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С Т Р А Х 
рощаючись, царі дякували за гостину і обі
цяли повідомити тетрарха, щойно дійдуть 
своєї мети. Той прикладав руку до серця, 
кивав головою, усміхався. Виконував увесь 

ритуал щирого і дружнього розставання, ритуал 
стільки разів пророблений, що вже не стежив за 
своїм обличчям і рухами. 
Невідступно думав свою думу: »Знайти! Схопити'« 
Не помічав, як рука судомою впилася в рамено 
східнього царя. З бронзового обличчя здивовано 
глянули на нього великі проникливі, мудрі очі 
і спинились вражені: обличчя тетрарха викривлю
вав дикий, несвідомий острах. Поклав свою руку 
на руку тетрарха, щоб звільнити рамено, але рука 
вже розм'якла, вже гладила його рамено, вже в ку
тках очей натягнув тетрарх добродушні змор
шки, розціпив стиснуті зуби, покотив покоями своє 
найлагіднішє і підлесливе »хе-хе-хе«, що завжди 
так добре допомагало з римлянами. І вже одійшов 
од нього, вже був біля чорного царя з півдня, вже 
тиснув його З Р . рамено і тільки хитнув головою, 
коли східній цар промовив: 
— Оставайся здоровий, тетрарху. 
Вийшли. 
Тетрарх лишився стояти серед покою, вмурувавши 
погляд у завісу, що колихалася за ними, виграючи 
в світлі світильників кров'ю і шкарлатом. Знав, що 
не повернуться до нього, не повідомлять, затаять, 
де лежить Новонароджений Цар і Володар. 
А він мусить знову жити і боятися. Щохвилини 
боятися, що з'явиться хтось і одбере у нього владу 
і царство. Що вже десь росте той, хто знищить 
його, тетрарха. 
Завіса вигравала кров'ю. Кров'ю вигравало все 
життя тетрарха. Все життя в жадобі влади і в стра
ху, що втратить її. Все життя в підозріннях, злості, 
страху, ненависті. 
А тепер це вже стає смішним. Він, тетрарх, мусить 
боятися Дитяти. Новонародженого, що його прихід 
в життя осяяла нова незнана зірка. І царі ідуть 
поклонитися Дитяті. Не йому, не тетрархові, а тому 
малому, невідомому. Вони не знали навіть, що тут 
Юдея і що в тім Юдеї він тетрарх. Тільки тут, тіль
ки тепер довідалися про це. 
Зависть гіркою гаряччю прошила серце і запеклася 
в ньому виразкою. Й о г о повинен знати світ, його 
— тетрарха. Його ім'я повинно стати безсмертним 
і вславленим у віках. До нього повинні йти царі 
на поклоніння, у нього мудреці повинні шукати 
поради... 
Зависть капнула на серце знову, і воно завмерло 
від люті. Тетрарх підійшов до завіси, зірвав її і по

чав рвати згори додолу. Спочатку методично, май
же спокійно. Далі все швидше і швидше, напру
жуючи м'язи і вишкірюючи від зусилля зуби. 
Чорпі раби, що стояли на варті перед покоєм, ди
вились один на одного і не бачили тетрарха, не ба
чили завіси, що червоними стрічками розліталась 
навкруги. В вибалушених очах проскакував ж а х 
і зараз ж е притухав: було небезпечно для життя 
бачити тетрарха в хвилини його гніву. 
Тетрарх раптом захитався, між губами показалася 
піна, рештки розірваної завіси плямою крови впа
ли на підлогу. 
— Варсаву, — прохрипів тетрарх. 
Раб, що стояв по лівий бік дверей, кинувся бігти. 
Той, що лишився, скосив услід за ним тоскним 
поглядом. Так дивляться поранені на тих, що ті
кають з поля бою і кидають їх. І знову закам'янів. 
Тетрарх не вмів чекати. 
— ВарсавуІ — хрипів він. — Де Варсава? 
Але Варсава вже біг. Жовте гостроносе обличчя 
зникало і з'являлось перед тетрархом у швидких 
і частих поклонах. Чорні очі розглядались навкру
ги, намагаючись розгадати, до чого кликано Вар
саву і що він може з того мати. 
— Варсаво, — вчепився тетрарх в його руку. — Ти 
повинен... 
Він спинився і глянув на рабів. Той, що був з лі
вого боку, дивився на нього, сподіваючись нагороди 
за швидко виконаний наказ. 
— Іди геть, — махнув тетрарх другому, — і той 
поспішив вийти в сіни, в двір, в поле, десь далеко, 
де видно зорі і можна до хати. 
— Убий цього: — вказав тетрарх на раба. — Ніхто 
не повинен знати, що я тебе сьогодні кликав. 
Раб упав навколюшки, і Варсаві зручно було убити 
його. 
— Тепер слухай, — зашепотів тетрарх, одводячи 
його від трупа. — Візьми воїнів і простеж, куди 
пішли ці троє. Уб'єш того, кому вони поклоняться. 
Якщо ж не знайдеш його... 
Він на хвилину втратив голос, а Варсава зблід. 
— Коли ж не знайдеш його, — ще тихіше шепотів 
тетрарх, нахилившись до самого вуха Варсави, — 
то уб'єш усіх дітей у Віфлеємі. 
Вія почув, як смикнулось плече Варсави під його 
рукою, здушив його міцніше і вів далі: — Уб'єш 
усіх дітей у Віфлеємі від двох років і до тих, що 
щойно народилися. Ти чув мене? 

І 
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— Чув, володарю, — так само прошепотів Варсава. 
— Зроблю, як ти кажеш. 
— - Але коли хоч одна дитина лишиться живою, — 
то умреш ти, — шепотів тетрарх далі. — І ие тіль
ки ти. Умре твій батько, твоя жінка, твої діти. 
Знай це. Тепер іди. 
Варсава схилився тетрархові до ніг і вийшов. 
— Цей уб'є, — тихенько сказав собі тетрарх. — Він 
теж боїться. Він уб'є. 
Він глянув на трупа, що вже почав костеніти. Ка
люжа крови горіла справжнім шкарлатом поруч 
зблідлої завіси. 
—• Вони всі уб'ють. Будуть убивати один одного, 
коли я накажу. Поки бояться. Я можу наказати їм 
убити. Це є влада. 

Він тихенько, з насолодою розсміявся. 
— Нехай шествують ті три дурні. Хай шукають. 
Я шукати не буду. Я знищу всіх дітей. Накажу 
убити, і їх не стане. І їхнього Новонародженого теж 
не стане... Буцу тільки я. Всемогутній і безпечний, 
я накажу дати людям хліба... Дам їм одежі, оливи, 
грошей. Обдарую первосвящеників і накажу писцям 
написати про мене довгі сувої хвали. Про мене, про 
мої добрі вчинки і добродійства. Звелю викарбу
вати хвалу мені на монетах — і славитимуть ім'я 
моє в віках, як ім'я праведного, милосердного і доб
рого володаря. 

Втішений, він переступив через трупа і пішов до 
відпочивальні. 
Тетрарха звали Ірод. 

Л. Коваленко 

били 

вичаї кожного народу своїм корінням сяга-
I ють в сиву давнину. Давні вірування і об

ряди прикріпилися до християлських свят, 
і ми дотримуємося їх. Так, мовляв, діди ро-

- і нам так »годиться« робити! Нитка тради
ції в 'яже нас тісно з минулим. Сьогодні, серед чу
жого оточення, з тим більшою наполегливістю ми 
повинні зберігати традицію, привезену в нашій 
пам'яті з рідної землі. 
Пишучи тепер про різдвяні звичаї, за джерело беру 
не друковані етнографічні збірники, а оповідання 
наших »діпі« з сіл Лисятичі, Воля Задоровецька, 
П'ятничани і Покииичі (всі — повіту Стрий-Доли-
на) про те, як вони на рідній землі обходили різд
вяні свята, зберігаючи всі старі звичаї. 
В хаті. Ще задовго до Свят-вечора жвавий рух по 
хатах. І порядок треба зробити, все попрати (між 
святами не буде часу, а по Йордані 9 днів не віль
но!), спекти хліба, вибрати пшеницю на кутю та об
товкти її в ступі. А в ж е в день Свят-вечора всі ма
ють роботи повні руки, від найстарших почавши, а 
па дітях скінчивши. Господиня, крім роботи, має 
вічну журу, щоб якого звичаю не обминути і не на
питати цим біди, щоб задовольнити всіх — живих 
і мертвих. Рано, коли розпалює на вечерю, обов'яз
ково мусить взяти курку чи ПІБНЯ під пахву (старі 
бабці ще щось приговорювали до них!). В сінях 
треба поставити обруч, всередину насипати збіжжя 
(переважно пшениці) для курей, щоб не розбігалися 
впродовж року. Наставляє страви, а їх немало мас 
бути, аж дванадцять! 
В хаті спокій, жадних прокльонів, ні сварок. На 
мову треба також уважати, бо ануж скажеться 
якесь слово, що його в день Свят-вечора не можна 
говорити, а біди буде цілий рік. Ось, наприклад, ди
тина скаже »мак«, і в ж е з бліх не отріпасшся до 
наступного Різдва. Треба макові дати в той день 
загальну назву — зерно! 
На господарстві. Часто так буває, що у сусіда по
зичать щось із господарських знарядь, чи ціп, чи 
точило. Годиться це віддати, хай річ святкує у сво
го господаря. Господар зрання робить порядок у 
стайні коло худоби. Витягає найкраще сіно, щоб і 
худоба знала, що свята надходять. А коли, не дай 
Боже, — господар недбалий або лише на Свят-ве-
чір не обійшовся з худобою як слід, то вона ввечорі 
поскаржиться Пану Богові, заговоривши людською 
мовою. Вечеря для всіх мусить бути в один час — 

і в хаті, і в стайні. Двері до стайні слід добре за
крити, а на охорону перед чарівницями треба по
ставити »ожі«, коцюбу — та ще й борону догори 
зубцями. 

Дехто і за мишей не забувся! Сіє зерном по хаті, 
коморі і стодолі, щоб не шкодили »ані в полі, ні 
дома, ні ніде«. 
До першої зірки. Весело »булькає« капуста, суш, 
квасоля у горщиках. Жваво вмиваються діти і че
лядь та одягаються в святкове »шмаття«. В ж е від 
полудня бігають діти до вікна, жадібно виглядаю
чи першої зірки. Вони так хотіли б скорше дочека
тися куті, бож і вони сьогодні ще не їли! Хай в цей 
день їдять лише малесенькі діти або хворі і немічні 
старі! 

Сонце клониться до заходу. 
— Ану, хлопчики, біжіть но на найближчу грядку 
і політь, політь добре, хай пшениця в полі не за
ростає бур'яном! 
Як скоро побігли, так ще скорше повернулися та 
з подвійною нетерпеливістю очікують вечора! А на 
дворі — так поволі смеркає! Це лише їм так, бо у 
господині дуже швидко час втікає! Ще треба ва
реники докінчити і кутю заправити медом і маком 
(а ней тебе, — таж зерном — і сама забула, що не 
можна так називати!) і стіл накрити. Ні, треба таки 
вже накривати, бо батько з сином несуть сіно-діда 
і сиіп-дідуха »Василя«. Перший іде син з »Васи-
лем«, відчиняє двері — а за ним батько. В хаті, як 
хором, малі діти наввипередки приговорюють: »Кво, 
кво на Різдво, в нас яйця, в баби кури, а в сусіда 
запортки». Але скоро затихають, бо лунають по
важні слова побажань батька! Він складає діда під 
стіл, притрушує лаву на покутті сіном, і на це син 
ставить »Василя«. Господар ще вносить до хати ле
міш або «переднє желізо« від плуга, камінь, серп 
або косу, впускаючи пса і кота. Леміш, камінь і 
серп кладе під стіл і прикриває сіном. Якщо вніс 
косу, —• то ставить її в кут коло мисника. Треба 
теж не забути зарубати сокиру в кут хати, в під
валину, щоб »зуби заціпило ворогам». 
Господиня накриває лави »скатертинами« і приго
товляє стіл. Господар або його найстарший син за
тикає піч »заткальницею« і замащує челюсти гли
ною. Це охоронить увесь рід від злих людських 
поговорів. 
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І З А Л Е В К О В И Ч 

