конкретного міста в конкретний час. Це місто, 
дане в його сутності, як вона ввижається поетові: 
руїна, пожар, загибіль немовлят, ніч і жах. Та це, 
власне, і не місто. Це в образі міста зосереджений, 
згущений образ чужого світу, світу, що протистоїть 
світові української традиції. Це той світ, що ловив 
Сковороду, тільки тепер він став технічним світом. 
Це той світ, що ловить Селянського. Сина, але пій
мати не спроможний. Світ зла, апокаліпси, але не 
апокаліпси страшного суду а вічної апокаліпси сві-
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тового зла і марноти. І над ним виіскрюється зоря 
родинности й ліодяности, але ледве видно її крізь 
хмару-піну. 
Те, що тут зроблено з образом міста, можна назвати 
його мітологізацією. Це піднесення даного в ступінь 
надчасовогб; вічного, категоріяльногС'. Тому стали 
можливими такі символи, як терновий вінець на
вколо місяця; тому міни сіють не літаки, а літуча 
помста. Зокрема і особливо цей образ — тріюмф 
мітотворчсго поетичного мислення Барки. В суті 
справи це вільний переклад німецького Ve peltunsrs-
waffe. Vo gel1 mur — відплата, помста; W"ffe пе
рекладено за властивістю цієї зброї епітетом літуча. 
Те, що було абстрактним поняттям штабово-газетної 
мови, стало тут майже мітичною істотою, своєрідною 
новочасною еринією! Поет зумів перевести нас 
у ключ мітологічного мислення. Його перемогу ви
значає те, що ми і не помічаємо в цьому контексті 
чужого слова міна. А воно ж — зовсім з іншої сти
лістичної сфери. Вс-чо мусіло б »різатч BV^O«. воа-
жати. Якщо воно такого ефекту не справляє, то це 
тому, шо ми сприймаємо вже не окремі слова, а ці
лість. Ця цілість — мітологічна. В ній стушкову-
ється слово технічної сфери вжитку. 
У створенні цих образів, цих картин Барка міг 
спертися хіба на образи пекла в апокрифах. Не 
виключено, що цю традицію він використав, але 
знову ж цілком самостійно і по-иовому. Більше під
став думати, що ним керував невмирущий дух твор-
чости в традиційному річищі. Коли в двадцятих 
роках Українська Академія Наук узялася упоряд
ковувати нашу наукову термінологію, в інструкції, 
як збирати слова в народі, між іншим раджено 
записувати, як ту чи ту річ назве селянин чи се
лянка, вперше її побачивши. Ви приїжджаєте до 
глухого села, що ніколи не бачило електрики і пе
ред очима здивованої селянки засвітлюєте лямпку. 
Як назве селянка цю лямпку. вихотячи з традицій
ного кола уявлень? Звичайно, дуже легко потіша
тися з такої методи, глузливо закидаючи, що це 
означає зрікатися досягнень культурного світу, озна
чає орієнтуватися на бабу Палажку (так і робив 
Андрій Хвиля і інші посіпаки русифікації на Укра
їні). Одначе була в ньому дуже здорова ідея: поруч 
з силою браку й непотребу серед таких за"ис ;в 
могли трапитися 'і справжні перлини образности 
і традиційносте мовного мислення. 
Барка підійшов до образу «вічного міста« з погляду 
наївної селянки, яка одначе в дійсності зовсім не 
така наївна, бо живе в кліматі тисячорічної куль
турної традиції. На вність він помножив на великий 
поетичний досвід і вмілість, на поетичну обдаро
ваність. Так створено образ ворожого, апокаліптич-
ного світу,, світу зла. І закономірним у своїй наявній 
ненависті завершенням образу став кінцевий, трохи 
інфантильний вигук: »Світик свят!« 
В ньому зосередилась уся сила здивованого відки
дання потворного світу. Поет заперечує його цілком 
і без решти. - Він відкидає навіть те, що веде до 
нього, все, що не тримається того першого, улюб
леного ним світу. От тому в нього птиці — хитрі, 
— дуже несподіваний з першого погляду епітет. 
Вони ж покидають восени селянський край, вони 
не хочуть бути вірні йому завжди. Це — хитрість 
і заслуговує на засуд. І шлях, що веде до чужого 
світу, не любить поет. Той сірий, курний шлях, що 
вириває Селянських Синів з споконвічного раю. Да
леко кращий він, коли на ньому нема руху, коли 
він не курить, а спокійно мріє. І саме цим образом 
кінчається поезія. Селянський Син — дома. Мріє 
сірий шлях. Хай божеволіє і конає в своїй дик':й 
і антилюдській злобі город-руїна. Тут — рай тра
диційного світу. Традиція, пєреємність, спокій. 
Це традиція, що надхнула »Птичку жсвтобоку« 
Сковороди, неперевершені ідилії Шевченка, що по
родила ідилічний струмінь поезії Тичини, заверше
ний його поезією «Надходить літо«. Це той світ 
солодкої і людяної рівноваги, якому відспівав від
хідну Микола Куліш у »Народньсму Малахієві«, 

втіливши його в геніяльний образ світу, де сам Бог 
на царині ходить; де. отже, щоденне і ніби дрі
б'язкове в своїй обов'язковій ритуальності ще не 
відірвалося від високого і божеського, де святе ще 
не знялося на небо, а тут же перебуває, варт тільки 
ступнути кілька кроків за межі хати й подвір'я. 
Тут усе сталість, спокій і статика. Цінності, що тут 
є, вічні, а почуття кодують незмінним шляхом. Нема 
тут року і доби. Рік і доба починаються поза ме
жами цього світу, там, у царстві города-руїпи. Пси
хологічні стани, що їх проходить батько — від 
скорбі, що скрушає терплячу душу, до щастя, яким 
він сяє, — вічні в своїх чергуваннях, як вічний 
і непорушний цей світ внутрішніх духових варто
стей народу — нездоланним у своїй пасивності ви
кликом коловоротові подій. Завжди будуть відходити 
сини — Селянські Сини — в інший світ — і завжди 
будуть вони повертатися в рідну сферу (якщо не 
загинуть серед чужих, у царстві невгавно гудучого 
пожару). 

Не можна перецінити величі цього символа, в якому 
псет по-своему синтезує сенс української історії. 
Селянський Син. Хіба не ввійшли в цей символ 
вирішальними гранями своєї істоти і Шевченко 
і Фпанко? Свого часу Юрій Липа назвав Шевченка 
селянським королем. Це глибоко і проникливо. Але 
Селянський Син — це ще глибше і проникливіше. 
Поняття сина, блудного сина, що вічно повертається 
до батька, уявлення такого сина, асоційоване з обра
зами страждання, кротости і майже небесної величі, 
а водночас р :вности, більше відповідає ідеалам світу 
української селянської традиції, ніж уявлення 
КОРОЛЯ. 

Вічним витіається авторові цей символ. Вічним — 
коло подій і переживань, зв'язаних з ним. Тему 
п^-нї потташться майже поспіль теперішнім часом 
СВ'ч в VH-ПЯ''НСЬК''Й мові найчастіше показує дії по-
зячягояії. T^MV автор удається до провіщань у формі 
майбутньою часу: 

Ні! Син селянський сам скоріш додому 
та вернеться, ніж ти. буйненький. 
дпрієш. вітроньку, в секунду грому 
прив-'т од татка-неньки. 

Так. наперед віломо, шо певеонеться Селянський 
Син. і наперед відомо, яку зустріч він знайде в ста
рого батька. 
Ми бачили, як ідеально відповідає форма поезії цій 
розміреності мітологізованого вічного колобігу подій 
і почувань. Цей уповільнений ритм, ці осяяні вну
трішнім змістом традиційні і водночас новаторські 
образи, ця приглушена, але глибока в суті своїй вну
трішня МУЗИЧНІСТЬ, не зречення всього' вузько часо
вого. Мадо можна в сучасній нашій ліриці вказати 
прикладів такої гармонійчости в виявленні україн
ської наїг'ональної стихії. Але в чому Баока вже 
цілком своєрідний — це в нескаламученості того 
CB'TV. яким він дихає і, який відтворює. Той же світ 
у Степановича пронизаний страшними блискавка
ми, а в Осьмачки ввесь розпанаханий і ПЄРЄКИНЄНИЙ. 
у хаос обернений лютим гуоаґаном. У Барки збе
реглася цнотлива чистота й ідилічний спокій пиш
ної і незайманої луки на царині, яких уже може 
давно нема в житті. 
Зберегти світлість нескаламученої душі: пронести 
її крізь гудучий пожар сучасності-!, ніби та сучас
ність цілком і без решти тільки зовнішнє явище, 
яке не заторкає душі в її незрушних вікових під
валинах — це велика вмілість і велика чистота 
душі, це велика впоєність національних традицій 
у душу. Але водночас це і може трохи небезпечна 
закам'янілість. 

З цього погляду, поезія Барки, вміщена в першому 
числі »Хорса«, не може розглядатися, як програмова 
для журналу. Вона програмова в стилістиці, в неза-
мутненості українських джерел і українського духу, 
але вона не повинна бути програмова в своїй послі
довній ізоляції від доби, від сучасносте, в своїй 
ідеології незрушного консерватизму. Можна запере-
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чувати добу, можна не приймати її і свідомо не йти 
з нею в ногу, можна протистояти їй і боротися з нею, 
але не можна удати, що її нема і що вона ніяк не 
впливає на цінності, витворені перед нею. Не змен
шуємо цим вартосте Барчиного »Батька й сина«, 
тим більше, — поезії Василя Барки, як цілосте (бо 
вона ставить проблему доби і пропонує своє роз

в'язання), — тільки ставимо під сумнів програмо-
вість саме даного вірша для журналу мистецького 
активізму. 
Але проблема зв'язків і розривів між нашими мист-
цями і нашою добою —• складна проблема і заслу
говує на спеціяльне Обговорення. Маємо надію най
ближчим часом до цієї теми спеціяльно звернутися. 

Юрій Шерех 

Ель Ґреко. Зламання п'ятої печаті, 1610-1Ы4. Zumaya, Ignacio Zuloaga (224 X 194 см) 



Ель Ґрвко. Ляокоон, 1606-1610. Беоґрад. Із збірки кол. принца реґента Юґославії. (142 х 193 см) 

Е Л Ь Ґ Р Е К О 

Справжнє ім'я цього великого ма-
ляра-містика кінця 16 сторіччя — 
Доменіко Теодокопулі. Названий 
за його грецьким походженням 
»греком« '(Ель Ґреко). Про життя 
Ель Ґреко маємо дуже скупі ві
домості. Знаємо про нього лише 
те, що він грек, родом з Крети, що 
вже молодим працює у Венеції, 
під владою якої була тоді Крета, 
у тоді вже старенького, дев'яно
сторічного Тіціяна. У Венеції за
пізнається з малярством Боссано 
і Паольо Веронезе. По кількох 
роках перебування у Венеції Ель 
Ґреко .дістається із епрямуваль-
ним листом до Риму, у робітню 
мініятюри ілірського хорвата 
Кльовіча, знаного під ім'ям Джу-
ліо Ґльоріо. Певна'дата його при

їзду до Риму, а саме —. 1570 р. Про 
його життя у Римі не маємо жад
них відомостей. Як довго він учив
ся в мініятюриста Кльовіча, чи 
працював і в інших мистців — не 
знаємо. Чи був він взагалі ввесь 
той час у Римі, чи його бурхливий 
темперамент кидав його і в інші 
осередки? , 

Аж за сім років, 1577 p., знахо
димо його в Еспанії, в Толедо. Там 
застаємо його при малюванні зо
браження леґендарного похорону 
графа Орґаза у захристії церкви 
св. Томи. . Леґенда каже, що під 
час похорону протонотаря Касті-
лії, доброчинця церкви св. Томи, 
графа Орґаза, з неба зійшли св. 
Стефан і св. Августін і власними 

руками поклали тіло в землю. Об
раз цього леґендарного похорону, 
що і є Ель Ґрековим найважливі
шим твором, приніс йому розголос 
і славу в Еспанії. Відтоді він пра
цює в Толедо як знаний і цінений 
мистець. З часом він попав у не-
ласку в кастільському дворі, і до 
його дому заглянули злидні. По
мер у біді, покинений і забутий. 
В спадщині по ньому залишились 
довги, з яких і його син до смерти 
вже не міг викопатися. 

Це приблизно все, що знаємо про 
Ель Ґреко. Типовий контур ми
стецької біографії, такий подібний 
до біографій багатьох, мистців, де 
слава і почесті чергуються із 
злиднями і забуттям. -

жовтень 1947 АРКА сторінка 7 
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Між численними портретами Ель 
Ґреко, що дійшли до нас, дохо
вався і портрет молодої еспанки, 
відомий під назвою »Дама з білим 
лисом«. Це племінниця Дона Херо-
німа де ля Квебас, жінка, що 
близько стояла до Ель Ґреко. Во
на й подарувала Ель Ґрекові сина. 
Зберігся її портрет і в старшому 
віці, і можна судити, що ця еспан-
ка вірно ділила з Ель Ґреко і дні 
слави і дні злиднів. 

Після смерти Ель Ґреко попав в 
цілковите забуття. Його припалі 
пилом образи пролежали майже 
три сторіччя незавваженими. Істо
рики мистецтва, а) й найбільші між 
ними авторитети, проходили повз 
Ель Ґреко мовчки. А ж новий вік 
імпресіонізму, а головне експресіо
нізму, витягнув його з забуття. 
Мистець кінця 19 і 20 ст., стираючи 
пил із Ель Ґрекових малюнків, 
був вражений силою експресії і 
такою виразною подібністю його 
власним цілям. Із Ель Ґрекових 
малюнків виглянуло наше облич
чя. В його автопортреті сучасний 
мистець впізнав себе. Витягнений 
із забуття, Ель Ґреко стоїть тепер 
поруч найвизначніших мистців 
старої Европи. Сьогодні, в добу 
радикальних духових переоцінок, 
великих очікувань і неясних спо
дівань, він стоїть поруч великих 

світочів духа: мистців і філосо
фів, — орієнтаційним стовпом для 
розгублених цілей людини. Доро
говказ Ель Ґреко спрямований у 
ареальне, спіритуальне, містичне. 
Скромні біографічні дані, що їх 
посідаємо про Ель Ґреко, не дають 
нам ключа, щоб пізнати його таку 
оригінальну і спонтанну мистець
ку творчість. Деякі пояснення 
цієї великої і самодовільної ми
стецької появи дає доба, в якій 
зріс Ель Ґреко. Решта залишиться 
назавжди нероз'ясненою загадкою 
мистецької індивідуальности. Ча
си Ель Ґреко — це схил ренесан
су і повільний перехід у барокко. 
Залежно від різних впливів і ми
стецьких індивідуальностей той 
новий рух прибирав різних видів. 
У Мікель-Анджельо — відхід від. 
реального у сферу динаміки духу, 
у пізнішого Рубенса — у тріюмф 
тіла, у Ель Ґреко — майже пово
рот до середньовіччя, в етеричну 
сферу містики. Принцип ренесан
су, прнцип рівности між матерією 
і духом, між емпіричним пізнан
ням і емоціональними силами лю
дини, був захитаний. Сам Мікель-
Анджельо, що той принцип в най
вищому ступені виніс, відступає 
від нього, Через героїку людини-
титана він переходить до вільної 
індивідуальної концепції апотеози 
духу. Тінторетто не вдоволяє 

більше об'єктивізм фарби, він пе
реходить до суб'єктивної візії 
одуховленого складу барв. Від них 
Ель Ґреко перейняв ареалізм фор
ми і анатуралізм барви. 

Опріч тих духових перемін, що 
відбувались тоді в лоні італій
ського ренесансу, свідком яких 
був Ель Ґреко, головний і рішаль-
ний вплив на нього мала рефор
мація. Поворот до первісних по
нять релігії, пізнання найглибших 
основ віри — були мотивами Ель 
Ґрекової творчости. Але реформа
ція скоро втратила свою первісну 
революційну силу. Між нею .d', 
церквою стався компроміс. Рефор
мація незабаром і сама застрягла 
в організацію і формалістику, 
проти якої колись так рішуче ви
ступала. І дух реформації жив 
лиш в поодиноких умах. Позірно 
здавалось, що знов була привер
нена єдність і дійшло до заспоко
єння. В такій ситуації Ель Ґреко-
ва містика, його образи, наче пал
кі релігійні проповіді, наче на
вертання на Христову віру... хри
стиян, до того практикуючих ес-
панських католиків, видавалось 
його сучасникам патосом хворої 
людини і божевіллям. 

Сьогодні Ель Ґрекова містика не 
виглядає божевіллям, а висловом 
найчистішої віри і сміливим голс-

Ель Ґреко. Фраґмент з Успення лресв. Марії. 
1609-1614, Toledo. Museo de San Vicente. (325X170 см) 

Ель Ґреко. Іван Христитель (фраґмент) 1603. Toledo. 
Jglesia de los P. Jesuitos. (109X86 см) 
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Ель Ґреко. Похорон графа Орґаза. 1586. Toledo, Santo Tome. (480 X 360 см) 
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Ель Ґреко. Автопортрет (?). 1609. New York, Metro
politan Museum (59 X 46 см) 

Ель Ґреко. Христос. 
(48,5 X 37 см) 

1586-1590. Barcelona, CarlosVallin 

сом перестороги, а його ареалізм— 
предтечею нових стилів, що аж 
після сторіч дістали право грома
дянства. Одночасно з Ель Треко
вими містичними постатями апо-
каліпси його геніяльний сучасник 
Сервантес вивів на еспанську зем
лю свого Дон Кіхота, що мав не 

молитвою, як Ель Ґреко, а мечем 
завоювати світ для ідеалізму. 
Подібна судьба лицаря Дон Кіхо
та. Як Ель Ґреко — так і Дон Кі-
хот зустрілися з незрозумінням, 
поблажливою посмішкою і клич
кою божевільного. 

Постать Ель Ґреко — велика 

загадка мистця-предтечі, а його 
мистецтво, його багато сторіч тому 
кинені здецидовані думки про світ 
стоять перед сучасником поруч ін
ших перехресних думок інших 
умів нашої історії, до його оцінки 
і вибору, 

Яків Гніздовський 

ДЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ ТВОРИ ЕЛЬ ҐРЕКО? 

В самій Еспанії, де майже ціле 
життя працював Ель Ґреко, зали
шилось тільки не багато його тво
рів — ледве третина. Решта роз
кинена по музеях Европи і Амери
ки. За даними з-перед другої сві
тової війни з 150 важливіших 
творів Ель Ґреко, аж 35 є в 
США, переважно у Метрополітан-
ському музеї в Нью-Йорку. Там є 
його, славний »Вид на Толедо«, а 
також один з найкращих його 
портретів «Великий Інквізитор« та 

здогадний автопортрет Ель Ґреко. 
У Франції є коло десяти ЕльҐреко -
вих творів, переважно у Паризь
кому Люврі. Там перебувають його 
»Розп'яття« та прекрасний образ 
св. Людовіка. Близько 10 образів 
Ель Ґреко е в Англії; між іншим: 
»Св, Єронім«, «Христос на Оливній 
Горі«, т. зв. «Дама з білим лисом«. 
Кілька його малюнків с в Італії 
(Неаполь, Фльоренція, Міляно). 
Шість образів Ель Ґреко мала 
Румунія у збірці короля Карла II, 

між ними »Св. Себастіян« і «Зару
чини Марії*. В Будапешті' перебу
вають його 4 малюнки, між ними 
«Євангеліст Йоанн«, у Беоґраді е 
знаменитий Ель Ґреків »Ляокоон«, 
Деякі з творів Ель Ґреко були у 
Брюсселі, Осльо, Копенгагені, 
Стокгольмі, Люгано,, Дрездені, де
що було в Канаді. Мюнхен 
має один образ Ель Ґреко «Бичу-
вання Хреста«, який саме тепер 
Еиставлений у «Гавс дер Дойчен 
Кунст«. 

г. 
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Ель Ґреко. Дама з білим лисом. (Портрет Донни 
Хероніми де ля Квебас (?), дружини Ель Ґреко. 1578. 
Glasgow. Sir John Stirling-Maxwell (62 X 51 см) 

Ель Ґреко. Христос в домі фарисея Симеона. 1604-1610. 
Приватна власність. США. (150 х 104 см) 

Ель Ґреко. Св. Маврикій (фраґмент). 1592-1596. ' 
Montreal, Kanada, Sir William van Hornet (25 X 20 см) 

Ель Ґреко. Марія (фраґмент Благовіщення). 1590-1593. 
Barcelona, Coll. Walas (25 x 90 с м ) 
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І довго шукав я живущої води, 
А ж повістила мені дуплината верба: 
» Живої води нема на землі, 
А як зугарний дійти, поспитай у сонця«. 

І я знайшов неходжені дороги, 
Передався за гори з голубими верхами 
І вийшов на долину, де з кожної скелі, 
З кожного каменя журкотіло світло. 

Там бавилися молоді веселки, 
Єднаючи семиполум'яним поясом 
Праві руки, піднесені вгору. 
Осторонь лежав кострубатий грім, 
Схожий на викорчуваний зглибока пень. 
Мужні грози нахилялися, як женці, 
В'яжучи перевеслами жмутки блискавиць. 
Із-за дерева випорснув побігущий дощ 
І оббризкав мене з золотої лійки. 
Сніг лежав, пухнатий, як росомаха, 
Ліниво витягши дебелі лапи. 
Я пройшов недалеко — він не звів голови. 
На придолинку, в саду, я побачив сонце. 
В одежі, синішій від стиглої ожини, 
Сонце спочивало на білому камені, 
Серед заростів ласкавої сон-трави. 

Я сказав несміливо: «Сонце, сонце! 
Уділи мені живущої води, 
Бо моя подруга стала землею, 
І я не знаю, як її оживити«. 
Сонце подумало й відказало сумно: 
»Живої води нема на землі, 
Та нема ж її і в великому світі. 
Я само посилаю дітей своїх 
По живущу воду в глибокі неба, 
Вони розійшлись, і ніхто не вернувся, 
Тільки гроби їх світліють на темряві. 
Уже ж бо і я не в початку цвітіння, 
Уже й мені не великий час красувати. 
Тепер жовтію, далі зчервонію, 
А тоді умру, і стане тихо в світі. 
Вернися ж додому, не шукай пусто, 
Милої дружини не сподійся оживити*. 
Сонце замовкло — і все засмутилось. 
Мужні грози похилили голови, 
Веселий дощ зронив свою лійку, 
Лінивий сніг зідхнув і зажмурив очі, 
А невідущі веселки збилися на галяві, 
Як рій наполоханих голубок. 

1934 

Холодна тиша. Місяцю надламаний, 
Зо мною будь і освяти печаль мою. 
Вона, як сніг на вітах, умирилася, 
Вона, як сніг на вітах, і осиплеться. 
Три. радості у мене неодіймані: 
Самотність, труд, мовчання. Туги злобної 
Немає більше. Місяцю надламаний, 
Я виноград відновлення у ніч несу. 
На мертвім полі стану помолитися, 
І будуть зорі біля мене падати. 

1932 

-

В О Л О Д И М И Р Є В І Д З І Н С Ь К И И 

(1885-1941) 

З НЕ ДРУКОВАНИХ ПОЕЗІЙ (КНИГА „НЕДОБІР") 
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Лагідно шумлять айланти, 
Рясно блищать оливи. 
На човен, монна Фіоре! 
Ми будем сьогодні щасливі. 

Ви занурите в море руку, 
І буде вода під нами 
Крізь ваші пальці тоненькі 
Жебоніти трьома струмками. 

А на морі ні вітру, ні хвилі — 
Тільки стрічка від капелюшка 
•Буде ластитись і звиватись 
Коло ніжного вушка. 

Ми будем співати, монна Фіоре, 
Ви — про рідну країну, 
Про діву Марію, про сині гори, 
А ще про любов до загину. 

А я про вінок пав'яний, 
Дарунок юнацького віку, 
Що вітер, зірвавши з мене, 
Замчав на безодню велику. 

А коли б нахопилася буря, 
То не страхайтесь, монна Фіоре. 
Уявлені речі в воді не тонуть. 
То й вас не поглине море. 

Ви нічим не рискуєте, мила монно, 
А як боїтеся риску, 
То залишайтесь. А я покличу 
Мадонну Амороріску. 

Ні, ні, я не зрадник, неправда. 
Несправедливі ваші докори. 
А тільки тоскно самому бути, 
Коли так осяяне море. 

Ви не знаєте, мила монно, 
Як пусто у мене в дому старім. 
Вінок мій у морі, в воді глибокій, 
Мелькає, як сизий дим. 

Ви не знаєте, як жорстоко 
Вростає в серце старий бур'ян. 
Вінок мій у морі, в воді глибокій, 
Лежить, як осінній туман. 

1935 

, М А Й С Т Е Р П О З А П Р О С Т О Р О М І Ч А С О М " . 

ПАМ'ЯТІ вол. свідзшського 

і) іЬезія—це культура слова найвищого порядку 
Це синтеза словотворчосте взагалі. Так розумів мис
тецтво Володимир Свідзінський, таким творцем він 
був сам і за таке мистецтво прийняв найбільш му-
чущу смерть на вогні. Як розповідають самовидці, 
в жовтні 1941 року він загинув трагічно в одному 
бараці біля Салтова під час тотальної евакуації 
культурних, сил з Харкова. Слід припускати, що 
з ним згоріла більша частина його неоціненної літе
ратурної спадщини. І тільки випадково зберігся 
великий манускрипт четвертої книги ненадрукова-
них поезій-В. Свідзінського (без назви), яку він сам 
колись хотів назвати — »Медозбір«. 

—• Зламайте себе, але будьте оригінальним! —часто 
повторював своє творче кредо поет. Під оригіналь
ністю він розумів, звичайно, не словесну еквілібри
стику ура-пролегарських римоплетів, чого й тепер, 
до речі, не бракує, а, властиво, ніщо інше, як бути 
с а м и м с о б о ю , зберегти себе, нікого не наслі
дуючи: 

Із мурованого покою 
Виходити смутно мені. 
Тільки в самотині 
Можна бути собою. 

,(»Медобір«) 
Найсокровенніші порухи чистої української душі 
зафіксовані в глибоко-інтимній поезії Володимира 
Свідзінського. Він не зміг прийняти дійсносте такою, 
як вона є, і в останні роки свого життя майже ціл
ковито відходить у світ ірреального, ставши справж
нім чародієм поетичного слова. Чарівна містична 
баляда і мрійна казка про любов — його улюблені 
жанри. Це співець уявних речей. 

Саме через те він був таким далеким для своїх су
часників. 
»Його творчість, його світовідчування й світогляд 
цілковито поза нашою добою«, — писав Яків Сав
ченко в рецензії на другу збірку Вол. Свідзінського 
»Вересень« (1927). І тут же відносить автора до пое
тів, про яких говорять, що вони прийшли в літера
туру занадто пізно. 
Тільки тепер можна бачити, як помилявся той кри
тик, відійшовши в небуття разом зі своєю дійсно 
неповторною добою. Серед ненадрукованої спадщи
ни Вол. Свідзінського знаходимо таку епіграму на 
Якова Савченка, що, як відомо, крім усього іншого, 
ще й грішив злободенними віршами в дусі епохи: 

Божевільно дивлюся на гибіль Европи 
Під рев моїх строф. 

Я. Савченко 
Зевс, покохавши Европу, безглуздим биком учи

нився, 
Владар богів і людей мукав, як та німина. 
Ти, бідолаха, не любиш Европи, з якої ж при

чини, 
Як поранений осел, в віршах поганих ревеш? 

1929. 
Микола Шеремет, рецензуючи в »Літературній га
зеті» третю збірку Вол. Свідзшського »Поезії« 
(1940), також висловив негативний погляд, назвавши 
її автора «майстром поза простором і часом*. Але 
тепер ця характеристика здається нам найбільш 
приймовною і почесною. Саме це і свідчить, що Во
лодимир Свідзінський — весь у майбутньому. Його 
творчість була новим словом в розвитку сучасної 
української поезії. 

Олекса Розмай 
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ДМИТРО ДОРОШЕНКО 

Б О Р И С Г Р І Н Ч Е Н К О 

(ДЕЩО З МОЇХ СПОМИНІВ) . 

обличчя Борис Дмитрович Грінченко дуже нага
дував Петра Конашевича-Сагайдачного, як ми його 
собі уявляємо з портрету, що прикрасив собою ві
домі вірші »На потреб зацного рицера«, видані 
у Києві в 1622 році: така ж довга шпичаста борода 
й довгий ніс на єуворому обличчі. Та, мабуть, нага
дував він Сагайдачного і вдачею: сильна воля, за
взяття, автократичний нахил і впертість у переслі
дуванні поставленої собі мети, — риси, якими 
визначався славний гетьман. "Успадкував Грінченко, 
мабуть, дещо і від свого предка, військового обива
теля Грінченка, що протестував проти скасування 
козацького ладу в Слобожанщині під час виборів 
до катерининської законодатної комісії 1767 р. і за 
це був закований у кайдани і вибитий в Сумах 
нагаями. 
Серед старших кіл українського громадянства кінця 
19 і початку 20 сторіччя Грінченко мав репутацію 
людини, що не вміла ужитись в ладу з громадою, 
вічно протестувала й сперечалася. Микола Лисенко 
влучно висловив думку громадян про Грінченка, 
сказавши наприкінці зборів «Старої громади« у Ки
єві після довгих суперечок, що їх викликав Грін
ченко: »Ех, Борисе Дмитровичу, добрий з Вас робіт
ник, та тільки б жити Вам на незаселеному острові, 
без людей!« І тему Грінченка в старших колах не 
любили. Відоме його розходження з Науменком, 
Грушевським, Оленою Пчілкою. Зате любило його 
й шанувало трохи молодше покоління, що гурту
валося біля »Віку«, що працювало під його проводом 
у зорганізованій ним київській »Просвіті«, а особ
ливо багато мав він щирих прихильників серед 
народних учителів і серед селян з тих околиць, 
в яких йому довелося замолоду вчителювати, — 
багато з тих селян навернув він на свідоме укра
їнство; вени його глибоко поважали, і я сам був 
свідком, як вони шанували його як рідного батька, 
коли навідувались були до Києва й заходили до 
нього. 
Я гадаю, що причина розходження Грінченка з ста
рими громадянами полягала головне в палкій його 
вдачі, безперечному автократизмі й різко виявле
ному індивідуалізмі, що взагалі часто характери
зує українця. Своєю вдачею він нагадував Куліша, 
хоч і не мав такої, як Куліш, амбіції. Недурно Грін
ченко так високо ставив і цінив Куліша, що особли
во виявилося в складеній ним Кулішевій біографії 
ще з 1899 року. Мені довелося якийсь час близько 
співпрацювати з Грінченком, я мав нагоду добре 
придивитись до нього й оцінити з усіма позитивни
ми- й негативними рисами його вдачі, і я тепер, огля
даючись на часи з-поперед 40 років, скажу, що бу
ла це, безперечно, визначна індивідуальність, лю
дина широкого- маштабу, роджена на те, щоб стояти 
па чолі коли не всього українського громадянства, 
то якоїсь сильної партії, бути провідником і керма
ничем. Але доля судила йому витратити свій хист 
і свої здібності на »малі діла«. Коли б він дожив 
сім років (помер він весною 1910 р.) до державного 
відродження України, то сміливо міг би зайняти 
міністеріяльний пост, хібащо йому завадила б не
примиренна позиція, на якій він стояв супроти 
Грушевського та інших проводирів, що їх винесла 
революція на своїх хвилях. Заважав йому також 
брак широкої систематичної освіти, хоч він і мав-
великі здібності й надолужував цей брак самоосві
тою. В усякому разі була це визначна, яскрава по
стать, 

Моє знайомство з Грінченком було спочатку позаоч
ним, листовним, і сягас воно половини 1890-х років, 
коли я, ще зовсім молодим хлопцем, вичитавши у 
львівській' »Зорі« пре. чернігівське видавництво Ва
силя Чайченка (це був літературний Грінчеиків 
псевдонім, якого він уживав аж до початку X X 
сторіччя), роздобув його адресу й прохав вислати 
мені його видання. Він почав висилати їх мені, і за
в'язалося на цім ґрунті спочатку ділове листуван
ня. 1898 р. я відвідав йоге, в Чернігові, але наша 
зустріч була дуже коротка, й розмови були мало
значні. Уперше 'Познайомилися ми вже »як слід« 
в кінці 1904 року. Я, бувши тоді вже студентом, по
вертаючись зі Львова, куди їздив слухати україн
ських університетських курсів, зайшов до Грінчен
ка. Він мешкав тоді на Гоголівській вул. в будинку 
ч. 8, насупроти Єфремова й Дурдуковського. Я зай
шов між 5 і 7 год. перед вечором, знаючи, що це 
його візитовий час, про що свідчила й картка на 
дверях: »вдома між 5 — 7 год«. Це означало, що 
в інші години господар зайнятий працею і що тур
бувати його своїми відвідинами не слід. Застав я в 
гостях цілу компанію »вічан«: Єфремова, Дома-
ницького, Дурдуковського. Видко було, що це для 
господарів свої люди, часті відвідувачі, та що для 
них усіх гостина у Грінченків —.години спочинку й 
розваги від праці, і тому розмова точилася на за
гальні теми. Саме тоді наспіла звістка про вбивство 
міністра Плеве, і ясно, що це було темою розмови. 
Всі, певна річ, втішались з цієї звістки, бо українці 
не любили Плеве, вважаючи його за нарочитого 
ворога нашого руху. 