З Р І Д Н О Ї З Е М Л І 
Різдво і різдвяні звичаї 
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-• А ви, діти, пильнуй
те, щоб від сусіда хтось 
не вкрав у нас нару
баних дровець з дри-
вітні, бо кури, хоч дер
жатимуться купи (на те 
обруч зрання стоїть у 
сінях!), але нестися — 
то кі! 
А дітвора, як має бе
регти, то скорше побі
жить і вхопить полін
це у сусіда, а тоді мо
жна і цілу хуру дров 
забрати, чари вже не 
діятимуть. 
Господиня бере в льня
ну ганчірку всі роди 
збіжжя й срібні гроші, 
ставить це на столі з 
льняним повісмом. Це 
все притрушує сіном і 
накриває скатертю. На 
збіжжя і повісмо кла
де два житні хліби з 
влтисненими округли
ми знаками, що нази
ваються: спідній »Ма-
лашса«, а верхній «Ва
силь», або прямо таки 
— »Васильники«. Х л і 
би обвиває зі споду 
вінцем з часнику (свя-
товечірній часник не 
лише сьогодні потріб
ний, але також на Иор
дан, ну і, якби була 
родільниця в хаті, то 
доки дитина не охрп-
щена, треба їй зав'яза
ти зубок в пазуху со
рочки). Зверху на хлі
бах свічка, а побіч 
ставить »дійницю«, ка
лачик з діркою і кутю 
з макітрі. Треба теж 
обкурити ладаном три 
рази стіл і кожного з 
членів родини. «Шмат-
тяж, що висить на 
жердці і цвяхах, ско
ренько треба постяга
ти і покласти на ліжко! 
Вечеря. Нарешті діти 
дочекалися першої зір
ки! Всі заходять за 
стіл. Господар запалює 
свічку. Поважно луна
ють слова молитви. За
пах ладану розходить-

. ся по хаті, — його господиня поклала в черепку 
під стіл. Насамперед, треба нагодувати дідуха »Ва-
силя«! Першу ложку куті дає господар йому, 
бо й »він і померші душі їдять«І Так ложка стир
чить у снопі до Нового Року. Другу ложку госпо
дар кидає навхрест до стелі, в сторону Поділля, 
щоб був урожай на пшеницю, в сторону пасовись
ка, щоб худоба здорова навесну виходила на па
шу. При тому приговорює: »щоби брикали воли, ко
рови і ми були здорові«, і покликує горобців: «Хо
діть горобці, їжте нині пшеницю всі, як нині не 
прийдете — то завтра не імете«! Всі наставляють 
руки і ловлять рештки куті, що падають. На кого 
впаде, — кажуть, що на нього сяде рій! 
Тепер господиня бере ложку і кидає до дійниці 
куті, а також і калачик. З кожної страви, скільки 
худоби, стільки ложок слід вкинути до дійниці. 
Щойно тоді починають їсти кутю, по старшині на
бираючи з макітри. Опісля їдять капусту, борщ, 
квасолю з варом, підпалені гриби, рибу, голубці і 

Р о ж д е с т в о Господнє В о в ч е ( X V I с т . ) 

часник. Заїдаючи обов'язково необираний часник, 
приговорюють: »Не луп'ю ті, часничку, до тіла го
лого, щобись мене хоронив від усього злого«. Не 
забувають натерти ним долоні й чоло. Потім їдять 
вареники з олією і пампухи з медом. Можна при 
вечері випити і горілки, але не більше як едну-дві 
чарки, бо пиячити не випадає! 
Під час вечері не можна спиратися на стіл, бо бу
дуть крижі боліти при жатті, ані пити води — бо 
в жнива не заспокоїться спрага. Як хочеться 
чхнути, треба стриматися, бо хтось з родини або 
навіть той, хто чхнув, не діждеться другого Свят
вечора! Який буде врожай на льон, можна виво-
рожити, витягаючи під час вечері сіно з-під ска
терти. Якщо довге — то буде високий, коли корот
ке, то низький. 
По печері. В спокої і повазі, згадуючи померлих 
або неприсутніх, для яких також була ложка на 
столі, — вечерю скінчили. Перехристившися — по
чинають колядувати. Той, що цього року буде па-

З 
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сти худобу, рооить перевесельце з »діда« і зв'язує 
ложки докупи, шрб худоба не розбіїалася по па
совиську. 
Діти мають справжнє дозвілля! Лізуть під стіл і 
квокчуть: »куд-кудак, куд-кудак, знеслам яйце як 
кулака. Борючись головами докупи, говорять »бу-
бу« (хай худоба буйна буде!) Хтось із старших ді
тей іде з вечерею до бабуні чи тітки. Дівчата вибі
гають на поріг і слухають: з котрої сторони загав
кає пес, звідтіля буде суджений! Рахують також 
коли в плоті, цікаві довідатися, на що випаде ос
танній, чи на вдівця чи на молодця. (Злосливі па
рубки, як не долюблять котрої дівчини, намажуть 
кілля дьогтем!). Щоб упевнитися, набирають ру
бані дрова на наруччя і в хаті ще раз перелічують. 

Господиня вже тепер турбується майбутнім уро
жаєм і, щоб знати, який він буде, накладає на т а 
ч а л к у жевріючих углячків, називаючи кожну 
купку то пшеницею, то рижем та коноплями, то 
льоном'. Котра грань спопеліє набіло, це буде добрий 
»полон«, котра начорно, — напевно буде злийі І на 
небо заглядає, чи зоряно надворі. Якщо так, то ку
ри будуть нестися. Господар знову дивиться, на яке 
збіжжя скидається паморозь — то на таке буде до
бре поліття. 
Погасла свічка на столі. Прибрано посуд зі стола. 
Але на Свят-вечір мити його не годиться. Щойно 
па другий день зроблять з ним порядок, зливки 
дадуть худобі, а трохи цих »помий« зіллють у 
пляшку. Вони допомагають від »в'їдів« і хоронять 
худобу перед уроками (покропивши її). Стоїть кутя 
коло »Васильників«. Може якийсь подорожній зай
ти, тож треба його погостити (якби він не схотів 
їсти, то пшениця заросте), а може і душі помер
лих... 
Лягають діти спати на сіні (— лише не качайтеся, 
бо виляже збіжжя!). Світиться лямпа цілу ніч, а 
старші взагалі не сплять, бо до дня і так треба 
встати! 
Різдво. Раненько вводять »полазника« (молодого 
бичка) до хати. (Правда, в деяких селах вводять 
його аж на Новий Рік!). 
Його гостять стравами 
з дійниці, а на ріг на
кладають калачик. За
провадивши до стайні, 
господар ділить кала
чик поміж усією худо
бою і частує свят-ве-
чірньою їжею. 
Не добре ворожити, як
би що »наднесло« якусь 
жінку до хати. 
Дзвонить дзвін до цер
кви! Господар чи го
сподиня кладе за по
рогом кожух, виверне-
ний вовною догори, а 
перед порогом запалює 
березову скибку. Ідучи 
до церкви, треба пере
ступити цей вогонь і 
стати ще ногою на ко
жух. Тепер можна смі
ливо виходити на двір, 
бс все »найгірше« в ж е 
перейшли. Дівчата і 
хлопці запам'ятовують 
імена перших стрічних, 
бо так будуть зватися 
їхні суджені. 
Пополудні збираються 
парубки з музиками на 
коляду. Весело тоді, в 
дорозі між хатами грає 
музика коломийки! Ко
лядують кожному, не 
минаючи ні бідного, ні 

багатого (хіба що когось громада не любить, бо 
сварливий то чоловік). Як прийдуть до хати, з ко
трої є один з колядників, то вш просить ціле това
риство до середини, де всіх частують, розважають
ся і навіть один-два танці тацюють. 
Не лише парубки ходять з колядою, але також го
сподарі з дзвінком, »пастирі« і діти з козою. Поява 
кози викликає захоплення у дітей, бо вона мекає 
як жива і часами »буцас«. Діти і пастирі до кожної 
хати вже не заходять. 
Інші люди сидять дома, а у відвідини ходять щойно 
на другий день, що зветься »зоора«. Цього ж дня 
раненько згортають »діда« з підлоги, замітають 
хату, виносять на город і палять. 
Третій день — Степана. Хай но жінка якогось Сте
пана заоуде горщок на дворі — то на збитки їй по
б'ють! Це, мовляв, на звеличання! Але не лише 
Степанам таке щастя, бо »тішаться« ним також усі 
Маланки, Василі й Івани! 
Новий Рік. У вечір перед Новим Роком господиня 
наливає горнятко води. Вранці міряє цю воду, чи 
її прибуло. Якщо так — то прибуде її вік, як убуло 
— то вкоротиться. 
Вночі, опівночі, ідуть хлопці з »вінчівкою«, але тут 
вже не обов'язково зайти до кожної хати. Ідуть до 
тих, до кого бажають! 
Раненько господар виносить »Василя« з хати до 
стодоли, де його вдаряє 2—3 рази ціпом. Збирає це 
зерно і йде сіяти до хати. Як я вже зазначила, в 
деяких селах вводять »полазника« аж на Новий 
Рік. В хаті господар засіває, приговорюючи: »Сійся, 
родися, жито, пшениця і вся яриниця, на щастя, на 
здоров'я, на Новий Рік, щоби вродилося, як торік: 
коноплі під стелю, а лен по коліна, щоби нас хри-
щених голова не боліла*. Частує »Василем« »по-
лазника«. Всі одержують також по скибці хліба, 
цілушку засушують на »засівник« (на весну бере 
його господар, і вкладає до зерна, як їде перший 
раз сіяти), а решту господар крає до миски, виво
дить »полазника« і в стайні ще »гостює« »Василем« 
решту худоби. 
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Стола не вільно було рухати від Свят-вечора. Тіль
ки на Новий Рік витягають серп, леміш і камінь і 
виносять »діда« з хати (його треба заховати до дру
гого Свят-вечора!). Господиня витягає срібні гроші 
з льняної ганчірки, що були під «Васильниками«, і 
кидає до миски, куди влила цю воду з горнятка. 
Всі миються, набираючи у руки воду з грішми, і 
потирають по лиці, щоб було чисте, »як то срібло«. 

Хату замітають ще до дня, а віник і сміття вики
дають за ворота. 
Як з цього виходить, — довго спати не можна, а 
старші взагалі не сплять. Очікують Нового Року — 
а потім це все треба поробити перед сходом сонця. 
Во може хтось зайти до хати, якийсь хвірий чоло
вік, не кажу в ж е про жінку — тоді треба було б 
поховати всі добрі сподівання па цілий рік! Жиди 
ходять також сіяти. 
В хаті цілий день повна гармонія. Як котресь з ді
тей, щось навіть і »зброїть« — то кару відкладають 
до завтра. 
Йорданські Свята. Рано на Водохрищі господиня 
розчиняє тісто і робить ним хрестики по Е С І Х две
рях. Господар приготовляє дерев'яні хрестики на 
криницю і на кожний стовп при брамі. До тих хре
стиків прив'язує стебелину вівсяного дідуха і за
сушену городову васильку. 
Господиня розпалює на вечерю, при цьому всі діти 
квокчуть — щоб ранні були кури. На спід горщика, 
в якому варяться голубці, — робить хрестик із со
ломки. Сьогодні вже немає стільки роботи, що в 
день першого Свят-вечора, так що частина домаш
ніх іде до церкви. Той, хто має принести свячену 
воду, кидає в дзбанок головку часнику, стебельце 
дідуха і городову васильку. Вертаючись з водою, 
найперше треба влити її до криниці, а щойно тоді 
нести до хати. Всі члени родини, по старшині, зро
бивши на собі знак хреста, п'ють водипіо і нати
рають нею очі і чоло. Господар трохи свяченої во
ди вливає до дійниці, робить з дідуха кропильце, 
бере в ложку куті і головку часнику, одягається в 
кожз'х догори вовною і йде кропити господарство. 
За ним ідуть його сини, також у виверн^них ко
жухах з »закусованиками« (коржики з білого ті
ста) на тарілці. Кропити починає навхрест хату, 
комору, стайню й стодолу, ніде не зачиняючи за со
бою дверей. В стодолі мовить молитву, кидяе в кут 
куті з ложки, запихає часник у збіжжя (щоб миші 
не гризли) — і їсть »закусованики« з сипами. Це 
вперше можна їсти надворі від Свят-вечора. 
Господиня або її дочка місить тісто на пампухи. Ру
ками з тістом треба потрясти овочеві дерева в саді, 
щоб добре родили. Приготування до вечері подібні, 
як на перший Свят-вечір. Те саме сіно, що було 

під »Васильниками«,кладуть знов під хліби, що 
тепер називаються Маланка і Іван, або знов таки 
обидва »їв я ни«. Сніп вносять знову (дідуха), він 
тепер зветься Іван. При вечері скидають з кожної 
страви, беруть навхрест, стільки ложок, скільки с 
штук худоби. — до дійниці зі свяченою водою. На 
Йордан «гостюють» цим худобу. 

По вечері щедрують хлопці дівчатам, а дівчата 
хлопцям, зачинаючи щедрівку ім'ям того чи тієї, 
кому щедрують. 
На Йордан вмиваються рано свяченою водою і 
йдуть до церкви (не снідавши), а відтак на річку, 
де буде свячення води. На річці парубки ще в на-
вечер'я роблять однораменний хрест з льоду і його 
прикрашують. Бувають зими, що не можна на Йор
дан вирізати хреста з льоду, тоді роблять з дерева, 
обливають водою, і він обмерзає. По посвяченні 
люди набирають води до дзбанка, в якому — як по
переднього дня — на дні є часник і стебельце з ді
духа, і вмиваються на річці. Були і такі, що купа
лись! 
Повернувшися до хати — обідають. Того ж дня не 
щедрують. Свячену воду зливають до пляшки і 
тримають цілій рік проти всяких чарів, ;>в'їдів« і, 
як є »зле« місце, то скроплюють. 
В день після Йордану, на Івана раненько, до дня, 
господар виносить дідуха і »діда« з хати. Переве-
сельт'ями з дідуха зав'язує овочеві дерева. Ще й 
сокирою грозить, що як не буде родити, то зрубає! 
За деревом обстають діти і просять не рубати. Зо 
буде родити! Діда палять! Ще не світає, а по всіх 
городах в°село палахкотить дід! А крик такий у 
селі з усіх закутків лунає: «полон, полон, зі всіх 
сторон, на нашу ниву, — щасливу годину, на наше 
чудо, щоб хліба було повно!« В деяких селах то 
хлопці ще зносили потрохи »діда« на одну купу і 
палили т. зв. «громадського діда«. Правда, не зав
жди цей звичай добре кінчався, бо часто-густо до 
цього втручалася поліція, і хлопці замість побави
тися — опинялися на довгі дні »за кратами«. Чужі 
не розуміли наших звичаїв! 
Сіно з-під »Іванів« ховають і вкстеляють ним гніз
да квочкам. 
На Івана тяжко працювати не годиться! Борони 
Боже сокирою або худобою! Жінки чи дівчата мо
жуть пір'я дерти і вперше від Свят-вечора беруть
ся за веретено. Молодь забавляється — і, як то ка
жуть, —• йде »свадьба« по селі! Не один приємно 
згадує цей день! 
В ж е кінчилися свята, немає »діда« і дідуха в хаті! 
Поволі село починає повертатися до нормального 
життя з його щоденними турботами! 

Іза Левкович 

МИКОЛА ЗЕРОВ 
ПІД НОВИЙ РІК*) 

Ішов додому. Цукор ніс пайковий 
І думав про гіркий щоденний труд; 
Разком огнів світився Голлівуд 
У чарах новорічної обнови. 

Скрізь шаруділо: радий і святковий, 
Кастріть незнаному збирався люд; 
Мороз прибраз весь учорашній бруд, 
Що серце тис і накладав окови. 

Минала заздрість, тамувався шал: 
— Що ж, хай вершиться бідний ритуал 
Вітання рядового піліґрима; 

Хай рання юнь, надіями рясна, 
Схилясться бездумними очима 
Над склянкою рожевого вина. 

1.1.1932. 

*) Сонет д р у к у є т ь с я вперше. В побутовій мові киян Голл івудом 
називано напівжартома ки ївську кінофабрику. 
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В О Л О Д И М И Р К И В Е Л Ю К 

П Р О Б Л Е М А В 5 3 А Н Т И Є І З М У В М А Л Я Р С Т В І 

j a рубі двох світосприймань: антропоцент-
ричного Заходу і пантеїстичного Сходу за-

I родилося візантійське мистецтво. Із Заходу 
' візантійське мистецтво переносить людину, 

як найвищий земний твір, гідний зображення в ми
стецтві. Із Заходу воно завойовує рельєфність і мо-
дєляцію, запозичає фронтальність схематичної про-
фільности, як це було в старовинному Єгипті й 
Асирії. 
Зі Сходу візантійське мистецтво бере площинний. 

Св. Теодор Студит — мозаїка з церкви на острові Хіосі (1042-1056) 

двовимірний декоративізм, певні риси деіндивіду
алізації, лінеарну арабескову графічність таї яс
кравість фарб, яку, як варварську, нехтував антич
ний греко-римський Захід. 
Чинником, що якнайбільше заважив на розвитку 
світосприймання при розбудові візантійського ми
стецтва як безпосередньо, так і посередньо, було 
духовенство. Його роля позначилася саме на вну
трішній, психологічній стороні візантійської іконо
графії. Воно перелило в неї увесь зміст свого гли

боко пронизаного релігійністю 
світогляду. Воно було збудни
ком і духовим джерелом візан
тійського мистецтва. 
Духовенство засновує й утримує 
при манастирях іконографічні 
школи. Зберігаючи дух аскезн. 
плекаючи покору й смирення, 
доведені до самозречення, ченці 
найбільше могли відчути й пе
редати в мистецтві високий гіє-
ратизм і молитовну екстазу, під
несену до меж містики. Тому 
немає нічого дивного, що тодіш
ній мистець у манастирському 
затишку, приступаючи до ма
лювання, наперед постив і мо
лився до свого патрона, апосто
ла Луки, щоб зволив водити йо
го пензлем, як про це пише в 
»Гермєнії« чернець Діонісій. 
Післягеллепістичний світ дав ві-
заитиці клясичну постать, яка 
з'єднує в собі погідність, спокій 
і рівновагу. Переймаючи антич
ну спадщину, візантійська іко
нографія зберегла цю клясичну 
статику пози: чи постать сперта 
обома ногами на ґрунт, чи вона 
в легкому контрапостовому русі, 
чи в тричвертному повороті, — 
вона не знас різких порухів та 
ракурсовнх скорочень. Неруш-
на монументальність — ознака 
візантійської іконографії. 
Під впливом Сходу, з одного 
боку, та Церкви, з другого, в і 
зантійська ікона модіфікує ан
тичну спадщину. Зберігається 
тільки пластичність голови, ли
ку. Саме лик як вияв духу, що 
жевріє екстазою, й вічно незни
щенного в матерії, домінує над 
усім. Усе інше, фізично-тілесне 
— це часово-тлінна плоть, це 
заперечення Духу, — і тому воно 
дематеріяіізується й зображен
ня людської постаті зводиться до 
плоскої схеми, замкненої конту
ром. Тому у візантиці ми не стрі
немо рельсфної моделяції згор
ток одежі, яка була б до певної 
міри тлумаченням скритої під 
нею форми тіла; це суперечило 
б площинним поняттям Сходу 
й догматичним та канонічним 
настановам Церкви. Рельєфність 
форми заступає чи то сама лінія, 
чи лінія з паралельно прокла-
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деними біля неї пробілами. Ці 
лінії, чергуючись у певному ло
гічному порядку, — то прямі, 
то гострокінчасті, то еліпсуваті 
або заокруглені, — ідуть за бу
довою кісток. Вони або контра
стують між собою, або, допов
нюючись, сплітаються в гармо
нійний ритм, який і надає іконі, 
в наслідок переваги лінеарного 
елементу над кольористичним, 
тієї притаманної іконі графіч-
ности, що й зумовила саму на
зву: »іконографія«, «іконопис.'. 
Тут можна було б підкреслити, 
що характер одежі — спіднього 
хітона і верхнього, накиненого, 
згори гіматіона, як і лінеарне 
розбиття їх на іконах в візан
тійській іконографії були ус
падковані від античної, грець
кої традиції. Але розуміння ха
рактеру одежі затрачується 
частково в міру віддалення від 
осередку, Візантії. А на Півчо-
чі. у слов'янських землях, Уна
слідок копіювання ікон з ка
льок-перекладів, змалювання 
одежі буває деколи взагалі по
збавлене всякої логіки. 
На окрему увагу заслуговує те 
видовження поз. що витворило
ся в іконописі під прямим В П Л И 
ВОМ Церкви. Гпепький античний 
канон визнячає Д ^ В Ж Ч Н У люд
ської постаті мірою 7—8 голів. 
Ікони часто переступають цей 
грецький 7—8 головуй канон, 
сягаючи 12—13 голів. Видовже
ні постаті ще більше втрача
ють матєріяльну вагу, а худор
лявість аскетичних ликів ще 
різкіше підносить враження гі-
епатичної цілости. 
Жаттне інше мистецтво не ви
словило к р я щ е в такій ляпідап-
ній, а заразом довершеній, син
тетичній формі своїх аскетич
но-містичних стремліиь до по
тойбічного й вічного, як візан
тійсько мистецтво, представив
ши Бога, Духа в абстрактній 
плоскій формі, як Пантократо-
ра, грізного суддю й володаря 
світів, який, глядячи з бані, на
че з небес, благослозляє Ним 
створений світ або, держачи персти свої на книзі 
буття, вказує, що Він є альфа і омега, початок і 
кінець світу. 
Античній грецькій різьбі чужа передача психіч^с-
інтелектуальиого; внутрішнього життя. В ній фі
зичне беое верх над душевним, тіло ДОМІНУЄ над 
духом. Уся краса античної пластики в гармонії й 
здоров'ї людського тіла. Для вияву душевних пе
реживань тут немає місця, ВОНИ порушили б гар
монійний ритм рівноваги й опокою. 
Візантія зовнішній красі античних греків проти
ставила внутрішню красу, вроді плоті — вроду ду
ху, фізичній — метафізичну. Ми не знаємо, що ду
мали б грецькі статуї, але в візантійському ми
стецтві лики святих сповнені духового життя. 
У безрусі, в застиглій позі, вони байдужі до цього 
світу; вони ставляться пасивно до поцейбіч.ної дій-
сности, уся їхня увага скерована на потойбічне, ту
ди, де останньою метою життя е вічність. ї х широ
ко розплющені очі оглядають не довкільну зовніш
ність, а, задивлені в себе, глядять з середину влас
ної душі, в цей інший, душевний, іматеріяльний 
світ. 

Мати Б о ж а Оді ґ і тр ія - м о з а ї к а з ц е р к в и с в . Л у к и в P h o k i s ( 9 9 8 — 1 0 5 0 ) 

Візантійське мистецтво вільне від динамічного ви
разу й жесту, йому чужа афектація. Його емоційна 
сила в самопожертві, в тому настрої, у якому, під
носячись до Бога, вгору, воно підносить туди й нас. 
Візантика не знає розніжености, почуттєвої екзаль
тації, чутливого психологізму. І в цьому відміна в і 
зантійського мистецтва від італійського мистецтва 
Ренесгі тсу. Візантійські святі із стінописів та ікон 
не чекають на вшанування від людей. Вони самі 
моляться, поглинені молитовною екстазою, в праг
ненні божого, тоді як очі Мадонн і святих Ренесансу 
звернені безпосередньо на глядачів, чекаючи від 
них на молитви й поклони. Візантика не знала 
будь-якої перспективи, як не знав її і Схід, тому 
у композиційному підході, спертому на засади си
метрії, вона групує усе тільки на першому плині, 
а у випадках стовплення розміщує с£>ігури одні над 
сдчими, як це робить і Схід, розкладаючи їх на 
площі. Тло у візантійському мистецтві в допов
ненні до фігур має пояснювальне значення, — міс
ця дії або є чисто декоративно-композиційний еле
мент дотримання рівноваги мас в іконі. Щодо еле
ментів пейзажу, як от гори, річки, дерева, будівлі, 
то хоч вони й стоять на одному пляні з постаттю, 
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вони ніколи не рівнозначні їй. На фресках і іко
нах вони мають чисто символічне значення; подані 
стилізовано, вони сходять на абстракцію. Цим 
візантійське мистецтво відрізняється від сприйман
ня і зображування, прийнятого мистецтвом Сходу 
де всі елементи, кинені, наче квітчастий орнамент 
на килим, однаково важливі. 
Іконографія Візантії не знає реалістичного зобра
ження особи. Лик святих, піддаючись їдеалізаційній 
схемі, наближався до певно-означеного типу. їх го
лови невеликих розмів, овальніші — у жінок, — з 
глцбоко впалими змученими очима, тонкими устами, 
та графічним розробленням в орнамент волосся, 
бороди та івусіВ'. Пластики лиця досягалося нашару
ванням відтінків вохр — а на опукліші частини на
кладано ясні »пробіли«. Згодом установилися певні 
канонічно означені типи — з окресленням у припи
сах їхніх головних ознак і атрибутів. Приписи ці 
масово поширювались через переклади - кальки, 
доводячи у слов'ян до стандартизації типів, як ідо 
фіксують старі «Подлинники» — оригінали. 
Сказане про зображення ликів треба віднести й до 
трактування рук і поз. В рисунку рук, поза схема
тично обведеним контуром до
лоні і пальців, немає нічого ре-
ального. У пальцях немає виба
гливого жесту, як у мистецтві 
нового часу. Тут руки, видов
жені й худорляві, промовляють 
простотою і безпосередністю 
чуття; вони, як не можна кра
ще, саме цією примітивністю 
укладу, доповнюють невгавний 
молитовний настрій святих. По
зи узяті або анфас, — фронталь
но, у безрусі, або у тричвер-
тевому повороті, знаменуючи 
умовний рух, який, не маючи 
нічого спільного з дійсністю, с 
витвір уяви мистця. Такі е апо
столи, що з обох сторін підхо
дять до Христа в »Деісусі« і «Єв
харистії». 
Кольорит візантійського стіно
пису, а надто ікони, має усі при
таманності кольориту східнього 
мистецтва. Його фарби — такі ж 
яскраві і насичені. Інакше і не 
могло бути, адже аскези й гіє-
ратизму не передати у ясно-
прозорих, злагіднених тонах Ре
несансу чи Барокко. Важчі, не
рідко темні тони навівають су
ворість і повагу, клонять до за
думи, чого саме й прагнула цер
ква. У настінній поліхромії тем
ноту фарб поглиблював півсу-
мерк, який поставав через не
достачу відповідної К І Л Ь К О С Т І ! 
світла, що проходило крізь ма
ні вікна до середини візантій
ських храмів. 
Попри це візантійська ікона, 
виконана темперою і перекрита 
верніксом »оліфою«, набувала 
такої яскравости і соковито-
сти, що перевищує насиченням 
і інтенсивністю піґментів східне 
мистецтво, а уже зовсім домінує 
над сучасним. 
Візантійським, як і східнім ми
стецтвом, стали цікавитись не 
надто давно, й тому воно поза 
спеціялістами не знайшло і до
сі належної оцінки. Його трак
товано як закостеніле, заморо
жене віроісповідним догматиз
мом мистецтво, у якому консер
ватизм церкви вбивав усякі 
можливості вільного еволюцій