У Львові я познайомився з Настею Грінченківною, 
що також слухала курсів, бувши в той же час і 
студенткою львівського університету. Разом із нею, 
в гурті з іншими студентами й студентками, ми й 
повертались зі Львова 'j дс̂  Києва. Перебуваючи у 
Львові, ми всі, приїжджі з Підросійської України 
слухачі курсів-, сходились найчастіше з нашими 
емігрантами »ерупістами«, які й запрягли декого з 
приїжджих до, роботи: правити к оре к ту ерупів-
ських видань, складати хроніку й дописи до орга
ну «Революційної Української Партії« (здається, пе-
реіменованого з »Гасла« в «Нове життя« — уже за
був назву). Коли ж ми виїздили, то нам доручили 
перевезти в- розібраному вигляді частини друкар
ської машини. Відмовитись не випадало, і ми взя
лися. А Настя Грінченко схотіла перевезти ще й 
револьвер; щоб сховати його, вона заклала його у 
волосся — мала високу куафюру. Револьвер дуже 
натискав, і голова від того боліла. Та до кордону— 
станція Радивилів — було не так далеко, яких дві 
години їзди. Провезли все гаразд, і Настя поспіши
ла увільнитись від тягара. 

Родина Грінченка складалася з двох людей: дру
жини Марії Миколаївни і дочки Насті. Марія Ми
колаївна була немов і створена, щоб бути супутни
цею життя і праці Бориса Дмитровича: спокійна, 
зрівноважена і хазяйновита, але що найважливіше: 
фанатично віддана праці, яку її чоловік ставив 
собі за мету життя — просвітній роботі. Вона ви
являла не абиякий літературний хист, головне як 
популяризаторка, а також і перекладачка. Була 
вона родом росіянка з Харківщини (Охтирського, 
знається, повіту), з фаху — народна учителька. 
Можна думати, що Грінченко й »навернув«. її на ук
раїнство й на українську просвітню працю. Пра
цівниця з неї була' невсипуща, незаступна, і було 
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це з ідейного погляду подружжя ідеальне. Лагідна, 
мовчазна, вона виконувала оагато пращ, зв'язаної 
з видавництвом популярних книжок для народу, 
а в іаио році працювали як сшврооїтниця «ірома-
дянської думки« і »ґади«. При тому провадила ще 
хатнє господарство: Ьула прекрасною господинею, 
вміла готовити улюблені українські страви, пекти 
дуже смачні' пиріжки, пундики, бублички, якими 
частувала гостей в традиційні чайові години — від 
5 —• 'l вечора. Настя оула симпатична, весела дів
чина, доороі вдачі. Мати відвезла іі до Львова, щоб 
вона там вступила до університету й пересувала в 
українському товаристві. У Львові ерушсти втягли 
u до своєї роботи, яку вона провадила далі й на 
Україні й за яку заплатила життям: якось доруче
но їй стерегти околицю тюрми в Лубнях, щоб допо
могти одному в'язневі втекти. Настя простояла цілу 
ніч у вогку осінню погоду на варті, застудилася і 
схопила сухоти, які й звели її в передчасну могилу. 
Настав оурхливии ІаОо-и рж. «визвольний рух« пе
рейшов у практичне готування революції, іршчен-
ко заклав »Українську радикальну партію» з фе-
дералютичною платформою. Коли я приїхав до 
Полтави |я співрооїтничав у тазеті »Полтавщина« 
з виразним українським напрямом), Л. М. Же-
буньив намовив- мене вступити до цієї партії. Я ще 
з ІІЛІО р. належав до революційної Української Пар
ти і. орав активну участь в діяльності її «Північ
ного Комітету* в Петероурзі. Але признаюся щи
ро, брав я цю участь не так з якихсь ідеологічних 
мотивів, як із почуття товариської солідарности й 
громадської дисципліни. Коли в р. 1У04 почалося 
розходження в парти, коли з неї виділилася Спіл
ка, коли почалися всякі сварки і суперечки, це ме
не дуже знеохотило'. Партія офіційно перетворила
ся на соціял-демократичну робітничу, а я того укра
їнського пролетаріату не добачав. Щодо земельної 
справи, на мою думку, для України основ
ної, програма партії була складена дуже неясно. 
Гасло самостійносте України, під яким РУП висту
пила в 1901 році і яке мене дуже захопило, було 
замінене автономією. Отож і не дивно, що я на
прикінці 1905 р. «офіційно* перейшов до радика
лів. 

А вони саме тоді розвинули дуже активну діяль
ність, друкували брошури, \випускали декларації, 
підготовляли участь у майбутньому всеросійському 
парляменті, в обіцяній маніфестом 17 жовтня 1905 р. 
Державній Думі. Та й сама »компанія« радикалів 
більше мене приваблювала: Грінченко, Єфремов, 
Чикаленко, Жебуньов, полтавець Микола Дмитрієв 
і цілий шерег симпатичних мені людей. Цей же са
мий гурт підготовляв і організацію української 
преси у Києві. 
Коли я восени 1905 р. приїздив зі свого Глухова до 
Києва, то Грінченко трактував мене вже як партій
ного товариша і давав усякі доручення. Тему, що- я, 
сидячи у Глухові чи в родичів на хуторі, міг прак
тично виконувати хіба тільки літературні завдан
ня, то Грінченко доручив мені, наприклад, пере
класти промову Жореса «Рідний край і робітники«, 
яка й була надрукована вже в 1906 році в «Новій 
Громаді». 
Доручив мені Грінченко переховувати й радикальну 
літературу під час мого перебування в Києві, — 
тому що мене мало хто в Києві знав. Мене вклю
чено в число співробітників «Громадського Слова« й 
«Нової Громади», яку мав редагувати Грінченко. 
Вже тоді я спостерігав автократичні риси Грінчен-
кової вдачі і безапеляційність його директив1 чи 
наказів. Скаже, було, що мушу йти з ним на збори 
київських журналістів, то й треба йти, хоч я піс
ля безсонної ночі у вагоні потребував спочатку ви
спатись. ,1 справді я куняв увесь час на зборах, і 
Грінченко штовхав мене, щоб я підносив, де треба, 
при голосуванні руку. Збори були численні, на го
лову вибрано Стешенка, він, щоб показати себе без
стороннім, не боронив українських постулятів, і це 
виконував сам Грінченко. З українців не було, крім 

Грінченка, Стешенка й мене, — нікого. А всього бу
ло учасників 60-70, все росіяни та жиди. Були при
сутні, пам'ятаю, Мих. Могилянеький і В. Чаговець, 
але Могилянеький виступав ще тоді ;як росіянин, а 
Чаговець і взагалі тримався як росіянин. 
Тоді ж відоулося в JvHtts i на початку жовтня, в бу
динку університету, перше українське В і ч е , а одній 
з шльщих аодигорш іколи не помиляюсь, у з-.іи; зі
брався увесь український И И ї В , зійшлися всі, ста
рі и малі, як то кажуть, п е оракувало и керівника 
заїжджої української трупи ls-олесниченка и ксльо-
ритної постаті К-уцевола, що працював як натур
ник у художній школі, демонструючи тип чумака 
аоо козака-запорожця. Як зараз бачу його, як 
він стоїть, спершись на кий: довгі козацькі вуса, 
синій жупан і широкі шаравари. Я спізнився й вже 
ледве міг протовпитись. люди стриоали в залю 
просто через вікна, і голова віча, Дмитро Антоно
вич, даремно закликав: «Та не стриоайте бо, пано
ве!». Я застав завзяту дискусію на тему земельної 
справи. На однім кінці залі під стіною на лаві . 
стояв Микола Порш і промовляв в імені соціял-де-
мократів, розвиваючи теорію «одрізків» (при наді-
люванні землею); на другому кінці, так само під 
стіною на лаві, стояв Грінченко і говорив від ради
калів. Суперечка була завзята. Порш, видко, пере
магав, принаймні більшість авдиторїі була на його 
боці. Але й Грінченко не здавався, і спір дуже за
гострювався. Кінця віча й винесених резолюцій я 
вже не можу пригадати. 

Весною 1906 р. я виїхав до Петербургу, куди мене 
викликано на секретаря «Украинского Вестниках, 
коли ж Думу розпущено й «Украинский Вестник«, 
що був органом її фракції, перестав виходити, я 
переїхав до Києва, поновив свої студії в універси
теті, й став за перекладача телеграм у »Раді«. 
Строгим і суворим суддею нашої мови був сам Грін
ченко. Перечитуючи вранці »Раду«, він списував 
усі наші гріхи кожному на окремій табличці й ви
вішував над столиком, де кожен мав своє місце, 
а коректорам пересилав до друкарні. А коли хто 
бував упертий у своїх помилках, він закликав того 
до свого кабінету і давав доброго прочухана. Не раз, 
бувало, проходячи повз двері кабінету й чуючи 
рівний, немов розмірений голос Грінченка, ми ка
зали один одному: «Це вже солідна проборка!». 
Доставалось не раз і мені, і за цю науку я й досі 
вдячний нашому строгому вчителеві мови. Тільки 
одному В. І. Самійленкові не докоряв Грінченко за 
мову, бо з Самійленка був прекрасний знавець 
мови. 

Тим часом Грінченко відкрив «Просвіту», й мені до
велося стати близько до неї. Київська »Просвіта« і 
була улюбленою дитиною Грінченка. Він закреслив 
для неї широку програму діяльносте: тут було й 
видавництво популярних книжок, і читання для 
народу, і літературно-музичні вечори для інтелі
гентнішої публіки, і організація бібліотеки. Біля 
«Просвіти» згуртувалися прихильники і однодумці 
Грінченка. Родина Старицьких, Косачів, Науменко, 
пізніше й сам Чикаленко, не брали в ній участи. 
Зате Грінченкові вдалося приєднати студентську 
молодь, головне політехніків, що виступали лек
торами на читаннях »Просвіти« (Холодний, Яната, 
Фещенко-Чопівський та ін.), і учнів школи Лисен
ка, що виступали на концертах і театральних ви
ставах »Просвіти«. З 1907 р. мене обрано за' секре
таря Ради «Просвіти», і я став найближчим спів
працівником Грінченка. Не зважаючи на свою дуже 
інтенсивну літературну працю, Грінченко віддавав 
«Просвіті» силу енергії й часу і близько приймав 
до серця кожну дрібницю, що стосувалася до то
вариства. Не разу товаристві поставала опозиція,—-
наприклад, змагання Є. К. Тимченка на ґрунті мо
ви. Тимченко чомусь обстоював такі форми, як 
здаеся, думаєся, — на галицький зразок, замість 
звичних у нас здається і т. д. Грінченко стояв за 
«чистоту» наддніпрянської мови, і на цьому ґрун
ті доходило у них до завзятих суперечок у видав-
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ничій комісії і на загальних зборах. Грінченко 
гзердо боронив свої позиції, й перемога зоставалась 
за ним. Скінчилося »сецесіею« Тимченка з числа 
членів товариства. Бували й інші суперечки, але 
Грінченко завжди виходив переможцем. Його 
завжди твердо підтримувала група його прихильни
ків та однодумців. 
Під кінець 1906 р. приїхав до Києва Грушевський 
і привіз проект реформи літературного життя в на
прямі концентрації сил. »Нова Громада» і «Украї
на* мали перестати виходити, натомість до Києва 
переносився зі Львова «Літературно-науковий 
Вісник». «Рада» перетворювалася з напівпопуляр-
ного органу радикалів на загального, всеукраїн
ського характеру політичний орган. Було ясно, що 
це був удар, скерований проти лінії, яку заступав 
Грінченко, і він мусів відійти. З ним відійшов і 
Єфремов. Тяжко було Грінченкові (з ним покидала 
працю в »Раді« і М. М. Грінченко) залишитись без 
свого органу, без «Нової Громади*, без своєї трибу
ни, якою була йому »Рада«, і з цього часу він зо
середив усю свою енергію у «Просвітів, вона стала 
його справжньою доменою, де він був сам собі пан. 
З весни 1909 р. у Грінченка почали з'являтись озна
ки сухот. Звідки вони взялися у нього, здавалося, 
такої здорової, кремезної людини? Ледве чи це бу
ла якась спадковість, бо й батько, якого я бачив на 
похоронах письменника, і сестра, з якою я позна
йомився у Катеринославі, були здорові, кріпко збу
довані люди. Мабуть, це був наслідок застуди абож 
певного бідування за молодих років. На осінь 
1909 р. стан Грінченка зробився явно безнадійний, 
і дружина повезла його за кордон, до Італії, де вес
ною 1910 р. письменник закінчив свої дні (в Оспе-
далетті). Помер ще в силі віку, мавши всього 47 ро
ків. Вже лежачи тяжко хворий, був дуже засмуче
ний звісткою, що київська адміністрація закрила 
його улюблену «Просвіту*. 

Літературна діяльність Грінченка (не кажучи про 
його політичну й громадську працю) була дуже 
різноманітна. Він виступав як популяризатор, як пу
бліцист, як етнограф, як белетрист, поет і драма
тург. Не можна сказати що це був з натури якийсь 
особливий потяг до писання. Як і багато з наших 
визначних людей, він мусів виступати в різних ді
лянках письменницької праці, щоб заступити 
якусь пильну потребу, заповнити якусь прогалину 
в українському розумовому житті, озватись на 
якесь пекуче, невідкладне питання, — так як це ро
били його сучасники Куліш, Кониський або 
Франко. 
Поставивши своїм завданням спочатку творити по
пулярну українську літературу як підставу для 
шкільництва, він мусів перейти до оборони самої 
ідеї української школи і зводити протягом двох де
сятків років бої за право нашого народу на свою 
національну школу. Коли здавалось один час, що 
школа от-от буде осягнута, він кинувся укладати 
підручники, граматику й читанки. Але передусім 
він збагачував популярну літературу, і на цьому 
полі зробив разом із своєю дружиною так багато, 
як ніхто інший у нашему письменстві. Скільки ви
тратив він на боротьбу з цензурою сил та енергії,— 
треба просто дивуватись його завзяттю й настир
ливості. Це була якась героїчна боротьба фанатично 
відданої своїй ідеї людини з сліпим ненаситним 
Молохом, втіленим у російську цензуру царського 
часу. Позиції культурно-просвітної праці й пере
шкоди їй доводилось висвітлювати й боронити в 
пресі, і Грінченко виступає з своїми «Листами з 
України Наддніпрянської* (на сторінках «Букови
ни*), викликавши відповідь самого Драгоманова. 
(«Листи на Україну Наддніпрянську*). На честь 
Грінченка треба визнати, що аргументи його опо
нента переконали його, і до Драгоманова, до його 
пам'яті він ставився з великою пошаною, дарма що 

з уст Драгоманова йому довелося вислухати не 
одне гостре слово критики, особливо за свої по
вісті. 
На поле белетристики Грінченко вступив для про
паганди своїх ідей, і треоа визнати, що перші його 
виступи не могли запевнити йому тривке місце се
ред українських повістярів. Далеко кращі були 
вже його маленькі опов.дання (»Покупка«, »Палії« 
та ін.), друковані в » Киевской Старине«, а вже 
особливий успіх мали повісті з останніх років жит
тя письменника: «Серед темної ночі* та «Під тихи
ми вербами*. Вони прийшлися до душі сільському 
читачеві й своєю національною тенденцією, пода
ною в художній формі, робили велике враження. 
Можна сміливо сказати, що вони багато кого приве
ли до національної свідомости. Яскравим того при
кладом може служити навернення на українство 
цілої групи молодих селян, що відбували військову 
службу аж за Байкалом і під враженням цих \Грін-
ченкових повістей склали там український гурток, 
виробили собі цілу програму громадської праці на 
селі й повернувшись заклали в своему селі Діівці 
(під Катеринославом) «Просвіту* й кооперативну 
крамницю. Я сам відкривав цю «Просвіту* в її 
власному будинку і чув з уст братів Білецьких, її 
фундаторів, оповідання про чудодійний вплив по
вістей Грінченка. За часів большевицької руїни 
брати Білецькі полягли, б'ючися в рядах україн
ського війська. Коли почалося 1917 р. широке укра
їнське відродження, повісті Грінченка знайшли 
собі масового читача й розходилися у великому на
кладі. Знаю це також з власного досвіду. 
Про свої поезії Грінченко сам писав, що вони були 
його «робітницьким відпочинком». Писав він їх 
від початків своєї літературної діяльности. Вони не 
відзначаються ані особливою оригінальністю, ані си
лою, їм справедливо закидали »холодність« і ди
дактизм. Вони знайшли собі широке місце в шкіль
них підручниках, читанках або хрестоматіях. 
А проте ще в кінці XIX ст. російський критик 
Южаков в рецензії на збірку поезій Грінченка у 
«Русском Вогатстве« і відзначив у них художні ма
люнки української природи, гарні образи й легку, 
ясну мову. Деякі поезії Грінченка таки справді гар
ні, напр. баляда «Гайдамака Лесь*, надрукована в 
«Киевской Старине« 1898 року. Не відзначаються 
особливою оригінальністю й драматичні твори Грін
ченка. Видко, що ним керувало бажання поширити 
український репертуар, збагативши його творами 
на сюжети історичні («Ясні зорі«) або з життя інте
лігенції («Арсен Яворенко* — варіянт Ібсенового 
«Ворога народу*). Вони рідко коли і виставлялись 
на українській сцені. Тим самим бажанням збага
тити репертуар українського театру навіяні були й 
численні переклади чужих п'єс: Шіллера, Ібсена, 
Зудермана та ін. В останні роки свого життя Грін
ченко видав їх понад десяток. З чужих мов він 
знав німецьку і з неї перекладав. Як бачимо-, і тут 
спонукали його до праці мотиви, так би мовити, 
утилітарного характеру. 

Прекрасний знавець української мови і фолк
льору, Грінченко став загально відомий як редак
тор «Словаря української мови*, впорядкованого і 
виданого в 1907 році редакцією «Киевской Стари
ны*. Менше відомі його етнографічні студії В своїх 
споминах я не маю наміру вичерпати матеріял для 
літературної біографії Грінченка, та й тяжко це 
зробити в умовах сучасної еміграції, коли нема 
ніяких джерел під рукою. Зробить це хтось, хто 
доживе до кращих умовин життя і праці. Він, певно, 
складе й докладну біографію й бібліографію Грін
ченка. Може йому придадуться й ці мої коротенькі 
згадки, а тимчасом мені хотілося б нагадати укра
їнському читачеві-еміґрантові яскраву і кольоритну 
постать невтомного, відданого своїй ідеї працівника 
на полі української культури. 

Д. Дорошенко 
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Колись Дмитро Донцов кинув по
біжну думку, що в українців від
сутня справжня героїчна опера: 
Лисенків »Тарас Бульба*, мовляв 
найпоказніша українська опера, — 
це тільки поширенаї до розмірів ви
стави лірична пісня. Це тверджен
ня в основному стосується, либонь, 
і до українського трагедійного те
атру. До X X сторіччя не знайдемо 
ані одного українського трагедій
ного театрального твору, що яв
ляв би такої потужности видиво 
перетвореного світу, як являють 
його »Орестея« або »Нібелюнґове 
кільце«. 

Однією із специфічних властиво
стей української вдачі є те, що 
вунтрішній її активізм переважно 
захований десь глибоко за засло
ною зовнішньої терплячости, сливе 
повної пасивности. Треба було 
страшної доглибної революції, щоб 
вирвала трагедійний геній народу, 
уособлений в найбільшому досі з 
його драматорів — Миколі Кулі-
шеві. « 
Український театр має багато дра
матичних творів, справжніх зво
рушливих драм, побутових,' істо
ричних та СОЦІАЛЬНИХ, таких, як 
от »Безталаняа«, «Сава Чалий«, 
»Хазяїн« Тобілевича, »Молода кров« 
Винниченка тощо. Тут ніколи не 
стоїть проблема особистости, що 
має намір відмінити щось у світі 
або бодай у собі самому. Страж
дання пасивні в своєму ґрунті, тра
гічне виникає з того, що Шіллер 
назвав трагічною бідою (Іrag scue 
Not) на протилежність трагічній 
провині (trag sclie Schuld). Геній 
Тараса Шевченка чомусь оминув 
сферу трагедійного театру: його по
ема »Гайдамаки« зіткана з матерія-
лу суто-трагічяого, але театралізо
вано в ній лише невеличку части
ну (вмонтовані де-не-де діялоги). 
Так само не витворив трагедійної 
п'єси Іван Франко. Його «Украдене 
щастя« не стало натуралістичною 
СОЦІАЛЬНОЮ драмою типу Гавптма-
нових »Ткачів« (хоч і були спроби 
сценічної реалізації її в цьому 
•пляні), але не доросло і до висот 
справжньої трагедії. Тут усе таки 
діють люди звичайні, трагедія ж 
потребує якщо не півбогів, то, в 
кожному разі, людей надзвичайних. 
У трагедії завжди щось очищене 
від побуту, наближене до чистої 
ідеї, завжди вивищення, завжди 
котурн. 

Арістотель визначив трагедію як 
дійство, що впливає на глядача че
рез страх та спочуття так, що в ду
ші його відбувається очищення, 
прояснення пристрасти (так звана 
теза про катарсис). (Чи вистачає 

цього визначення природи трагіч
ного для всіх часів і народів? Бе
ручи в ґрунті — так. Очевидно — 
якщо прийняти, що, попри всю від
мінність національного світогляду 
і мистецьких засобів, мистецький 
результат »Едіпа«, »Сіда« і вистави 
в японському театрі Но відбува
ється в тотожній сфері впливу. То
ді і шлях можливостей українсько
го вкладу в цариеу трагічного мав 
би, либонь, поважні перспективи. 
Щоправда, на заваді тут стоять пі
зніші, післяарістотелівські теорії 
трагічного, які дуже звузили його 
розуміння. 

Найвпливсвішою аж до сьогодні є 
німецька клясична теорія, ґрунто
вана на кантіянському антиномізмі 
і доведена до своєрідного абсурду, 
цілком у стилі гітлерівського псез-
доклясицизму, провідним націо-
нал-соціялістичним поетом Ґергар-
дом Шуманом в його «Думках про 
трагічне« (1944): «Трагічне почина
ється там, де людина — ч , або так 
само надособове людське суспіль
ство — стає в нерозв'язне стано
вище*. 
Але цікаво те, що саме німецький 
дух породив і заперечення теорії 
трагічного як нерозв'язного. Ре
волюційний напрям німецької дум
ки висунув наприкінці першої сві
тової війни експресіоністичну ідею 
трагедії, ідею страху та спочуття 
як внутрішніх властивостей люд
ського самотворного Я, визволено
го від умовних пут зовнішнього 
середовища з йото штучними — 
раціональними — конфліктами сво
боди й обов'язку. Року 1917 Казімір 
Едшмід проклямував: » жад
них трагедій, що виникають із зу-
дару умовностей і потреби свободи, 
жадних п'єс про середовище 
жадних ляльок, які, висячи на дро
тинах психологічного світогляду, 
граються законами, поглядами, блу-
дами й вадами цього людьми ви
робленого й сконструйованого' сус
пільного буття. Всі ці сурогати на
скрізь прохоплює жорстока рука 
мистця — —. З лаштунків і ярем 
традиційного фальшивого почуття 
виступає ніщо інше, як людина. 
Жадна білява бестія, жадний при
мітив, лише проста, звичайна лю
дина*. 
Шлях українського трагедійного те
атру в його — покищо ще таких 
невеликих кількісно — здобутках 
це, правдоподібно, шлях театру 
експресіоністичного. Вже Панте
леймон Куліш робив спроби зерно 
трагічного перенести із сфери сус
пільного у сферу самодатної люд
ської душі, вивищити трагічне в 
монодраматичну ідею. Його стилі

зоване під вертеп дійство про Іро
да, а також «драмована трилогія*, 
особливо ж перша частина її, «Бай
да*, вирізняються цілком оригі
нально на тлі українського побуто
вого театру X I X сторіччя. А фраг
ментарний трагедійний театр Лесі 
Українки (»Одєржима«, «На полі 
крсви«, »Оргія«) уже цілком підво
дить цей театральний жанр під по
дих нашого сторіччя з його екс
пресіоністичним трагедійним дій
ством. 
Взаємини Миколи Куліша, барда 
української революції в театрі, з 
експресіонізмом — складні і не зав
жди послідовні. Він сприйняв цей 
напрям насамперед з чітких, раціо
налізованих щодо характеризації 
та мізансценування вистав Кайзе-
р:вого »Газу« і Толлерових »Ма-
шиноборців« у театрі Леся Курба-
са »Березіль«. Для М. Куліша, в 
першому періоді його театральної 
творчости автора драм у традицій-
но-побутовому жанрі, зустріч з ук
раїнізованим експресіонізмом Кур-
баса стала вирішальною на все 

його коротке (і трагічно перерване) 
мистецьке життя, визначила на
прям його шукання власного об
личчя. І цей шлях був нелегкий. 

Експресіонізм — в його, мовити б, 
канонічному вигляді — проголошує 
війну типові, принаймні соціяль-
ному типові. Експресіонізм це ми
стецтво винятків: «З рання до пів
ночі* Кайзера, »Рід« Унру, «Анті-
гона* Газенклевера — яскраві по
твердження цього. Це дарма, що 
дійові особи в експресіоністичному 
театрі носять інколи ніби типізо
вані назви «Мільярдера*, «Людини-
маси« тощо. Справді тут завжди 
йдеться про внутрішній світ непов
торної людської особистости. А це 
якраз не відразу усвідомили ті. 
що прагнули використати здобут
ки експресіонізму, лишаючися на 
позиціях раціоналістичного мис
тецького світогляду. Певний час,М. 
Куліш перебував ще в полоні тра
диції театру XIX сторіччя, і це 
спричинювало суперечності в його 
творчості, які витікали з намагання 
поєднати раціональну рівновагу 
композиції і традиційну соціяльну 
типізацію з прагненням неповтор
ного, виняткового. 
Наслідком цих внутрішніх змагань 
постав «Народній Малахій«, історія 
виняткової людини, реформатора 
людства на ґрунті синтези христк-
янізму й марксизму. З »Малахія« 
вийшла театральна річ якогось 
особливого стилю. П'єса, що в ос
нові своїй є, властиво., трагедією, 
сприймалася сучасниками дуже 
своєрідно. Ось, наприклад, свідчен-
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ня одного чужинця, що бачив її 
у виставі театру »Березіль« (у тре
тій редакції) під час його ґастролів 
у Києві 1929 року: »На сцені по
бачив я знов Україну, правдиву 
Україну. В знаменитому імпресіо
ністичному ракурсі вхоплено село, 
мале містечко з нутра. Все залите 
світлом, розсяяне червінню й зо
лотом соняшників — —. Із сцени 
йшла — що кажу: йшла! — бухала 
Україна, чудовою, найспівучішою 
побіч італійської мовою, розливною 
піснею, соняшними барвами і сві-
тлами, анархією думки, второшіі-
стю сатири й дотепу* і т. д. 

У »Малахієві« М. Куліш розвинув 
жанр трагедії-гротеску — якщо під 
цим останнім терміном усвідомити 
абсолютно органічне переплетення 
високого й нижчого, прекрасного 
й потворного, патетичного й коме
дійного, пісні й щоденного побуту 
— і цей жанр він довів до висо
кого зразка в передостанній своїй 
сценічній речі, «Патетичній сонаті« 
(яка ніколи не йшла ще на укра
їнському кону; останньою ж була 
»Маклена Ґраса«, що у виставі 
Курбаса пройшла всього 12 разів 
у 1933 році). 

Український— слов'янський — дух 
із природи своєї чужий духові ка
тегоричного імперативу. Вій гнуч
кий, життєловний і життєстверд
ний. У кожній альтернативі він 
завжди шукає третє, неможливе з 
погляду клясичної логіки — і май" 
же завжди його знаходить. У «Па
тетичній сонаті« поставлено, що
правда, героїв — представників вза-
емоборних ідеологій у революції 
—• у становище, виходом з якого 
нормально може бути тільки смерть, 
проте, протягом відбування цілої 
речі, на кожному кроці входить 
у дію якесь »якби«, яке могло б 
дати дії вихід у цілком новій (і так 
само закономірній) можливості. 

З погляду срорми «Патетична сона
та* надзвичайно оригінальної струк
тури. Тут дію перевито ниткою 
суб'єктивних асоціяцій, що відбу
ваються в свідомості головного ге
роя. Ось зразок такого перепле
тення: 
«Нас оповиває музика з rondo. Ме
лодія, як срібний серпентин. Ра
зом з цим я чую вітер, бачу ніч. 
—• Сонце не любить так землі своєї, 
як люблю я вас, хочу сказати я 
Марині —• і не можу. Вона ніби 
відходить, відпливає. Серпентин 
рветься і, згаслий, летить за ві
тром. Вона ніби на човні. Бачу, — 
щогла, грає парус, струнами на
пнулись шкот і брас — замість 
rondo знов чую grave. Марина стає 
під парус. 

— Це Арго? —і питаю я. 
—• Це старий козацький човен, за
порізький, — каже вона. 
— На козацьких човнах вітрила 
не Оуло, — згадую я. 
— А хіба це вітрило? 

Я дивлюся і бачу прапор — він 
жовто-олакитний. Ми відпливаємо«. 

З драматорів, які діють під цю по
ру в офіційній Україні, наивидатш-
ший, безумовно, Іван Кочерга, 
який свого часу написав трагедію 
«Свіччине весілля«, що в ній, на 
основі незначної події з українсь
кої історії XVI сторіччя, витворив 
майже космічного звучання видиво 
дії вогню, передаваного від однієї 
людської істоти до другої. Сього
часна творчість Кочерги, як і ін
шого українського драматора, Олек
сандра Корнійчука, автора історич
ної трагедії «Богдан Хмельниць
кий*, лежить цілком у площині 
декретованого «СОЦІАЛІСТИЧНОГО ре
алізму*, отже, на рахунок щиро-
украшського трагедійного театру її 
брати не можна. 

Вільний розвиток українського тра
гедійного театру відбувається сьо
годні на еміграції. Театр Володи
мира Блавацького відновив М. Ку-
лішевого «Иароднього Малахія*. 
Водночас інший театр — молода 
студія 'Йосипа Гірняка — ставить 
проблему інсценізації не-гєатраль-
них творів іншого з провідних 
письменників українського рене
сансу 20-х років, Миколи Хвильо
вого, Цю першу спробу — інсце
нізацію двох його новель, об'єдна
них в одній виставі під назвою 
«Мати і я« — не можна вважати 
за вдалу, якщо судити з погляду 
жанру чистої трагедії. Те, чого 
так блискуче досяг М. Куліш, пе
ретоплюючи жанри в одне ціле, — 
не вдалось інсценізаторам Хвильо
вого, і, не зважаючи на поодинокі 
досягнення режисера, трагедійного 
театру дк суцільносте не вийшло. 
Вийшло еклектичне поєднання ча
стин, в яких видно сильну інди
відуальність автора, що писав не 
для сцени. Не виключено, очевид
но, що за відмінного підходу до 
проблеми Хвильового на сцені тра
гічне зерно його белетристики ще 
дістане своє театральне життя. 