ного розвитку. А проте ближчий розгляд спросто
вує ці твердження. 
Впродовж століть, замикаючи коло віджитої уже 
епохи, візантійське мистецтво вичерпало і ті про
блеми, які в останній чверті X I X ст., здавалось би, 
вперше й наново поставило французьке мистецтво 
і які хвилюють нас у наші дні. 
З позицій реалізму візантійське мистецтво пере
йшло у площинний декоративізм, де довкільний 
світ і людські фігури — зведені до символів, де 
фарба, відірвана від навколишньої дійсности, ста
новить самобутню вартість як чисто малярський 
емоціональний чинник мистецько-зорового вражен
ня. Сучасна деформація, нерідко бєзпринципоза, -•• 
тому мало зрозуміла нам, — у візантійському мис
тецтві має призначення діяти засобами експресії 
для осягнення бажаного, характеристичного мо
менті'. 
Вистане вказати на такі особливості візантійського 
мистецтва, аналогічні сучасному мистецтву: 1) Дво
вимірна площинність картини; — у нашу добу про
блема, поставлена Ґоґеном і »фовістами«. 2) Де-

Пантократор — м о з а ї к а у копулі церкви Успенія у Daphni, At t i ca (1080) 
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З катакомби Петра і Марцеліна 3 катакомби І Іо і іц іпна 
Х р и с т о с з к а т а к о м б Р и м у з I I I — V I с т о р і ч 

З катакомби Нунц іятелля 

формативно-експресійні елементи: а) упрощения 
і умовність не тільки руху, але й фігур, тла, плянів; 
б) видовжування фігур; в) синтетичне зведення до 
схеми оконтуровапня фігур і лінеарна розробка удра-
пування; 3) Сіоуреалістичіго-експресіоністичш еле
менти: умовно-нереальне співвідношення величин, 
а зокрема фігур, і розташування їх на одному чи 
двох плянах. Тут уже помітні принципи показу 
явищ поза часом і простором, — такі притаманні 
сучасному німецькому експресіонізмові. 

Отже, живучість цих формальних проблем, а тим. 
самим і еволюційність візантійського мистецтва 
стверджується понад усякий сумнів. Звичайно, 
вони були розв'язувані в іншому аспекті, зумов
лені іншою духсвістю та суспільно-політичним під-
ложжям, тому й розуміння цих проблем і підхід 
до них був у дечому відмінний — як тепер. Одначе 
суть шукань тсдішніх і сьогоднішніх — тотожна. 

В. Кивелюк 

О Л Е Г З У Є В С Ь К И Й 

ВХІД 

Святом спалахують перші Входи, 
Лиця — дарунок тому, хто зна, 
Як розкриваються квіти споду 
[ пломеніють палітри дна. 

ЧІ'ІСОМ здається — чужа дорога. 
Буде облудна зухвала грань. — 
Камінь не здіймеш важкий. Знемога 
Скаже, як ворог підступний: стань! 

Тільки не те: обриваєш китяг 
Снітлих плодів, що несуть нектар. 
Потім, як бузу п'ятилист, витяг 
Мрійного щастя примхливий дар. 

Бачив я часто холодні очі. 
Думав: рсзпука була вінцем. 
Той же, хто раптом з дороги збочив. 
Бачив' іі зорі і день оцей. 

А відновивши незламний порив. 
T J 1 ЯНІЄШ на море — найменший брід. 
Небо — в любові злягло на гори. 
І великодньо палає Вхід. 

IX . 1947 
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К А Т Р Я Г Р И Н Е В И Ч Е В А 
19. XI. 1875 — 26 . XII. 1947 

Бл. ті. Катря Гриневичева народилася в Винниках 
біля Львова в сім'ї державного австрійського уря
довця Василя Банаха. Батьки покійної в перші 
роки її життя були службово переведені до Кра
кова. Тут вона закінчила школи — німецьку на
родну й учительську семінарію, єдину тоді в Гали
чині, проваджену зразковими професорами і учбово 
поставлену дуже високо. 18-літньою ученицею вона 
належала до законспірованого гуртка молоді, що 
був під проводом відомого пізніше публіциста Арту
ра Ґурского. Перший, хто вирвав молоду дівчину 
з чужого їй національно середовища, був Василь 
Стефаник, тоді студент медицини в Кракові. Він по
знайомив дівчину під час 
частих відвідин у домі її 
батьків з творами І. Фран
ка. Незабаром Катря ви
йшла заміж за Осина Гри-
невича, учителя чоловічої 
семінарії у Львові і пере
їхала з чоловіком до Льво
ва. Тут вона дуже скоро 
ввійшла в контакт із на
шим літературним та ми
стецьким світом. Запізна
лася з Іваном Франком, 
Коцовським, Трушем, Ма-
ковеем. 

Таки за Франковою спо
нукою стала пробувати 
власних сил у поезії і за-
дебютувала першим вір
шем »Мій сумнів« на сто
рінках «Літературно-нау
кового вісника«, що ви
ходив тоді у Львові за ре
дакцією М. Грушевського, 
І. Франка і В . Гнатюка. З 
цього часу її поезії появ
лялися щораз частіше в 
»ЛНВіснику« і в журналі 
«Буковина». 1898 р. одер
жала першу премію ім. 
Дубравського на конкурсі 
«Просвітив. Тоді ж вийш
ли друком «Леґенди і опо
віданнях. В 1909 році «Ру
ське Педагогічне Товари
ство» у Львові доручило їй редагувати журнал для 
дітей і молоді «Дзвінок*, що мав у свій час дуже 
великий вплив на виховання молодого покоління. 
На пості редактора журналу була покійна до 1912 
року, і на цей час припадає ЇЇ знайомство з усіма 
видатними тоді жінками обабіч Збруча: Оленою 
Пчілкою, О. Коннор-Вілінською, Константиною Ма-
лицькою, Людмилою Старицькою-Черняхівською і 
Марією Заньковецькою. 
1913 року, після окупації Галичини російським вій
ськом, К. Гриневичева в гурті інших українських 
виселенців опинилася вперше на еміграції і до 1917 
року була учителькою в таборі в Ґмінді (Австрія). 
У висліді переживань на першій еміграції постають 
її незабутні »Непоборні«, повість про тихий героїзм 
і посвяту української жінки-селянки. Високо ідейні 
та мистецькі вартості книги відзначила вся тодіш

К а т р я Г р и н е в и ч е в а з онучкою — 1935 

ня критика, зокрема Богдан Лепкий. На той час 
припадає написання К. Гриневичевою прегарної 
збірки леґенд та оповідань «По дорозі в Сіхем«. 
В 1918 р. під час листопадових боїв за Львів К. Гри
невичева працює в редакції «Українського Слова«. 
Ще перед тим і опісля була вона співредактором 
видань «Союзу Визволення України«, також допи
сувала до таких газет і журналів, як »Рада«, «Жі
ноча Доля«, «Воля Покуття«, «Нова Хата«, »Жінка«, 
американська »Свобода« та інш. 1922 р. на відзна
чення і вшанування її заслуг її вибрано головою 
центрального об'єднання українського жіноцтва Га
личини і Волині— «СоюзУкраїнок». 

Довгі роки наполегливих 
дослідів і студій попере
дили появу двох її капі
тальних історичних рома
нів «Шоломи в сонці« та 
»Шестикрилець«. Пись
менниця довго студіюва
ла епоху князя Рома
на Галицького та часи 
після його смерти, вивча
ла архівчі матеріяли, про-
сліджувала топографію 
Галича та його околиць. 
В наслідок поробленої під-
готови постають ці два ро
мани про князя-зойовии-
ка, неперевершепі стилі
зацією мови та відтворен
ня княжо-галицької доби. 
Деякі твори Покійної пе
рекладено па польську, 
чеську та німецьку мови. 
Багато десятків її новель. 
оповідань, нарисів так і 
лишилися розпорошені по 
різних газетах чи журна
лах і не охоплені й досі 
в одноцілі збірники. 

Друга світова війна була 
причиною другої еміграції 
письменниці, з якої, од
нак, їй не судилось в ж е 
повернутися на рідну зем
лю. Останні свої роки вона 

проживала в таборах Карльсфельду, а потім Берх-
тееґадену, де й спіткала її смерть, попереджена 
важкою недугою, що мучила Покійну з невеликими 
герервами майже два роки. Все ж, не зважаючи на 
це, ні на важкі умовини, Покійна не переставала 
працювати, і останнім часом, коли в ж е так мало 
залишилося їй сил, вона ще дбайливо збирала ма
теріяли з лемківського побуту для роману про тра
гічну лемківську землю, цей форпост українства, 
з яким на наших очах так криваво розправився 
ворог. Та смерть перешкодила їй виконати цей за
дум... Впала ще одна з »Непоборних«, у далекій 
і мрячній альпійській улоговині, згасло мпогоплід-
не життя Великої Письменниці і Великого Грома
дянина, життя сповнене святим горінням, крила
тими поривами шляхетного Духу, і — кропіткою, 
щоденною працею pro publ.co bono. j ^-
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3УСТPIЧІ З ПОETOM 

(перше зустрілася я з прізвищем Івана 
ДЦ] Франка в 1894 р., коли в один з грудневих 

-вечорів Василь Стефаник, студент медици
ни, прийшов у нашу хату в Кракові з про

ханням до мене від Академічної громади виголоси
ти »Каменярів« на інавгураційному святі філії 
«Просвіти». У цей день, який став в основу факту, 
що я вшановую Франкову пам'ять з цього місяця, 
— у цей день я говорила до Стесраника по-польсь-
ки, з трудом розбираючися у тому, про що мій мо
лодий, чорночубий гість з ввічливістю повідомив 
мене. Це була незнана мова з маминих пісень, що 
її не мало як розуміти моє відчужене ухо... 