У поточному році вийшла друком 
трагедія Юрія Косача «Дійство про 
Юрія Переможця*. Ця річ являє 
собою цілком новий здобуток укра
їнського експресіоністичного тра
гедійного театру. Дію зв'язано й тут 
з істеричною особою — сином Бог
дана Хмельницького, — але, так 
само, як і в Кочерги, події розсу

нуто за межі часовости. Лише 
стиль Косачевої трагедії цілком 
відмінний. Норми сценічної архі
тектоніки тут цілком скорено іра-
ціоальному видиву священного Ки
єва, ідея якого', як внутрішня на-
національно-етична конечність, діє 
в душі людини, репрезентована до
брими й злими силами, уособлени
ми як частки цього самодатного 
внутрішнього світу. Для пізнання 
характеру речі може служити та
кий зразок з монологу героя: 

»А я такий убогий, такий безталан
ний твій син Мовчиш, батьку, 
як Аттіс німий, мовчиш, не даєш 
перестороги — —А обличчя твоє 
блискавиця — —страшно — — і 
сколихнув цю Україну, роздер заві
су а що мені? Руїна, згар « 

І далі: 
»— —Ще є така дивна прикмета 
людини, йти над прірвою і надія
тись, між лезами йти і надіятись 
—• —Лукавий, не ховайся — бачу 
тебе — —Там ти коло вікна, за 
ніччю тепер Ні — йдеш сюди 

Чорні крила, крила мов у ка
жана. Заграємо, чи що? Заграємо 
востаннє — —Добре? Що ж, метай 
гальбіт — як райтари. Ти ставиш, 
чорте. Я ставлю все, все, що за
лишилось Так прошу, метаймо-
— — Два-два — Гальбіт перший. 
Bum ode.nH metuanx. Ще раз. А ти 
посміхаєшся, ні, я знаю цю рисоч
ку біля твоїх уст — — Давні зна
йомі, гай, гай — -— п'ять — два, 
другий гальбіт. Три гальбіти грає
мо. Розгра — програ. Прищулюєш 
око — —жартуєш — —Але я ос
танній — — Прошу — —Ні, не 
руш, я метаю, ти шахрай — — 
Так — — тепер відкриємо — — 
Гальбіт третій, гальбіт останній: 
шість — одно. Моя! Моя взяла. 
Щезай, розпливайся в імлі, в ніч, 
в ніч іди « 

«Дійство* Косача неждано, але як 
же закономірно обертає увагу су
часного театру на український мі
стерійний театр —• на такі речі, як 
«Слово о збуренню пекла« або, осо
бливо, «Алексій чоловік Божий*, 
твір XVII сторіччя, такий дивний, 
такий чудернацький на тлі сучас
ного йому європейського трагедій
ного театру Кальдерона і Расіна. 
І тепер, після здобутків українсь
кого трагедійного театру X X сто
річчя, містерійний український те
атр чекає на своє відродження. 
Можливо, що в надхненні цього 
відродження витвориться цілком 
відмінний театральний жанр, який 
по-своєму збагатить світову скарб
ницю трагічного. 

Юрій Корибут 
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Б О Й Ч У К 

Михайло Бойчук за роботою 

22 листопада 1917 року в столиці молодої Української Республіки відбу
лось свято врочистого відкриття Державної Академії Мистецтв. З нагоди 
відкриття в світлих і просторих залях колишнього Педагогічного Музею 
—тепер Українського Парляменту—Центральної Ради—була влаштована 
мистецька виставка. Були виставлені праці майстрів-керівників окремих 
майстерень (катедр): Василя і Федора Кричевських, Бурачека, Жука, 
Мурашка, Нарбута, Бойчука. Гордістю виставки був Мурашко, а сенса
цією Нарбут і Бойчук. Це було з двох причин: поперше, всі троє були 
з європейською мистецькою освітою (Париж, Мюнхен, Краків), а подруге, 
були це високої кляси майстрі або вже з іменем у світі, як Мурашко, 
або з цілком новими для Києва прийомами, методами і царинами мистець
кої праці: Нарбут — графіка, Бойчук — монументальне малярство. 

Михайло Левович Бойчук народився в Галичині, освіту здобув спочатку 
в Краківській, а пізніше в Паризькій Академії Мистецтв. В період сту
дій у Парижі, зустрівся і одружився з визначним українським мистцем 
— Софією Наліпинською, що теж студіювала в тій же Академії Ми
стецтв. Перша світова війна закинула подружжя мистців в Україну, 
де вони обоє зустріли революцію, весну відродження українського на
роду, і мужньо разом зі своїми численними учнями прийняли й понесли 
тяжкий хрест на українську Голготу. 

ОЛЕІ^ ЗУЄВСЬКИЙ 

ПЕЧАЛЬ ЛІТА 

Отут —• в зеленому вогні 
Не раз його була печаль: 
Як саламандра, на емаль 

Ставали кольори. І ні 
Червоні ягоди шипшини, 
Що зріють пізно, ні опал 

Від яблук зірваних — не скине 
І не замінить! їх причал, — 
Так говорили віщі карби, 

Що їх ми бачили на нім, 
Коли в зеленому вогні 
З отавою скрипіли гарби. 
V. 1947 
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Опинившися в Україні, подружжя Бойчуків стало до активної праці 
і заповнило своєю діяльністю не одну прогалину в загальному процесі 
творчого розквіту українського мистецтва. Від розбудови виробничих 
майстерень і професійних шкіл (Миргородська керамічна школа) вони 
прийшли до Академії Мистецтв та створення української школи мистців, 
і не тільки відограли ролю творців, але й внесли фермент, що мав під
нести українське мистецтво на рівень світового. 
Покійний Ю. Липа, в одній з своїх статтів, написаній з приводу мистець
кої виставки у Львові, сказав таке: »19 століття було дуже вороже укра
їнській духовості, там було все, щоб загинуло все українське, там був 
раціоналізм і натуралізм, він ще є тепер, і ми тепер свідками того, коли 
упадаюче 19 століття хоче зліквідувати українську націю. В сфері духа 
ці змагання йдуть при помочі російського соцреалізму та західньо-евро-
пейського натуралізму« (»Протипи культури в грядущу епоху«). 
Передреволюційні відносини в Україні були дуже складні, але в образо
творчому мистецтві може багатші, як в інших галузях мистецтва і куль
тури. Багато мистців діяли поза межами України, а не мало в Києві — 
брати В. і Ф. Кричевські, М. Бурачек, П. Левченко. Деякі з них мали 
чималий вплив серед громадянства (прим., В. Кричевський, що про
ектував будинок Полтавського Земства). Більшість наших кращих мист
ців на той час уже рішуче прямували творчими шляхами за межі народ
ницького етнографізму, який уже завершив свою ролю. 
Цей процес розриву з етнографічним народництвом в мистецтві особливо 
виразно накреслився за першої світової війни та під час реолюції 1917 
року. Почали творитися об'єднання і асоціяції з новими чи старими 
напрямами. В такий саме час «упадаючого 19 ст.«, як каже Ю. Липа, 
і творчото шукання інших шляхів, як блискавка, як метеор, з'явився 
серед нас М. Бойчук, мистець з західньо-европейською культурою, зна
вець візантійського стилю, сучасного західньо-европейського, а зокрема 
французького новітнього малярства, великий, а для України єдиний май
стер фрески і неперевершений знавець законів композиції, що став твор
цем того нового синтетичного українського малярського стилю, який здо
був від противників голосну, але правдиву назву »бойчукізм«. М. Бойчук 
ступив на єдино правильний для цього часу шлях відродження забутого 
монументального малярства, монументального не лише назвою, а й низ
кою специфічних технічних прийомів виконання та своєрідного мистець
кого мислення. 

З перших же кроків розгорнення праці в Києві біля М. Бойчука згурту
валася найздібніша молодь, що склала добре спрацьований колектив. 
Громадянство, яке ближче цікавилося мистецьким життям, не раз зада
вало питання — чим пояснити це? До того було багато причин, але го
ловні з них: досконале знайння Бойчуком свого предмету і чітка ясність 

В. ВАРКА 

ОКЕАН 

Приносить мушлі в шумі. І по
мілілі, 

помілілі камені здвигас океан. 

Дрімає гір синьонаметний етап; 
стосвічні ставники — дерева білі. 

Від сонця в айстровім вінці 
бурун, які лев, летить... удар! На

прикінці 
кипіння — блиск, як і раніш. 
Свободо корабельна, день-у-день 

добріш 
ти струнами біжучими бриниш; 
мов менестрелі з старовинних ніш 
бриниш; і мов мелодією молодою, 
від сонця — синьою, бризкучою 

водою 
летиш над злою глибиною. 

А буровісник блискавки склика 
з дощами — до колиски колоска. 

1947 

В. Седляр. Дніпрельстан — малюнок (проект до ф р е с к и ) 
М. Бойчука. 

- ш к о л а 

З ЯКОГО КВІТУ?... 

Весна за прядкою сидить, 
струмує в пальцях тепла нить. 
Оце волошкова струмує, 
і жито жайворонка чує, 
а це струмує вже й кривава, 
як мак, у житі — танкам »слава!« 
І ще 'дна нить: як дивина, 
ох, біля рідного вікна. 
З якого квіту, весно-мати, 
для долі будеш починати 
хустинку ткати? 

1947 
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завдань, які він висував перед собою й своїми учнями, і особливе став
лення учителя до учнів. Здібним своїм учням, які цілком присвячували 
себе мистецтву, він віддавав усе: себе самого, свій час, свій фаховий 
досвід і свою працю, життєві піклування й матеріальну допомогу. Уперто 
і: несхибно він вів їх вперед у їхніх творчих шуканнях. Скромністю, 
зосередженістю і працьовитістю відзначалися і учні і учитель. В ім'я 
розквіту і піднесення українського мистецтва вони гуртом жертвували 
всім, навіть життям (напр., Тимко Бойчук, найталановитіший учень, 
умер від сухот, не перенісши злиднів). 
Б бурі революції, у всезахоплюючому пориві відродження українського 
народу, разом з Академією Мистецтв як найвищим штабом тодішнього 
не тільки мистецького, а й духового в ширшому розумінні життя, заро
дилась школа. Напади противників лише зміцнювали, лише загартову
вали борців. Школа зростала і кількісно і якісно, удосконалювалася, 
завойовувала собі почесне місце серед мистецького світу, створюючи 
свій стиль, па ділі доводячи свою життєздатність. Учні майстерні Бой-
чука віддавалися всім своїм єством праці. Для всіх найбільшою насо
лодою були «практичні» вправи в техніці рисунку і композиції або дослі
дження відомих і невідомих мистців. Бувало, з притаєним диханням усі 
слухають, коли Бойчук пояснює одному з учнів деталі рисунку. Визна
чення самі знаходилися, коли учитель кількома словами або практичним 
показом розкривав таємниці геніяльної простоти клясиків мистецтва, 
світових мистців раннього ренесансу. Одночасово з навчанням відбува
лися численні диспути і в майстернях, іів навчальних авдиторіях, і в при
ватних квартирах. Особливо цікаві були диспути після річних творчих 
виставок художнього інституту або ювілейних загальних виставок усіх 
видів мистецтва. 
Як ми уже сказали, одним із стимулів до успіху майтерні М. Бойчука 
було досконале знання мети, до якої прямував він сам і провадив своїх 
учнів. Мета була з'ясована до дрібниць: 1) навчатися тепер майже 
нікому невідомої техніки справжньої фрески, як основи монументального 
малярства; 2) спочатку відродити т. зв. візантійське мистецтво, що колись 
було поширене в Україні, а потім створити свій український стиль мону
ментального' і інших форм мистецтва; 3) втілити мистецтво в усі галузі 
життя (побут, промисловість), у всі форми культурної діяльносте (театр, 
друкарство). 
М. Бойчук прагнув того великого мистецтва, що про нього Ю. Липа ска
зав: «Візьміть у руки китайський дереворит чи малюнок, все одно з якого 
тисячоліття, — і скажете — це є китайське мистецтво. Це є тип в ми
стецтві. А щоб його краще собі усвідомити, треба мати його в людях. 
І ми починаємо його мати: Бойчук в малярстві, Нарбут, Сахновська, 
Кравченко в графіці, Архипенко в різьбі, Петрицький і Андріснко-Не-
читайло в декораторстві«. 
М. Бойчук не вчив у звичайному розумінні цього слова, а показував, 
ілюстрував, перетворював. В майстерні, як колись у цеху, панував той 
дух, що свого часу визначав відносини між майстром Та його учнями. 
Майстер — це втілення всіх прагнень учнів: від нього вони сподіваються 
пізнати все: від таємниці ґрунту і фарби, які віками не змінюють своїх 
властивостей, до вершин техніки композиції. 
М. Бойчук учив на старих українських зразках: народному орнаменті, 
церковному образі чи портреті XVII і XVIII ст., мозаїці і фресці князів
ської доби та на зразках світових клясиків. зокрема кватрочентистів: 
Джотто, Ґоццолі, Філіппо Ліппі і ін. Але з найбільшою любов'ю й особ
ливо часто він користувався візантійськими зразками. Ці зразки він 
брав тому, що вони прості, лаконічні у виразах, реалістичні в оформ
ленні. Візантійське мистецтво брав він ще й тому, що воно найближче 
нам, в істоті є синтезою гелленістичного і азійського, а одночасно виявом 
християнського світогляду. Своєрідна високомистецька іконографія, з су
ворими і глибоко одуховленими виразами облич найкраще пристосована 
до декорування стін. 
М. Бойчук показував, як візантійське мистецтво виїмково згармонізо-
ване з погляду ритму, руху, кольору, а багато старохристиянської сим
воліки оживлено елементами впливу сходу... Таким воно й прийшло на 
Україну. Зразки цього мистецтва в чистій формі або в помітно знаціо-
налізованій зустрічаємо скрізь у нас. Отже, воно для нас стало органіч
ним, його треба не тільки вивчати, а й відродити, удосконалити, бо воно 
неперевершене. Бойчукові квартири: на далекій Татарці, пізніше на 
В. Підвальній, а в останні часи на Банковій вулиці — були завжди 
переповнені різноманітними зразками. Одні висіли на стінах, інші, як 
дорогоцінні скарби, були заховані в численних скринях і валізах і лише 
для вивчення в майстерні або для цікавого відвідувача виймалися. 
Пригадуємо перші наші відвідини. М. Бойчук розповідав про свої за
думи: «Головне — навчити розуміти справжнє мистецтво, а потім уже 
пристосувати його для служения широким масам і в повсякденному 
житті, навіть в побутів. Для більшого і наочного переконання він взяв 
з стіни старовинний образ Спасителя і почав пояснювати композицію, 
приблизно так: «Ось гляньте, тут немає нічого зайвого і незрозумілого. 
Все на своєму місці, починаючи від згорток одягу, кінчаючи написами. 

Андрій Гарасввич 
*13.8 1917,|24.7.1947 

Із циклу „Стара Прага" 

Співають віщі мадонни, 
Схиляють чола святі. 
І з хижим вітром холоне 
Хтось срібний на чорнім хресті. 

Ховає в північ обличчя, 
Обличчя сліз і жури. 
Пристань, чужий мандрівниче, 
Послухай вулиць старих, 

До ніг йому поклонися. 
Цілуй мовчазні уста, 
Й почуєш, що груди — криця, 
Що серце — голодний птах 

Невпинно б'ється від співу, 
Ворушить бронзову кров. . . 

. . . І ранок — червоний півень 
Злетить на камінь будов. 

Як згусне дим, 
Як згаснуть речі, 
Мов зжовклий лист, — 
Прийди один 

. В зелений вечір 
На Карлів міст. 
Там, біля склену 
Старого міста 
До мілини. 
Знайдеш ікону, 
Де снить Пречиста 
Таємні сни. 
І до води 
Піди, щрб змити 
Свій денний гріх, 
І поклади 
Найкращу з китиць 
Ти їй до ніг. 
Потоне втома, 
Бездонних долів 
Гіркий тягар, 
Полине промінь. 
Мов білий голуб 
До синіх хмар, 
Свічадо вод 
Переіскриться 
В холодну мідь, 
І сам Господь 
Твою правицю 

/ Озолотить. 
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Майстер за основу взяв прямокутню площу, на ній розташував фігуру 
Спасителя, а всі вільні місця виповнив іншими елементами образу, — 
коло над головою, напис і орнамент. Все становить собою одне ціле на 
цій іконі, що має перебувати на невеликій відстані від глядача в неве
ликій кімнаті. Це е твір невідомого народного майстра, але так треба 
творити і тепер, бо в цьому і є суть мистецтва.Таку ж гармонію ком
позиції, фарб і практичного, прикладного завдання знаходимо також 
і в українському народному орнаменті, однаково в образах невідомих 
наших народних майстрів і в картинах найвидатніших майстрів Европи, 
напр., Чімабуе, Джотто, Орканья, Льорентецці, Дюрера і ін, В кожному 
з їх творів є це спільне, від них віє духом справжнього мистецтва«. Так 
учив М. Бойчук на кожному кроці, використовуючи всяку нагоду. 

Але найкраще свідчить про його способи навчання — робота в майстерні, 
де разом розглядали зразки творів, разом робили оцінку. Навіть стіни 
майстерні були об'єктом праці. З них спочатку здирали старий тинк, 
рисували в натуральну величину шкіци, підготовляли свіжий ґрунт для 
майбутніх фресок. Тут же виробляли всі види й форми фарб, аж до 
темпери включно, яку в ці часи не можна було ніде здобути. 
Не дивно, що біля Бойчука згуртувалися найздібніші і найактивніші-
учні, які до дня арешту створили три генерації єдиної школи. Найви-
датніші з них, що більшість закінчили студії в 1921 році, були: В. Седля.р, 
їв. Падалка. Т. Бойчук. О. Павленко. О. Сахіювська, Колос, Іванова, 
Т. Бауман. М. Трубецька. Друга Генерація учнів була численніша: Мізін, 
Бізюків, Юнак. Шехтман, Ріхтер, Бородіна, Горбенко. Рокипький, Гвоз
дик, Липківський, Слева. Рубан і ін. Ів. Падалка. перейшовши па само
стійну працю до Харкова — виховав своїх учнів. До видатніших серед 
них належали: Бланк. Фрадкін. Котляревська. Довгаль. З молодших — 
Дражевська. Денисенко, Білик. Навіть Довгаль мав уже своїх вихо
ванців, серед яких особливо визначився Центілович. 

Значення Бойчука для українського мистецтва полягає не тільки в пе
дагогічній діяльності першорядного мистця, а передусім у революціону-
ванні розуміння мистецтва і технічних засобів, у боротьбі, яку він ого
лосив, очолив і завершив, застарілим формам, що їх культивувала дов
гий час Російська Академія Мистецтв. Дуже влучно, уже в наші часи 
про це сказав покійний Ю. Липа в цитованій статті з приводу виставки 
картин у Львові: «Багато образів, але нема тих, що творять Україну. 
Нема Нарбуга, нема Бойчука... Є петербурзька, московська школа, є від
гуки Парижу, але немає української синтези, що виросла б з минулого, 
і не бачимо тих, що нав'язали б лучбу з нашим минулим, нашим великим 
минулим, бо як же здобудемо буду чину, коли не виростемо з минулого?» 
Так було в 1943 p., після творчих здобутків Бойчука, Нарбута. Ковжуна. 
Можна собі уявити, як було тоді, на світанку українського національ
ного відродженння! 
Перед революцією над українським мистецтвом тяжіли традиції росій
ських шкіл, російського академічного навчання, яке формально і повер
хово ставилося до мистецької спадщини. В академічних майстернях 
обмежувалися на копіюванні старих клясиків, а т. зв. »перєдвижники« 
свідомо іґнорували навіть клясичне європейське мистецтво. 
М. Бойчук розпочав свій »зовнішній« виступ з того, що оголосив непри
миренну боротьбу проти такого ставлення до клясиків мистецтва і по-но
вому почав визначати їх ролю як навчального, виховного і культурного 
факторів. Він говорите так: »Без розуміння і вивчення віками набутої 
спадщини, не можна творити нового!« »Бо як же здобудемо будучииу, 
коли не виростемо з минулого?« запитує і відповідає Ю. Липа. 

Бойчук підкреслював, що скрізь треба шукати »зерна« твору — чи 
у клясиків. чи у невідомих народних майстрів. Ці зерна спільні для тво
рів усіх епох, усіх країн і народів, тому не тільки не можна іґнорувати 
спадщину при навчанні, а навпаки, як дорогий скарб, треба її уміло 
використовувати. 
Европейці давно вже почали студіювати поруч з славнозвісними мист-
цями своїх і чужих невідомих майстрів. Бойчук. навчавшись в Евро пі. 
органічно засвоїв усе. що лише було приступне, з світової скарбниці 
людського духу — образотворчого мистецтва, в тому і новий Підхід до 
його розуміння і студіювання. 
Бойчук зі своїми учнями в розмірно короткий час увійшов у всі галузі 
мистецького життя України. Кераміка, ткацтво, килимарство, друкарство 
(дереворити, графіка), скульптура — і навіть український ляльковий 
театр вперше був відроджений бойчуківцями. Але головною метою, основ
ним завданням Бойчука ,було воскресити монументальне мистецтво, 
справжнє мистецтво і техніку фрески. 

Всі пам'ятають, яке враження справила на мистецький світ, ширші гро
мадянські кола і навіть закордонних відвідувачів серія портретів, вико
наних бойчуківцями для Кооперативного Інституту. Цей характеристич
ний факт з життя школи вартий уваги. В часи новітнього українського 
ренесансу, в період розвитку української кооперації (1924-27 pp.), з іні
ціативи проф. Ганчеля (здасться, тогочасного ректора інституту), замов--
лено М. Бойчукові серію портретів кооперативних і громадських діячів, 

Андрій Гарасввич на верху 
„Hoher Goli" в Альпах 1946. 

АНДРІЙ ГАРАСЕВИЧ 

В СТАРОМУ ДОМІ 

Пливуть тумани-ріки, 
Осінній дощ гуде. 
В рядах холодних вікон 
Темніє пізній день. 

Тече крізь жовті стіни 
Олив'яна вода. 
На стінах — серафими, 
Задивлені у даль. 
Мовчать в важкій задумі 
Біблійні три царі. 
Над головами сумерк 
Розвісив ліхтарі. 

Скриплять старезні сходи . . . 
Крізь порох павутин 
Хтось вічний в ризах ходить, 
Кидає в простір тінь. 
А як застигнуть дзвони 
В вечірній висоті, 
Він молиться Мадонні, 
Безсмертній і простій. 

С. ГОРДИНський 

ОСІННІ СТРОФИ 

Повноліття 

Все небо вранішнє гаряче 
Синь залила. 
Бринить над медяним будяччям 
Бджола. 
Топким серпанком повноліття 
Вповите все; 
На струнах бабиного! літа 
Заграй, душе! 
1943. 

/ 
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щоб прикрасити актову залю, вестибюль, коридори і бюра Інституту. 
Коли праця була виконана і портрети розташовані на своїх місцях, 
почалися відвідини, оглядання і піднялася відома дискусія про художню 
вартість їх. 

На нас портрети зробили колосальне враження. Передусім кількісно, 
потім одноманітністю оформлення (всі вони були в півторса, в однакових 
дубових рамцях), а головне манерою виконання і спокійними тонами 
фарб. Серед портретів були: Шевченків, артільного батька Левицького, 
Маркса, Енгельса і інших, що в цей час у великій кількості і різнома
нітних формах були широко розповсюджені Це давало можливість все~ 
сторонньо порівнювати портрети школи Бойчука з панівними стандар
тами. Пригадуємо, що нас найбільше вразила саме різниця між повсяк
денно баченими і тількищо виконаними образами. Крім загального 
портретного стилю (іконографічного), що характеризується спільною 
композицією, гармонією своєрідного портретного руху і гри спокійних 
фарб, у кожному портреті було ще щось своє, особливе, властиве, лише 
цьому образові. Пригадується яке колосальне враження справляли пор
трети на чужинців, що відвідували Інститут. Портрети мали чи не біль
ший успіх, ніж кооперативний і товарознавчий музей, 

Головні об'єкти, що їх вдалося 
розписати бойчукістам були такі: 
1) Луцькі касарні. 2) Селянський 
санаторій ХаджічБей на березі Чор
ного моря, 3) Червонозаводський 
театр в Харкові. Особливо цікаві 
були роботи М. Бойчука і найближ
чих його учнів у новозбудованому 
Червонозаводському театрі в Хар
кові. На протязі 1933-1934 pp. тут 
були оформлені велике і мале фсс, 
де викопав величезні фрески М. 
Бойчук на тему »Свято врожаю«, 
В. Седляр — »Індустріялізація«; 
обидві фрески по 25 кв. метрів мі
стилися на стінах великого фоє. 
Ів. Падалка нарисував фреску на 
тему «Відпочинок і культура«, О. 
Павленко — «Фізкультура і спорт« 
— менші фрески по 14 кв. метрів 
були в малому, фоє. Після арешту 
Бойчука, Седляра і Падалки. фрес
ки були зпочатку закриті мате
рією, а пізніше знищені. 

М. Бойчука, як високої культури 
мистця, характеризують ще такі 
факти. Всесоюзне товариство куль
турного зв'язку з закордоном ор
ганізувало численні художні ви
ставки (в Венеції, Парижі і ін:); 
в цих виставках бойчукісти брали 
участь, мали великий успіх, і в ка
талогах виставок є чимала кіль
кість фотографій з експонованих 
робіт. В 1926 p. М. Бойчук і В. Се
дляр відбули творчу подорож до 
Німеччини, Франції, Італії. В різ
них містах вони мали численні зу
стрічі з європейськими мистцями. 
Після того багато з них підтриму
вали приязні стосунки з Бойчуком 
і його учнями, а Франц Мазереель 
навіть особисто відвідав М. Бойчу
ка й В. Седляра в Харкові. Ф. Ма
зереель дуже цікавився роботами 
в Червонозаводському театрі, ці
лими днями на місці спостерігав 
працю. М. Бойчука шанували пе
редові російські мистці; з Хіжин-
ським і ін. він був у, дружніх і 
творчих стосунках, а в Петербурзь
кій Академії Мистецтв мав навіть 
свою майстерню монументального 
мистецтва, аж поки його не вижив 
звідти Бродський. 

На жаль, ми не маємо можливости 
спинитися на роботах його учнів, 
зокрема на кераміці (Павленко, Се
дляр), килимах, ґобленах (Падалка, 

ОЛЕГ ЗУЄВОЬКИЙ 

Міра твоя не обхопить сили 
Також тії, що лежить на дні. 
Вимисел кволий, мов тінь безкрила, 
Падає — тут відпочить на стіні. 
Згубну принаду твого спокою 
Ти віднайшов, як ті, що були, 
Радий безмірно, бо вже загоїв 
Біль невідомий — з казок, із мли, 
Межо й не раз, і така є віра: 
Ти повертався назад, у світ, 
Ще раз побачить, як дрібне міра 
І безнадійно конає міт . . 
Тільки тепер я почув розпуку 
Ту, що надії згортає путь: 
Ти подаси привітально руку 

• Іншим — бо прагнуть з тобою буть. 
VI. 1947. 

М. Бойчук перед своєю фрескою 
мусів малювати мистець. 

в Харківському Театрі. Такі агітка 
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Наліпинська, Седляр) вибійках, дереворитах (Сах-
новська, Наліпинська), ілюстраціях та інших дріб
ніших роботах. Не маємо можливосте зупинятися 
також на роботах, виконаних бойчукістами поза ме
жами України після того, як всі вони з України 
або добровільно виїхали, або були вислані. Цікаво 
лише відмітити наприкінці, що після ліквідації Бой
чука і його школи всі ці роботи попри художню 
їх вартість і дозволену тематику були усунені з му
зеїв, установ і, очевидно, знищені. 
Зустрічі. Автор цих рядків багато разів зустрічався 
з М. Бойчуком: на святкових академіях, студент
ських зборах, на диспутах під час творчих виста
вок, в майстерні, дома в родині. Михайло Левович 
скрізь був однаково зрівноважений. Похила постава, 
завжди зосереджений, зодягнений не »за останньою 
модою«, з простим, майже селянським, завжди трохи 
засмученим обличчям. Багатьох не вабила така зов
нішня скромність, а тим більше маломовність •[ ла
гідна сумовитість мистця. М. Бойчук не вмів про
мовляти публічно, був безпорадний на загальних 
студентських чи професорських зборах, зате сти
слий і конкретний і в майстерні, серед своїх учнів 
та в колі знайомих. 

Пригадується одна розмова в студентському інтер
наті в Михайлівському манастирі. В ході розмови, 
яку провадили присутні на тему мистецтва, М. Бой
чук сказав: «Мистецтво має бути виявом духової 
якости як мистця, так і народу, до якого він нале
жить, але для цього воно повинно бути втілене 
в усі форми життя, задовольняти повсякденні по
треби. Треба художньо оформляти не лише будинки 
ззовні і зсередини, а й усі дрібниці побуту, все му
сить милувати око людини. Наприклад меблі 
він показав на незграбні меблі, що стояли в кімнаті), 
хіба такі вони мають бути? Вони не зручні і жах
ливо потворні з мистецького боку. А візьмім дитячі 
забавки, прикраси житла, одягу, друкарську продук
цію і все інше. Усі ці речі однаково важливі для всіх 
станів населення, бо прищеплюють мистецький 
смак, прикрашують і ушляхетнюють життя. Тому 
треба, щоб їх оформляли найкращі мистці, знавці 
і містецтва, і матерІялу«. 
Останні наші відвідини родини Бойчуків сталися 
вже після арешту Михайла Левовича в 1937 році. 
С. Наліпинську ми застали за оформленням вели
чезного екскізу нового ґоблена, якого вона готувала 
для колгоспної килимарні. Показала вона також 
чудесні тканини, що були зроблені за її зразками 
для однієї з люксусових крамниць (мотиви на тему 
«Збір врожаю листків чаю«). І ескізи і готові тканини були чудово 
гарні. Як говорила тоді вона, це не перший ескіз і багато з них уже 
в Москві, приготовані для закордону. •> 
Така в коротких,-рисах діяльність М. Бойчука, його родини і школи 
в цілому. 
Де вони тепер? Яка їх доля? Ніхто про' це не знає. Ми можемо з певністю 
сказати одне: ніхто з них не був жадним політичним діячем, що вів би 
якунебудь активну діяльність. Висунуті проти М. Бойчука обвинува
чення, виглядали до смішного наївно (малював релігійні образи і пере
ховував їх, вихованець митрополита Шептицького, буржуазний націона
ліст і аґент). 
Чи все з робіт М. Бойчука і його учнів загинуло? Оригінали творів, 
очевидно, загинули всі, але ідея буде жити -і чекатиме на часи свого 
відродження. Видавництво »Рух« у Києві свого часу видало монографію 
про М. Бойчука, а видавництво «Української Молоді» в Празі брошуру 
Д. Антоновича про Тимка Бойчука. Крім того, десь коло 1933 р. в одному 
з мистецьких журналів Уругваю були вміщені ілюстрації з робіт бойчу-
кістів, зокрема Червонозаводськсто театру. Були також ілюстрації в різ
них мистецьких журналах, совєтських і європейських. Були видані 
окремі листівки з ґобленів -і робіт / їв. Падалки. В. Седляра. Одне 
з видань «Лісової Пісні« Лесі Українки (Держ. Видавн. України, 1930) 
ілюстроване дереворитами1 Л. Сахновської, а видання »Кобзаря« Т. Шев
ченка має ілюстрації В. Седляра. 
Ми на закінчення мусимо сказати, трохи змінивши слова Ю. Липи: 
після ліквідації Бойчука мають прийти інші, що мусять також, як і він, 
нав'язати лучбу з нашими великим минулим, бо як же здобудемо буду-
чину, коли не виростемо з минулого? 

Ів. Вигнанець 

Ель Ґреко. Св 
Cadiz, Hospital d 

Франціск брат Руфо, 1592-1595. 
е Mujeres. (203 X 125 см) 

С. ГОРДИНСЬКИЙ 

ОСІННІ СТРОФИ 

ітень 

Надходить жовтень, лісовий вла
дар. 

Ліси розкрили тріюмфальну брам} 
Йото прийняти і ввести до храму 
На бенкет барв. 

В усій пишноті мерехтить 
На листі сяйвно-янтарева 
Злотінь, здіймаються дерева, 
Як вибух у блакить. 

Поривом полум'я вітаєш, лісе, ти 
Свої останні дні, години перед 

смертя. 
Вже приморозки йдуть, і вже бе1 

милосердя 
Близиться час осінньої сльоти. 

Як день скінчиться мій, з пориву і 
боротьби, 

Я вмерти б так хотів, могутнії 
чистий, 

Піднявши догори долоні вогн? 
листі, 

Як ви, дуби! 
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В. ДОМОІІТОВИЧ 

Б Е З Ґ Р У Н Т У (III) 

(Продовження) 

.... Можна бути неточним, коли справа йде про лек
цію, можна, ба навіть годиться, спізнитись прийти 
на засідання, але в жадному разі не можна бути 
неточним, коли йдеться про прийняття, святковий 
урочистий обід. 
На цей раз я був достеменно точний. Щоб переві
рити себе самого, я навмисне глянув на годинник, 
звертаючи з проспекту в бічну вуличку. Була за 
сім хвилин п'ята. Я йшов затишною, в деревах і з 
палісадниками при будинках вздовж пішоходів, ву
личкою, розшукуючи третій ліворуч од рогу дім, як 
це докладно було зазначене в записочці, що мені 
передав її Арсен Петрович. 
Так, це був він, присадкуватий кількавіконний дім, 
що над його бляшаним бурякового кольору дахом 
розгорнула свое зелене листя й білі грона цвіту 
акація. ' 
Я спиняюсь біля воріт і повільно відчиняю хвіртку, 
не без тривоги чекаючи, що ось зірветься й нападе 
на мене бурхлива зграя оскаженілих з лютим гав
канням псів. Дарма! Все тихо. Викладена цеглою 
доріжка веде мене вздовж глухої стіни будинку 
в двір. На розі кам'яниці під ринвою стоїть, за зви
чаєм, велика діжка для дощової води. Воно звісно: 
чи голову помити господині, чи білизну попрати, не
має кращої для того води за дощову. 

Спадала спека. Густішали фарби. Високий зеленс-
сірйй бур'ян, що вкривав двір, нагадував дитиистзо. 
Протоптані стежки, плутаючись і перехрещуючись, 
ішли від хати до господарських споруд, льодовні, 
льоху, сараю. Вони відкривали шляхи до споминів. 
Я пізнавав цей незнаний мені двір, як перечитану 
знов згадку про власне минуле. Сарай, збитий з по
чорнілих, немов звуглілих дощок, наближався до 
мене не лише в простороні, але і в часі. 

Ворота в сараї похилилися й не причиняються; щоб 
вони не впали, їх підперли кілком. Світ змінив своє 
обличчя, космічні бурі пронеслись над земною ку
лею, сталися революції, припливали й відпливали 
фронти, загинули мільйони людей, але незмінним 
лишився кілок, яким колись підперли ворота в са
раї, що зірвались з перержавілого гака. 
За чорним сараєм я побачив садок. Стрункі ряди 
білоповаплених яблуневих стовбурів, зелені кущі 
порічок, масну чорноземлю грядок, засклені рами 
парників та поруч відкинені на бік жовті чотири
кутники очеретяних і солом'яних мат. З Арсена Пе
тровича був добрий господар і дбайливий садівник. 
Сонце зеленим вогнем запалило бур'янове бадилля 
в дворі. В його джунглях блукають жовті пискляві 
курчата, й чути збентежене квоктання заклопотаної 
квочки. Легкий вітрець приніс до мене солодкий 
аромат квітів і разом з ним втішну думку, що день 
скінчився і натомість має прийти й опанувати світ 
лагідна тиша вечора, прозорі присмерки й спокій. 
Я повертаюсь. У поле мого зору потрапляє блакит-
норожева клюмба з квітами, темний вишняк попід 
парканом, сірі дошки столика з ніжками, забитими 
в землю, а на столику, спустивши донизу свій дов
гий хвіст, стоїть чепурна й струнка, свідома своєї 
гоноровитої урочистости, байдужа до всього, зелено-
синя пава. 
Так накопичуються почуття, враження, думки й спо
мини. Свідомість ще не охоплює їх внутрішньої 
конечности. Вони постають строкаті, гомінкі й не-

впорядковані, керовані моїми кроками, з'являються 
з ними і з ними зникають. 
Я стою перед фасадом будинку. Око побіжно фіксує 
веранду, зарослу диким виноградом, широкі дошки 
сходів, крицевий різачок, прибитий до дошки, щоб 
перед тим, як увійти до хати, зчищати налиплу до 
чобіт, масну, принесену з городу землю. 
На сходах веранди з'являється білобородий госпо
дар. 

- Ростиславе Михайловичу, радий вас бачити! 
Ми приязно й щиро міцно тиснемо один одному 
руки. 
Таким Арсен Петрович лишився в мене в пам'яті 
й сьогодні, коли я, через десяток років, пишу ці 
рядки: живий, бадьорий, лагідний. Як важко мені 
уявити його іншим: зламаним, сумним, стомленим, 
яким він став після того, як його, десь за рік, звіль
нили з посади Директора. 
— Марусю! — дзвінким ласкавим голосом гукас 
він на господиню: — Вийди но, прийшов Ростислав 
Михайлович. 
Вона виходить огрядна, повновида, рожева, вже не
молода, але ще вродлива, в фартусі, з закасаними 
рукавами. Арсен Петрович дивиться на неї закохано, 
з ніжною' гордістю. Він явно пишається з своєї дру
жини, що вона вродлива і що так добре виглядає, 
як на свої роки, і така добра господиня. 
Я схиляю в уклоні голову й цілую пухку руку. 
Обідали ми за довгим столом, накритим на веранді. 
Пава, розпустивши пір'я свого фантастичного хво
ста, поважно походжала по майданчику перед ве
рандою. Червоночорні, зозулястосірі, білі кури мету
шливо товпились попід верандою. Ми кидали їм 
хлібні крихти, і вони, дзьобаючи одна одну, зчиняли 
голосний і безладний ярмарковий гармидер. 

Темнозелені скляні барильця у вигляді ведмедів та 
низенькі присадкуваті гранчасті чарки надавали 
столові старосвітського вигляду. Пухкі великі пи
роги наповнювали плетений кіш, що на табуретках 
стояв поблизу стола. Це були справжні пироги, 
печені не в духовці, а в печі на широких бляшаних 
листах. Так само й борщ, був варений в печі в вели
кому чавуні. Борщ був з бараниною, з засмажкою, 
добре вистояний, як і годиться доброму українсько
му борщеві. 
Пили за моє здоров'я, здоров'я господаря, господині, 
всіх присутніх разом і кожного зокрема. 
Піднісши чарку, я висловив жаль, що наукові по
важні студії та інші службові обов'язки поза нара
дою, бажання не втратити й краплини дорогоцінного, 
як вино, часу, перешкодили мені віддати досить 
часу роботам наради й бути присутнім на всіх за-
сіданннях. 

Іван Васильович Гуля тягнувся до мене з чаркою 
через стіл: 
—1 Ростилаве Михайловичу, хіба ж ми... Та ж ви!.. 
Як же ж би не ви... 
Галас, що знявся за столом, збентеживши по той 
бік сполоханих курей, засвідчив одностайність гостей 
у підтримці Гулиного вітання. Усі разом з Ґулею, 
щиро поділяли з ним його співчуття до мене, надто 
переобтяженого працею, розчавленого тягарем служ
бових, покладених на мене обов'язків. 
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Зі мною цокаються, зі мною вітаються, і ми, стоячи, 
до дна випиваємо чарки, повні гострої з гіркуватим 
кістковим присмаком вишнівки, 
Іван 'Васильович -Гуля в захваті затягує «Многая 
діта«. Як і все, що робив Гуля, це було зворушливо, 
хаотично й якоюсь мірою безглуздо. 
По обіді, здавалось би, ніколи нескінченному в своєму 
навдивовижу Грандіозному обсязі, ми всі гуртом на 
запрошення господарів перейшли до середини хати. 
На стінах чепурних кімнаток я побачив цікаву, не
велику, але з добрим смаком підібрану збірку кар
тин українських мистців. Поруч з чудовим річковим 
пейзажем в бузкових тонах, темперою Васильків
ського, висіла в широкій декоративній манері напи
сана картина Василя Кричевськото. В простінку між 
двох одчинених на вулицю вікон, де акація простя
гала свої ґрона цвіту, висів оксамитний пейзаж Бу-
рачека, іРєпіїнський етюд до »Запрожців« та барок-
кова графіка Нарбута. 
— А Линник? — питаю я: —• Чому ж я не бачу 
у вас жадного Линника? 
— Линник? — майже з побожною повагою відпові
дає господар: — У мене є колекція його ескізів, 
малюнків і 'фот з його картин, якої, я певен, ви 
навряд чи ще знайдете деінде. 

І на столик, накритий в'язаною скатертиною, лягає 
кілька великих тек і громіздких альбомів в важких 
шкурятяних палітурках. 
Так, це було щось зовсім виняткове, цілком над
звичайне. З' пожадливою цікавістю я поринаю в роз
глядання збірки. Я відкриваю для себе несподіванки. 
Особливо цікаво були підібрані ескізи й малюнки 
з 1908-1909 pp., коли, в зв'язку з будівництвом Ва
рязької церкви, Линник часто приїздив і подовгу 
жив в Катеринославі. 
З повним правом годилося б говорити про «Катери
нославський періоде в творчості Линника, цього сві
тової слави, мого найулюбленішого майстра. В ті 
роки — 1908-1909 — хаотична, дещо неврівноважена 
і надто поривчаста стихійність перших його творів 
•поступається місцем монументальній завершеності. 
В його творчість входять елементи візантинізму, 
софійної соборности, клясицизму, одночасно суворо 
патетичного й разом з тим містично-проникливого. 
Якщо на перших його творах позначився варязький 
дух Святослава Завойовника, вершника, руїнника 
царств, то тут його опановує інша тема, дух Воло
димира, засновника міст, будівника і басилевса. Во-
лодимирова путь ставала шляхом Линника в цей 
період. 
Арсен Петрович, надто високий для цієї невеликої 
кімнати, стоїть поруч мене. 
—• Критики, — кажу я, звертаючись до нього, — 
мали цілковиту рацію, відзначивши вплив Врубе-
лівських фресок на мозаїки Линника в його Варязь
кій церкві. Але до цього треба було б додати, 
що Линник усунув ту хворобливу мрійність, той 
блідобілявий тон, що лежав на Врубелівських фрес
ках. ЯКЩО ВрубЄЛЬ був бЛИЗЬКИЙ ДО ДоСТООВСЬКОГО, 
то Линник до Костянтина Леонтьева. 
Я дякую господареві за показані мені скарби 
і додаю: 
— Якщо, — кажу я, — в заздрості може бути бодай 
найменший відтінок шляхетносте, то я заздрю вам. 
Арсене Петровичу, що ви володієте такою прекрас
ною, сказати б, унікальною збіркою. 
Арсен Петрович явно щасливий з моїх слів. Він 
прибирає малюнки Линника, щоб натомість покла
сти на столик альбоми з зразками селянських ви
шивок, їх по черзі заступають томи малюнків на
стінного розпису хат. 
Тоді приходить павза, і на столі з'являється шкату-
йаі червоного дерева. Які загадки ховає вона в собі? 
Я чекаю на всілякі несподіванки. Ми досить випили, 
щоб до найбільшого чуда поставитись з розсудливим 
і спокійним резонерством і першу-ліпшу найорди-

нарнішу річ сприйняти з ентузіязмом, як чарівний 
фантом в манері Е. Т. А. Гофмана. 
З таємничим дзвоном одімкнувся сталевий замок. 
Я бачу, як тремтять пальці Арсена Петровича, коли 
він в шанобливій повазі дістає з шкатули перев'я
заний шовковим мотузком пакунок. Він простягає 
нам пожовклі аркуші листів до нього від Михайла 
Коцюбинського, дорогоцінні пам'ятки дружби, що 
досі лишилась незнаною в життєписах письмен
ника. Його переповнює скорбота й жаль. Схвильо
вана зворушеність підказує йому слова, насичені 
ніжністю й печаллю. 
Він показує нам листи Лесі Українки. Химерно і на
пружено дивно перехрестились їх шляхи. Можливо, 
ці листи ховають психологічну розгадку внутріш
ньої драми Лесі і допомогли б розкрити творчі Дже
рела Лесиних маленьких трагедій, цих драматур
гічних шедеврів. 
ЩІОЖДО листування з редакціями часописів, певно, 
воно притягало б до себе пожадливу увагу не одного 
з літературознавців, які зробили прибутковий для 
себе фах з публікацій листування відомих, малові
домих і зовсім невідомих авторів. 

4. 
Пили каву. Розмова перейшла на справу, що ціка
вила кожного з нас. Ми заговорили про закінчувану 
побудову Дніпрельстану. Питання обговорювали з усіх 
боків. Найбільше говорили про пороги, що їх по
винна була залити вода і вони незабаром назавжди 
лишаться тільки довільною згадкою історії. Етно
графів цікавила доля лоцманів з Лоцманської Ка
м'янки, що їх професія вже ні до чого стане. Ба
гатьох приваблювала перспектива прямої подорожі 
Дніпром з Києва до Херсону. Інші з запалом гово
рили про ті докорінні зрушення, що їх принесе ' 
модерна техніка і протягом кількох небагатьох років' 
Грунтовно змінить успадковане від тисячоліть обличчя 
цього степового краю. 
Були ентузіясти, й були скептики. Уявлення Гран
діозних зрушень, в своїй надмірності подібних на 
катастрофу, звернули нашу розмову від сучасносте 
до минулого, від тривожного страху перед майбут
нім до згадок про ті зміни й злами, що їх перейшла 
Україна протягом попередніх тисячоліть.-

Ми заговорили про епохи, що минули, і про народи, 
які жили колись у цьому степовому краю, й зникли. 
Ми згодились, що ми надто мало знаємо себе самих, 
які ми є нині, і ще менше знаємо себе, які ми були 
за давнини. 
Серед нас, в нашому гурті були присутні археологи, 
місцеві й приїжджі, що брали участь в роботах 
археологічної експедиції. Ми спробували шукати по
рятунку в відкриттях, зроблених археологією. 

Здобутки розкопів вели нас через тисячоліття. Па
леолітична стація, розкопана в Ребровій балці під 
містом, неолітичний могильник коло Ігрені на Са
марі, поховання в кам'яних кістах доби бронзи, 
скитські кургани, розкопані довкола порогів, —' ви
значили етапи наших мандрівок. 

Нарешті ми підійшли до могильників з І - IV ст. 
по Різдві, що їх копав П. Козар в Волоському. 
Чи освідомлював він тоді вагу проваджених ним 
розкопів?... 
Розмова зосереджується на цих пам'ятках античної 
доби. Ми з запалом підносимо вагу цієї могутньої 
й величної епохи в історії України, коли прекрасна 
й висока культура перших століть нашої ери су
цільним масивом охопила колосальні простори ан
тичної України від Чорного моря й до Десни і від 
Десни та верхів'їв Висли далеко на Схід, до Дінця 
й Дону. 
Тоді бородатий розпатланий скит, наскрізь просяк-
нений кінським потом, з довгим волоссям, підібра
ним на лобі вузьким ремінцем, одягнутий у довгі 
шкурятяні штани й такі ж постоли, що, кочуючи 
з стадами по степах, годувався кобилячим молоком, 
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солодким хмільним кумисом, і, розпаливши на ніч 
вогнище, варив у великих металевих казанах м'ясо 
та просяну кашу, — вперше поголив собі бороду 
й підстриг своє рудаве волосся. 
Він змінив свій спосіб жити. Войовничий скит ски
нув з себе варварське вбрання скотаря-вершника 
і одягнувся коректно й пристойно, як і годиться 
кожній людині цивілізованого античного Середземно
мор'я. Тепер він убирався не як вершник у шкіри 
тварин, одягнені на голе тіло без сорочки, а в по
лотно й шерсть, виткані в хаті руками працьовитих 
жінок. Замість шкіряних штанів він носив білий 
льняний плащ і застьобував його на плечі бронзо
вою або золотою фібулою. Льон заступив шкіру. 
Бритва з широким і округлим лезом стала звичай-' 
ною приналежністю щоденного туалету. Примхлива 
жінка, яка носила в вухах маленькі цеберочка для 
коштовних ароматів, привезених з найкращих пар
фумерних крамниць Радосу або Олександрії, вима
гала, щоб чоловік голився не менше двох разів 
на день. 
Колишній войовник, кочовий скотар, грабіжник і вер
шник зник. Він поступився місцем осілому хліборо
бові в густозаселеній країні, де південні міста ото
чені були кам'яними стінами й селище від селища 
були розташовані на відстані кількох кілометрів 
одне від одного. 
Отари овець, під доглядом чабана, що стояв, спер
шись на ґирлиґу, паслись у полі. Півень, злетівши 
на тин, співав, витягуючи горлянку, і курка, знісши 
яйце, кудкудакала на подвір'ї. Купи запашного збіж
жя заповнювали засіки аімбарів і присадкуваті ко
нуси клунь охороняли полову ВІД осінніх дощів. 
Вересневий вітер дув з моря. У портовій таверні 
Ольвії за 'Склянкою фалернського вина сидів бездо
ганно виголений, в білому, застьсбнутому на плечі 
фібулою плащі рудий тубілець. Він з увагою при
слухався до оповідання засмаленого сухорлявого 
матроса, з головою, пов'язаною червоною ганчіркою, 
про цьогорічний урожай на збіжжя в Північній 
Африці. Його бентежили чутки про коливання бір
жових цін на хлібних ринках Картагени, Олексан
дрії й Антіохії. 

Кинувши недбайливо пару срібних монет на стіл 
таверни, він ішов до міста, щоб завітати в кора
бельні і банкові контори хлібних експортерів. Він 
спинявся перед міськими воротами. В безмежність 
простяглося блакитнобіле море. На синяві моря бі
ліли вітрила трирем, що везли зібраний на україн
ських ланах хліб до Малої Азії, Греччини й Риму. 
І вже не жінки ліпили руками по селах посуд, 
призначений для власного вжитку в межах потреб 
родини,' —• не завжди зграбні місцеві копії девізного 

.Ольвійського посуду. Досвідчений ремісник, що став 

професіоналом, сидячи на ослінчику, вироблював 
на колі досконалий посуд вишуканих1 форм і кольо
рів. Він не наслідував, він конкурував. 
Ми з захопленням підносимо витонченість мистець
кого смаку, ту досконалу стриманість, що керувала 
майстром. Його не приваблювали банальні ефекти. 
Він уникав чистих фарб, що їх тама могла б зда
тися галасливою. Це були спроби вправного мистця 
загнуздати свій творчий запал в ім'я завершености, 
рівноваги й міри. 

Майстер-ганчар у своїх пошукуваннях кольорової 
гами мав сміливість зректися напружених яскравих 
барв. Він прагнув декольоризувати колір, досягнути 
ефекту від півтонів, моці від півтіней, прищепити 
загалові любов до матової безкольоровости. Він спро
мігся довести, що сяйво сірого розсіяного світла мо
же бути не менш інтенсивним, як і кожен чистий 
колір, зелений, синій або червоний. 

Він цінив знебарвленість і намагався зберегти її. 
Він творив широкий простір нічим не заповненої 
площі. Він оголяв поверхню, щоб показати доско
налість матєріялу, з якого був зроблений посуд. Він 
припускав перебіг. 'Відмінювання тонів тільки як гру 
тіней на вигині бочка або профілі вінців. Кольо
ровий відтінок народжувався з зміни форми посу
дини, як тінь або як відблиск, що його набуває 
основний тон тотожної собі кольором поверхні. 

Ми відчуваємо справжню втіху, згадуючи про ко
льори тлини цього посуду античних часів України: 
сіроясний, зеленкуватий, синявий, попелястосірий, 
червонуватий, в його переходових відтінках од ясно-
брунатного до кавового й чорного. 
Так само й ливар, схилившись над столом варстату 
в хаті коло вікна, затягненого бичачим пухирем, 
виробляв фібули, згинаючи й карбуючи бронзовий 
або золотий дріт. У своїй дрібній роботі ретельний 
майстер досягнув того ж суворого й простого, точ
ного й врівноваженого стилю. 

Дух античної міри віяв над золотоланними просто
рами України. Ми наважуємося висловити припу
щення, що докладний розгляд біографій поетів, які 
в цей період репрезентували для Европи добу срібної 
латини, засвідчив би нам у колі сучасників Авзонія, 
його суперників і друзів, не тільки поетів, що наро
дилися в Ґаллії, але й тих, яких пеленала мати 
в степах Сарматії. 
Хто були вони, ці експортери збіжжя, ремісники, 
поети, будівники й власники мурованих з цегли 
кам'яниць, що жили в віллах і молились у храмах, 
прикрашених колонами? Гелленоскити, за яких 
згадує ще Геродот?.. їх нащадки?.. Волохи?.. Вене
ди?.. Чи, може, ґоти?.. 

В. Домонтпович 

P. М. РІЛЬКЕ 

ДАМА ПЕРЕД ДЗЕРКАЛІ 

Мов коріння в чарівнім данні, 
в дзеркалі вона яснім, плавкому 
розчиняє ввічливосте втому; 
і свій усміх криє в глибині. 

І ждучи, аж пливом потече 
плесо люстра, ллє в нього невтишно 
струм волосся та й, ізнявши пишне 
з сукні вечорової плече, 

з одевіту п'є свого. Те, що б пив 
любчик, щастям п'яний, п'є поволі, 
з недовір'ям; й аж тоді без слів 

зве служницю, як їй зринуть з піни 
дна дзеркального світла, консолі, 
замероччя пізньої години. 

З німецької їв. 
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ЗЕНОН ТАРНАВСЬКИЙ 

1 1 P О л я 
• Я знала мужчин. Бо я їх мусіла знати. 

— Невже? 
— Так. Мусіла. А може, пробачте, я зле вислови
лась, я хотіла знати їх. О, так! Я хотіла їх знати. 
— • Чи без цього ви не могли просунутися вперед 
у вашій кар'єрі? 
— Не треба кепкувати з мене, пане Даниле... Підо
ждіть секунду, зараз мій вихід на сцену. Інспіцієнт 
підніс уже руку. Дає знак, що мені треба бути на 
поготівлі, та я без цього знаю. 

— Чи можу підождати тут на вас? 
—• Алеж очевидно. Б мене дуже короткий вихід. 
Кілька реплік, опісля німа картина і завіса. В дру
гій дії я вільна, тобто майже вільна. Тільки перед 
фіналом виходжу ще раз, а тоді вже зовсім на 
цей вечір свобідна. Підождіть. Добре? Ви ж тут, 
як у хаті, пан... — і побігла на сцену. Я чув як вона 
стримала віддих. Я уявляв її в цьому моменті. Я не 
дивився на сцену, але бачив її. Я бачив, як вона 
застигала, нерухоміла. 

В п'єсі Макса Дарні »Мати« — вона грала титульну 
ролю. І в цьому власне виході вона переживала 
свого трагедію. Зломлювалась — перероджувалась. 
Вона несподівано заходила в свою кімнату. Весела, 
радісна, щаслива. Вона чекає свого коханця. Але 
тут же зустрічає те, що її всю зломлює. В кімнаті 
вік, а в його обіймах її рідна 17-ти річна донька, 

Рената. Вона хотіла б, о, вона хотіла б, щоб тоді 
сталося якесь чудо. Щоб це не була правда, щоб це 
тільки їй так здавалось. Вона хоче бути божевіль
ною і тільки бачити це в своїй шізофренічній Га
люцинації. — Але дійсність є дійсність. — Перед 
нею картина, вперта, правдива, Рената, ця мала її 
дитина, смажкими устами цілує його. В матері хо

лоне серце. Вона усвідомлює нараз усю свою траге
дію. Заздрість жінки-коханки, страх жінки-матері 
за долю єдиної дочки, ненависть зрадженої, любов 
до нього, божевільна, болісна, — тепер вона розу
міє, як вона його кохає. Біль утрати. І врешті сму
ток самозречення. Вона усвідомлює, що їй час зійти 
зі сцени життя. Час уступити місце молодій жінці, 
дочці. Всі ці переживання, як шалені морські ві
три, крутять нею в одну соту частину секунди 
і врешті викидають на берег ясного усвідомлення 
дійсности. 
І перші її слова на виході зразу з'ясовують ситу
ацію. Всю свою істоту вона заковує в панцер бай-
дужости, а всю свою, трагедію вона висловлює най
простішими словами: 
Вона: А цього не треба було. 
Вони, обоє, тепер тільки помітили ы їприсутність. 
Рената ціла горить соромом переловленої на недо-
зволеному вчинку дівчинки, пахне передчуттям пер
шого гріха. Він, Джані Маврус не знає, що йому 
зробити з руками. Він теж властиво радий би, щоб 
цього не було. Але сталося, його зловили на гаря
чому. Нічого не вдієш. — Може і краще так. Він 
дивиться сполохано на свою давню любку, матір 
Ренати, і. починає спостерігати всі ті зморшки на її 
обличчі — не видні нікому, але знані тільки йому. 
Раніш він їх цілував, а тепер знає, що це вже ста
рість підходить. — Він це бачить яскраво-, щораз 
виразніше. І йому стає тим прикріше, але рівно
часно він тим більше аргументів знаходить на своє 
виправдання. — Вона — Джульєта читає це все 
в його очах, що дивляться на неї чимраз впертіше, 
неуступно. переможно. Вона бачить теж, що цей кі
нець повинен був прийти далеко раніше. Взагалі 
не треба було починати. — Він настільки молодший 
за неї! Це мусіло прийти —- Рената... — Чи вона те 
саме теж колись переживе? Вона заломлюєтся і ти
хенько повторює: 
— Не треба було цього, — повертається, щоб вийти, 
її рука безсило опускається вздовж тіла і... безше
лесно спадає завіса. 
Вона знову біля мене. Дихає важко, як після ви
снажливої фізичної праці. Тисне мені руку. Я під
ношу її руку до губ і цілую. Нас поштовхують 
столярі, що пересувають на сцену нові' меблі, змі
няють обстанову. З суфіту сиплеться дрібний пил, 
приглушено гудуть мотори ліфтів, що підіймають 
вгору декорації. З-поміж плутанини шнурів, линв, 
полотен, стін, рефлекторів, лямп продирається го
стрий голос асистента-режисера. 

—• Підняти вище другу суфітку. Ще, ще, отак. — 
Правий юпітер на опірниці. Горизонт згорнути. 
Цілу першу дію це дерево бовваніє за стіною, як 
хлоп на весіллі. Ще таких пару нумерів. і ми пере
мінимося в халтурний балаган. — 
Хтось протестує, асистент не дає йому прийти до 
слова. 
- - Якщо це вам тяжко пам'ятати, то змініть звання. 
Краще бути добрим фурманом, як поганим декора
тором. Ніхто не буде дивуватися, коли ви коні по
міняєте, раз з правого, раз з лівого боку дишля. 
Але. коли ви в театрі поставите посеред сальону 
вербу, то з трагедії зробите комедію, а з комедії 
зробите халтуру. 
— Алеж верба стояла за кулісами. ї ї ніхто з залі 
не бачив. 
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— Але я бачив з-за куліс. Для мене вона всю дію 
бовваніла, як шибенеця. Я бачу сцену з другого 
боку. 
— Де ж я мав її поставити? 
—• Не поставити, а повісити. Високо, високо під са
му стелю, на порожній линві, щоб нікому не зава
жала, доки не покинуть грати... 
Магдалина слухає ці слова, не випускаючи з рук 
моєї руки: 
— Ці теж грають. Без режисера, без тексту, без 
ґриму. Грають так само щиро, як ми, там на сцені. 
Ходім до моєї ґардероби. 
Ми проховзнулися між стіною кімнати і старосвіт
ським креденсом — - вийшли в вузький коридор, за
люднений масками. Вони жваво розмовляли, курили 
цигарки, смоктали цукерки, ходили під руку, пере
конані, що того ніхто не помічає, наділяли один 
одного короткими поцілунками і стисками рук. Вод
ній з бічних кімнат кольоратурне сопрано вивчало 
свою партію. По сто разів ту саму фразу. Тисячі 
тих самих тонів фортепіяна вибігали крізь стінки 
кімнати, — покашлював бас-баритон. Нерухомо сон
но стояли дижурні пожарної сторожі. Кравчиха, 
простягнувши мертво перед себе руки, уважно не
сла нову сукню. Щезла в чиїйсь Гардеробі. Вибіг 
фризер із шелестом свого білого! лікарського плаща, 
увихався серед юрби акторів. Вбіг до ґардероби 
режисера. Я вітався, розмовляв короткими словами 
зі знайомими, ввесь час ідучи за Магдалиною. Вре
шті ми стали біля двере її ґардероби. Вона понишпо
рила в кишені і вийняла ключ.' Відкрила двері. 
Цокнув контакт, заблисло світло: 

•— Сідайте, ось тут. Це одинокий вигідний фотель. 
- - Дякую. Чи можна запалити? 
— Паліть. А якщо хочете, то почастуйте і мене. 
- - О, вибачте, я не знав, що ви курите. 
— Я й не курю. Тільки так, часом. Коли в мене 
особливий настрій, люблю зіпсувати цигарку. Не 
затягаюсь. 
Вона сіла проти мене. Власне, не проти мене, а рад
ше я міг бачити тільки в одну чверть її лице. Зате, 
коли я поглядав у дзеркало, я бачив усю її. Наші 
очі зустрілися в дзеркалі. Магдалина усміхнулася: 
— Це томить. — 
— Міркую. 
— Але цю втому відчуваєш тільки тоді, коли вже 
все покінчено. Коли так після вистави сяду перед 
дзеркалом і почну пальцями здирати шкуру тієї 
другої особи з лиця... 
Раптом в кімнату вдерся голос електричного жуч
ка, а за ним голос асистента: 
— Другий дзвінок, другий дзвінок. 
Я посміхнувся. 
—- Чому смієтеся? — запитала Магдалина. 

- Цей голос... 
— Що? 
— • Він такий інший, якби я не знав, що це певно 
асистент, я повірив би, що це власне оця його вер
ба своїм дерев'яним голосом говорить. 
— Так, мікрофон дуже міняє голос. ЬА ще до того 
наш '»пан« асистент не має особливо радіофонічного 
голосу. Чи дозволите, пане Даниле, мені підготовля
тися поволі до наступної дії. 

— Це ж ясно. Якщо маєте передягнутися, я вийду. 
— Ох, ні. Залишіться. Я зовсім не соромлюся, — 
зрештою я так умію переодягатись, що ви не всти
гнете навіть нічого завважити. — Вона зняла свою 
темну сукню, на хвилину залишилася під яскравим 
світлом ґардероби в білизні, але через уламок се
кунди, вона вже була вдягнута в новий костюм, що 
лежав приготований на спинці крісла. 
— О, бачите і по всьому. Тепер тільки вже дріб
ниці. Зміню зачіску, поправлю ґрим. Хоч від остан

ньої моєї сцени минуло два місяці, я постаріла на 
років п'ять. Отак, —• і вона дбайливо закреслювала 
зморшки, знімала розтушовкою червінь. 
— Добре? 
—• Хіба я знаю! ч 
—• А хто ж це повинен знати, як не ви? Потім по
виписуєте бо-зна що. Ага, ще губи...Вони мусять 
бути тепер тонкі, дуже тонкі і бліді, майже бліді. 
Я хочу так зробити всю маску, щоб зразу було 
видно на ній усе. Коли увійду на сцену, публіка 
мусить бачити, що я прийшла убити. І хоч за 
текстом п'єси Рената вбиває свого чоловіка, а я бе
ру на себе її вину, але властива вбивниця — я. В ме
ні зроджується скорше думка вбивства, ніж у цій 
дитині. Я беру всі її переживання на себе. Я стра
ждаю за Мавруса, за всіх. 
— Чи справді? 
— Що чи справді? 
— Чи справді ви страждаєте? 
—• Так, я таки страждаю. Уявляєте, пане Даниле, 
я страждаю. Я, — тут вона усміхнулася, — така 
вже страждальниця. Я переживаю кожну ролю. 

І коли отримую одну, то мені власне хочеться дру
гу, що її я не дістала. Я найрадше грала б усі ролі 
п'єси. — Я ношу їх усі отут, — вона показала на 
свої груди,—тут. І коли я стою за кулісами під час 
'»Гамлета«, я божеволію разом з Офелією, копаю 
могилу разом з гробокопом і мрію про те, щоб бути 
Л'яертом. А в п'єсі Осборна «Смерть у полоні«, 
що її ставлять тепер у нашому театрі, я хочу бути 
і Марсією і тіткою Деметрою і Бабунею. Я уявляю 
собі весь світ, все життя цих трьох жіночих поста
тей. А сцена смерти Бабусі мені здається найкра
щою в світі. — Коли я ще була маленькою дів
чинкою, я перший раз пішла до театру. Ставили 
->Антігону« Софокла — я нічого не розуміла, але 
відтоді театр зачарував мене. Я хотіла бути Антіго-
ноіо, тією малою дівчиною, заплутаною в трагедію, 
що вміла скорити короля. Я хотіла, щоб на мене 
дивилися, мені плескали. Я зеленіла від заздрощів, 
коли в школі давали художнє читання не мені, а 
моїй товаришці. Я уявляла, що я стократ краще це 
зробила б. І вірила, що театр —- це те чудове, рай
ське місце, в якому тільки блиск і слава. І коли я 
врешті вступила до театру, я мусіла починати від 
малих, найменших, незначних ролей. І хоч режи
сер завжди говорив на кожній пробі, що в театрі 
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немає неважливих ролей, я плакала гіркими сльо
зами розчарування. Чому хтось інший, а не я? 
Я так чудово розумію цей момент, цей вихід, цю 
появу! Я так глибоко переживаю кожну постать! 
Коли в «Процесі Марі Даґен« Марі обійняла свого 
коханця, я в думках належала йому. Я стояла на 
межі розпусти. Але це в мене було зв'язане з моєю 
роздвоєною духовістю. Я шукала взаємин з чолові
ками, щоб пізнати їх. Пізнати любов. Я бігала по 
шпиталях, щоб пізнати біль, Погляньте на мою ру
ку. Це знаки від голки морфінової шприци. Я ціли
ми годинами приглядалася, як поводяться люди, що 
мають хворі очі, як поводяться жебраки. Я випиту
вала , що чують каліки, коли їм обрізали кінцівки 
при операції. Я ходила до судових заль дивитися 
на злочинних жінок. Як непритомна, я ганяла з кі-
на в кіно, Дивилася фільм за. фільмом. І коли рап
том я отримувала ролю, я псувала її. Мені все мі
шалось. Все, що я бачила і переживала, я хотіла 
вкласти в цій ролі, якоїсь малої служниці. Я про
клинала всіх служниць на світі. Такі трудні вони 
були на сцені. — Я так говорю і говорю, і не звер
таю на вас ніякої уваги. А вас це напевно нудить. 