— Не читаю по-українськи? Він перепише мені 
поему латинкою. — Не знаю наголосів, — вони ж 
у польській мові завжди на передостанньому скла
ді? — Він намітить мені наголоси! І Стефаник про
читує »Каменярів« раз і другий, коли ж з черги чи
таю оцю латинку й я, поправляє мене. 
Незабутній це день, коли Франкове »В поті чола« — 
першу белетристичну українську книжку я вислу
хувала з голосного читання Стесраника. Над ряд
ками, повними божеського поетового милосердя, я 
плакала росами очарованих сліз, аж було Стефаник 
сказав: — Пусте це дівча, що борзо плаче! 
Я витримувала нелегко цю догану, справляла Сте-
фаникову увагу в інший бік, довіртовала йому, не 
здаючи позиції, свій головокружний замисел: 
— Коли через пів року буду у Львові, заміжня, при 
першій зустрічі з Франком поцілую його руку за 
»Маніпулянтку«. 
— Що ж? — відповів Стефаник, погойдуючи чор
ними кучерями. — Що ж ? Це буде иещоденний при
віт, і ви, львівська пані, введете новий, похваль
ний звичай шанувати письменників. 
При великій повазі Стефаникового слова, де губи
лася границя між правдою і жартом, заувага оця 
збила мене з толку, проте, отямившися від нерівно
го враження, я вирішила, що б там не було, вико
нати обіт. 
Минуло кілька місяців. Осіння днина, Святий Юр 
ввесь у розіграх красок, мов згодом на картинах 
Новаківського. —• Ось твій Франко! — сказав нагло 
мій чоловік, і я звільнила прожогом мою руку, го
това бігти танковим кроком молодости, на пучках 
пальців... Отже, це був він, чудовий співак душі на
роду! 
Він схилив голову в мій бік, готов зупинитися. (Кру
гом нікого). Русе з Я Р К И М посвітом волосся було від
кинене з-над клясичного чола, гострі кути профіля 
діяли, як скульптура. 
Я здержала крок, стала на місці. Як то було б 
Франкові від такого, як я задумала, молитовного 
привіту? З таким моїм запасом слів, що над ним 
розвести руки? 
У нас бував д-р Володимир Коцовський. нефортун-
ний від примхи долі сват поета. Він часто говорив, 
щоб запросити до нас Франка, який живе онпля.лік 
товариських взаємин, з душевчо-хв^пою жінкою й 
сам навчцений дивною бєзрадістю. Його забуття — 
праця. Фпаико прийде радо, він скромний, звичай
ний, не в'яже. 
Справді, я вчилася, поки ще в домі ранком про
снуться, обов'язкової кількості! слів із словника 
Желехівського, проте запросити Франка не зва

жувалася. Я вперлася здобути скляну гору, де ме
не жде царівна — краса. Скільки разів я падала 
і знову навколішках, закохана у променисту з'яву, 
ішла уверх! 
Жага здобути рідну мову в її високих, в її витонче
них формах піднебно гойдала моє серце. Та покищо 
в моєму мешканні висіли пелюшки, а я, я вчилася 
без стриму, як оце тепер вчаться англійської мови, 
та запросити Франка, цю сіру, категоричну велич, 
ніяк ще не зважувалася. 
Минуло кілька років, я встигла за свою книжечку 
«Просвітив дістати премію Дубравського. Аж листів
ка з Іматри, від доктора Коцовського, — димують 
кипучі джерела на листівці, а він своє пригадливе, 
вірне, одноманітне: 
—• Бачили ви Франка? Був він у вас? Або ви в 
»Віснику«? — Дописка чоловікові: «Поговоріть про 
це з жінкою, прошу вас!«. 
Покутують тут Ібсенові »Примари«, спогад необду
маного кроку? Або про Едґара Аляна По це річ, що 
прикутий хворобою дружини шарпається серед ро
динних страхіть? 
Я встигла тим часом зрозуміти, що Франко в «Лі
тературно-науковому віснику« — це ключник рай
ських садів, роздзвонених ляском не тільки україн
ських солов'їв. Через ворота оцих садів увійти кра
єчком мармурних сходів під стукіт побожно зляка
ного серця — стало мрісю понад усі, товчком, що 
наблизив мене до безсмертної людини. 
— З листками паперу, записаного моїм святковим 
письмом, завдяки якому мені вдавалося обходити в 
моїх професорів незрушимі правди математики, в 
елегантній сірій сукні, з буйними косами під ка
пелюшком з голубої гази — двадцятитрилітня тоді, 
я стала однієї літньої днини в канцелярії редакції 
»Літературно-наукового вісника». Франко стояв на
хилений, як складач, над високим пультом, зане
сеним рукописами — я встрянула в його працю, як 
поява з іншого світу, бо поет продержав мене деяку 
хвилину без слова. Похвалив рукопис, святковий, 
незвичайний, про зміст мого дебютного вірша — 
нічого. 
«Мій сумнів« був уміщений без поправок у «Вісни-
ку«. Я пішла подякувати Франкові. Бачила, шо це 
йому сподобалося. Він навчив мене тоді, як робити 
коректу. 
Другий вірш, що я його принесла, певна вже себе 
й Франкової оцінки, я прочитала в ЛНВ з подивом: 
поет переробив його з початку до кінця. Тільки під
пис був мій власний. Від дотику Франкового пера 
де не взялася прозора конструкція, непорівнянна 
синтакса, кришталева мелодика слова. Це були 
вказівки великого мистця. 
Фопнко патронував молодим талантам, збирав що
суботи в кімнатах »Вісника« авторів. Являлися між 
ними, пам'ятаю. ОРЄСТ Авликович, Карманський, 
Пачовський, Михайло Япків, Денис Л У К І Я Н О В И Ч 
Крушельницький і інші. Ціллю була дружня кри
тика, і ми читали свої твори, поки вони з'являться 
в друку. 
Кожна зустріч з поетом — це було високе пере-
життя. Я довідуюся від нього, скільки, щоб писати, 
треба читати й засвоїти собі. «Мистецтво — каже — 
це відкидання зайвого. Kunst ist weglarsen. Зчер-
кайте. зчеркайте!« . 
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Коли Франко говорить своїм ненав'язливим, ска
зав би, простодушним словом, то завжди воно йде 
якраз з висоти безумовного авторитету. Як харак
тер він полонить вас зразу сільськими традиціями 
простоти, правди, обов'язку. 
Феномен праці, Франко згадував мені, що потребує 
обмаль сну. Творить уночі, раннім ранком списує 
продумане. Подивугідною була поетова вмілість ізо
люватися: я бачила його в дощову днину, коли для 
тепла працював у спільній кімнаті, на плечі в ньо
го примощувався кіт, а діти довкола бурхливо гра
лися в індійців. 
Заговорите при зустрічі з ним з нагоди чогось но
вого в концепції виставленого у вікні килима про 
народну творчість? Скаже одне-два речення — до
сить. »Щораз — завважує — додають щось нове по
коління до горна творчих замислів, всякає один мо
тив у другий, завжди в найбільш естетичному на
хиленні, простий сирівець скриває дорогоцінні 
блиски, а це ж не парча, ляма або златоглав. Це 
звичайна груба вовна, переткана коніпними нитка
ми. А мотиви оці? Це амулети, бажання добра, по
меркла старовина письма, фігури доброї ознаки». 
Заторкне, бува, в розмові ритм органічного життя? 
Синтезує словом-двома: поява квіття на весні, опа
дання листя, уродини й смерть людини, помисли 
в генія... Гомерівська Артеміда, Діяна з оленем і мі
сяцем у нього проміж рогами? У діядемі богині теж 
місяць — символ нечуваних речей. Вона захисниця 
молодого життя і поміч серед родів. День-у-день 
приплив та відплив з берега до берега морів, і жін
ки, одні вони, повірниці таїни, терплять невідхиль
но серед космічних рефлексів. Які ж розгублені в 
такі дні, зовсім ні до чого хлопці, учні, діти мате
рів, що жертвують саме гомерівській богині! О, Дія-
но з місяцем у короні з мистецьки зачісаного во
лосся! 
— Що читаєте? — такий запит при новій зустрічі. — 
Прийдіть, дам вам дещо книжок... 
Приготував антологію польських поетів, Конрада 
Фердінанда Маєра (швайцарського письменника, 
якого цінив високо) і — над усе — том народних 
пісень із »Трудів« П. Чубинського. І тоді, нарешті.— 
а була це крайня пора! — я скінчила з Желехів-
ським... Прорвалися кришталеві ручаї і дзвонять по 
сьогодні, грають в усі, як сопілка, цвітуть в очах, 
як барвінок... 

— Ще сонечко не ісходило, як до мене щось 
приходило 

Приходила моя матінка, приходила моя рідная. 
Не снідала й не обідала, тільки мене та й 

відвідала. 
Чого плачеш, моя доненько? 
Чи хміль, дочко, чи хмелиночка. 
Маленькая та дитиночка? 
Чи хміль, дочко, чи хмелиночка?. 
Невірная та дружиночка... 

Поет мешкав тоді у Львові на Крижовій вулиці, 
пізніше А. Потоцького, ч. 14, на першому поверсі, 
в домі українки Анни Матковської. Там повинна 
колись бути вмурована пропам'ятна таблиця. 
Це був час, коли Франкові діти тількищо підроста
ли, й він важко боровся за належне йому місце 
(університетська катедра) серед чужих і власної су
спільносте, яка його не розуміла. 
Дедалі, при догідній для нього видавничій коньюнк-
турі та допомозі з-за кордону, Франко спромігся на 
власну хату на вул. Понінського у Львові, в сусід
стві проф. Михайла Грушевського. Тим часом зло
щасна недуга в поета — руки, що втратили владу.— 
звертали на себе увагу й співчуття. На ґудзиках 
його нагортки, почеплені там крамарями, висіли за
куплені дорогою хатні покупки. Було звісно, що 
поетове життя ділиться шораз на періоди виїзду 
його душевно хворої дружини до шпиталю і після 
довгої відсутности періоди повороту до хати, а там— 
знову те саме... 
Літом Франко виїздив з сім'єю в гори на Гуцуль-

щину, до Криворівні. Чуркало біля каплички над 
Черемошем мало, як говорив, цілющу силу, воно 
відмотувало нібито уявні дроти з заліза, що ними 
були сковані хворі поетові руки... 
Парохом у Криворівні був із діда-прадіда о. Олексій 
Волинський, священик-патрицій. Велика освіченість 
і товариська культура об'єднувалися в цій дуже не
буденній появі. Його дружина, з роду Бурачинських, 
була зразкова мати, господиня, опікунка села й вий-
няткова пані дому. Не диво, що криворівнянська па-
рохія — це були своєрідні гірські Атени, яких не 
минали мистці, науковці, письменники. 
В оцьому старосвященичому домі, серед гідної хат
ньої об станови, гармонії родинного життя Франко 
відпочивав душею. Родина Волинських, рада доро
гому гостеві, старалася пошанувати його доброю 
стравою, якої у себе дома серед примітивного госпо
дарства він не міг мати. 
Криворівня гостила в той час Михайла Грушевсько
го, Володимира Гнатюка і інших. Дідичем села був 
д-р Станислав Вінценц, автор капітального твору 
про Гуцульщину »На високій полон ині«. Духова 
атмосфера довкола була насичена культом гір. До 
речі додам, що в недалекому селі Довгополі у свя-
щеника-радикала з його вражаючою сильветою 
Цвінґлі чи Мелянхтона з фанатичним огнем очей, 
що він звав його сам »солюрним магнетизмом« — 
О. Попеля гостювала коротко запрошена ним Леся 
Українка. 
Тепер мала дигресія. У p.. мабуть, 1937 »Діло« дру
кувало працю Михайла Мочульського про Франка. 
Між іншим була там мова, що Франко пояснював 
авторові генезу своїх поезій, про одну тільки, про 
вірш »Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер виє«, який зро
бив на Мочульського глибоке враження, — ні сло
ва. Поет не хотів нічого вияснити. Я й схопилася 
з-над стола схвильована: 
— Я знаю це, я, це логічне звено в моїх руках. 
Випадково я зустріла незабаром п. Мочульського в 
Дорі, зчинився мимохіть вечір-академія в шану 
поета — під шум сосон і пісню річки... Я ж прига
дала з усією виразністю, як відвідала я Франка на 
вул. Понінського, принесла коректу, одержала ру
копис »3емлі« Кобилянської... Серед вбогої обстано-
ви розмовляла я хвилину з поетом, здивована, що 
він приглядається з увагою до моєї добре ушитої 
сукні. — Маю до вас прохання, — сказав згодом: — 
Моя дружина хоче вас погостити чаєм, я ж маю 
сходини в редакції, — заговоріть з нею, будь ласка, 
про потребу естетичної одежі... Він устав, відчинив 
шафу, взяв у пальці рубець якоїсь тканини та за
раз ж е з нехіттю замкнув шафу знову. 
— Я купив моїй дружині дорогу сукню в Відні, ні 
разу вона не вбрала її і так уже роки... 
У цю мить увійшла пані дому в нічному пом'ятому 
кабятику та забрудненому гуцульському киптарі. 
Вона мала намір покласти тацю з чайним знадіб'ям 
на столі та покищо стала без руху на порозі і дивч-
лась на мене тяк гпізчо і мстиво, що я миттю роз
прощалась, вистрибнула геть. Мені здавалося на 
В У Л И Ц І , що я минула небезпеку. 
Коли я бігла схилом вулиці Понінського, зачула 
нагло задиханий оклик поета: 
— Пані ГриневичеваІ 
Він наздогнав мене і подратовано перепрошував за 
нездоров'я дружини. Він був зламаний, уперше пе-
реді мною числив свої життєві шанси, втрачені 
з вини свого безглуздого, трагічного подружжя. 
Ми розійшлися біля латинської катедри з почуттям 
спільно пережитого страждання. Я ж бачила тоді 
у Франка очі, повні сліз... 
Внедовзі, з датою цього кошмарного дня, появився 
в ЛНВ вірш Франка, як візія на картинах Ґої: 
»Опівніч... В душі глибока павза... В продроглих 
пальцях застигло перо. Це ж ви, пісні, мої ненаро
джені діти? Тату, тату, нам зимно тут, огрій нас 
теплом, що з серця йде, а ми пурхнем, оживемо, за-
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граем! Весняним чаром, співом соловейків наповнимо 
твою сумну хатину! 
Серце?— питає в себе поет. — Його у мене вижерла 
гадюка.« 
На вулиці Понінського власна вілла поета, вікна 
там без серпанків, стежки в хабаззі й смітті, ле
жить старий обдертий кошик, викинений вазонок 
з трупом квітки... Де ж тут слід жіночих дбайливих 
рук? Хіба є де фотель, м'яка лежанка з вишитими 
подушками? Франко мешкає як у постої при дорозі: 
залізне ліжко, плетені з рогозу стільці... В нього є 
тільки один кут, співзвучний з його душею, над 
старим нецікавим бюрком картина Райзнера — жі 
ноча голівка з червоною квіткою в гебеновому во
лоссі... 
Тут живе Франко, автор »Жени русськія возпла-
кашася«, тонкий естет, що поклоняється жінці, як 
Шеллі, Ґвідо Рені, Ведекінд, Роденбах. — Він спі
вав з цим останнім до якоїсь Імаго своїх мрій: 
—• Молю тебе, ти будь Мадонною моєю, тобі даю 
свій дух, мов срібную лілею! Я гріх покаяв свій, 
як грішникові, слідно, при білині твоїй мені не буде 
стидно !| Дозволь схилить чоло серед святих цих ли
ків на кінчики твоїх сріблистих черевиків... 
Перед світовою війною я зустріла поета опуще
ного, жалюгідного. Він нарікав, що сам, донька 
в Києві, синів нема, до чуркала в Криворівні, де 
духи розв'язують йому руки з дротів, — далеко... 
А він знайшов у Оссолінеумі шляхетський діярій, 
який слід би переповісти, дати до друку. — Я за
просила поета до себе, запропонувала свою поміч, 
коли схоче мені диктувати. 
Другого дня прийшов до нас Франко, жмут паперів 
у кишенях, безсилі руки схрещені на грудях. Мої 
сини, учні гімназії, повідомили шкільних товари
шів, і вони, як бджоли, облягли браму нашої та 
сусідніх кам'яниць. 
Я стала писати, поет диктував мені до пунктації 
включно майже з пам'яті, міряючи рівною ходою 
кімнату, яких півтори години. Опісля я попросила 
поділити з нами підвечірок. Поета треба було догля
нути, як безпомічну дитину, подати йому солодке 
чи овочі з долоні. Ца було нестерпно болюче, і я не 
могла діждатися кінця... 
Внизу ждали на поета учні, вони взяли його між 
себе і вели додому, на Стрийське узгір'я, як Пла
тона гаями Академії... Безсмертя душі? Пекло Дан
те? Це була тема дороги. 
1916 року, в лютому, я приїхала з Ґмінду, де був 
табір галицьких виселенців. Було під вечір, коли 

я прийшла до Стрілецького захисту на вул. Скарги 
вівідати поета. Він сидів у ліжку, біля нього веш
тався безповоротно його братанок з Нагуєвич, В а 
силь. Ввічливий до мене, як завжди, Франко ціка
вився, що в Ґмінді й як, хвалив своє довкілля, 
згадував працю, що її готує до друку, про глибоко 
в темряві часів заховану нашу колиску, Паннонію... 
Тут став він гарячитися темою, заговорив шарпано-
мрячно про балто-слов'янські зв'язки, про ролю 
балтського сточища а ж по Карпати й Тису, на схід... 
Я перестала розуміти його, а він, здавалося, тягнув 
мене за собою по западнях свого хворого інте
лекту... Я бачила, як його трагічно поламані крила 
волічуться в бризках крови по землі... Нагадався 
мені чогось »Демон« Врубеля... 
З початком травня 1916 року я була знову у Льво
ві. В один ясний, теплий день, коли тим, що ки
дають світ, дуже шкода його краси, я пішла з моїм 
молодшим сином Ярославом, тоді українським січо
вим стрільцем, Еідвідати недужого. У майже порож
ній кімнаті — нас увів д-р Карло Бандрівський — 
вузьке залізне ліжко, біля печі — закутаний у плед 
Франко. 
—• Знаєте? — закликав з місця, — тоді, як ви були 
в Захисті, я мало вночі від схвильовання не вмер. 
— Чи не хочете часом стати поетом? — питав різко 
мого сина. — Шевцем будьте, не поетом! Мене по
шанували ювілеєм, та я б волів, щоб оце відро ось 
було вилите впору, як усі ювілеї на світі... 
З усієї поведінки було видно досаду на здорових 
людей, сум за втікаючим життям, гіркоту та гостру 
іронію. Настрій ставав нестерпний, і я не продов
жувала відвідин понад конечне. Тут уже царила 
смерть, і я знала, що бачила Франка востаннє. 

Професор Бюґеляйзен, визначний польоніст, 
друг поета, якого повідомлено у три тижні пізніше 
про смерть Франка, 28-го травня 1916 року, застав 
його тіло, накрите подертим простиралом. Не було 
в хаті цілої ряднини, щоб кинути її на покійного. 
— Так умирає геній великого народу, — сказав 
проф. Бюґеляйзен над смертним ложем людини, 
о неї же Україна много постогна... 

Давно тому, а здається, що вчора бачила 
я Франка, його обличчя, сухе й потемніле, як різьба 
із старої слонової кости. Давно тому Каменяр до
лота С. Литвиненка домінує над Личаківським 
цвинтарем, проте я маю враження, що ось-ось, і я 
почую біля себе такий знайомий голос поета, від 
якого до глибини стрепенеться моє серце. 

К. Гриневичева 

Преображення Господнє 
Візантійський емаль на золоті, X l i стор. 
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Є В Г Е Н М А Л А Н Ю К 

Вірші цього циклу (початок див. »Арка< ч. 6) взято 
а 'досі надрукованих творів автора, що знайшлися 
тепер в розпорядженні редакції »Арка« . 

6. 

Не попрощалися і розійшлись, 
І ти тепер — у вітрі, зорях, віршах. 
Земля все та ж, і люди, як колись, 
Лиш наша путь стає і довша, й ширша, 

Так ширша, що й згубитися всамраз. 
Бо вже нема ні знаків, ні законів: 
Куліш замовк, в »Кобзар« вернувсь Тарас. 
З тайги не чути безіменних сконів. 

Тих, що могли пророкувать, — нема, 
А тих, що зроджувались, — в лоні вбито. 

І роки попеліють крадькома 
Без зор, без догмату, без заповіту. 

27.VJ.II. 

Так марилось: п'янкі, нічні слова 
У душній тьмі, а межи нас — нікого. 
Ні спогаду, ні тіні... Лиш сплива 
Серпнева ніч. Лиш святочно і строго 
Сузір'я тчуть свого довічну путь. 
Б один акорд злились душа і тіло. 
В один... 

Ні, забагато захотіла 
Палка уява — ні, втекти! забуть! 

Все повертається. Все метиться. Все 
Йде колами і душить кожним колом. 
Рокований тягар ізнов несе 
І вирок проголошує: ніколи. 
І ночі всі вертаються, і всі 
Нічні слова ось пам'ять знов диктує, 
І пестощі повторює... 

І всує 

Молитись мстивій і страшній красі. 

11.IX. 

Холодне сонце з-за сувоїв хмар, 
Мов мертва молодість, мов все минуле. 
Як страшно від уявлень і примар, 
Від снів, оман, від всього, що заснуло 
Й, здавалось, спить навіки. 

Ні, дарма! 
Ось все збудилося, щоб повернутись знову. 
Холодне сонце. В далині — зима. 
І чим зустріть цю радість чорноброву? 

27. VII I . 
9. 

Осінній парк, і ще одне розстання, 
І строфи Рільке — 

Ах, чому не дощ? 
Чом цей нещадний попіл умирання 
І далечінь ще не відбутих прощ? 
Суха листва, покорчена від спеки, 
Зів'ялі квіти, спалена трава. 
Скажений вересню, ти — вісник небезпеки: 
Тікать, втекти, ще поки не урвавсь 
Останній стиск, останній стиск долоні, 
Останній зідх. . 

Натягнена струна 
Іще тремтить. Та в ж е срібляться скроні. 
І тухне неповторена весна. 
15.ІХ. 

10. 
Мій серпень буде дівчина — не ти. 
Занадто в тобі спогадів і яду, 
І що ж тобі ці в ;рші і листи, 
Ця пісня болю в шумі водоспаду? 
Тебе чекає ванна і готель, 
І чергове повторення обряду, 
Мене ж — гірський потік і серед скель 
Сріблястий цвіт із зоряного саду. 
29.VIII. 

К. Ф. М А Є Р 

НОВОРІЧНІ дзвони 
Піднеслись в повітрі дзвони слави, 
Вітер легко гне їх, наче трави. 

Перші зови тихо відлунали — 
Та з глибин нові бринять кимвали. 

Натовпи гудучі йдуть без краю, 
І без меж прибій громів зростає, 

З німецької М. Орест 

IĄ 
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Є В Г Е Н О Л Е Н С Ь К И Й 

Д Е Щ О П Р О » Р І З Д В Я Н Е « В М У З И Ц І 
»Та тут чудасія, мосьпане* 

М. Гоголь 
узика, як відомо, не належить до числа 
тих мистецтв, в яких зв'язок художньої 
думки з об'єктами наочного виступає як са
моочевидний. Навпаки, особливо в так зв. 

»чистій«, інструментальній музиці, позбавленій 
будь-якої участи слова, зв'язок цей надто віддале
ний і нелегко піддається аналізі. Одначе історія му
зичної творчости викриває багато залежностей, а 
часто навіть прямих запозичань із різних джерел 
життя. 
В ж е давно звернено увагу на зв'язок мелосу й ін
тонації з тим ооразним змістом, що репрезентує да
на музиках Кожна доба в цьому сенсі виробляє пев
ну суму »символічних« інтонацій, «звукових фор
муле, що витворюються в незмінному співзвуччі з 
пев-лими поетичними образами й ідеями чи з кон
кретним відчуттям (зоровим, моторним, філософіч
но-психологічним тощо) або з виявленням афектїв 
чи різноманітних емоційних станів. Так у музиці 
виробляються дуже міцні асоціації, що не поступа
ються певності мовної семантики. В зв'язку з цим 
звуковий образ — інтонація, що дістала значення 
зорового образу чи конкретного відчуття, викликає 
відповідні йому уяви. На потвердження цього мож
на було б послатись на численні приклади ще, ска
жімо, з історії венеційської опери, французької 
кантати й опери (XVII—XVII I ст.), на романтичну 
оперу чи програмову музику тощо. Але найпоказо-
віші в цьому Ваіґнерові образотворчі формули — ла
су, вогню, чи звукові майже »штампи« європейської 
музики — моря, зимової хуґи, »сходу«, »Еспан;ї« 
тощо. 
Одним із такого типу «конкретних відчуттів«, що 
живили в минулому і живлять у сучасному силу 
уяв музики, є та атмосфера різдвяного, яка завжди 
пов'язується з уявленням про різдвяні звичаїї й об
ряди. 
Тематичний склад цих уявлень, відповідний їм ду
шевний попит і особливо відчуття звукової сторони 
«різдвяного» — визначає основні межі їх творчого 
перевтілення. 
В основному мистецький комплекс різдвяного в му. 
зиціі це •— з одного- боку — зимовий, різдвяний пей
заж з його казковою вечірньою грою зоряного, мі
сячного неба й снігового покрову, з його морозним 
і ясним днем, коли від соняшного блиску болять очі. 
а серед тиші чути тільки скрип снігу, що відлуню
ється в далечині і т. д. З другого —• хатня атмосфе
ра -родинного' затишку з його обрядовим церемоніа
лом, з колядками, ворожінням, ялинкою, з ніби весь 
час настороженим чеканням надзвичайного — наї-
родження Христа-Правди — Найсвітлішого в житті. 
Саме в Свят-вечір відроджувалась споконвічна 
мрія про нєчувані краї, про хвилююче, небачене 
життя. В своїй уяві людина шукала ключа до таєм
ниць, що її оточують, до таємниць своєї власної 
природи. Буденна тиша млявого зимового життя 
збуджувала людину творити серед природного сві
ту інший — казковий, і в ньому шукати задоволен
ня своїх уявлень. Так на Різдвяні свята уяваї й ро
зум особливо насичувались вигадкою. Фантастика 
стає чи не найулюбленішим тлом, на якому розгор
таються уяви різдвяного. 