Звичайно, я заперечив, так щиро, що вона по
вірила: 
—• Пані Магдалино, ви ж знаєте, що я люблю, коли 
ви оповідаєте. Якби не те, що... 
—• Що ви хотіли сказати? 
-— Без цього можна обійтися . 
—• Але я хочу знати. Скажіть, закінчіть. 
— Ах, це важить тільки для мене. 
—' Ну, що? і 
—• Як би не те, що ви закохані... 
— То що? І , 
— То я заявив би вам про свою любов. 
— Так раптом? 
—. Хіба це раптом? Хіба ви не помічали цього раніш? 
--- Може і помічала, але я, пробачте, хотіла це ви
користати, 
г - Як? 
— Я хотіла провести на вашому почуванні один 
експеримент. 

•—• Який? 
—• Я хотіла спостерігати, як розвивається почування 
жінки, яка байдуже ставиться до закоханого в неї 
чоловіка? 
— Навіщо вам це? 
— А хіба я знаю. Не можу вам цього сказати, — 
може колись придатися. Не знаю ще, яку п'єсу ко
лись буду трати. Мою уяву, мій мозок радше, я пе
ремінила на музей, потрібних і непотрібних уяв
лень, масок, фігур, осіб, мізансцен, костюмів, реп
лік, фраз. І сьогодні я переживаю сама себе. 
— - Цього не може бути. 
— - О, так. Не тільки може бути, але з певністю є 
і було. Тільки було в ще скондеисованішій формі... 
Я хрипко чомусь і тихо просив: 
— - Говоріть, говоріть. 
— Жінки були такі, як сьогодні. Мати і донька, 
а він... (павза, — а потім тихо, сама від себе закін
чила), мій чоловік... 
Слова її тихо прилипли до стін. 
— Як ви це пережили? — я пробував незручно на
в'язати розмову, що після тієї заяви зірвалася. 
—• Ох, не забувайте, що я акторка. 
- - Алеж це чисто людське, а не акторське. 
— Так, але моя сценічна рутина, так би мовити 
техніка, допомогла мені цю драму довести до роз
в'язки. Це мені врятувало життя. 
Магдалина закінчувала своє одягання до виходу, 
коли прогудів в рупорі голос асистента: 

»Джуліяна на сцену, — 
Джуліяна на сцену.« 

У відповідь йому, вона проказала: 
—• Іду вже. 
Виходила, всміхнулася до мене і промовила: 
— Коли хочете, зачекайте на мене по виставі. 
Мюнхен, травень 1947. 

Зенон Тарнавський 
Ілюстрації: Яків Гніздовський 
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Завтра буде день, Галко. Скільки ми вже про
йшли, п'яти аж стоптали на цих німецьких'дорогах, 
а скільки ще ходити, щоб зійшло сонце? 
Галка не може йти. Ще тільки день, Галко, може 
два й встануть на обріях сині гори, а це ж тоді 
рукою подати, тільки перейти кордон, тоді стру
мені розіллються проорібнем у долинах. 

— Ти пам'ятаєш, Колю, рудний забій у Льот-
рінґії? 
Копали руду, брали гостру руду, ну — каторжани, 
одне слово. 
Дві тисячі метрів під землею, берем руду, чортам 
наверх. Чорти тільки ходять, посвистують. З соба
ками, з наганами. 
Коли б не французи, скрепирував би з голоду. Як 
мрець ходив. А французькі баби змилосердились 
(у них теж людей забрали) і з вікон, як ідемо, ки
дають хліб, цигарки. Ласували. Песє командо. Па
м'ятаєш окулярника, Джіля, так і називався, неві
домо хто — шваб, чех, шльонзак, в окулярах, така 
суха тварюка. От таке вено — ходило, підморгу
вало й. було, ззаду підкрадеться, коли задрімаєш 
в штольні, й смальне поза вухо. А як ми вибрались 
звідти, Левченко, трудно було, але чмихнули. При
вели раз нову партію — хлопці — орли, і по два 
заковані, при кожному два вахмани — орли, одне 
слово. Так вони позорили, розгляділи — ні, тут ми 
не будемо робить. Бойові хлопці. 

І ввечорі, на нічну зміну як авсенкомандо, йшли 
додому, групи витяглись далеко-далеко за посьо-
лок, пам'ятаєш, свищуть поїзди, ніч шарлатна, аж 
страшна й шлак горить на полях, червоні видми, 
— чуємо: в передніх рядах чорти смалять з авто
матів. 
А це ота нова партія, як наперла, навалилась — 
за сигналом, розумієш? — голіруч. Все вже наперед 
було умовлено. Хто за камінь, хто кайлом і на 
горло вахманам, так чорти' й покотились. Бунт 
у команді, • розумієш? Рванули й ми тоді орлами, 
підірвались — не один з нас упав, але й їхніх 
пішло; там уже не панькались, тільки автомати. 
Тріщали в теміні. Потім, сердего, — ти пам'ятаєш, 
Черкасів, здоровий такий, з підбитим оком, його 
в штольні ще вранці повалив Капо й бив чоботом, 
так він тільки в темряві блиснув, пам'ятаю, кругом 
червоний шлак, заграва, а він стоїть: давайте братці, 
давайте, хто куди... 

— Туди де сонце сходить. 
— І пішли. Колю, Галка спить?.. 
— Спить — не спить. Маячить. Ти помовч, подумай 
собі, як то вдома, як то там... 
— їсти хочеться. 
— Ляж, очі заплющ і не думай. Або про щось зо
всім інше, не про те думай. Тільки про їжу не 
думай. От у нас хлопці в Лянґвассері вугілля їли. 
— Глину їли й у нас. А в полоні в Холмі тра
ву їли. 
— Про полон, знаєш... загнали нас, я потім тільки 
дізнався, Люкенвальд, то проклятий, не забуду, 
ішли ми неділі дві, а потім розійшлись — тридцять 
тисяч нас під голим небом. Кінець листопада. 
У-ух, лютий листопад 41-ого. Вечорами ріпу шпур
ляли перед шереги. А хлопці кидались. Хто 
схопить ріпу, підобгав під себе, під себе. Жере. 

А інші відбирали, кидались тварюками ззаду, а по
ліція палками та по черепу, по черепу. Такий ляск 
стояв кругом... 
— Мовчи, Колю. 
В вугільній ямі лежали. Всі троє. Ззаду відсвіт 
Катовиць. Поїзди ідуть, це ж передчуття, далекі 
шляхи. Хтось пройшов, принишкли. Раз німецький, 
раз польський говір. Польща уже недалеко. І зорі 
потухли за голими вільхами, листячко тремтить. 
Весна. Вирве землю, розірве землю, хіба не звикли 
до неї — чорної, суглинкової — тулила їх. Ще 
пройшов хтось. Не побачать, тут не побачать. Гудки 
на нічну зміну. Катовиці — велике місто, сіре місто. 
Прокотяться поїзди. Але поїздом вже не поїдем. 
Галку вчора підстрелили за Бреслявом. Стрибала 
з вагону, у повному ходу, як це не поламала ніг? 
А ззаду — серія, одна, друга. Галка, тиха Галка. 
— Спиш, Левченко? 
— Ні, не сплю. 
— Доктора б їй?.. 
— Та куди там... 
Перевертун (Кольо) й Левченко вже третій місяць 
в дорозі. З льотрінґських шахт, через Райн, через 
Вестфалію. Крадена воля, дорога вэля. 
— Галко, ти не вставай, ти лежи... 
—• Тихо лежи... 
Все на схід сонця, тільки на схід сонця, туди, де 
сонце встає. Вночі йшли. В шахті ще змовились — 
разом іти, тільки разом. Перевертун із Шишака, 
Левченко з Баранівки, всього дев'ять кілометрів. 
Колись сусіди. Розповів Перевертун у шахті: з по
лону — бо малолітній — зразу взяли в Німеччину, 
на каторгу. Втікав від бавора, втікав з Бранден
бургу, а як зловили, то в штрафний ляґер. Був би 
здох, забув, як мати називалась. Так били — й го
лод. А Левченко робив на паперовій фабриці, 
в Форхгаймі. Спочатку було нічого — навіть шо
фера добився. А один, що писав у канцелярії за 
дольмечера, не стерпів, мазнув раз по губах, тоді 
й Левченко' звівся. Як туча: — Ти ж, руда мармизо, 
я тобі покажу, як у нас шанують. 
І так дав, що рудий вже не встав, тоді взяли в кіч-
ман, а з кічмана в Лянґвассер. Два кати: «Дівчину 
покинув, не одну певно покинув?« »Ні, ще моло-
дий«. «Але матір покинув?« «Та покинув«... »То 
обійми ж цю лавку — буде тобі як рідна матінка, 
привітайся«. Обняв лавку, а вони навалились, б'ють. 
»Лічи.« «Один, два, три...« «Не так — ще раз.« 
І спочатку, те не лічиться. І знов те саме: «Один, 
два, три...« Не так. «Раз, два, три...« «А бачиш — 
додумався.» Але встати вже не міг. Тоді в ешельон 
і на північ. Давились у вагоні. П'ятнадцять по> до
розі вмерло, але не мельдували, брали на мертвя
ків пайок, мертвяків брали під себе. Одірвав тоді 
дошку, ще з одним полячком, і на буфери, а з бу
ферів у ніч. Три ночі йшли, • але ляндваха їхала 
на роверах, затримала. Тоді загнали в шахти. 

— Дай ось їй, приховав... 
— Хліб?.. 
— Сухарик... 
Але вона не розуміла. Галка, тиха Галка. Знайшли 
її під Берліном. Бомби розбили бараки, а вона блу
кала серед чужини,' обгоріла, чорна. Тільки »Ост« 
на лахмітті, а вона ходить, причинна. Тоді в бара
ках їх багато погибло. 

Ю Р І Й К О С А Ч 

К О Л И Б С О Н Ц Е Р А Н І Ш Е З І Й Ш Л О 
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— Алекспляц, пам'ятаєш, Левченко? Там ми, ночу
вали під червоною церквою, Александерпляц в Бер
ліні. Порвані дроти, срібний брук, а срібні сосонки, 
такі містерні, летяггь згори. І вивернений трамвай, 
як різан, безокий, жучище, догори пузом, догори 
колесами. Рейки вгору знялись, як струни. А шуш
валь тільки никає. Міняє, продає. За хліб три ци
гарки. За три цигарки — хліб. Там ціла біржа. 
Руські, серби, чехи, бельгійці. Луна над руїнами. 
Сторчма — міст. Дівчата ходять —• теж за хліб. 
Александерпляц пам'ятаєш, Левченко?.. А Галка 
сім разів утікала з ешельонів. Сама з Волновахи. 
Висока дівчина, степова. Над Дніпром такі дівчата. 
Я там квіток не топтав, а бачив таку. Може й ві сні 
таку сірооку бачив. Перевертун на неї поглядав 
скоса, але Левченко сказав — то ж сестра наша, 
Колю. І точно сестра. Підійми край неба — ясність. 
Підійми обрій — самі зорі. А в степах засміються 
чабанські вогники, на коліна бризне роса, здійма
ється зм'ята трава, пахнить барвінкова дорога — 
ідемо, Перевертуне. І пішли. Тиха Галка, тиха. 
Розповідав їй усе, як лежав ув оточенні коло Ки
єва. П'ять днів, п'ять ночей. Пив жовту, болотяну 
воду. Жерли комарі. Бриніли комарі. І літали вгорі, 
бриніли. А настала ніч: »умираю, хлопці, рятуйте« 
— так стогнали в болотах — «умираю...« «Умирай, 
раз так твою, ми теле умираєм». Так і загатили 
болото. Світання, сонце зійде, тучне, руде, й опар 
застає сонце. Над мерляками, над болотом такий 
жовтий опар. 
— А ти нам, як була в Берліні, у Вайсензее, як била 
тротуари, не розповідай, Галко. Краще — »Ой пря
ду, пряду...», заспівай... «Черницю Мар'яну«, напа
м'ять знає. Тепер забула. У Берліні, тоді як там 
волочились, ховались, лафа вийшла. Остбангоф, 
підкопались під склад, винесли всього добрячі міш
ки, могли б і до Львова харчити. 

— Але наші міри не знають^ їли, все з'їли, кидались 
консервними порожніми скриньками. Міняли. Гу
ляли. Тоді ще Галка зубатіша стала. Навіть буря
ком губи малювала. Звичайно, не для них. Вони 
немиті, не дивилась. І спали так поряд, в ямах, 
під мостом. Перевертун хропів, розкидався, шар
пався уві сні тихі коні, булані, гніді, праворуч 
левада, а так круча й Псьол. Зайде сонце, комарі 
бринять. Шепотить С'черет. Зайняв затоку очерет, 
а крізь стебла — синя хмара, відьма, не хмара. 
Відійде хмара, друга йде, а дорогою цокотять під
кови — дядько Семен задивився в тиху воду, вода 
чеше хвилі, а дядько гукне над головою — «Коні 
заверни, ти, голомозий«. Чудний такий дядько Се
мен. Тчуть ткалі, затчуть літо, сріблом літо затчуть. 
Левченко доторкнувся її руки. Несміливо, як вогню. 
»Жлоб« — посміхнулася, »ти куди?« — і прока
зала, не до нього зовсім, а як подумки: 

»...і сміятимусь дзвінко 
так, як інші дівчата, 
навіть буду барвінком 
чорні коси квітчати.... 

Ти віршів не складав, Жлобе? Безвіршана твоя 
душа, а я парнішку одного знала, Мишку, й не за
буду. Ніколи не забуду. Як вірші писав і про Лен-
кузню й черемху й усе інше. Як востаннє бачились, 
пам'ятаю, а він бійцем пішов, в Западну й листа 
з Перемишля написав, я цього листа ще до самої 
Німеччини схоронила, й просив, щоб ні з ким не хо
дила на взлісся, де дзвоники ростуть, і як пахнітиме 
черемха, щоб нікому не сказала... 
... Ти того не знаєш?«. 
Левченко?.. Сірява в очах у неї, подумки й сміялась. 
Просто над ними схололо катовицьке небо, неви
соке шахтярськє небо, а Левченко стих, згас. «Зав
тра сонце раніше зійде«. 
«Може й зійде«, сказала Галка, «чи мені не все одно? 
Не діду й так до України, до рідної...« 
Левченко дквився на неї момчими очима. Як тоді, 
в Лянґвассері, коли біг до ям з картоплею, розривав 

примерзлу землю, рвав картоплини кривавими пуч
ками, кидав за пазуху й біг, убгавши голову в плечі. 
Кожної миті міг вийти з-за рогу вахман і розвалити 
з автомата потилицю, »на пісок». У ребрясгому, жов
тому, завугленому тілі кімшилась вовча душа. 
— А пам'ятаєш, як з Берліну ми йшли?.. 
— Ночі побігли знов плохі, сполохані, з вугляним, 
холодним вітром, а зоря блим-блим, ріденький лісок, 
соснина, а вони йдуть над насипом, над риштами 
мосту, а він гудів. 
— W e i - da ? 
Перевертун підняв ломика, Левченко зігнувся, щоб 
камінь підібрати, а тоді залізничник здрейфив, тінь 
мосту заколихалась. Левченко його й угробив би 
каменем ззаду. Але Галка сказала: «Пусти. Теж 
хоче жити«. Тоді закурили навіть разом. Показав 
ще їм дорогу. Сказав, де стоять пости. Обличчя як 
сіра ріпа, хрящуваті вуха, а добра, здається, душа. 
«Все одно побіжить — викаже«, сказав Перевертун, 
«вони тут такі«. Пішли, але ніхто не здоганяв. Знать, 
не виказав. Ішли вночі, тільки ночами. Небо мал.и-
ноБІло — ось і Дрезден. Інеєм заходились над ра-
ном — 
Гіршберґ, це вже в горах. Блукали, верталися, 
знов ішли, — а небо пороли літаки, гуділи. Крімінт-
шав, Цвікав, знов Гіршберґ. Ґляц. Хмарні ночі, лядн-
вахи в імлі, жандарми з ліхтарями, бавори, гнались 
за ними пацани: «рус, ферфлюхтер руе«. Году
вали, іноді салдатки-вдовиці, задасті, обвітрені, 
злющі на війну, на все. Годували на злість сусідам. 
На головах, голених ще з ляґру, відріс волос, тихий 
пух на підборідді — ішли. Галка заткнула в косу 
квітку, квітку з вазоном сіпнув Перевертун з бавор-
ського вікна, мокли в останніх снігах, у дощах — 
ішли; провесна — повернули на Бресляв. 
— Спиш, Левченко? 
— Ні, Колю. 
А Галка? Спить, а очі відкриті. 
Левченко вперше несміливо взяв її за руку. Палила. 
Не знав — його це рука чи її1 така гаряча. І, зда
ється, дивилась, але як Перевертун міг бачити в тем
ряві? «Галко, Галко«, й несподівано, тихіше, зовсім 
тихо — «ну, Галочко..-.« Вільгота на чолі. Роса. Ні, не 
роса. А Галка, пломеніючи, вкрай пломеніючи, мая
чила: 

... Може нікому буде зустріти, 
Може мене ніхто й не впізна, 
Тільки прийме, даруючи квіти, 
у зелені обійми весна... 

І Перевертун цілував її й Левченко. Сухі уста, пло-
мінь-уста, а між ними непотрібні, тепер далекі сло
ва, дорікав Перевертунові: «Жлоб, видумав>теж їхати 
ешельоном, так ніби не знав, що штрайфи... ex ти... 
а штрайфи стріляють...« «Не говори голосно, ти...« 
І в темні їхні очі не могли бачити одні одних. 
Сичали. Не було ні крихти тютюну. «Гарячка в неї, 
не бачиш?.. «Відвалися, ти, знаєш...« 
Перевертун давно зняв заграбовану баворську курт
ку й розп'яв над ямою — краплі сочились крізь 
лиху підкладку. Шлакові поля й тут рудо горіли. 
Вільхи стріпували краплини. Сухе листя, рідке 
листя на вільхах. Галоччині ноги виставали, зовсім 
на мжичці. Левченко скинув блюзку, драний шалик, 
прикрив. Тільки б сонце раніше зійшло. Кров сочи
лась з-під шмати, рана пекла її. Німецька куля. 
Дрозди на вільхах не співають. Мокра земля, така 
мокра. Ніколи не була така мокра. Якби зловили 
— принаймні в штрафний ляґер. Але вже до кінця 
війни. Або на пісок поведуть, розвалять. Якби пі
знали, то зразу. Так і амба, амба і так. Вчора шу
кала пролісків Галка. Проклятий Бресляв. Вже не
далеко. 
Партизани недалеко. В Криниці знайомий. Ще 
з Форхгайму один, дав адресу. Дрозди на вільхах 
не співають. А проліски не цвітуть, ще рано ,ще не 
цвітуть. За вухом ниє. Як дощ, завжди ниє — це 
від заліза Льотрінґії. Як штабою смальнув капо. 
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— Спиш, Левченко? 
— Не сплю. Не спи. 
рука холоднішає Руки зустрілись давно. Три руки 
— її й їхні. 
— Вона про нього говорить. 
— Знаю. Про Мишка. А Мишко може давно лежить 
в болоті. Так як ті, під Києвом. 
— А ти що думаєш?.. 
Очі нічого не бачили. Перевертун простяг долоню. 
Чоло, ніс, уста. Пломінь і студінь. 
— Завтра ще тут перележимо. 
— Ідемо. Тільки розсвіне. 
— - Пильнують тут ще більше. 
— Близько границя. 
— Пройдем. 
— А ти тремтиш. 
— Холодно. І тобі?.. 
— Не знаю. 
Поїзди пролетіли понад ними. По розпеченому небі 
пролетіли. Хоч і1 краплини, а вологість. Прогуркотіли 
тіні, довгі. Полум'яні смути. Перевертун підвівся, 
над Галкою шепотів, через Галку. Як була в Зорав 
— було тринадцяте березня. Чотири, п'ять днів, 
тиждень — двадцяте. Ще три дні — німецький 
остерн. Наша вербна — наша — говорили хлопці 
з Западної, зустрів у Зорав ненароком. 
— Ну й що?.. 

— І нічого. Я так. Торік у церкву ходили, в Берліні. 
А Галка підвелась, сіла. Від вільготи й жару пашіла. 
Жужіль котився з країв у яму мокрий і твердий, 
як залізний. »Мамо« — зойкнула. Як котя. »Мамо« 
— і раптом увійшла в інший день: коли б розсві
ло, коли б раніше сонце — проліски під узліссям, 
дзвоники (їх не рвати, бо Мишка нема) дзвін — 
дзвін, Великдень, але це ще зовсім далеке, як 
у церкві в Берліні була перший раз, ладан, свічки, 
повно людей. А на грудях »ост«, »ост«, »ост«, — 
співали — Гори, бриласті гори, синій відблиск, ні, 
ні — жлоб, не треба, сім разів утікала з ешельоніз-, 
Берлін — Берлін, великий тунель, ріпа, — ріпа, — 
ріпа, дівчата хворіли на дисентерію, у фабриці, в це
ху майстер бив жінок; підкрадався ззаду, по голові 
бив — »ферфлюхте гундін, ду — шайє гуре« — •— 
бараки й день, інший день: рожі, як дикі рожі, 
в цвіту. 

— Холодна, сказав Перевертун, Галко... тряс її. 
Рука вапла в жужіль. 
—• Холодна, зовсім холодна. 
Тоді вони побачили себе. День ступив без сонця. 
Може й було сонце, але за шлаковим полем, за поїз
дами, за взгір'ям. За Катовицями. Обличчя мигтіли 
сіро, як мжичка, за мжичкою рябіли. Але між ними 
був холод, ціла холодна стіна, — як там — де про
світ за вільхами. Дрозди не співали. Гори розта
нули, гір ще не було. 

Юрій Косач 

Микола Бутович. Пейзаж (олія) Степан Луцик. Гірський краєвид (олія) 
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рістефєр Еліґзандер Пєліт посідав ось що: своє 
прізвище, яке він завжди намагався мати незаплям-
леним; заплямлене убрання з сурового полотна, в 
якому він ходив і спав; постійну тугу за хмільними 
напоями і руді баки. Мав він також і друга. Здобути 
собі друга, навіть на лагідних островах Полінезії, 
не можна, не мавши певних якостей. Сила, гумор, 
підлість,—щось треба виказати щоб полонити і три
мати коло себе друга. Чим же тоді пояснити відда
ність, майже закоханість, яку Каракі, корабельний 
слуга товариства щедро виказував до Крістефера 
Еліґзандера Пеліта? Це було таємницею на Фуфуті. 
Злий Пеліт не був. Він/ ніколи не гримав. Він не за-
махувався кулаком. Безперечно, йому ніколи не 
спадало на думку, як іншим, що ногу білому чоло
вікові дано на те, щоб носаком черевика відкидати 
тубільців з дороги. Він навіть ніколи не лаяв ніко
го, крім самого себе та китайця-метиса, який про
давав йому горілку; але це можна було цілком про
бачити, бо горілка завжди була дуже погана. 
З гругого боку, в ньому не помітно було й нічого 
доброго. Він давно втратив охоту працювати, а ос
таннім часом навіть уміння жебрати. Він не посмі
хався, не танцював, ані не виявляв якихсь інших 
милих дивацтв, що часом змушують поблажливо 
ставитися до п'яного. В будь-якій іншій частині 
світу він не прожив би без боротьби. Але доля на-
рокувала йому прибитися до берегів, де життя легке, 
мов пісня, і дала йому друга. Так він і животів. 
Це було все. Він животів, отупіла купа м'яса, про
сякла спиртом... 

Каракі, його друг, був поганин з Буґенвілю, де од
них людей вудять, а інших їдять. Бувши чорним 
мелянезійцем, він був такий ж е чужий на брунатно
му Фуфуті, як і якийсь білий. Це був серйозний, 
вправний невеликий чоловік з глибоко запалими 
очима, з великою кучмою кучерявого волосся і з 
повною відсутністю виразу. Його смаки були прості. 
Він носив червону бавовняну хустку, оперезану 
навколо його попереку, і мосяжеву обручку, що зви
сала з його носа. 

Могутні вожді на його рідному острові продали 
Каракі в службу торговельній компанії на три ро
ки, наперед забравши собі його платню тютюном 
і намистом. По скінченні речінця, Каракі мав бути 
приставлений назад на Буґенвіль, подорож яких 
вісімсот миль кораблем, де він мав зійти на берег 
не багатший, ніж доти, хіба що на досвід. Такий був 
звичай. Каракі міг собі мати власні пляни. 

Рідко трапляється, щоб якийсь з чорних народів 
Тихого Океану виказав одну з тих властивостей, що 
її схвалюють у підлеглих народів. Відданости й по
кори можна вимагати від людей інших кольорів — 
між засмаглим і шоколядним. Але чорний меляне-
зієць лишається незбагнено дикий. У нього є, влас
не, нікому не знане серце. Тому на Фуфуті, де зна
ли звичаї чорних рекрутів, здивувалися, коли Ка
ракі пригорнув нікчемного викидня океанської хви
лі до свого серця. 
—• Гей, ти, Джонні, — гукав Мой Джек, китайський 
метис. — Ти іди хап здобич той фела мастер твоя. 
Він фела повно багато пила, агов. 
Каракі облишив тінь повітки для копри*), де він 
чекав годину чи більше, і ступнув наперед, щоб 
прийняти хисткий вантаж, що вистромився з две
рей. Він майстерно схопив йото за плесно й попід 

*) Сушене ядро кокосового горіха. 

руки і повів до берега. Мой Джек стояв на своєму 
порозі, дивлячись з цинічним інтересом. 
— Гей, ти, — сказав він, — що ти робить багато тяг
ни твоя фела мастер? Сподіваю ти принеси моя всі 
твоя фела перли; моя плати; твоя клята фела добра 
торг —• моя слово! 
Мой Джека дратувало, що він мав постачати білому 
чоловікові щоденний напій в обмін за маленький 
разок перлів, яких завжди було повно y' Пеліта. Він 
знав, звідки походять ті перли. Каракі поринав за 
ними в ляґуні, хоч це й було заборонено. Мой Джек 
добре заробляв на торгівлі, та він міг би мати ще 
більший зиск на безпосередній торгівлі з Каракі за 
небагато пачок тютюну. 

Каракі тяг свій тягар до берега, до невеличкого ку
реня з панданусового листя під соломою, що- правив 
йому за хату. Обережно спустив він Пеліта на ма
ту, підклав йому подушку під голову, облив його 
холодною водою, щіткою змахнув бруд з його чуба 
і баків. Пелітові баки) були справжні баки, того сор
ту, що ростуть, мов вуса морської риби — вусача, 
і вони були чудового мідного кольору, червоні з со-
няшною прозолоттю. Каракі дбайливо розчесав їх 
гребенем з сандалового дерева. Потім сів з віялом 
поруч і відгонив мухі від брязклого обличчя п'яниці. 
Було трохи за полудень, коли щось змусило його 
хутко вибігти з куреня. Уже кілька тижнів він 
пильно спостерігав ознаки погоди. Він знав, що змі
на погоди настане, коли пожвавіє пасат у цій смузі 
штормів, затиш і неходових вітрів. А тепер, як він 
побачив, виразні тіні почали пропливати піском, і 
сонце закрилось серпанком хмарки. 

Все на Фуфуті спало. Хатні слуги хропли на зад
ній веранді. Під сіткою від москитів агентові мари-
лись уві сні великі відправки копри і тантьєми. Мой 
Джек дрімав серед своїх пляшок. Не було таких 
божевільних, щоб рухатись у цей час обіднього від
починку. Нікого, крім Каракі, неприборканого чор
ного, який не зважав на звичай і не плекав мрій. 
Легенький звук його кроків губився в шумі прибою, 
що набігав на бар'єрні рифи. Каракі шугав сюди й 
туди, мов дух. І поки все на Фуфуті спало, він взяв
ся за роботу, до якої його ніхто не наймав... 

Каракі вже давно впевнився двох істотних речей: 
де перебуває ключ від складу і де переховуються 
рушниці й набої. Він одімкнув склад і вибрав три 
штуки червоної турецької тканини, кілька ножів, 
дві скрині тютюну 1 гарну невелику сокиру. Там бу
ло сила всячини, якої можна було б набрати. Але 
Каракі був людина простого смаку і метка. 

Сокирою він перше розламав віко скрині з рушни
цями і витяг звідти вінчестер і великий ящик на
боїв. Далі він за допомогою сокири вломився в по
вітку на човни. Потім попроламував сокирою дни
ща в китобойному човні і двох катерах так, щоб 
ними не можна було- користуватися кілька днів, аж 
до полагодження. Це була дійсно дуже зручна мала 
сокира, справжній томагавк, від обуха до леза, гост
рого, як бритва. Каракі відчував насолоду робітника 
від її рівних глибоких зарубів. Це була його най
більша нагорода. 

На березі лежала велика проа, міцний човен з баб
ками на весла за бортами, того роду, що його вжи
ває народ Каракі на Буґенвілі, такий високий з про-
ви й з корми, що скидається на півмісяць.. Північ
но-західній мусон останнього сезону прибив її до 
берега Фуфуті, і Каракі полагодив її з наказу са-
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мого аґента. Цю проа він спустив тепер на воду ля-
ґуни й навантажив на неї свою здобич. 
Йому довелося поквапно добирати запас харчів. Він 
узяв мішок рижу і другий мішок з солодкою кар
топлею. Він набрав стільки кокосових горіхів, 
скільки зміг тричі донести в сітці. Він узяв бочку 
з водою і ящик бісквітів. І тут сталася дивна річ. 
Шукаючи бісквіти, він натрапив на приватний за
пас аґента, десяток пляшок надзвичайного ІРЛАНД
СЬКОГО віскі. Він глянув на нього й пройшов далі. 
Він знав, що то за речовина була, а він був дика, 
чорна людина. Але він пройшов повз неї. Коли Мой 
Джек почув про це пізніше, він наважився висло
вити несподіване передбачення, що живцем Каракі 
не взяти. 
Коли все було готове, Каракі пішов назад до свого 
куреня і збудив Крістефера Еліґзандра Пеліта. 
—• Гей, мастер, твоя їде моя. 
Пан Пеліт сів і дивився на нього. Треба сказати, що 
він таки дивився. Але чи бачив він щонебудь чи ні, 
це належить до найтемвіших питань психопатоло
гії. 
— Занадто пізно, — сказав мудро Пеліт — Крамни
цю зачинено. Хлопче! Скажи проклятим волоцюгам 
на добраніч. Я... Я... я лягаю спати! 
Після того він похилився й ліг горілиць. 
— Вставай, мастер, — стояв на своєму Каракі, роз
штовхуючи його. — Твоя повне* міцно спала. Гей — 
га, мастер! Ром! Твоя любить ром? Твоя хап ром, 
повно ром, моя слово! Повно ром, мастер. 
Але навіть і це маґічне слово, що завжди підводило 
Пеліта з його лігва вранці, тепер упало на глухі 
вуха. Пеліт уже вихилив був свою міру, і порядок 
речей вимагав, щов він непробудно спав найменше 
годину. 
Каракі став на коліна поруч нього і підводив його 
доти, доки зміг підставити свої плечі під його попе
рек, потім підняв його, мов мішок з борошном. Пе
літ важив сто п'ятдесят фунтів, а Каракі трохи по
над сто. Однак майстерним способом малий чолові
чок підхопив свій тягар, що його ноги волочилися 
по землі, і потяг' до берега. Більш того, він спроміг
ся покласти його в проа. Пеліт мало не втопився, 
а проа зачерпнула багато води. Але Каракі зробив 
своє. 
Ніхто не бачив, як вони відплили. Все на Фуфуті 
спало. Задовго до того, як аґент прокинувся, щоб 
розгніватись і перешкодити їм, їхній дивний півмі
сяць встиг вийти з ляґуни і зник, віддаляючись на 
крилах пасату. 
Того першого дня Каракі робив, що міг, щоб трима
ти і с в о ю проа престо за вітром. Великі сиві хвилі че
редами бігли з південного сходу, і кожна могла б 
залити човна, коли б Каракі проґавив небезпеку. 
Він був звичайний дикун, що не мав поняття ні про 
компас, ні про широти й довготи. Але його предки 
спромоглися заселити ці води, подорожуючи таки
ми човниками, що ризикована подорож Колюмба 
проти їхніх була прогулянкою на річковому пороні. 
Каракі вихлюпував воду, черпаючи бляшанкою. За 
вітрило йому правила мата, а за стерно — коротке 
весло: а проте його проа йшла вперед. 
На світанку містер Пеліт заворушився на дні човна 
і підвів своє, горохово-зеленого кольору, обличчя. 
Він здивовано глипнув через борт на океанську пу
стелю і,1 застогнавши, упав знов на спину. Після чи
малої перерви він спробував підвестися знову, але 
ілюзія була не з тих, що зникають, і він обкрутнув
ся до Каракі, який сидів, зігнувшись з рабською по
корою, увесь забризканий піною, на кормі. 