Історично склалось так, що західньоеєропейська 
музика розмірно мало відгукувалась на1 ці колізії. 
Щоправда, X V I I I стел, знає багату музичну літера
туру типу «Різдвяних мес«, серед якої знаходимо 

твори «айвидатиіших композиторів, зокрема Йогана 
Себастьяна Баха, але це твори більше лляну етич
но-філософських роздумав над долею світу і люди
ни, ніж емоційна лірика інтимію-різдвяних почут
тів. Можливо, лише Гайднова ораторія «Пори ро-
ку«, з її зимовим фіналом, із сценою різдвяного во
рожіння, —• найзначніший акт творчої уваги ком
позитора до різдвяного. 
Далеко більше мотиви різдвяного закоренилися в 
європейському романтизмі і-оі половини минулого 
століття, з його спрямованістю до народного побу
ту, до суб'єктивістичних емоцій. Але й тут різдвя
не знаходить своє відоораження лише через низку 
аооц.ятиених зв 'язків, зокрема в суб'єктивній лі
риці камерної пісні з її тематикою зимових пейзаі-
жі,в, сюжетною фантастикою, задушевною інтим
ністю тощо... 
Зате в слов'янській музиці і, особливо, в українсь
кій різдвяне становить чи не один із основних мо
тивів. Можливо тому, що ми більш зберегли тра
диції, можливо тому, що саме обрядова традиція 
виявилась у нас найміцнішою, можливо, нарешті, 
тому, що наше мистецтво довгий час було приму
шене мовчати, завдяки цьому привчилось стриму
вати прояви бурхливого індивідуалізму з його скеп
тицизмом, іронією, патетизмом, навчилось зосере
джуватись, заховувати свої духовні вагання й запе
речування, — для нас центральними темами стали 
лірика, селянські колізії, трохи наївні захоплення 
і, головне, —• мрії — прогресивна фантастика. 

Насамперед, українська усна музична традиція — 
фолкльор — розвинула найбагатшу галузь обря
дової пісні і, зокрема, різдвяної — колядки, ще
дрівки і особливу групу нашвдраматичних музич
них рецитацій типу новорічних »Маланок«, »кози« 
тощо. 
їх об'єктивний мистецький сенс у тому, щоб внести 
в мирний біг життя відчування святковости, радість 
життя, незвичність: ніч і день, світло і темрява, 
добро і зло, праця і відпочинок, радість d печаль, 
дійсність і казка — ось ті стани, які викликають 
хвилювання, підігрівають кров, кличуть до твор
чих шукань, запліднюють багатство образів, ство
рюють ту атмосферу, яка так геніяльно відтворена 
в «Різдвяній ночі« Гоголя. 
Колядки, як і взагалі обрядові шені, — найдавніші 
зразки пісенної культури нашого народу. В них 
збереглися риси ще того цільного світогляду най
давнішої людини, коли об'єктивні мистецькі варто
сті відігравали виняткову ролю в формуванні пов
ноцінних якостей людини, бувши виявом схильнс-
сти нашого народу до світлого, діонісійського сприй
мання світу. Очевидно, виникання і кристалізація 
їх виразних засобів межує з тим часом, коли з ре
цитацій на одному тоні ще без чіткого усвідомлення 
розміреносте інтервальних ходів (ґлісандовий рух 
мелодій по близьких, суоідеих звуках) закріплю
вались кварта і квінта, як природні межі підви
щення і пониження голосу з заповненням їх про
міжними (вузькими) ходами. Вибагливість ритміки 
колядок — іноді наштовхує на далекі аналогії з 
гетерофонією. 

Ця ще напіворганізовава стихія непереборної по
треби виспівати свій хист — звукова, гра в кращому 
сенсі цього поняття — криє в собі невичерпні скар
би відчуттів. 
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Фантастика як джерело вального іроз'язання на 
власну користь цих відчуттів, гумор як усвідомлен
ня легкости такої розв'язки (навіть чорт, якому «од
на лише ніч залишається вештатись на білому сві
тів, замість того, щоб спокушати людей, сам одурю
ється) —• тепер робляться основною тенденцією ІВ 
розвитку різдвяного. Музика все більше й більше 
звертається до цих. джерел. Фантастика і тумор, ви
робляють ті сталі «звукові формули», семантика 
яких не залишає сумніву в їх певності. 
Найзначнішими зразками такого типу «звукових 
формул« з семантикою різдвяного в нашій музиці 
е Лисенкова «Різдвяна ніч« з її величезною кіль
кістю колядок, що ними користується композитор, 
намагаючись відтворити потрібний кольорит. Особ
ливо показова щодо цього 2-га картина 1-ї дії, де 
весела колядка «Чи дома, дома бідная вдова«в чолозі-
чому хорі сполучається з протяжною колядкою жі 

ночого хору: «Ой, співали тут янголи*. Своєрідність 
інтонацій, їх ладо-тональна і метро-ритмічна будова 
(зокремаї переважно стихія т. зв. зідхаючих ритмів 
протягом усієї опери), — все тут спрямоване на те, 
щоб забезпечити цю «семантику різдвяного». 
Поруч того Лисенко, перший у нашій музиці, нама
гається також закріпити сталість відчуття фанта
стичного, звергаючись У цих випадках до незвичай
них для нього фарб і засобів — зокрема на почат
ку «Чарівного сну« з «Утопленої* (прикінцева части
на 3-го акту) з його так зв. збільшеними тризвука
ми, чи то в »Ноктюрн.і« («Танець золотих снїв«), чи 
в 'музиці до п'єси «Чарівний сон«. 
Так в українській музиці починає складатись від
повідна звукова семантика різдвяного, що невдовзі 
напевне витворить своєрідний, мало відчутний у му
зиці інших народів, свій льокальний кольорит, свої 
сталі звукові формули. 

Є. Оленський 

Б о ж а Мати — м о з а ї к а С о ф і й с ь к о г о С о б о р у в Києв і , X I ст . 
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У Л А С С А М Ч У К 

Д І В О Ч А К І М Н А Т А Л О Х А Н С Ь К И Х 
Уривок з І тому роману »Ост« 

е більше розмов і далеко пізніше по півно
чі велося на половині дівчат. Дівзча кімна
та у самому куті будинку з вікнами на схід 
і південь, просто у сад. Перед вікнами 

клюмби з квітами і трохи далі кущі червоних 
вишень. Кімната простора, висока, з тонки
ми стінами і великими подвійними вікнами. 
Ліжка залізні, білі з мосяжними ґратками і дро
тяними сітками. Подушки білі, такі, як любить 
Марія Олександрівна, пухові. Ковдри також пухо
ві, стебновані, ясночервоного густого шовку в білих 
мєрежкових наволочках. Ліжка стоять насупроти, 
між ними туалетний стіл з великим потрійним 
дзеркалом і два нічні столики. Біля дверей біла, з 
золотими візерунками рококована канапа з бла
китною спинкою і такий саме столик. Дві шафи на 
одяг доповнюють умебльовання. На стінах малюн
ки: коні, собаки, панни в довгих сукнях. Масковий 
баль в якомусь венеційському паляці. Все це не
погані копії і непоганих майстрів, більшість приве
зене з Києва та Петрограду. Маленькі дрібнички 
з порцеляни, дрібнички туалету, пудри, креми, коль-
онські води, гребінці та щітки. Поміст застелений 
килимком місцевого виробу з рослинними полтав
ськими взірцями. 
Ольга недхненна, свіжа, напружена. Очі її бистро 
матері, що була у Демідових. У них там гості. Це 
ті самі, що в них минулої ночі згорів маєток. Нічо
го. Вони нічого собі з того не роблять. Вони ще ма
ють досить. 
Ольга надхненна, свіжа, напружена. Очі її бистро 
бігають і сяють справжнім огнем. Щоки пашать, 
горять, червоніють здалека. Рухи її ще швидші. 
— Ні, ні, ні! Я вже, мамо, вечеряла. 
Пішла одразу до себе. Мар'яна була сама. Менша 
лямпа в рожевому абажурі тьмяно світилася. Ма
р'яна була в ж е в ліжку, лежала горілиць, думала, 
їй було трохи душно, розкрилась. Мереживо со
рочки пінно здіймалось. Ольга ввірвалась, кину
лась до Мар'яни, уткнула голову в мереживо на 
грудях сестри і сильно, сильно заридала. 
— Що з тобою? Ольго? — схвильовано проговори
ла Мар'яна, обняла сестру, гладила її по розсипа
ному, буйному волоссю. Ольга підняла голову. 
Сльози текли по її щоках. 
— Мар'яно! Це від щастя! Сестро! 
І вона знов плакала, плечі її здригались, потім 
так само несподівано зірвалась на ноги, підібрала 
довгу сукню і закрутилась по килимі, наспівуючи 
вальс Штравса. При цьому вона сміялась, співала 
і знов сміялась. Щоки все ще в сльозах. Мар'яна 
дивилась на неї здивовано, трохи збентежено. До
гадувалась, що є з нею, і побоювалась, чи це дійсно 
так. 
— Мар'яно! — швидко казала Ольга. Не роздягаю
чись лягла горілиць на м'яку білу, розстелену 
постіль. — Ти в ж е будеш жінка. Тобі не страшно? 
— Чого? ; 

— Ну, так, взагалі. Ти знаєш? Я сама поганяла. 
— Що? 
— Коні. Андрій мені дозволив правити кіньми. Пре
красно. Трохи мерзли руки. 
—• І ви не перекинулись? 
— Навпаки. Ми проїхали до самого Демидізського 

лісу. Який чудовий, сильний ліс! Які дуби! Яка 
печувана розкіш! А яка там чудова смерекова алея, 
що веде до ліоничівки! 
--• Ви там, Ольго, були? 
— Були. 
• - В лісничівці? 

Мгу . 
— Боже, Боже! — вирвалось у Мар'яни. — Хто ж 
там ще був з вами? 

- Я. 
— А більше нікого? 
- - Андрій. 

Ви двоє? 
Умгу. 

Мар'яна раптом замовкла. Ольга знов кинулась до 
сестри, обняла її і міцно, міцно цілувала. 
—- Мар'яно, серденько. Все було дуже гарно. Я ду
же тішуся. Як у романі. Ні. Як у справжній казці. 
Сани, коні, оараниця, блискуча дорога, оілий сніг, 
ліс, старі дуби, смереки, довга, зелена зі снігом 
алея, і нарешті сіра, чудова вілла. І ти знаєш? Т е 
пер зовсім порожня, всі вікна вибиті, всі двері ви
рвані, всі меолі розоиті, всі печі розвалені — скло, 
сміття, кусні порцеляни. Найгірше кусні роялю, бі
лі клявшіі і поплутані струни. По HIM, видно, били 
сокирою. А Андрій стояв у довгій шубі на порозі 
і своїм соковитим голосом деклямував з Одіссеї. 
Потім він ходив від вікна до вікна і казав: тут 
стояла шовкова канапа, на якій сидів Чайковський 
і оповідав про ані Орських котів. Тут був мольберт, 
на якому Репін писав свою відьму. Тут був Чехов, 
Винниченко і навіть сам граф Толстой. І тут також 
засідали якісь підпільники, революціонери. Граф 
Демідов звозив сюди з усіх кінців Росії все, що 
тільки могло хвилювати людський дух. Андрій про 
це чудово казав. Я так не потраплю. Ми потім стоя
ли побіч у широкому вікні величезної веранди, а 
перед нами стирчали обломані рештки пальм, вкри
ті снігом. Направо, наліво і просто до самого густо
го лісу стрільчасто бігли три алеї. Широким овалом 
з-під снігу випинались обриси клюмб, брамки по
мерзлих рож, що творили початок алей, розбиті 
білі лавиці, якісь мармурові рештки, мабуть, німф 
чи богинь, щось на подобу клясичних руїн, які ми 
бачили на малюнках »Ніви«,. Боже, яка краса! 
І зовсім, зовсім тихо. Ніби на цвинтарі. 