— Рому! — зажадав вія. 
Каракі похитав головою, і його погляд зацькованої 
тварини повз у Пелітові очі. 
— Забери, заберич з-перед очей оце все, — зворуш
ливо благав той, вказуючи на океан... 
Два дні по тому він почував себе дуже-дуже хво

рим, спостерігаючи, як малий човен протягом однієї 
хвилини сорок сім разів зміняв свій курс. 
На третій день він прокинувся, рот і шлунок у ньо
го були наче з вудженої шкіри, він був дуже кво
лий, зате тепер він володів своїми небагатьма здіб
ностями. Буря вляглась, і Каракі спокійно готував 
свіжий кокосовий горіх. Пеліт нахильки випив сік 
з двох горіхів і аж тоді подумав, що йому бракує го
рілки, без якої не обходився досі жаден його сніда
нок. Коли він згадав про це, кокосове молоко стало 
йому впоперек горлянки. 
— Моя хоче ром. 
—• Нема твоя ром. 
Пеліт глянув на прову, на корму, на затишний, по
тім на вітряний борт. Навколо був широкий обрій 
і більше нічого. Тут вперше ДІЙШЛО ДО' його свідо
мості, що відбувається щось дивне. 
— Якого чорта ти заплив так далеко? — спитав він. 
— Ми хап один велика фела вітер, — з'ясував Ка
ракі. 
Пеліт ще не був у такому стані, щоб сумніватись у 
цій заяві чи, спосгерігши на човні дбайливо зробле
ний запас, зрозуміти, що проа не випадково опи
нилася в океані, захоплена штормом під час рибного 
лову. 
Минали дні, проа йшла пустельними південними 
.морями, і голосний спів лунав над морем. Зі зв'яза
ними руками й ногами, лежачи під банкою, при-
моцьований • до неї мотузком, Пеліт маячив захоп
леннями своєї невинної молодости. Це було б над
звичайно цікаво, якби трапився якийсь слухач, але 
там був лише Каракі, що його не цікавили ні трохи 
романси Кавальє, а цілі сторінки з »Аталянта в Ка-
лідоні« були, з його погляду, ніколи не потрібні. Час 
від часу він виливав на білого чоловіка корець мор
ської води, часом прикривав його матою від сонця, 
заливав його, мов дитину, кокосовим молоком. Як 
авдиторія, Каракі був жалюгідний, але він був чу
дова нянька. Понад усе він двічі на день розчісував 
Пелітові баки. 
Вони вступили в смугу штилів. Потім пасат підхопив 
їх знов, але далеко ніжніше, отже Каракі ризикнув 
узяти курс на захід, і вони летіли під широким не
бом, повним сяйва і блиску, мов полірована мідь. 

Моє серце в мені, 
Немов жар ув огні. 

Хто побачив мене без лютні, 
Мовчазного, 
Мов ліра без струн, 
Хай співає жалібні пісні 
Хай справляє співцеві смутний 

Похорон... 
Так співав Крістефер Еліґзандер Пеліт, чиє лице 
стало більше скидатись на людське і трохи менше 
нагадувати зогнилу морську водорость... 
Як тільки траплялася зручна нагода, Каракі при
чалював з затишного боку до якогось з маленьких 
острівців, що ними всіяна ділянка Санта Крус, і від
почивав, варячи риж і картоплю в бляшанці. Це 
було ризиковано, бо одного разу виявилось, що 
острів населений. Двоє білих людей на катері вий
шли їм навперейми. Каракі не міг приховати своєї 
схожости, з утікачем,-негром і навіть не намагався 
цього робити. Але коли катер наблизився на п'ятде
сят метрів, він несподівано виказав, що він — вті-
кач-негр з рушницею. Він залишив катер тону
ти з одним уже мертвим чоловіком. 

— Тут ось дірка від кулі коло мене, — обізвався 
Пеліт з-під гребної банки. — Краще б її заткнути. 
Каракі заткнув її і визволив з пут свого пасажира, 
що сів, потягаючись і з якоюсь наївною цікавістю 
розглядаючи своє тіло. 
— То ти справжній, — спостеріг Пеліт, суворо див
лячись на Каракі. — їй-богу, ти дійсно є, і це по
ті шливо. 
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Він мав рацію. Каракі був цілком справжній. 
— Куди твоя хап цей фела проа? 
— Балбі, — відповів Каракі, вживаючи тубільної 
назви Буґенвілю. 
Пеліт свиснув. Вісімсот миль морської подорожі у 
відкритому човні — було серйозним підприємством. 
Це викликало його пошану. Більше того, щойно він 
мав нагоду наочно переконатися у вправності чор
ного чоловіка. 
— Балбі твоя дома? 
— Така. 
— Гаразд, капітане, — сказав Пеліт. — Веди. Не 
знаю, як тобі вдалося викрасти мене з-перед очей 
торговельного аґента, але я стаю на твій бік. 
Дивним — або, можливо, не таким уже й дивним 
чином, період його життя на Фуфуті вивітрювався 
з його мозку водночас з відпливом отрути з клітин 
його тіла. 
Він був дуже кволий спочатку, але дієта Каракі з 
кокосових горіхів і солодкої картоплі чудодійно 
вплинула на нього, і надійшов час, коли він уже 
зміг відчути насолоду від солоного смаку бризків 
на своїх губах і годинами не згадувати про свою 
маніякальну спрагу. То був дивний екіпаж, ця па
ра — простий дикун і п'яниця-виздоровець, але не 
було навіть найменшого сумніву в тому, хто з них 
капітан. Це ясно виявилось наї третій тиждень, коли 
харчі їх стали кінчатись і Пеліт помітив, що Каракі 
не їсть нічого цілий день. 
— Слухай сюди, так не повинно бути, — вигукнув 
він. — Ти віддав мені останній горіх1 і нічого не ли
шив для себе. 
— Моя не хоче їм, — коротко сказав Каракі. 

На двадцятьдев'ятий день їхнього перебування в 
морі від харчів не зосталося нічого, лише трохи ве
ди. Каракі скупо ділив! її, змочуючи шматок шкара
лущі з кокосового горіха і даючи його Пелітові по
смоктати. Не зважаючи на ображений протест Пе
літа, сам він навіть не доторкався вустами до во
ди. Дикун і тепер няньчився з занедбаною білою 
людиною, цього разу в останній стадії спраги, скре
бучи ножем клепки бочки й даючи йому останні 
краплини вологи на кінчику леза. 
На тридцятьшостий день після відплиття з Фуфуті 
вони побачили Шуазель, великий зелений вал, що 
поволі виростав на Заході. 
Перебуваючи тепер на його виду, Каракі міг трі-
юмфувати. Він узяв собі за маршрут увесь протяг 
Соломонових островів, якихсь шістсот миль. Але 
втрапити до мети в такому суденці, як проа, пройти 
крізь шторми й течії, без інструментів і мап, було 
справжнім шедевром навігації. А проте Каракі не 
мав святкового вигляду. Натомість він часто з три
вогою озирався через плече на схід. 
Вітер з самого ранку був поривчастий. Але тепер, 
опівдні, на неспокійному олійному морі панувала 
мертва тиша.' Барометр міг би показати зловісні ре
чі, але Каракі якось угадував погоду й без нього, 
бо, похитуючись, він подибав вперед і висмикнув з 
гнізда малу щоглу. Потім він міцно поприв'язував 
увесь свій вантаж попід банками, а всю решту 
своїх сил вклав у веслування, тримаючи курс на 
крайній маленький острівець з білою від піни сму
гою берега. Досі їм дуже щастило, але тепер, коли 
вони були ще в двох милях від берега, на них уда
рив перший шквал гураґану. Каракі був такий ви
снажений, що, здавалося, кістки його торохкотять у 
сухій шкірі, а Пеліт ледве міг звести руку. Та Ка
ракі- боровся за Пеліта серед хвиль, що здіймалися 
на рифах, мов язики вогню. Як їм пощастило прой
ти, ніхто не зміг би сказати. Мабуть, уже так суди
лося, щоб після непробудного пияцтва, хвороби, бо
жевілля й голодування білий чоловік міг бути вря
тований чорним ще раз і востаннє від розшалілої 
водяної стихії. Коли вони прибились до берега того 

острівця, обос були цілковито без сил, але вони бу
ли живі, і Каракі все ще судорожно тримав Пеліта 
за сорочку... 
Цілий тиждень вони стояли на острові, поки Пеліт 
надолужував попередній голод, об'їдаючись досхочу 
кокосовими горіхами, а Каракі порався, сяк-так ла
таючи проа. Вона застрягла коло берега в густих 
водоростях, але скарби Каракі були цілі. Від про
їжджого тубільного рибалки він дізнався про місце 
свого перебування і тему знав, що всі його скарби 
перебували в безпеці. Його рідний острів був за не
широкою Буґенвїльською протокою, увесь великий 
морський простір був тепер уже позаду. 
— Балбі по той бік? — запитав Пеліт. 
— Така, — сказав Каракі. 
— І найважливіша річ також, — щиро вигукнув 
Пеліт, — тут кордон брітанських володінь, дружеі 
Великий фела мастер Бірітані стоп тут, не можна 
іди той бік. 
Каракі добре знав це й сам. Якщо він чогось боявся 
на світі, то це був найвищий суд на Фіджі і його 
Місцевий Особливий Уповноважений на Південні 
Соломонові Острови, що мав обов'язок суворо суди
ти всіх, хто переступив закон на підлеглій йому те
риторії. По цей бік протоки Каракі ще міг відпові
дати за вкрадені речі -і порушений контракт. Але 
ніколи, — ось що було головне — ніколи не міг би 
вн бути покараний за все, що б він не вчинив, там, 
за протокою, на Буґенвілі. 
Отже, Каракі був задоволений, 

Такий же був і Крістефер Еліґзандер Пеліт. Тіло 
його було вичищене, випране і викручене. Свіже по
вітря і сонце було в нього на устах і в серці. Він від
чував свіжість навіть у своїх кістках. Його давня 
сила повернулась до нього, і він плавав у ляґуні або 
допомагав Каракі біля проа. Він міг проводити цілі 
години на теплому піску або збирати якісь маленькі 
морські скойки, стиха співаючи сам собі, в той час 
коли на берег набігала дрімотна хвиля. Він смаку
вав життя, як ще ніколи доти. 
— О, як добре, як це добре! — казав він. 
Каракі дивував його. Він думав про цього мовчазно
го дикуна, що з рідкою саможертовністю перевищу
вав сам себе в своєму невдячному слугуванні". І те-

, пер, спроможний міркувати таерезо, він ніяк не міг 
зрозуміти його поведінки. Чому? Через прихиль
ність? Дружбу? Не інакше, як це. І в ньому росло 
якесь тепле почуття до цього* мовчазного чоловічка 
зі спущеними додолу очима і з обличчям без вира
зу, на якому він ніколи не міг зловити якогосьі про
блиску. 
—• Гей, ти, Каракі, чому ти не смієшся, як. я? Чому? 
Ти дуже боїшся барахло той фела ти крав? Забудь 
це, ти, чорний крутію. Якщо вони тебе так ду
же непокоять, то я якось це влаштую. їй-богу, я 
скажу, що вкрав я сам! 
Каракі тільки мукнув і сів чистити свій вінчестер 
клаптем якогось дрантя і кількома краплинами 
олії, яку він витиснув з висушеного кокосового го
ріха. 
— Ні, це ледве чи дійшло до нього, — промурмотів 
Пеліт, збитий з пантелику. — Я хотів би довідатись, 
що там відбувається під твоєю кучмою, приятелю! 
Ти нагадуєш Кіплінґового кота, який завжди ходив 
сам собі. Богові відомо, що я не невдячний. Я хо
тів би показати тобі... 
Він зірвався з місця. 
— Каракі! Моя раз велика фела друг твоя: знай? 
Твоя раз велика фела друг моя: знай? Наша два 
велика фела друг, моя слово!.. Що? 
— Така, — сказав Каракі. І більш нічого. Він по
глянув на Пеліта, потім глянув у бік -Буґенвілю. 
— Така, — сказав він, — моя слово, — і взявся знов 
чистити свою рушницю, чорний островитянин, не
зрозумілий, незбагнений, завжди загадка, аж до 
кінця. 
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Кінець прийшов через два дні згодом, на Бугенвілі. 
Розкішним світанком вони ввійшли в затоку, що 
розкривалась перед ними, мов руки в діямантах, 
розведені для привітальних обіймів. Земля лежала 
в пишному убранні, як напівпробуджена красуня, 
розквітла й усміхнена, хтива, рідна, повна життя, 
дихаючи теплими пахощами... 
Подібні дурниці Пеліт бурмотів сам до себе, виско
чивши на берег і збігаючи на скелю, щоб побачити 
і відчути, впитися чарами місцевости. 
Тим часом 'Каракі, цей простий і вправний чолові
чок, методично робив своє ділС'. Він виніс на берег 
свої тюки з одягом, тютюн, ножі й іншу награбова
ну здобич. Він вивантажив скриньку патронів, руш
ницю і гострий томагавк. Крам трохи попсувала 
морська вода, але зброя була дбайливо почищена і 
блищала... 
Пеліт голосно деклямував поезії, звертаючись до 
спокусливої самотини, коли почув м'які звуки ходи. 
Обернувшись, він несподівано для себе побачив Ка
ракі, що стояв якраз позад нього з рушницею на
поготові і з сокирою в руці. 
— Ну, -у- бадьоро промовив Пеліт, — що ти хочеш, 
друже? 
— Моя хоче, — сказав Каракі, і в його очах блимнув 
дивний блиск, немов відблиск від акули, що пере
вернулась у глибу, — моя хоче повно багато раз срє-
ла голова твоя! 
—• Що? Голову! Чию?., мою голову? , 
— Така, — сказав Каракі просто. 
Ось де була розгадка. Оце й була вся таємниця. Ди
кун був захоплений головою цього викидня моря. 
Крісгефера Еліґзандера Пеліта зрадили його феталь
ні руді баки, В країні Каракі голова білої людини, 
добре завуджена, була річчю, що її прагнуть мати 
і цінять понад багатство, землю, славу вождя і ко
хання жінки. У цілій країні Каракі не було голови, 
подібної до Пелітової. Тому, щоб здобути її, Каракі 

слугував з терпінням і вірою подвижника. Заради 
неї він снував свої пляни й чекав, вчинив крадіжку 
і вбивство, проливав піт і хитрував, голодував і від
мовляв собі усього, няньчив, доглядав, дбав за здо
ров'я, годував і рятував цього чоловіка, щоб мати 
змогу привести його живого й на копитах, так би 
мовити, в таке місце, де він міг би, не кваплячись, 
зняти йому голову і в повній безпеці спожити пло
ди своєї праці. 
В якомусь блискавичному спалаху думки Пеліт по
бачив це і зрозумів настільки, наскільки це може 
зрозуміти біла, людина: всю елементарну й диво
глядну велику простоту всього. І, стоячи там при 
повній силі і здоров'ї перед щирою перспективою 
чудового завтра, Пеліт залився таким реготом, що 
його грім пролунав по воді й виполохав морських 
птахів з їхніх нор у берегових скелях. То був гли
бокий грудний сміх людини, що збагнула до дна 
і схвалила' прикінцевий, найбільший жарт. 

Бо зрештою, якщо виправити список, то майно Крі
сгефера Елїґзандра Пеліта було таке: його прізви
ще, все ще не заплямоване; клапті заношених полот
няних штанів; його коштовні руді баки — і душа, 
що цілком видужала, обновилась, виправилась і від
будувалась заходами його доброго друга Каракі. 

Ти навіки заснеш, 
І ніхто не зідхне. 
І не зронить сльозу 

Із очей. 
Але в очі вбереш 
Світло дня чарівне 
Й невимовну красу 

Цих ночей... 

Так проспівав Крістефер Еліґзандер Пеліт над во
дою затоки, а тоді закрутився, широко розкинувши 
руки. 
— Стріляй, гаде! Це дешева ціна! 

Переклав я англійської Сергій Домазар 

П. Ґоґен. Натюрморт — з виставки в Мюнхені 1947 
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У першій відслоні, заарештовані підпільники чека
ють на горищі. Вони знають, що поверхом нижче 
—міліціонери, що хочуть примусити їх говорити. Всі 
вони вільні люди, але що вони почнуть із своєю 
свободою, коли їх візьмуть на тортури? Вони давно 
вже думали про цю хвилину, і тепер доведеться 
їм пережити її. Час-до-часу відчиняються двері на 
горище. Беруть Сорб'є; звичайно, він витримає, але 
чи витримають його »дівочі нерви«? Потім сходить 
униз Каноріс, революціонер, який до кінця роби
тиме своє діло. Коли Сорб'є повертається, він каже, 
що він був би видав провідника, якби він знав, де 
він. Тимчасом, провідника, Жана, теж заарешто
вано. Але міліціонери беруть його за іншого, пізніше 
його звільняють. Він на горищі, разом із засудже
ними на смерть своїми товаришами, але водночас 
він — на волі, разом із живими; і всі відчувають 
це. Тепер між ними створюється якась близькість, 
що її ніхто з них не міг сподіватися; але це близь
кість ненависти, ненависти в'язнів до своїх катів. 
А ось — друга відслона першого акту: 

Перший акт 
Шкільна кляса. Лавки й пульти. Тинковані набіло 
стіни. На задній стіні — мапа Африки й портрет 
Петена. Шкільна таблиця. Ліворуч — вікно. У гли
бині — двері. На столику біля дверей — радіо-
апарат. 

Перша сцена 
Кльоше, Пеллерен, Ляндр'є. 

КЛЬОШЕ. Беремо наступного? 
ЛЯНДР'Є. Хвилинку. Перше з'їжмо щось. 
КЛЬОШЕ. їжте, коли хочете. Може я тим часом 

одного переслухаю. 
ЛЯНДР'С Ні, це була б для тебе надто велика при

ємність. Хіба ти не голодний? 
КЛЬОШЕ. Ні. 
ЛЯНДР'Є. (до Пеллерена). Ти чуєш, Кльоше не го

лодний! (До Кльоше). Хіба ти хворий? 
КЛЬОШЕ. Коли я маю роботу, я ніколи не голод

ний. (Підходить до радіоапарату й повертає 
ґудзик). 

ПЕЛЛЕРЕН. Кинь, не мороч голови! 
КЛЬОШЕ. (воркотить, чути тільки:) ...Не люблять 

музики. 
ПЕЛЛЕРЕН. Що кажеш? 
КЛЬОШЕ. Кажу, що мене дивує, коли бачу, що 

деякі люди не люблять музики. 
ПЕЛЛЕРЕН. Може я люблю музику. Але не цю, 

й не тут. 
КЛЬОШЕ. А! Так? А я, коли чую спів... (Із жалем). 

Можна було пустити музику так тільки, поти
хеньку... 

ПЕЛЛЕРЕН. Ні! 
КЛЬОШЕ. Ex, ви — худоба. (За хвилину). Пошлемо 

за ним? 
ЛЯНДР'Є. Ах ти, Господи! Та облиш ти нас. Маємо 

їх ще трьох на сьогодні. І мусимо це зробити 
до десятої години вечора. Мене нервує, коли 
я працюю з порожнім шлунком. 

КЛЬОШЕ. Передусім, їх зосталося ще тільки двоє, 
бо малого лишимо на завтра. А потім, якби ми 

мали хоч трішки кращу організацію праці, ми 
могли б упоратися з ними за дві години. (За 
хвилину). Сьогодні ввечорі тулюзьке радіо дає 
»Тоску«. 

ЛЯНДР'Є. Наплювать мені. Йди подивись, що во
ни знайшли їсти. 

КЛЬОШЕ. Знаю: курчата. 
ЛЯНДР'Є. Знов курчата! Ох, як остогидло. При

неси мені коробку консервів. 
КЛЬОШЕ. (до Пеллерена). А тобі? 
ПЕЛЛЕРЕН. Також консервів. 
ЛЯНДР'Є. А потім пришли сюди когось, щоб змити це. 
КЛЬОШЕ. Що? 
ЛЯНДР'Є. Це. Тут кров текла, із грека. Це свинство! 
КЛЬОШЕ. Не треба змивати крови. Воно може 

справити враження на інших. 
ЛЯНДР'Є. Не можу їсти, доки це свинство тут на 

підлозі. (За хвилину). Чого чекаєш? 
КЛЬОШЕ. Не треба змивати крови. 
ЛЯНДР'Є. Хто тут наказує? (Кльоше здвигає пле

чима й виходить). 

Друга сцена 
Ляндр'є, Пеллерен. 

ПЕЛЛЕРЕН. Ти йому надто не дошкуляй. 
ЛЯНДР'Є. Буду ще з ним цяцькатись! 
ПЕЛЛЕРЕН. Ти послухай, що я тобі скажу... У нього 

є свояк біля Дарнана. Він йому шле звідом-
лення. Мені здається, що він підставив ногу 
Добенові. 

ЛЯНДР'Є. Погана блощиця! Коли він хоче мені під
ставити ногу, то треба, щоб він спішився, бо-
мені здається, що Дарнан піде до чорта скоріше 
від мене. 

ПЕЛЛЕРЕН. Може бути. (Зідхае й підходить маши
нально до радіоапарату). 

ЛЯНДР'Є. Ой, ні! Ти ні! 
ПЕЛЛЕРЕН. Я хочу відомостей... 
ЛЯНДР'Є. (сміється). Мені здається, що я вже їх 

знаю, ті відомості. (Пеллерен повертає ґудзик 
апарата). 

ГОЛОС СПІКЕРА. При четвертому ударі буде точно 
восьма година. (Чути удари. Вони регулюють 
свої годинники). Дорогі слухачі, за кілька хви
лин ви почуєте наш недільний концерт. 

ЛЯНДР'Є. (зідхає). Це правда, сьогодні неділя. (Чути 
перші такти музики). Скрути йому шию! 

ПЕЛЛЕРЕН. В неділю я брав свою дівчину і йшов 
до Туке. 

ЛЯНДР'Є. Коли це було? 
ПЕЛЛЕРЕН. Ах, перед війною. 
ГОЛОС СПІКЕРА. Я знайшов цвяхи в манастир-

ському саду. Повторюйте за мною: Я знайшов... 
ЛЯНДР'Є. Затуліть хавку, плюгавці! (Бере коробку 

консервів і кидає нею в апарат). 
ПЕЛЛЕРЕН. Ти збожеволів? Поламаєш радіо. 
ЛЯНДР'Є. Наплювать! Не хочу слухати цих плю

гавців. (Пеллерен крутить ґудзики). 

ЖАН ПОЛЬ САРТР 

МЕРТВЯКИ БЕЗ ПОХОРОНУ 

(Перший акт, друга відслона) 
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ГОЛОС СПІКЕРА. Німецьке військо твердо трима
ється у Шербурзї і в Кані. На відтинку Сен Льо 
німці не могли стримати легкого посунення впе
ред неприятеля. 

ЛЯНДР'Є. Розумію. Вимкни йото! (За хвилину)... 
Ти що з собою зробиш? Куди поїдеш? 

ПЕЛЛЕРЕН. Що ж ти тут зробиш? Пропало! 
ЛЯНДР'Є. Так. Та сволота! 
ПЕЛЛЕРЕН. Хто? 
ЛЯНДР'Є. Всі. Німці теж. Вони всі одного варті. 

(За хвилину). Якби то можна ще все поладнати... 
ПЕЛЛЕРЕН. Мені здається, що я нічого не шкодую. 

Я добре забавився. 'Принаймні до останнього 
часу. (Кльоше входить, несучи коробки кон
сервів). 

Третя сцена 
Ті ж самі, Кльоше, потім Міліціонер. 

ЛЯНДР'Є. Слухай, Кльоше, англійці висадились 
у Ніцці. 

КЛБОШЕ. В Ніцці? 
ЛЯНДР'Є. їм ніхто не чинив опору. Вони йдуть на 

Пюже-Теньє. (Кльоше важко сідає на лавку). 
КЛЬОШЕ. Мати Божа! (Пеллєрен і Ляндр'є почи

нають сміятися). Ви жартуєте? Ви не повинні 
так жартувати! 

ЛЯНДР'Є. Ну, ну! Ти це подаси сьогодні ввечорі 
у своєму звідомленні. (Входить Міліціонер). Ви
мийте це. {До Пеллерена). Будеш їсти? Щелле-
рен підходить, бере консервну коробку, потім 
кладе її назад). 

ПЕЛЛЕРЕН. (позіхає). Я завжди якось дивно себе 
почуваю перед роботою. (Позіхає). Я не досить 
злий для цього. Я тільки дратуюся, коли вони 
впираються. Що це за тип, той, якого ми маємо 
допитувати? 

КЛЬОШЕ. Високий, ЗО років, сильний. Будемо мати 
спорт. 

ЛЯНДР'Є. Щоб тільки він не утнув нам такої шту
ки, як грек. 

ПЕЛЛЕРЕН. Ба. грек, то був скот. 
ЛЯНДР'Є. А все ж таки... Це погано, коли не гово

рять. (Позіхає). Я від тебе заразився позіхан
ням. (За хвилину Ляндр'є дивиться на дно своєї 
консервної коробки, нагло до Міліціонера). Ну, 
йди по нього. (Міліціонер виходить. Мовчанка. 
Кльоше підсвистує. Пеллєрен підходить до вік
на й відчиняє його навстіж). 

КЛЬОШЕ. Не відчиняй вікна. Починає бути хо
лодно. 

ПЕЛЛЕРЕН. Яке вікно? А, так... (Сміється). Я від
чинив його, не думавши про це. (Іде зачинити 
вікно). 

ЛЯНДР'Є. Кинь. Тут смердить. Мені треба повітря. 
КЛЬОШЕ. Як хочете. (Входять: Анрі і три Мілі

ціонери). 
ЛЯНДР'Є. Посадіть його. Здійміть з нього кайдани. 

Прив'яжіть йому руки до поруччів фотелю. (Мі
ліціонери прив'язують). Як тебе звуть? 

АНРІ. Анрі. 
ЛЯНДР'Є. Анрі, як? 
АНРІ. Анрі. (Ляндр'є дає знак. Міліціонери б'ють 

Анрі). 
ЛЯНДР'Є. Отже, як називаєшся? 
АНРІ. Я називаюся Анрі, це все. (Вони б'ють його). 
ЛЯНДР'Є. Перестаньте, ви приглушите його. Скіль

ки років? 
АНРІ. Двадцять дев'ять. 
ЛЯНДР'Є. Професія? 
АНРІ. Перед війною я студіюваз медицину. 
ПЕЛЛЕРЕН. Освічений, сволота. (До Міліціонерів). 

Бийте! . 
ЛЯНДР'Є. Пеллєрен! (До Анрі). Де твій провідник? 

АНРІ. Не знаю. 
ЛЯНДР'Є. Ну, звісно. Ні, не бийте його. Ти куриш? 

Дайте йому цигарку. Ні, стривайте. (Він бере 
цигарку у власні уста, запалює і подає йому. 
Міліціонер встромляє цигарку в уста Анрі). Ку
ри. Чого ти сподієшся? Ти нас не здивуєш. 
Ну, Анрі, не вдавай відважного: ніхто не ба
чить тебе. Шкода твого часу й нашого часу. 
Тобі вже не лишилося багато годин життя. 

АНРІ. Вам також. 
ЛЯНДР'Є. Ми можемо ще рахувати наше життя на 

місяці: ми тебе похоронимо ще. Кури. І поду
май. Ти освічений, то покажи, що ти реаліст. 
Як ти не говоритимеш, то говоритиме твоя при
ятелька або малий. 

АНРІ. Це їхня справа. 
ЛЯНДР'Є. Де твій провідник? 
АНРІ. Спробуйте мене примусити сказати це. 
ЛЯНДР'Є. Ти волієш так? Візьми від нього цигар

ку. Кльоше, берися за нього. 
КЛЬОШЕ. Встроміть йому палки в мотузки. (Мі

ліціонери встромлюють дві палки в мотузки, що 
ними зв'язані руки Анрі). Чудово. Вони кру
титимуть їх, доки ти не заговориш. 

АНРІ. Я не буду говорити. 
КЛЬОШЕ. Не зараз, ти перше кричатимеш. 
АНРІ. Спробуй мене примусити кричати. 
КЛЬОШЕ. Ти не слухняний. Треба бути слухняним. 

Коли ти впадеш надто звисока, ти розіб'єшся. 
Крутіть. Легко. Ну? Нічого? Добре. Крутіть, 
крутіть. Стривайте: він починає мучитись. Ну? 
Ні? Певне: такий освічений тип, як ти, не може 
відчувати болю. На твоєму обличчі видно тіль
ки знудженім. (Потиху). Ти пітнієш. Мені тебе 
жаль. {Обтирає йому обличчя своєю хустинкою). 
Крутіть. Буде кричати, чи ні? Ти рухаєшся. Ти 
можеш стриматися від крику, але мусиш руха
ти головою. Як тобі болить! і(Він дотикається 
пальцем до лиця Анрі). Як ти затиснув зуби: 
отже, ти боїшся? «Якби ще тільки витримати хви
линку, маленьку хвилиночку...« Але після цієї 
хвилини прийде друга, а потім ще одна, аж доки 
ти не подумаєш, що біль надто великий і що 
вже краще зрадити себе. Ми тебе не пустимо. 
(Бере його голову в свої руки). Ці очі вже не 
бачать мене. Щ о вони бачать? (Лагідно). Ти 
гарний. Крутіть. (За хвилину. З тріюмфом). Ти 
будеш кричати, Анрі, ти будеш кричати. Я бачу, 
як тобі від крику надувається шия. Крик під
ходить до уст. Ще трішки. Крутіть. (Анрі кри
чить). Га! (За хвилину). Як тобі певне десь со
ромно. Крутіть. Не затримуйтесь. (Анрі кри
чить). Бачиш. Тільки перший раз важко крик
нути. Тепер ти тихенько й звичайно говори
тимеш. 

АНРІ. Ви почуєте тільки мій крик. 
КЛБОШЕ. Ні, Анрі, ні. Ти не маєш поава вдавати 

гордого. «Спробуйте мене примусити кричати!« 
Ти бачив: це довго не тривало. Де твій провід
ник? Будь покірний, Анрі, дужо покірний. Ска
жи нам, де він. Ну, чого чекаєш, кричи або 
говори. Крутіть. Та крутіть, до чорта, поламай
те йому кістки в руках. Стривайте: він зомлів. 
(Приносить пляшку з алькоголем і склянку. 
Делікатно подає її пити Анрі). Пий, бідний му
ченику. Краще (тобі? Ну, ми почнемо знову. 
Ідіть, принесіть апарати. 

ЛЯНДР'Є. Ні! 
КЛЬОШЕ. Що? (Ляндр'є проводить собі долонею 

по чолі). 
ЛЯНДР'Є. Візьміть його туди, в бічну кімнату. Ви 

будете з ним працювати там. 
КЛЬОШЕ. Нам там буде вузько. 
ЛЯНДР'Є. Я тут наказую, Кльоше. Я вже другий 

раз мушу звертати тобі увагу на це. 
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КЛЬОШЕ. Але... 
ЛЯНДР'Є. (кричить). Ти хочеш, щоб я тобі заїхав 

кулаком уі морду? 
КЛЬОШЕ. Добре, добре. Візьміть його. (Міліціонери 

відв'язують Анрі і беруть його геть. Кльоше 
іде за ними). 

Четверта сцена 
Пеллєрен, Ляндр'е. 

ПЕЛЛЕРЕН. Ти йдеш туди? 
ЛЯНДР'Є. Ні. Кльоше гидкий мені. 
ПЕЛЛЕРЕН. Він надто багато балакає. (За хвилину). 

Медицина! Ах, сволота. Я покинув гімназію, 
коли мені було тринадцять років, треба було 
заробляти на життя. Я не мав щастя мати ба
гатих батьків, що б платили за високі студії. 

ЛЯНДР'Є. Сподіваюся, що він говоритиме. 
ПЕЛЛЕРЕН. Чорт забирай, так! Він говоритиме. 
ЛЯНДР'Є. Погано, коли такий тип не хоче гово

рити. (Анрі кричить. Ляндр'е підходить до две
рей і зачиняє їх. Чути виразно крізь двері нові 
крики. Ляндр'е підходить до радіо й повертає 
ґудзик). 

ПЕЛЛЕРЕН. (здивований). Ти також, Ляндр'е? 
ЛЯНДР'Є. Це через ті крики, треба мати міцні 

нерви. 
ПЕЛЛЕРЕН. Але кричить! От сволота, інтелігент

ська сволота. (Гостра музика). Не так голосно. 
Нічого не чую. 

ЛЯНДР'Є. Іди до них. (Пеллєрен вагається, потім 
виходить). Треба, щоб він говорив. Він слабо
дух, він мусить бути слабодух. (Музика й кри

ки. Крики стихають. За хвилину. Пеллєрен 
входить, блідий). 

ПЕЛЛЕРЕН. Вимкни музику. (Ляндр'е повертає 
ґудзика). 

ЛЯНДР'Є. Ну? 
ПЕЛЛЕРЕН. Вони заб'ють його, але він не гово

ритиме. 
ЛЯДНР'Є. (підходить до дверей). Перестаньте. Да

вайте його сюди. 

Н'ята сцена 
Ті самі, Кльоше, Міліціонери, Анрі. 

ПЕЛЛЕРЕН. (підходить-до Анрі). Це ще не кінець. 
Тобі ще дадуть це, не бійся. Спусти очі. Кажу 
тобі спусти очі. (Б'є його). Свслота. 

КЛЬОШЕ. (підходить). Дай сюди руку, я накладу 
тобі кайдани. (Накладає йому кайдани, дуже 
делікатно). Болить чи що? Дуже болить? Бідний 
хлопчик. {Гладить його по волоссі). Ну, не будь 
такий гордий: ти кричав, все ж таки, ти кри
чав. А завтра ти говоритимеш. (На знак Ляндр'є 
Міліціонери відпроваджують Анрі). 

Шоста сцена 
Ті самі, без Анрі й Міліціонерів. 

ПЕЛЛЕРЕН. Сволота! 
ЛЯНДР'Є. Погано. 
КЛЬОШЕ. Щ о погано? 
ЛЯНДР'Є. Погано, коли такий тип не хоче говорити. 
КЛЬОШЕ. Алеж він кричав. Він кричав... (Здвигає 

плечи ми.) 
ПЕЛЛЕРЕН. Приведіть дівчину. 
ЛЯНДР'Є. Дівчину... А коли вона не схоче гово

рити... 
ПЕЛЛЕРЕН. Ну... 
ЛЯНДР'Є. Нічого. (Із несподіваною силою). Треба. 

щоб був якийсь один, який буде говорити. 
КЛЬОШЕ. Треба привести білявого. Він в сам раз. 
ЛЯНДР'Є. Білявий? 

КЛЬОШЕ. Сорб'е. Він слабодух. 
ЛЯНДР'Є. Слабодух? Іди по нього. (Кльоше ви

ходить). 

Сьома сцена 
Пеллєрен, Ляндр'є. 

ПЕЛЛЕРЕН. Вони всі слабодухи. Тільки деякі з них 
вперті. 

ЛЯНДР'Є. Пеллєрен! Що б ти зробив, якби тобі 
виривали нігті? 

ПЕЛЛЕРЕН. Англійці не виривають нігтів. 
ЛЯНДР'Є. Але макізари? 
ПЕЛЛЕРЕН. Нам не вириватимуть нігтів. 
ЛЯНДР'Є. Чому? 
ПЕЛЛЕРЕН. Нам таке не може статися. (Входить 

Кльоше, за ним Сорб'е). 
КЛЬОШЕ. Дозвольте мені допитувати його. 

Восьма сцена 
Ті ж самі, Кльоше з Міліціонерами. 

КЛЬОШЕ. Здійміть з нього кайдани. Прив'яжіть 
йому руки до фотеля. Добре. (Підходить до 
Сорб'є). Ось, бачиш, ти знов тут. Ти знову на 
фотелі. І ми тут. Ти знаєш, чому ми знову тебе 
сюди привели? 

СОРБ'Є. Ні. 
КЛЬОШЕ. Тому, що ти слабодух і ти зрадиш. Хіба 

ти не слабодух? 
СОРБ'Є. Алеж так. 
КЛЬОШЕ. Ти сам це добре бачиш. Я вичитав це 

у твоїх очах. Покажи ті свої широкорозплю-
щені очі. 

СОРБ'Є. Ти матимеш такі самі, як тебе вішатимуть. 
КЛЬОШЕ. Не вдавай відважного. Це тобі не під

ходить. 
СОРБ'Є. Ти такий самий, як я. Ми брати. Я при

тягаю тебе, що? Ти не мене тортуруєш, а себе. 
КЛЬОШЕ. (Нагло). Ти — жид? 
СОРБ'Є. (Здивований). Я? Ні. 
КЛЬОШЕ. Я заприсягнуся, що ти жид. (Дає знак 

Міліціонерам. Вони б'ють Сорб'є). Ти не жид? 
СОРБ'Є. Так. Я жид. 
КЛЬОШЕ. Добре. Отже, слухай: передусім нігті. 

При тому ти матимеш час надумуватися. Ми не 
спішимося, ми маємо цілу ніч. Будеш говорити? 

СОРБ'Є. Яке сміття! 
КЛЬОШЕ. Що ти кажеш? 
СОРБ'Є. Я кажу: яке сміття. Ти і я, ми обидва 

сміття. 
КЛЬОШЕ. (до Міліціонерів). Беріть кліщі і почи

найте. 
СОРБ'Є. Лишіть мене! Лишіть мене! Я буду гово

рити. Я скажу вам все, що ви схочете. 
КЛЬОШЕ. (До Міліціонерів). Все таки ви потягніть 

його трохи за один ніхоть, щоб показати йому, 
що це поважно. (Сорб'є стогне). Добре, де твій 
провідник? 

СОРБ'Є. Відв'яжіть мене, я не можу більше лиша
тися на цьому фотелі, не можу, не можу! (Лян
др'є дає знак. Міліціонери відв'язують його. Він 
стає, хитаючись і підходить до стола)). Прошу 
цигарку. 

ЛЯНДР'Є. Потім. 
СОРБ'Є. Щ о ви хочете знати? Де провідник? Я 

знаю. Інші не знають, а я знаю. Я був близький 
до нього. Він (вказує нагло поза себе на один 
пункт)... там! (Всі обертаються. Він скаче до 
в ;кна й вискакує на віконну раму). Я виграв! 
Не підходьте, бо скочу. Я виграв! Я виграв! 

КЛЬОШЕ. Не робити ідіотств. Як будеш говорити, 
ми тебе звільнимо. 
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СОРБ'Є. (кричить).. Гей, ви, там угорі. Анрі, Кано-
ріс, я не говорив! (Міліціонери кидаються на 
нього. Він скаче у порожнечу). Добраніч! 

Дев'ята сцена 
Кльоше, Ляндр'е, Пеллерен, Міліціонери. 

ПЕЛЛЕРЕН. Сволота! Бидло прокляте! (Вихиляєть
ся у вікно). 

ЛЯНДР'Є. (до Міліціонерів). Ідіть униз. Як він ще 
живий, принесіть його сюди. Будемо працювати 
з ним по-гарячому, доки він не здохне нам у ру
ках. (Міліціонери виходять. Минає деякий час), 

КЛЬОШЕ. Я казав вам зачинити вікно. (Ляндр'е 
підходить до нього і б'є його кулаком у лице). 

ЛЯНДР'Є. Ти подаси це у твоєму звідомленні. (Ми
нає хвилина часу. Кльоше бере хустинку і ви
тирає собі уста. Міліціонери повертаються). 

ОДИН МІЛІЦІОНЕР. Він здох! 
ЛЯНДР'Є. Бидло! (До Міліціонерів). Приведіть сюди 

дівчину. (Міліціонери виходять). Вони будуть 
говорити, чорт забирай! Вони будуть говорити! 

З французької О. Питляр 

Ф. ГОФМАН СТАЛЬ 
ПЕРЕЖИТЕ 

Сріблясто-сірі пахощі долину 
Смеркання сповнили — здавалось, місяць 
Крізь хмари капле. Та не ніч була це. 
З сріблястим пахом темної долини 
Спливли мої смеркаючі думки, 
І тихо затонув я у снуюче, 
Прозоре море і життя покинув. 
Предивні квіти там були; горіли 
їх келехи як темний промінь; хаща 
Рослинна, крізь яку потоком теплим 
Топазове жовточервоне світло 
Струмилося і тліло. Виповняли 
Все колихливі і глибокі ХВИЛІ 
Смутної музики. І це я знав, 
Не мігши зрозуміти, знав проте: 
Це смерть була. Вона перетворилась 
На музику могутнього томління, 
Темнопалаючу, солодку, втішну. 

Найглибшій тузі рідну. 
Але дивно! 

Жаль несказанний плакав у душі 
Моїй беззвучно за життям і домом, 
Як плаче той, хто кораблем великим 
З вітрилами гігантськими надвечір 
По водах темносиніх попри місто, 
Повз рідне місто проїздить. Він бачить 
Заулки, чує шум фонтанів, запах 
Вдихає бузу, зрить себе самого 
Дитям на березі з очима, де 
Страх знати і бажання плачу, бачить 
Крізь вікна світло у своїй кімнаті — 
Але великий корабель морський, 
Вітрила розпустивши велетенські, 
Поблякложовті, формою чужі, 
Беззвучно пливучи по темносиній 
Воді, несе його все далі, далі. 

Переклав М. Орест 

P. М. РІЛЬКЕ 

АРХАЇЧНЕ ТОРСО АПОЛЛОНА 

Не знали, ні, нечуваної ми 
глави його, що спіли в ній зіниці, 
Та канделябром торсо це яриться, 
де зір його, лиш вбганий в брили тьми. 

держиться і жахтить. А то б не зміг 
тебе сліпити лук грудей, не плив би 
легким кружанням стегон осміх в глиби, 
у лоно те, де плід насінням ліг. 

А то б стояв спотворен камінь цей 
під наскрізним перевертом плечей 
і хутром хижих звірів не лиснів би 

і не ламався б, мов зоря мінистий, 
із граней всіх: зорить же в тебе ніби 
він цілий. МусиЩ ти життя змінити. 

Переклав Б. Кравців 



42 сторінка АРКА жовтень 1947. 

Р. ЛИЧАКІВСЬКИЙ 

Любовна історія 
Оповідання 

Видавництво »3аграва«, Фельдкірх-
Форарльберґ 1947, ст. 63. 

Якщо не помиляємося — дебют ав
тора у прозі. Дебют, що дозволяє 
сподіватися і викликає деякі по
боювання. 
З одного боку, — вправність і лег
кість справжньої сюжетної прози— 
не орнаментальної, не експеримен
тальної, а тієї, що »легко читаєть
ся». Рука автора володіє секретом 
цікаво оповідати про все. Легко і 
непомітно в пригодницьку історію 
включено опис Киева в час ні
мецької окупації', характеристику 
партизанського руху на Волині. 
Навіть з цитатою з промови гітле
рівського міністра Ляя (у оповідан
ні він чомусь Лей). Легко накрес
лено рамку з сучасного таборового 
життя. Розгортання подій передба
чаєш, а водночас появляються не
сподівані епізоди і обставини. У за
кінченні — досить такту, щоб. під
вівши до happy end — і поцілунку 
в діяфрагму, в останню мить уник
нути цього. 

Одне слово: легко, просто, цікаво, 
культурно. І саме тут побоювання: 
чи не надто, легко і просто для де
бюту? Ходи доречні, але усі вони— 
все таки — відомі. Надто багато 
від ремісництва. І романтика ко
хання, і романтика повстання — чи 
це своє? Не може бути літератури 
без ремесла. Але коли уже в де
бюті, в першому слові автора сві
тові є тільки або переважно ремес
ло, чи це добре? Якщо письмен
ник не тремтить увесь унутрішньо 
за те, що він хоче сказати світові, 
а тільки бажає цікаво розказати,— 
чи це не загрозливо? 

Є небезпека, що Р. Личаківський 
стане представником «літератури 
ч. 2« — літератури без проблем і 
шукань, літератури для легкого чи
тання.. Що ж, і така літерату
ра, коли вона культурна, дуже по
трібна. Але якщо письменник має 
і що сказати, то краще б він не за
копував цього таланту в землю. 
Читач перечитає книжечку Р. Ли-
чакІЕСЬкого з приємністю і буде че
кати дальших його творів, щоб по
бачити, з ким має справу: з люди
ною і творцем — чи з культурним 
і вправним ремісником. 

Гр. ш. 

ІВАН КЕРНИЦЬКИЙ 

«Циганськими дорогами« 
Гуморески 

Обгортка і ілюстрації Е. Козака. 
Накладом Української Видавничої 

Спілки, Мюнхен 1947, ст. 48. 

Автор сам заявляє у вступному 
слові до своєї книжки, що вона не 
написана в «аспекті вічности« і що 
він не має претенсій, щоб її зара
хували до «великої літератури». 
І цілком слушно, вона безпретен-
сійна, але в цій безпретенсійвості 
дуже виразно позначаються мож
ливості дати в жанрі, який тепер 
у нас лежить облогом, більші ре
чі, які таки можна було б зараху
вати якщо не до »великої«, то при
наймні до »піввеликої«. 

І. Керницький випробуваною мане
рою розповіді показує у кривому 
дзеркалі наш емігрантський побут, 
зокрема таборовий, виявляючи в 
цьому гостру спостережливість. 
Керницький вправно орудує ши
рокою скалею свого гумору від на
віть дещо рубашного (але не пере-
шаржованого) до ледве помітного 

МАКС ДАВТЕНДАЙ 
1867 — 1918 

Доки мова йде про родовід і осо
бистість «казкового цигана і рап-
сода« (Демель) Давтендая, про його 
дивну німцям непосидячість, безна
станні мандри екзотичними краї
нами, літературознавство може щось 
сказати. Але не далі. Установлено 
генезу духово багатого і щедрого 
роду до середини 17 ст., до при
дворного математика бравншвайґ-
ського герцога Ульріха-Каспара 
Давтендая включно. Проте хутко 
доводиться або згадувати про фран
цузьке походження родини або 
повертатися до ближчих часів, до 
царського Петербургу, де мешкали 
письменникові батьки, де 1854 р. 
народилася його сестра Елізабет 
Давтендай, письменниця і філософ. 
З Петербургом зв'язаний і задум 
одиноко успішно виставленої п'єси 
М. Давтендая — історичної драми 
про часи Катерини II «Пустощі 
імператриці« (1910). 

Коли ж дослідники зачинають 
розбиратися в творчому доробку 

насміху з відтінком мелянхолій-
ности, яка і є притаманна його гу
морові. 
«Багато галасу з нічого», «Страйк 
лісорубної бриґади«, «Месниця за 
народну кривду«, «Найновіше чу
до техніки«, — це речі, де автор 
поставив на перший плян гумор, 
так сказати, безпосередній; тут від
повідна цьому і тема і засоби роз
повіді. 

«Мученик за ідею«, «Ясновельмож
ний п. Швець». «Ходження запро-
торенця по мукам«, «Ювілей заслу
женого вченого« — характеристич
ні більш чи менш прихованими 
нотками гострої іроніїї-наеміху, 
забарвленої відтінню мелянхолії. 
Осібно стоїть у збірці гумореска 
»В зоологічному саду« — з уваги 
на середовище, що його автор опи
сує (звірі); її можна розглядати як 
сатиру на людські характери. 

Деякі монологи і діялоги у гумо
ресках важкуваті, надто стилізо
вані '(«Страйк лісорубної бриґа-
ди«). Однак ці недоліки більш по
бічного, як суттєвого значення. Об
кладинка і ілюстрації Е. Козака 
дуже добре підкреслюють характер 
книжки. 

б. н. 

М. Давтендая, починаються не
приємності. Жадна з заготованих 
наличок не пасує письменникові. 
Не знаходиться відповідної шух
ляди хоч би для головніших книг 
надто чутливого, надто настроєво
го, надто різноманітного, роман
тичного вюрцбуржця. Книги не 
влягаються в схему навіть тоді, 
коли йдеться про «Вибрані пісні з 
семи книг«, 1914, або шеститомові 
«Вибрані твори» в посмертному 
виданні 1925 р. Навіть тоді ні! 

Дехто з літературознавців мостить 
поетові наличку раннього експре
сіоніста, накидає йому товариство 
меже й справді одного з поперед
ників усього літературного напря
му, але незрівняно більше натура
ліста Арно Гольца. 
Спільне письменникам недбальст
во щодо рими, щодо строфіки — 
сумнівна підстава для характери
стики полоненого музикою, прича
рованого грою фантастично яскра
вих барв Давтендая. Не пара йому 
досить дерев'яний Гольц. як і 
«континентально мислячий« «мо
дерний» європеєць Паке. 
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На такий же успіх можуть пре
тендувати і спроби іншої групи лі
тературознавців. Важко залучити 
М. Давтендая до »школи« неокля-
сицистів типу Рудольфа Олек
сандра Шредера (нар. 1878 p.), 
перекладача Данте й видавця 
»Блегер фюр ді Кунст«, і поетово
го ровесника Рудольфа Біндїнґа, 
письменника свідомо консерватив
ної і навіть шовіністичної ідеоло
гічної настанови і вишуканого 
мистця-традиціоналіста. Можна 
було б відзначити хіба кількапля-
нову подібність двох рідкісно тон
ких автобіографій: «Духовий світ 
мого батька« Давтендая (1912) і 
Біндінґової — «Пережите життя«. 
Макс Давтендай лишається на са
моті з собою. А свідками петлясто
го шляху письменникового на
завжди лишаться кращі його 
книги: «Пісні довгих ночей«, (1908), 
«Окрилена земля* (1910 — вірші), 
автобіографія і «Думки з років 
моїх подорожей-*, (1913), збірка 
азійських новель »Лінґам« і ви
дані по смерті поета в таборі для 
інтернованих популярні «Пригоди 
на Яві«, (1924). 
Українського читача трохи знайо
мив з Давтендаєм М. Орест. 

0.1. 
Занепадом французького роману в 
останні роки затривожена фран
цузька літературна критика. Драма, 
поезія, кіносценарій — у цих жан
рах література Франції займає гід
ну позицію. Але в царині роману 
перекладні твори явно витискають 
у самій Франції оригінальні. Чи
тач віддає перевагу англо-амери-
канському і взагалі чужому рома
нові. Почасти це пояснюється тим, 
що під час війни ці твори були не
приступні. Одначе неперечне і пев
не захирлявлення великої прози 
у Франції — поза поодинокими 
блискучими винятками. 
Щоб знову навернути провідних 
письменників до праці над романа
ми, «Нувель літерер« зафундували 
нову нагороду за роман. Нагорода 
має незвичайно високий розмір: за 
гарний роман автор одержить 
мільйон франків премії. 

»Чума« — називається новий ро
ман Альбера Камюса. Автор окрес
лює його як хроніку. Тема рома
ну — пошесть чуми в Орані (Аль-
жір; Камюс завжди любить під
креслювати, що він представник 
північно-африканської школи у 
французькій літературі); але авто
ра цікавлять не так конкретні 
факти поширення епідемії і бороть
би з нею, як загальна проблема по
стави людини перед лицем смер
тельної небезпеки. Дехто з крити
ків убачає в темі чуми алегоричне 
зображення небезпек останньої вій
ни. Письменник найвище розцінює 
не героїзм, а порядність; найбіль
ше засуджує патос фальшивої ве
личі. 
Критика оцінює новий роман Камю
са дуже високо, констатуючи в 
ньому органічне поєднання ідей-

ности і образности в кожному де
талі. Вбачають у цьому романі і но
вий крок у віддалянні Камюса від 
екзистенціялізму, що підкреслює 
і сам письменник у всіх своїх ви
ступах. Роман дістав «Премію від 
критики* за 1947 -рік. 

Поети італійського резистансу. 
Журнал »Поезії« (1947, ч. 38) 
містить огляд сучасної італій
ської поезії М. Брандо Альбіні. 
Співцями Резистансу в Італії ста
ли два поети: Сальваторе Квазімо
до і Альфонсо Ґатто. Песимізм і 
зречення попереднього покоління, 
для якого типові були рядки 
Монтале: «Ми знаємо: ми не існує
мо, ми нічого не хочемо«, — у них 
заступлені активізмом і бажан
ням включитися в життя, зв'язати 
свою творчість з добою. Квазімо
до (нар. 1901 р.) видав збірку «Під 
п'ятою ворога на серці« (1943). Йо
го світ — трагічний і похмурий. 
Спалена сонцем Сіцілія постає пе
ред читачем у (вічному колобігу 
пір року, сільських праць і 
страждань. Чорне страждання ви
вершується незрушністю, незруш-
ність — спротивом. Альфонсо Ґат
то (нар. 1909 р.) закоханий в усьо
му ніжному, кроткому, світлому. 
Радісна природа неаполітанського 
побережжя, діти, рибалки, бідня
ки, пісні жінок, тихі сумерки і віч
ні кроткі зорі — ось його світ. Є в 
ньому щось від Франціска Асізь-
кого. Українському читачеві при
ходить на пам'ять зі своєї літера
тури паралеля з творчістю Т. Ось-
мачки і В. Барки. 

Роман Елізабет Лянґґессер «Неви
травна печать-*, що вийшов нещо
давно в Гамбургу, німецька крити
ка різних напрямів підносить як 
найбільше досягнення сучасної ні
мецької прози в Німеччині. Дія ро
ману охоплює час від 1858 до 1945 
року і відбувається в Німеччині і 
Франції. В центрі її — постать жи
да Бельфонтена, що вихриетився, 
одружуючися з християнкою, але 
лишився, як і був. людиною не-
релігійною. прихильником культу 
розуму. Роман показує мілкість 
людей, позбавлених віри, показує, 
що їх життя — рух на місці. Так 
стверджується віра як основа 
життя. Строкатий світ бюргерської 
Німеччини і самовдоволеної містеч
кової Франції розкривається пі-
лою низкою яскравих персонажів, 
що показують різні шаблі віри й 
невір'я, але без усякої алегорич-
ности, яскраво індивідуалізовано. 

Щось невловне в цій виставі нага
дує малюнки Е. Козака на теми 
українських народних пісень. Про 
копіювання, про стилізацію не мо
же бути й мови. Спільний загаль
ний підхід: народний гумор береть-

«Невитравну печать« ставить хри-
щення на людину, але від людини 
залежить, як вона здійснить запо-
віджене їй, — така провідна дум
ка роману. 
Своїх героїв авторка розглядає — 
попри всю їхню конкретність — 
як героїв позачасового . «театру 
світу«, вічної боротьби між Богом 
і дияволом. Тому роман — не істо
рія індивіда в її послідовності, а 
строката (але високо-організова
на) суміш сцен і місць дії, перепле
тення різних часів, в якому мину
ле вдирається яскравими візіями в 
сучасне, а все разом творить один 
образ виру життя. Єдність тво
риться не подробицями фабули, а 
чіткістю духового стрижня. Гост
рота індивідуальних образів, со
чиста барокковість мови, візій-
ність образів витворюють разом 
«твір своєрідної сили вислову, 
льодово-холодної спіритуалістич-
ности і майже хаотичного багатст
ва внутрішніх образівж. (Е. Пфай-
фер-Беллі), твір, «що його резо
нанс у ж е н е приглухне* (Г. Гулка). 

Андре Жідовї і Франсуа Моріяко-
ві Оксфордський університет на
дав звання доктора. У зв'язку з 
цим совєтський часопис «Культу
ра и жизнь« обрушився статтею, 
де називає Моріяка майже невідо
мим і непопулярним письменни
ком, а Андре Жіда літературним 
Квіслінґом. 

Юджін О'Нсйл, провідний драма
тург сучасної Америки, так зфор-
мулював в інтерв'ю, даному одно
му журналістові, свій погляд на 
сучасний стан драматургії і духо-
вости взагалі: «Тяжко в цьому 
признаватися, але тепер нема та
ких цінностей, на яких можна бу
ло б оперти життя. Якщо хто во
лодіє відповідними трюками, йому 
все дарується... Америка щодо цьо
го в найгіршому стані. Ми витра
тили наші духові цінності, ба
жаючи володіти більшим, і з нами 
закінчиться так, як звичайно в 
таких випадках буває: ми позбу
демося нашої душі, а при тому й 
володінь«. 

Ґеорґ Грос, провідний майстер 
політично загостреного експресіо
ністичного рисунку в Німеччині, 
що живе в Америці, видав свою 
автобіографію. Він висловлює в 
книзі жаль, що довгий час відда
вав свій олівець на службу марк
сизмові й комунізмові. Ще одне з 
частих тепер навернень колишніх 
прихильників, комунізму! 

сю. 

ся не в його музейно-етнографіч
ній застиглості, а в сучасному 
сприйманні; і так властивий йому 
Гротеск загострюється і посилюєть
ся; постаті трактуються як тради
ційні маски. Так переборюється 
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певна млявість, яка вже не відпо
відає нашій сучасній психології. 
Стверджується, що можна глибокі 
джерела національно-культурної 
традиції використовувати творчо, 

по-живому, по-сучасному. Тільки 
на деяких сценах 1-ої дії помітна 
деяка розволіклїсть темпу. Поза 
тим вистава йде бадьорим, пружи-
стим темпом, темпом наших днів, 
а не допотопного dolco far n.ente 
хуторів Кукси й Дранка. Якщо в 
попередніх працях Студії часом 
більше відчувалося педагогічне 
завдання, ніж суворий режисер
ський плян, то на цій виставі по
значилася тверда рука режисе
ра, що продумано й послідовно, до 
дрібниць і деталів, провадить і ре
алізує овій єдиний задум (Режису
ра: Й. Гірняк і О. Добровольська). 
Акторські образи подані; передусім 
як маски. Оришка (Варцаба) скон-
трастована з примхувато-свавіль-
ною Горпиною (Позняківна); укра
їнський Труффальдіно Антоша 
(Залєський) — з трошки недоріку
ватим і простакуватим Василем 
(Змій); комічно-страшний у своїй 
подобі печерної людини з дубцем 
коваль Дранко (Чолган): живе вті
лення суцільної недоречности й 
валуйвато-простакуватої недотеп
носте Нечипір (Кривецький) — 
кожний з'них у своїй грі виходить 
з кількох характеристичних рухів 
і інтонацій; розробляючи їх у склад
ний і широко опрацьований обоаз. 
Відповідно до авторського й режи
серського завдання це не психоло
гічні образи, а Гротескові маски. 
І як такі вони виконані бездоган
но. Часом відчувається, що в моло
дих акторів ще бракує техніки 
акторського переживання; але це— 
не брак даної вистави, а вислів 
чергового завдання студії: психоло
гічна драма. В межах даної виста
ви це тільки мимолітні перебої.' які 
школять загальному враженню 
успішносте і навіть іноді доскона
лосте. 

Про них можна було б і не гово
рити, вони б. мабуть і зовсім не 
відчувалися, якби поруч не грав 
Й. Гірняк. Але створений цим ак
тором образ Кукси1 переростає рам
ки спектаклю . Є в цьому образі 
щось від Лиса Микити. Основний 
засіб гри — м'яке неловершування 
жесту і інтонації. Кожного разу 
несподіване, але плавне й сповнене 
якоїсь особливої лисячої Граціоз
носте зупинення самого себе на 
півноті. на півжесті. 
Це Гротеск, що Гротесковий саме 
тим, що він не допускає ґротеско-
вости. Задерикувато-обережна хо
да, вкрадливо-простакуваті, на пів
тонах витримані інтонації творять 
досконалий образ хитруна-курку-
ля, пошитого у дурні. Блискуче 
обіграні ракурси контрасту між ви
соким Дранком і малим Куксою. 
Гірняк своєю грою теж дає маску, 
але за маскою відчувається уміння 
творити психологічний образ, врос 
ле в плоть і кров. Вено свідомо 
виключене, але воно є. . 

Сумнів викликає трактування об
разу писаря (Бєльський). Образ 
сільського Меркурія поданий у во
девільних тонах — і в цьому пля-
ні зіграний послідовно. Але, зда
ється, наша доба вимагала б біль
ше мефістофельського трактуван
ня цього крючкодія-бюрократа, по
таємної пружини всієї інтриги 
п'єси і — може mutatis mutandis 
всієї історії нашого часу. Звичайно, 
вистава дана не в філософському 
пляні—і слава Богу!—бо ані ста
рий текст Кропивницького, ані йо
го оновлена злободенна редакція 
(І. Алексевич) не витримали б фі
лософського навантаження. Але 
якщо інші образи осучаснено дета
лями еміграційного побуту, мови і 
убрань, то саме маска писаря, тра
диційного Шельменка, допускала 
таке осучаснення особливо про
сто вимагала його. Писар, як 
він є у виставі тепер, — більше 
персонаж мольєрівського театру, 
ніж українського національного 
маскового Гротеску. 

І тут ми приходимо до другого 
ключа вистави. Якщо першим бу
ла традиція масок українського гу
мору, то другим є весела і бризку-
ча театральність Мольєра і Ґоль-
доні. Відомо, що Кропивницький 
багато вчився в цих майстрів євро
пейської комедії, своєрідної гри в 
театр. В осучасненні: п'єси Кропив
ницького зникла музейність на
шого так званого етнотрчфічнс'-по-
бутового театру, а натомість пока
залися на світло невмирущі корін
ня мольєрівського театру і мольє-
оівської театральносте. Як воно 
і буває нормально при кожному 
творчому успіхові: європейське ви
являється в національному, націо
нальне обіймає собою європейське. 

Гр. Шевчук 
Велику і жваву дискусію в Парижі 
викликало сюрреалістичне оформ
лення сцени для опери К. Дебюссі 
»Пеллеас і Мелісандра« в Опера 
Комік. Авторка оформлення Ва
лентина Гюґо в декораціях подава
ла не тло дії. а намагалася розкри
ти її суть. Напр., ліс, де Ґольо зна
ходить Мел.ісанду. складається не 
з дерев, а з пазурів, лап і рил але
горичних тварин тощо. Спершу по
чалися дуже гострі виступи проти 
В. Гюґо. Тоді в обороні її виступи
ла Національна спілка інтелекту
альних працівників. (її голова —-
Жан Кассу). У протесті спілки гово
риться: »Ми вітаємо нову поставу 
«Пеллеаса і Мелїоанди« як прорив 
сучасної техніки в оформлення 
і освітлення музичної драми. Ми 
пишаємося тим, що заслуга цього 
спектаклю, який має епохальне 
значення в історії оперової сцени, 
припала одній з наших великих 
державних опер«. 

Заборони, заборони сиплються на 
твори і навіть цілі жанри, види і 
сталі мистецтва в підсовєтськїй 
частині Европи. В Тюрінгії1 заборо
нено виставляти «Циганського ба
рона», бо в оперетці цій, мовляв. 

ідеалізують великих землевласни
ків, а це компромітує проведену 
в країні земельну реформу. Тіто в 
Югославії заборонив джаз, цей 
»гнилий продукт американської 
цивілізації». Ті, кого спіймають на 
танцюванні під звуки джазу, бу
дуть покарані спеціяльно. 
»Дальокое« Афиногенова під наз
вою »Точка на землі« показав гля
дачам Народний Театр у Берліні 
в поставі Фр. Тройберґа. Незалеж
на берлінська преса розцінює п'є
су й виставу різко негативно. »Ми 
прагнемо пізнати совєтську люди
ну, але в цих сценах нема нічого 
від дійсносте, а є тільки шабльон, 
сахарин, молодецтво й силуваний 
оптимізм. Тут нема натури, а є 
тільки стеляж«, — пише »Соціял-
демократ«. »Глядач цієї вистави,— 
пише »Берлінер ЦайтунГ», — бук
вально всією парою переноситься 
від безтактносте до безтактности«. 
ляж«, — пише »СоціЯ'л-двмократ«. 
«Глядач цієї вистави, — пише 
»Берлінер Цайтунґ«, — букваль
но всією парою переноситься від 
безтактносте до безтактности«. 

Групу Античного Театру 11 років 
тому заснували в Парижі студенти 
Сорбонни. За цей час група підго
тувала багато вистав і здобула сві
тову популярність. Недавно вона 
Гастролювала в Берліні з «Агамем
ноном» Есхіла в поставі М. Жакє-
мона. Група зберігає багато рис 
справжнього античного театру; 
напр., актори грають на котурнах 
і в масках. Одначе мета колекти
ву — не реконструювати стару 
виставу, а модерними засобами до
битися аналогічного ефекту. Тему 
колектив удається не раз до тан
ців і співів; ритми античного вір
ша, невідтворні засобами фран
цузької мови, театр намагається 
відтворити спеціяльною музикою 
(композитор Жак Шає). В наслід
ку утворюється, як відзначає кри
тика, вистава незвичайно цілісна і 
своєрідна, яка справляє незабутнє 
враження. 

Невідому досі оперу Бетговена у 
фрагментах відкрив недавно ві
денський музикознавець проф. 
P. Біберштайн. Від опери, що зва
лася »Вестальський вогонь«, збе
реглася 81 сторінка нотного тексту. 
Свою роботу над оперою Бетговен 
перервав; її докінчив тогочасний 
модний композитор Й. Вайґль. 
Дорожиий рояль вагою 6,5 кг. 
вкладаний у валізку, сконструю
вав американець Гаролд Родз. 
Рояль цей не потребує настрою
вання. 

У празьких кіноательє поруч чесь
ких фільмів здіймають російські 
й польські. Росіяни роблять кольо
ровий фільм «Сибірські історії«, 
що має бути чудом техніки кольо
рового здіймання. Поляки змушені 
працювати в приймах, бо їхня 
кінопромисловість майже цілком 
зруйнована. Чехи накручують 
фільм «Кракаліт». присвячений 
проблематиці атомової бомби. 
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Іїоміж двома сезонами в Німеччині 
Помилявся б той, хто б думав, що 
німецька критика і глядач прий
няли з захопленням всі новини су
часної .світової драматурґщщо про
тягом 12-ти років була для них не
доступна. Навпаки, минулорічний 
репертуар німецького театру, особ
ливо драматичний, зазнав тепер 
гострої критики. »Вітер віє з Бер
ліну — стверджує критик в »Со-
ціяльдемократ« — і то, як відомо, 
з усіх чотирьох сторін. Але які на
слідки? Чи те, що ми тепер бачи
мо, це все? Це все, чого нам про
тягом 12 років не можна було ба
чити? Коли так, тоді це не багато. 
Немає причини дивитися на нас 
через плече. Крім Вайлдера, Раи
са та Ануї, ми не збагатилися так 
дуже«. Це в столичному Берліні, 
при публіці, про яку інший критик 
пише, що вона, мабуть, любить сюр
реалізм тільки тому, що не любить 
надто прямих висловів. Зрештою, 
твердить Б. Е. Лютіє — верства ін
телектуалістів між масою сьогод
нішньої публіки дуже тонка, і то
му вона театру не заповнить. До
казом цього була спроба постави 
«Лічильної машини« Е. Райса в Ба-
денському Державному Театрі в 
Карльсрує, де публіки було об
маль і п'єса провалилася. З цього 
приводу Берт Маркус пише у «Те-
атер дер Цайт«, що такі випадки 
хоронитимуть провід театрів від 
»інфекційних« хвороб, тобто від 
наслідування в доборі репертуару. 
Те, що добре для Берліну, не му
сить подобатися в Кельні чи в 
Гамбурзі. 

Мас німецький театр і інші клопо
ти: це, насамперед, брак власних 
п'єс, які заторкали б проблеми сьо
годнішнього дня. Ні Вольфа 
«Професор Мамлок«, ні Вайсен-
борна »Нелеґальні« цієї прогалини 
запевнити не можуть. Проблем не 
бракує—нема тільки руки, яка зу
міла б надати їм остаточної форми. 
Однак публіка, залишаючи на бо
ці всі проблеми і новини, звер
тається до. розвагового примітиву. 
Доказом цього є незвичайні касо
ві успіхи любекського театру при 
поставах «Тітки Чарлі« Томаса, да
лі випродані залі в Дрездені при 
поставах комедій Фодора «Цер
ковна миша« та «Ох, ці чоловіки« 
Лео Ленца. 

Не минають німецької сцени і по
літичні проблеми. З одного боку, 
критика назвала реакцією неви-
ставлення у франкфуртському те
атрі Лессіш'ового «Мудреця Ната
на'*, з другого боку, поставі цієї 
самої п'єси режисером Вайхертом 
інший критик надає «безсумнівно
го пропаґандивного значення«. Не 
бракує голосів, які бажають, щоб 
театр не був форумом політичного 
вислову. 

Коли йдеться про майбутній ре
пертуар, то в ділянці драми пере
важають ті самі сучасні автори: 
Вайлдер, Прістлі, О'Нейл, Жіроду, 
Ануї. Крім цього, репертуарний 
плян німецьких театрів передба

чає поставу «Вбивство в соборі« 
Т. С. Елліота. З клясиків грати
муть—Софокла (»Антігона«)., Гете 
(»гфігенія«), Шіллера («Наречена 
з Мессши«), Кляиста («Пентезі-
лея«), Гельдерліна («Смерть Емпе-
докла«) та d рільпарцера (»Сафо«). 
Як резюме минулого сезону і від-
голосів на нього варто зацитувати 
слова критика з «Райн Рур Цай-
тунґ« (в Ессені) який, парафразую
чи заголовок Вайлдерової п'єси,, 
пише: «Ми вижили ще раз! Ні, 
не ми! Чи можете собі уявити цю 
п'єсу, не зважаючи на її принад
ність для глядача і глибоку проб
лематику, як візію німця? Ми не 
вижили, ми стоїмо над прірвою, і 
нам не вільно гратися з речами, 
які стали нашою долею. Ми ; муси
мо прагнути знайти — нашу влас
ну точку погляду«! 

о. л. 

Ж Л Ш СП) 

СВІТ НА ФІЛЬМОВІЙ СТРІЧЦІ 

Світовий фільм переживає ми
стецьку кризу. Нічого нема в цьо
му дивного, наймолодша з-поміж 
муз стала вже в найранішій моло
дості найбагатшою, вона стала най-
багатшою не тільки поміж муза
ми, але й посіла передове місце се
ред різних галузей світової про-
мисловости. Чи можна тоді диву
ватися, що багатство зманерувало 
її? 
Тільки рідко в повені фільмів, 
які виробляються тільки з двома 
завданнями: розважити глядача 
та принести якнайбільше грошей 
продуцентові, натрапляємо на 
справжні фільми, а не на фільмо-
ваний більш чи менш вдало те
атр. Тільки часом бачимо на 
целюльоїдній стрічці елементи 
справжнього фільму. 
Цю кризу видно і в проблематиці 
фільмів — особливо в продукції 
тих країн, які виробляють і далі 
фільми передусім за старим рецеп
том «фабрики мрій* з усіма їх но
вітніми аксесуарами: чудові авта, 
Рів'єра, «геппі енд« та безжурні 
дні веселих мільйонерів. 
Ця криза, тематична, — в'яжеться 
ще з одним явищем, — а саме з 
тим, що велика частина світової 
продукції, особливо американ
ської, не є вже більш справді ін
тернаціональна. Не йдеться тут 
про мову звукового фільму (біль
шість фільмів синхронізують), та 
зрештою до кін люди ходять, щоб 
передусім бачити, а щойно опісля 
слухати! Продуценти світового 
фільму втратили спільну мову. 
Ерік Джонсон, один з найповаж
ніших людей в американському 
фільмі, проголошує кампанію про
ти «європейських нападів« на аме
риканський фільм. В дійсності Ев
ропа —- не атакує, наприклад, но-
вихі для неї американських фанта
стично казкових фільмів, як 

«Я одружився з відьмою« (до речі 
робленого французом Рене Кле
ром). Европеиському глядачеві не 
промовляють ті американські 
фільми, де порушається на аме
риканський лад проблеми сучас
ного дня 
Проте американська продукція, 
яка опанувала світ-, не здає своїх 
позицій. В самій тільки Англії 
кількість американських фільмів, 
демонстрованих у 5.100 англійських 
кін, у 20 разів перевищує кількість 
фільмів англійського виробу; до 
речі і Англія, крім високомистець
ких образів продукує цілу масу т. 
зв. »Кеікіз«, себто фільмів, робле
них нашвидкуруч з чисто конку-
ренційних мотивів. Подібне стано
вище панує теж і в інших країнах, 
як от у Бельгії де йде понад 60°/о 
американських фільмів, в Єгипті, 
де число їх доходить до 75"/о, та 
Бразілії, де воно, мабуть, найви
ще — 85°/о! 

Без сумніву не йдеться тут тіль
ки про маловартні, т. зв. «розваго-
ві« фільми. В продукції Голлівуду 
зустрічається багато фільмів, яким 
належить з мистецького погляду 
передове місце в світовій продукції. 
Сюди належить насамперед славно 
звісний фільм, нагороджений пре
мією «Оскарж, — «Найкращі роки 
нашого життяж з Міррою Льой та 
Фредеріком Марч у головних ро
лях. Цей фільм нагороджено на 
брюссельському фестивалі перши
ми преміями за найкращу актор
ську гру та за найцікавіший сцена
рій. Сюди належать далі такі філь
ми, як показане недавно в Берліні 
«Наше місто« за однеіменною п'є
сою Торнтона Вайлдера, далі «Пек
ло, де твоя перемога?* (Олл діз енд 
гевен ту) з Шарлем Боає та Бетті 
Девіс, «Казкиміста* («Шістьдоль«) 
з цим самим Шарлем Боає, «Два 
роки перед щоглою« (Ту їрз біфор 
ді маст«) і т. д. Деякі з цих фільмів 
ми вже мали можливість бачити, а 
деякі побачимо незабаром, їх уже 
синхронізують в ательє в Ґайзель-
ґаштайґу коло Мюнхену. Згадаймо 
ще вже демонстрований один з се
рії фантастично-трюкових фільмів. 
«Все, що можна купити за гроші«, 
в якому виступає цілий ряд відо
мих з американської історії поста
тей. 

Назагал американський фільм опе
рує передусім технікою та своїми 
«зіркамиж, тільки зрідка застосо
вуючи шекспірівську засаду: «Не 
актор, а гра«. Типовим таким при
кладом »зірксвого« фільму є «Гол-
лідай Інн« (німецький заголовок: 
«Музік, музїк«), де збиті докупи 
співак Бінґ Кросбі та танцюрист 
Фред А стер не творять мистецької 
синтези. Проте цей фільм в Европі 
подобається і має успіх. 
Голлівуд конкуренції не боїться, і 
згадуваний уже Ерік Джонсон зая
вив, що особливо англійська кон
куренція для Голлівуду бажана, 
він її потребує. 

А в Англії починають справу трак
тувати щораз серйозніше. Англія-
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Георґ Клярен (режисер) і Курт 
Майзель під час проби до фільму 
ДЕФА „ВОДЦЕК". 

ський фільм здобуває щораз шир
ші ринки, і треба визнати, що він 
своїми чільними досягненнями на 
це заслуговує. Найкращими анг
лійськими пілявоєнними фільмами 
критика визнала »Люди з суходо-
лу«(»Ді Оверлендерс«), «Межиріч
чях (»Ді ірз бітвін«) з Джемсом Ма
соном і відомий уже і в Німеччині 
«Останній серпанок« з цим самим 
актором. Різнорідні оцінки зустрів 
фільм «Цезар і Клеслатра«, про 
який частина критики висловилися, 
що він «складається на 90% з лаш
тунків і костюмів, а на 10°/о з дія-
логів Бернарда Шов«. Проте цей 
фільм досягнув якраз в< Америці 
рекордових успіхів, і його показу
ють тепер 120 найбільших кіноте
атрів США. 

Тепер в Англії накручують цілу 
низку фільмів, що мають бути пер
шорядними. Це «Ідеальний чоло
віка, в якому головну жіночу ролю 
гра є позичена« з Америки Кльо-
детт Кольбер, (до речі, такі «пози
ки* стають останнім часом в амери-
кансько-англїйськїй співпраці мод
ні), далі ще одна «Анна Кареніна« 
та »Гамлет«. Головну ролю в цьому 
фільмі грає його режисер, відомий 
інтерпретатор Шекспірових ролей, 
піднесений нещодавно до граф
ського стану актор Льовренс Олі-
в'єр. Так цей фільм, як «Дї вайт 
Юоркори« з Марґаретою Льоквуд 
(відомою з фільму «Музичні піра-
ти«) готується з питомою англій
ською дбайливістю, особливо в ді
лянці костюмів та реквізиту. 

На чільному місці континентальної 
продукції стоїть Франція, хоч вона 
ще не досягла кількісно свого пе
редвоєнного рівня. Але якісно 
французькі фільми характеризу
ються такими мистецькими досяг
неннями, як «Діти раю« режисера 
Марселя Карне, признаний най
кращим фільмом на фестивалі 
в Льокарно, далі «Мовчанка — 
золото« режисера Рене Клера з 
Морісом Шевальє в головній ролі 
(доречі, не співочій), «Пасторальна 
симфонія« Жана Делянноя, «Кра
суня й.звір« Жана Кокто та «Ля 
батай дю Рейль«, фільм, що зо
бражує французький резистанс. 

Інакше стоїть справа в Італії. Там, 
в протилежність Франції, технічні 

можливості залишилися майже та
кі, як були, війна пощадила італій
ське кіно. Це одна з причин, чому 
італійська продукція стає знову на 
ноги, тим більше, що у фільмовій 
промисловості Італії після війни не 
було ніякого »віднацифікування« 
чи то пак відфашизування«. Саме 
тому, наприклад, режисер Роберто 
Росселіні, який ще кілька років 
тому накручував під фашистською 
егідою «Ля Наве б'янка« (Білий 
Корабель) — історію шпитального 
італійського корабля,—чи «Ль Уо-
мо делля Кроче« («Людина з Хре-
стом«), фільм, який зображував ді
яльність італійського польового ду
ховника під час воєнних дій італій
ського війська проти большеви-
ків, — і сьогодні працює в кіні. 
Мало того, він став «за одну ніч« 

Б е mmi на Гам б а х - Мо їс с і і Карль 
Раддац у фільмі „Минулі дні" — 
реж. Гельмут Койтнер. 

відомий своїми двома останніми 
фільмами. Це »Паїса«, що зобра
жує сім епізодів здобуття Італії 
американцями, та передусім—«Ро
ма, Чітта аперта« (Рим — відкрите 
місто). Цей останній фільм, що здо
був славу своєму творцеві — це 
історія Риму і його боротьби проти 
німців в останній війні. 
Заохочений успіхом, Росселіні го
тує новий фільм, який накручува
тиме в... Німеччині. Це буде «Бер
ліне: Аннозеро« (Берлін: рік нуль). 
Цікаво, як потрактує італійський 
режисер своїх недавніх «Ваффен-
камерадів«! 
У Німеччині існує вже кілька 
фільмових товариств,як л'іцензійо-
ване брітанцями «Студіо 45«, со-
вєтська »Дефа«, та »Камера« та то
вариство в Гайзельґаштайґу коло 
Мюнхену. 
Перші фільми »Дефи« це: «Вбив-
ники поміж нами«, який дивилося 
вже понад 4.000.000 глядачів' перед
усім у совєтській зоні Німеччини, і 
який має під цю пору величезний 
успіх в СССР, далі «Десь там у 
Берліні«, комедія «Для любови не
ма місця», кримінальний — «Обла-
ва« та політична агітка на тему зе
мельної реформи:, «Вільна Країнах. 
»Дефа« опрацьовує тепер картину 
«Подружжя в тіні« та фільмову 
переробку Бюхиерового »Воццека«. 

Однак найбільший дотеперішний 
успіх досягнув фільм Гельмута 
Койтнера: «Тих днів«. Сюжет цього 
фільму дещо схожий на «Шість 
доль« з Шарлем Боає, він показує 
історію авта в сімох епізодах, які 
відбуваються за час від 1933 — 45 р. 
Прем'єра фільму була подією дня 
в Берліні. В цьому фільмі, крім ін
ших визначних німецьких акторів, 
як Карль Раддац, грає одну з ролей 
дочка великого німецького трагіка, 
славнозвісного ін т е р п р ата т о ра 
»Єдерманна« — Моїссі, Беттіна. За 
останніми вістками цей фільм ма
ють першим після війни показати 
на міжнародному фестивалі у Льо
карно. 
З великим зацікавленням чекає ні
мецький глядач на фільм: «Поміж 
вчора і зазтра«, який накручуєть
ся в Ґайзельґаштайґу, коло Мюн
хену. Головні ролі в ньому грають 
Сібілла Шміц, Віллі Бірґель і Вік
тор де Кова. Лаштунками в цьому 
фільмі буде сьогоднішня руїна ві
домого мюнхенського готелю »Ре-
ґіна Паляст«. 
Визволена з шабльону останніх ро
ків німецька продукція, здається, 
починає віддихати іншим духом, і 
треба сподіватися, що почне проду
кувати інші фільми, що вже не ви
кликатимуть, як досі, насмішки та 
співчуття — це тим більше, що ста
раннями Еріха Поммера шлях для 
експерту до США буде, мабуть, від
критий. 
Коли йдеться про фільмову про
дукцію СССР, вона йде вперто і по
слідовно, «по старой дорогє«, при
мішуючи до кожного жанру солід
ну дозу агітки, що вже нікого сьо
годні в країнах Заходу не бере. 
Навіть такі показані останнім ча-

Лю'іза Ульріх, одна з кращих су
часних німецьких акторок у ролі 
служниці в п'єсі Т. Вайлдера „Ми 
вижили ще раз" заанґажована до 
фільму. 
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сом фільми, як казкові «Тахір і 
Зухра«, «Насреддін в Бухарі« і на
віть кольоровий «Кам'яна Квітка« 
не вільні від цього суспільно-тен-
денційного балясту. Навіть широко 
рекламований »Іван Лютий« — 
який відзначається майстерною фо
тографією, викликає негативне 
враження, скидаючись на нудну 
довгу фільмовану оперу, в якій 
особливо разить пересадна жести
куляція акторів. Між іншим зара
ди цього* фільму голляндська коро
лева Вільгельміна зломила свою за
саду і вперше в житті відвідала пу
блічний кінотеатр. (Мабуть, щоб 
показати своєму народові контраст 
до «Івана Лютого»). 

Натомість поважні досягнення має 
совєтська фільмова індустрія, ко
ли йдеться про техніку. В новому 
фільмі «Робінзон Крузо« застосо
вується вперше техніку пластич
ного фільму. Пластичність карти
ни досягається за допомогою особ
ливої конструкції екрану, складе
ного з Скляних плиток. (До подіб
них успіхів дійшов в останньому 
часі і в Австралії винахідник Ро
берт Гепвуд). 

Мабуть, останнє місце в європей
ській продукції належить цілкови
то удержавленому за совєтськими 
зразками польському фільмові. По
ляки випродукували від закінчен
ня війни тільки два фільми. Це є: 
«Заборонені пісні« та «Дві гсдини«. 
Останнім часом дозволено ввезти 
до Польщі 65 американських, філь
мів, дотепер польський ринок був-
опанований виключно продукцією 
СССР. 

0. Л. 

ФІЛЬМ НА ПОРОЗІ 
Для тих песимістів, які приготу
валися до похорону кіномистецтва, 
остаточно розчарувавшися в серій
ній продукції останнього двадця
тиріччя (тобто*, відтоді, як запро
вадження у фільмі звуку і, зокрема, 
розмови, натуралізувало його, пе
рекресливши ті засоби виразносте, 
що їх виробив для себе німий 
фільм), — для них тепер знову 
з'являються певні надії на відро
дження десятої музи. Передові дія
чі кіномистецтва, щоправда, дуже 
ще покищо нечисленні — виявля
ють за останні два роки тенденцію 
спротивитися штампові звукового 
кіна, і наслідком їхніх змагань 
з'являються фільми, що в них слід
іте виразне намагання синтезувати 
стиль звукового кіна з тими зло
чинно покиненими мистецькими за
собами, які визначали фільм за 
багатого і плідного періоду його 
німого життя. 
У хронікальній замітці неможливо 
розгорнути цю проблему на всю її 
ширінь. Визначимо лиш найістот
ніше в ній. 
Впровадження звуку вразило на 
смерть кіно як мистецтво. Формаль

на виразність кожного мистецтва 
виростає з конечности тих обме
жень, що їх становить матеріял 
цього мистецтва. Виразність маляр
ства ґрунтовано на обмеженні пло
щиною, виразність музики — на 
обмеженні звукової скалі і т. д. 
Вирісши на першому етапі (рухо
мої фотографії) з конечности шу
кати засобів .виразности поза ме
жами звуку, кіно виробило цілий 
ряд таких засобів, що з технічних 
винаходів виросли на компоненти 
мистецької форми: монтаж, на
плив, великий плян, уповільнене 
та прискорене здіймання, здійман
ня на тлі чорного оксамиту і т. д., 
і т. д. У процесі досконалення ні
мого фільму виросли видатні ак
тори, що витворили ряд незабутніх 
мистецьких масок (Чарлі Чаплін, 
Льон Ченей, Ернест Торренс, Мері 
Пікфорд, Конрад Файдт, Бастер 
Кітон, Пат і Паташон, Ігор Ільїн-
ський та інш). 

Арлетті ; і Жан Люї Барро 
в ролі П'єро у фільмі французької 
продукції „Діти раю". 

Багатющі можливості втручання 
звуку у фільм опинилися в руках, 
насамперед, зручних підприємців, 
які усвідомили, що їм доля посилає 
нечуваний засіб продукувати сері
ями дохідну, популярну споживу, 
не турбуючись про мистецьку про
блему поодинокого фільму. З труд
ного шляху мистецьких шукань 
кіно зійшло,, переключившись на 
безконечний діялог, монтований 
механічно, натуралістично, за прин
ципом, що нічого спільного* немає 
з принципом справжнього мистець
кого монтажу сценарію. А на місце 
яскраво індивідуалізованих кіно-
масок прийшли черги невиразних, 
сірих, байдужо-пересічних, патен
тованих, до межі можливого стан
дартизованих »зірок«. 
Лише поодинокі майстрі фільму не 
-схиляли голів перед модою. Чарлі 
Чаплін, Рене Клер та ще кілька 
нечисленних завзятців уперто бо
ронили засади чистого фільму, на
магаючись опанувати звукові засо
би по-мистецькому, тобто — ско
ряючи їх фільмові як такому. Те
пер, зовсім останніми роками, ба
чимо, що їхні зусилля набувають, 
уже певного резонансу у фільмо
вому світі. Преса подає звістки про 
ряд цікавих шукань в Італії, Аме
риці, Франції. Маємо відомості про 

фільм, дія якого відбувається пов
ністю в свідомості героя (якими 
багатими мусять тут бути нові за
соби виразности!), про сюрреалі
стичний фільм Жана Кокто «Кра
суня й звір« та ще про деякі. Одним 
з таких «фільмів відродження« є 
французький фільм «Діти раю« 
режисера Марселя Карне, що його* 
понад 2 місяці демонстровано 
в Мюнхені. В цьому видатному 
мистецькому явищі є виразна тен
денція сценариста і режисера 
підіти до фільму насамперед 
як до фільму. Дялог ціл
ком підпорядковано загальному 
мистецькому задумові, розмова пра
вить тільки за засіб, поруч якого 
рівноправно діють інші засоби, від
творювані з здобутків німого кіна. 
Велику ролю відограє тут панто
міма. Кожну сцену продумано над
звичайно дбайливо з погляду ви
разних засобів фільму, наприклад, 
у кульмінаційній сцені наприкінці, 
де відбувається вбивство, його не 
показано натуралістично, а воно 
відбивається як реакція на облич
чі співучасника, що стоїть нерухо
мо, притулившись спиною до од
вірка. 
Сама дія, що відбувається десь у 
середині минулого сторіччя, розпо
відає про життьовий шлях кіль
кох людей з т. зв. »півсвіту« (акто
ри, танцюристи), ба й з найнижчих 
шарів суспільства (жебраки, воло
цюги, злодії). Долі героїв спліта
ються химерним способом, що до
водить до драматичного звучання 
відвічні людські пристрасті: ко
хання, ревнощі, вірність, заздрість, 
ненависть, дружбу, славолюбство, 
любов до ближнього. 
З погляду акторського виконання 
«Діти раю« стоять дуже високо. 
Арлетті грає головну героїню про
стими і, водночас, надзвичайно ра
фінованими засобами. Іїьєр Брассер 
з великим мистецтвом відтворює 
ролю Фредеріка Леметра, блиску
чого і поверхового актора бальза-
ківських часів, до дійсного буття 
якого воля -сценариста приплела 
ряд моментів, виплоджених твор
чою фантазією. Дуже виразні й ін
ші виконавці, аж до епізодичних 
ролей, а гра Жана Люї Барро, 
(уславленого виконанням минулого 
року ролі Гамлета в перекладі 
Андре Жіда), що створив образ чіт
ко індивідуальний і глибоко па
м'ятний, може бути поставлена по
руч таких акторських досягнень 
фільмового мистецтва в минулому, 
як виконання Льоном Ченеєм ролі 
Квазімодо або гра Ліліян Ґіш у 
Ґріффітсовій «Зламаній лілеї«. 

І.К. 

ВУСА, ОСЕЛЕДЦІ І ФРАК 

В американській зоні Німеччини 
існує ансамбль кобзарів-бандурис-
тів ім. О. Вересая. Цей ансамбль 
дає самостійні концерти, очарову
ючи нашого читача не тільки піс-
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нею, одягом, але й імпозантними 
козацькими вусами й оселедцями. 
Однак, ансамбль не зумів якось 
очарувати відомого музику проф. 
Р. Савицького, який, побувавши на 
одному концерті цього ансамблю, 
вмістив в «Українській Трибуні* 
з 27. 7. ц .р. рецензію, піддаючи го
стрій/критиці не тільки добір і ви
конання репертуару, але також сам 
зовнішній вигляд виконавців, зо
крема оці замашисті вуса й осе
ледці. На цю рецензію відповів Р. 
Савицькому в «Українських Віс
тях* з 15. 8. ц. р. таборовий допи
сувач Н. Касілко. Опонент, який 
був, як сам признається, аж на 
двох концертах, на потвердження 
своєї високої оцінки ансамблю за
являє Р. Савицькому, що він (тоб
то дописувач) «зафіксував не мен
ше ЗО осіб, що плакали '(головно 
жінки, але були також і чоловіки), 
чого, до речі, ніколи не було на 
ваших концертах*. Як бачимо ар
гумент нищівний. Проти сліз нічо
го не вдієш. Цікаво знати, чи п. 
Касілко також тоді просльозився? 
Перед війною, бувало, на відпу
стах, слухаючи самородних вико
навців, плакало триста осіб, а то 
й більше. А на концерті плакало 
всього тридцять — хіба це такий 
великий успіх?.. Ą що на концерті 
Р. Савицького ніхто навіть сльози 
не пустить — це дійсно каригідне 
нерозуміння виконавцем українсь
кої психіки. В майбутньому Р. Са
вицький повинен цю помилку ви
правити. 

Вражений у своїх патріотичних 
почуваннях дописувач повчає Р. 
Савицького, що «не годиться також 
сміятися над дорогими нам істо
рично вусами й оселедцями*. Таки 
дійсно, висміювати ці атрибути на
шої славної минувшини — це зло
чин! Геть від наших національних 
святощів! А може Р. Савицький 
висміює вуса й оселедці з заздро
щів? Радимо Н. Касілкові переві
рити, які має Р. Савицький мож
ливості, щоб виплекати історично 
дорогі вуса й оселедця, бо нам зда
ється, що ніяких, і в тому саме 
лежить причина його негативного 
ставлення до них. Далі автор від
повіді авторитетно заявляє, щоб 
Р. Савицький не поспішав засвід
чувати свою фешенебельність, «бо 
і фрак треба носити так просто, 
як оселедець*. Цілком вірно. Тіль
ки опонент не з'ясував, чи фрак, 
так само як оселедець, треба но
сити на голові? Бо, судячи з рівня 
статті, маємо право думати, що 
тільки на голові. і 

ПОЕТ З ПОРЦЕЛЯНИ 
Є поети, які вважають, що вони 
зроблені не з глини, а з делікатної 
порцеляни; це ніжновразливі істо
ти, які зокрема дуже хвилюються, 
коли в гру входить їх творчість. 
До такої категорії поетів треба за
числити і М . Ситника. В газеті 
»Час« з 17. 8. ц. р. він обурюється, 
що в якихось там осередках укра
їнців якийсь несподіваний люби

тель поезії, виступив з читанням 
його віршованої повісти «Залізнич
ний стороже, «перекручуючи на 
всі лади і спотворюючи цей твір*. 
М. Ситник гаряче протестує проти 
«такого роду штукарів і спекулян
тів*, що мають нахабство... ком-
промітувати як самий твір, так і 
автора*. Дійсно неприємна справа, 
хоч, говорячи з рукою на серці, 
автор, друкуючи свій твір, повинен 
був передбачити, що раніше чи пі
зніше з цього приводу матиме де
які неприємності. А втім, на нашу 
думку, М. Ситник взяв надто го
стрий тон, називаючи невідомого, 
прихильника його таланту і попу
ляризатора його творів «штукарем 
і спекулянтом*. Нам здається, що 
цей невідомий добродій — це ні
який не штукар і не спекулянт, 
а звичайна людина, не зорієнто
вана в якості творів на книжково
му ринку. І на кінець: щоб у май
бутньому такі неприємні випадки 
оминути, автори, які прагнуть 
швидких лаврів, повинні не тільки 
підшукати собі добрих рецитаторів, 
але й самі добре прочитати ці тво
ри — перед випуском у світ. 

А ВСЕ ЧЕРЕЗ ТИХ ЕКСПЕРИ
МЕНТАТОРІВ 

Сталась історична подія: В. Ча-
пленко виступив з МУРу. (Для ін
формації українського читача по
даємо: В. Чапленко — це україн
ський письменник; він веде свій 
літературний родовід від Гоголя, 
написав повість «ГІиворіз* і збірку 
дуже симпатичних і дуже гумори
стичних оповідань «Любов* і «Му
за*. Час від часу пише також 
статті на літературні і музичні те-
ми, приватно пише вірші, а в за
гальному пропагує т. зв. «збагаче
ний реалізм«. Вільному — воля. 
Все). Отже, виступив. Сталося. Ви
нуваті у тому МУР і Юрій Косач. 
МУР його скривдив, а Косач добив 
цілком. Про це пише В. Чапленко 
в листі до Редакції газети «Наше 
життя«—4. серпня ц. p., ч. ЗО (125). 
У цьому листі він жаліється, що 
МУР, шукаючи нових шляхів твор
чо сти, згрішив експериментатор
ством, а «заступники цього напрям
ку взяли в МУР-І гору над усіми 
іншими, зробивши з «лівацького* 
експериментаторства «генеральну 
лінію організації*. МУР «забиває 
і ігнорує творчість тих своїх чле
нів, що додержуються «старих ме
тодів...*. «Особливо ігнорують в 
МУР-і реалізм, не допускаючи тво
рів такого характеру до своїх ви
дань, дискредитуючи їх носіїв«. Га! 
— ось як! Замало було цій чорній 
сотні в літературі нищення хал
тури, тепер вона взялася до пред
ставників реалізму, а першою її 
жертвою впав В. Чапленко! І не 
допомогло йому те, що він назвав 
свій реалізм «збагаченим*. А мо
же Чапленко сам винуватий? Це 
можливо. Він повірив французь
кому розкаяному сюрреалістові Кі-
ріко (доречі, він не Чіріко, пане 
і не став реалістом, а був і є нео-

клясиком!), який заявив, що «ду
рощі не можуть тривати вічно« — 
і Чапленко вирішив, що сюрреа
лізм на Заході уже помер, а разом 
з ним померло і право на новатор
ство. А про нас вже нема що й го-
ворріти! А тим часом, — о диво! — 
новаторство розцвітає. І гірше, екс
периментатори з МУРу закривають 
реалістам шлях до читача. Зда
ється ясно, хоч правду кажучи — 
не дуже. А от Манилові не закри
ли. Хіба Чапленко менший, як 
Манило? Таки справді тут щось 
не гаразд, якась спеціяльна полі
тика, чорна сотня застосовує особ
ливу, на нашу думку, єхидну так
тику: ізолювати, відокремити, а 
потім — бах! Що воно так і є, най
краще свідчить книжечка «Укра-
їніше Літератур дер Ґеґенварт*, що 
її написав заклятий ворог реалізму 
(навіть збагаченого), кривавий екс
периментатор, запроданець сюрре
алізму — Ю. Косач. Боже, що він 
понаписував у цій книжечці! Він 
написав, що реалізм українських 
письменників на еміграції «знеси
лений, плоский, ізольований* — 
і все це німецькою мовою і для ні
мецького читача. Якби для україн
ського, то ще півбіди. А може Ю. 
Косач не знав, що Чапленко розу
міє німецьку мову? Коли не знав, 
то з засудженням Косача треба по
чекати, коли ж знав..., то якої біди 
Чапленко читав те, що призначене 
для німців? Хіба не мав що ціка
вого читати по-українськи! Напри
клад, геніяльну повість «Інженер 
Марченко* або вірші В. Світайла? 
А коли конче хотів читати щось 
по-німецьки, то чи не краще, ко
ли б узявся читати телефонну 
книжку? Не треба було б нерву-
ватися, книжка писана реалістич
но, тільки хіба, що цифр трохи за
багато, але тим вона й цікава, так 
сказати б, збагачена. Та зрештою, 
важко радити. Чапленко сам знає, 
що робить. А МУРу не боронимо, 
хай має за своє, хай в майбутньо
му буде толерантніший. А Коса
чеві, мабуть, тепер дуже неприєм
но, хоч сумніваємося, бо виц як ві
домо, має кам'яне серце. Підозрі
ваємо, що написати цю книжечку 
Косача підмовили інші експери
ментатори — Костецький і Домон-
тович, щоб Чапленкові, грізному 
противникові новаторства, завдати 
останнього удару і таким чином 
відчинити йому золоту браму з 
МУРу. Дійсно, хитра і тонка ро
бота! Однак радимо В. Чапленкові 
не впадати в розпач, це мине, пово
лі, поволі і всі забудуть про цей 
лист до редакції газети «Наше жит-
тя«.А на Косача не треба звертати 
уваги. Він ще не таке може напи
сати! А щодо МУРу... — зрештою, 
при чому тут МУР? Хіба Чапленко 
не може написати подібної книж
ки? Нехай тоді Косач виступає з 
МУРу, а коли не виступить — так 
це буде ще один доказ, що він та
ки справді запроданець сюрреа
лізму. 

вн. 
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