Але я нічого не хотіла більше. Ми ходили по 
кімнатах з прекрасними пляфонами. Андрій пояс
нював мені алегорії, я мовчала, Андрій піднімав 
черепки саксонської порцеляни, якісь кришталеві, 
барвисті кусники, Андрій все це знає. Це, каже, бо-
гемське скло. Це, каже, візерунки відомих фресок 
якогось там майстра. Це, каже, рештки китайських 
ваз, що стояли просто на паркеті, мабуть, з квітами. 
А найцікавіше в бібліотеці. Які там книги були! 
Андрій показав мені зразки папіруса, і він каже , 
що це справжній з Єгипту з якимись написами. Ру
кописи розсипані просто в смітті. Андрій каже, що 
то напевно рукопис Буніна чи Купріна, він знає їх 
руку. Товсті, сильні томи в пергамені —• Божествен
на Комедія Дакте, Шекспір, французькі клясики 
в оригіналі; Боже, що там тільки було. І все роз
бите, через вікно навіяло снігу, все мокре, альбом 
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ватиканеького музею з чудовими копіями замерз у 
калюжі, і через лід ми розглядали стелю Сікстин-. 
ської каплиці. 
— Я ніколи, ніколи не думала, що зовсім, зовсім 
недалеко від нас існує така оіолютека. Ми ще дов
го, Мар'яно, ходили, заглядали до ванн, до убираль
ні, оглядали рештки зимового саду, поломані оле
андри, машолії. Потім пішли на горище, вилізли на 
вежу, з якої можна бачити величезний ліс і дале
ко, далеко Дніпро. Але ми Дніпра не бачили, бо 
робилось уже темно і обрії затягнуті поволокою 
туману. Ми тільки бачили зверху великий, темний 
ліс. Це бір. Він тягнеться вздовж Дніпра по пригір
ках. Мені особливо подобались дуби. Величезні ста
рі дуои. Андрій каже, що вони тягнуться ген аж 
десь туди, до Межигір'я. Андрій оповідав мені, що 
ті дуби особливо прекрасні над Дніпром. Як чудово 
Андрій про це казав: каже, . полчища, ніби стара 
рать. Тут також стояли гради, і пам'ятаєш, каже, 
як на одному такому і раді стояла Ярославна і пла
кала по своєму князеві, що пішов в похід проти по
ловців. Андрій все це знає. Ах, Мар'яно! На тій 
вежі! Ти такого не можеш розуміти. Ми були там 
самі, як двоє птахів. З лісу долітали до нас дзвінкі 
оклики круків. Кро, кро, крої — який у них звуч
ний голос. Андрій казав: вслухайся, як крячуть 
круки; Кро, кро: кро! і дійсно. 
—• Унизу ми знов блукали до самого смерку. Мені 
було вже холоднувато, і ми розтопили ватран. Анд
рій знайшов розоитки меолів — ми сиділи у поло-
маних вольтерівських сротелях і підкладали до вог
ню шматки кавказької о горіху, карельської бере
зи, червоної американської сосни. Чи можеш ти та
ке розуміти? Як в казці. Просто, як у справжній 
казці аио в якомусь фантастичному фільмі. Ватран 
був частково розоитии. Андрій казав, що це оув 
справленій італійський мармур. Він показував мені 
зразки зеленого малахіту з ^ралу. Це була якась 
чудернацька підставка для книг чи щось подіоне. 
Ми принесли собі кілька ілюстрованих французь
ких журналів і, при світлі каміну, розглядали 
люврський музей, розкопи Тутанггамерового гробу, 
пустиню Гобі, балет Фолі-Берже. Ах, яка прекрасна 
Айседора Дункан, босоніжка, в балеті »Інтернаціо
нал». Яка патетика! Навіть на малюнках можна це 
відчути, і Андрій був здивований, коли довідався, 
що я про це в ж е досить багато знаю. 
— Ти можеш уявити собі темноту, ватран, обриси 
розбитих речей, смуги сяйва, що бігає, стрибає, зни
кає, то знов виблискує. Я не могла собі уявити, 
що Андрій може щось таке придумати. А ти? Ти 
могла б'.' А який був сам Андрій! Він мав вигляд 
сердитого тигра. Я навіть дивувалась, але не пита
ла чого. Він і так був прекрасний. Брав в руки кни
ги, дивився, і я помітила довгі, костисті пальці. По
тім сердито кидав книгу назад на купу. «Поглянь, 
Ольго 1 Дивись!» — вказував він мені на діри в сті
ні. Це хтось стріляв. Тут, каже, оселилась якась 
большевицька банда. Це, каже, вони стріляли — 
чому і для чого? Хіба з надміру щастя. 
— Тут, кахсе, колись давали прекрасні концерти. 
Приїжджали навіть з Петрограду. Заля дійсно ду
ж е звучна, навіть тепер, без вікон. Чудовий пля-
фон — щось в роді небес у синюватих розводах в 
стилі ампір. Було так шкода кидати, я мала чудо
вий настрій і помітила, як Андрій біля дверей при 
виході підняв за мною руку. Це я помітила по тіні ' 
на стіні. У мене завмерло серце. Відчула тільки 
зовсім легкий дотик, рука сховзнула по талії і впа
ла десь. І більше він не наважився ні на що. Вий
шли. Сіли в сани і мовчки від'їхали. 
Мар'яна уважно слухала. До її свідомости врива
лась згадка про їх проїзди з Іваном. Робилось 
шкода. Іван і Андрій. Ольга стільки сказала. Анд
рій заповнив цілу кімнату, уяву, простір, час. Оль
га горіла вогнем ватрану, була надхненна. Мар'яна 
мовчки, напружено дивилась, ловила уривки свого 
і сестри почуття. 
- - Ти знаєш, — казала Ольга, присівши на ліжко 

сестри, — я мушу бути цілком справедлива. Андрій 
уміє сказати думку. У нього все знаходить стиль 
і оораз. Він діє. Вія, наприклад, співає вірші з 
Одіссеї, показує мені листівки «демона й Тамари« 
і при тому розкладає все на окремі картини. Він по
стійно хвилює уяву, Мар'яно. Інколи, наприклад, 
він підходить. Я, знаєш, трохи химерна. Я ще над
то дітлах, і, знаєш, батько завжди наводив нам, як 
приклад, всіляких революціонерок. Свобода слова, 
думки, руху. Батько не раз сміявся з дівочих ін
ститутів. Я вийшла трохи не така, як усі дізчата, 
але Андрій приводить мене до якогось порядку. 
З ним я не можу бути химерною. Він мені каже ви
разно. Ні, не словами, а діями: будь, каже, перед
усім нормальною, здоровою людиною. Це всі вони, 
Морози, так. Ти не помітила? І це добре, що ти бу
деш жінкою одного з них. Андрій у них зовсім по
дібний на свою матір, Він сам казав про це, і, 
здається, йому це дуже подобається. А ти помітила, 
як він танцює.' Яка у нього легкість, хоча по суті 
він досить тяжкий, як і всі вони. Ти зрештою 
знаєш. А далеко ти з ним тоді забігла? 

— На коньках? —• поважно перепитала Мар'яна. 
• Так. 

— До самого Дніпра. 
— Ну, ви ж і летіли. Як вітер. А й ти прекрасно 
йдеш. Я слідкувала за вашими рухами ;— прекрас
но. Ти вмієш, Мар'яно. 
— А знаєш що ще є? Це просто диво. Андрій від 
мене вимагає розмовляти з ним по-українськи. 
— • Так? — кинула байдуже Мар'яна. 
— Ну, як? Скажи: ну, як? Я ж не потраплю вимо
вити на тій мові ні одного слова. Ніколи в житті 
не говорила: а головне, це переконання. Мені ж 
було цілком виразно знано, що мова та, це мова ни
зів, народу в масі, мужиків, і то малоросійських. Це 
ті прекрасні, кращі, може найкращі мужики, з усіх 
російських. Це заповідник, і саме якраз, Мар'яно, 
тому не можу я говорити на тій мові. Що скаже 
моя російська гордість? Я думала, що мова та зо
станеться в низах і там дзвенітиме, як екзотика 
нашої різновидносте. І чому зненацька говорити 
нею? Це все одно, що поворот назад чи лізти про
сто в землю. 
— Але Андрій настоює. І ти знаєш його наполегли
вість. Це просто неухильність. Він продеклямував 
мені серію віршів тією мовою. Нічого. Навіть доб
ре. М'яко. Я вслухалася в слова. Розпливчастість. 
Здається, що кожне слово обгорнуте у вату. Якась 
пародія на справжню мову. І я цікава, чому це так? 
Ти ж, мабуть, не раз і щодня чула, як говорять 
люди з села. І нічого. Не звертала уваги. А в устах 
Андрія... Він прочитав мені якусь байку про Арі-
стотеля й Аглаю — філософа і може куртизанку. 
«Тільки мудрість, наука і старші літа подають про
ти неї міцного щита«. Літа. Лі-ііта. По-руськи бу
ло б »ґада« —• два рази а, а там і і потім тільки а. 
Але я думаю, що не треба говорити по-українськи. 
А ти? 
— В Морозів ця мова неминуча. 
— Алеж Іван майже ніколи нею не говорить. І він 
не хоче. 
— Там все ще не Іван командує, а старий Григор. 
— А я тобі, Мар'яно, скажу, що там командує Анд
рій! 
— Тим більше. 
Ольга лиш маленьку хвилинку подумала. 
— Я думала про це. І дуже шкода. 
— Чому ? 
— Не знаю, як сказати. Це просто відчуття. Це, ма
буть, революція. 
— Ольгої Що ти кажеш? 
— А що буде з нашим балем? — перекинула Ольга 
розмеву на інше. 
- Ну, підемо. 
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— Я хотіла б мати щось нове. Це ж для мене буде 
вперше. Я питала Андрія, що він про цей вечір ду
має. Каже, що буде на вечорі і буде танцювати. 
Я питала, чи він любить взагалі танці. Каже, так. 
—. Ольго! Вже дуже пізно. Лягай. Я буду також 
спати. 
Ольга ще раз обняла Мар'яну і ще раз її обцілу
вала. 
— Йди, йди, йди! — каже Мар'яна. Вона не звикла 
по таких виливів чуття. Зрештою до цього часу ні
чого подібного між ними не практикувалось. 
Ольга почала поволі, з перервами роздягатись. 

Є Р О Н И М 

Скидала з себе одну річ за одною, зупинялася пе
ред дзеркалом, придивлялася до своїх рук чи ніг, 
інколи посміхалася. Потім довго чесала волосся, ми
ла зуби, руки і нарешті лягла. І вже в постелі, 
прикриваючись, проговорила: 

— А, знаєш, Андрій обіцяв завтра до нас заїхати. 
Не дістала відповіді на ці свої слова, повернулась, 
гідхнула, поклала руку під щоку, кілька разів за
плющила очі і знов розплющила. Поверталася ще 
кілька разів — направо, наліво, горілиць, зідхала, 
перебійно схлипувала, і десь зовсім над ранок у 
дівочій кімнаті Лоханських стало тихо. 

У. Самчук 

З ЛІТОПИСУ 
I I I 

...Що. що таке? Невже лише 
причулось? 

За спиною неначе кпин і сміх, 
і вогник свічки мов рукою здуло. 
Невже заснув? Невже ввійшов 

у гріх? 
Таї мав же ж я акафиста 

Пречистій 
ще прочитати перед сном. І от 
заснув, за'снув, неначе вепр 

у листі, 
який не знає ніяких турбот! 

А вже крізь ґрати просвіт 
поранковий, 

бліде видноколо баварських лук. 
Я б'ю поклон останній, сороковий, 
і, взявши патерицю і клобук, 

виходжу з келії. Вітрець волого 
дме з заходу мені в лице, в рукав, 
мов розважаючи мене, старого 
і під кущем мов щиглик заспівав. 

О , Боже, і таке мале створіння 
от, як уміє, шле Тобі хвалу! 
«•Будь славен за життя, красу, 

цвітіння!» 
Дай і мені ще зріти світ, молю! 

Дай ще схилятись над бруньками 
б е з у , 

не наглядітися от, як тепер; 
із світлом у душі йти на трапезу, 
поміж братів в Христі і між 

сестер! 

Кришок труснувши рештки із 
кишені 

і побажавши добрий день 
пташкам, 

йду до- трапезної і хліб щоденний 
преломлюю й насичуюся сам. 
Та що це? — Шепіт, погляд злий 

•іскоса. 
Чи з'їв я хліба більш, ніж свій 

шматок? 
І вже мої уста пробачень просять, 
і відставляю в бік води ковток. 

Розглянусь пильно. Ні, не милять 
очі: 

сусід сусіду дивиться в таріль 
і в ньому більше, ніж у свому, 

очить. 
Збентежений виходжу я відтіль. 

Що, люба братіє, з тобою сталось? 
В тобі вселивсь чревоугідддя дух, 
дух заздрости. І вже бракує мало, 
щоб другому ти не бажала й трух. 

І як це, що я досі не помітив 
диявола в прообразі своїм, 
спокон у втіленні людському? 

Світе, 
не осінив себе хрестом святим? 

Чи не хотів я досі помічати 
прояву ту з копитом і хвостом? 
Дивись, а він, диявол волохатий, 
заліз в щербинку кожну і в залом! 

Пригадую, він вже давно між 
нами: 

коли життя з нас кожен рятував 
заі всяку ціну. Як? — ніхто не 

тямив, 
лиш далі від заглади і заграв. 

Він був тоді ж, коли усяк для 
себе 

тягнув «кбільше і що тільки міг 
і то без жадної, либонь, потреби. 
І тут він вкрс-чив з нами за поріг. 

У душу здири вліз, немов шуліка, 
полигачеві в безсором очей. 
Та це ж його, нечистого це пиха> 
у праці тій про патрія, ачей! 

Так, так! Він там, в тій купі 
прокламацій, 

де жаден чин, лиш меля язиком, 
у підшуку усеможливих рацій, 
зневаг, брехні — всього, всього 

гуртом. 

Він там, — під покривалами 
амбіцій. 

Там вже така нечиста каламуть, 
що прості серцем, духом ниці, 
де правдаї, лож — ніяк не 

розберуть. 

1 там, де не відважившись 
одкрито, 

хтось найсвятішее тайки ганьбить 
і з ремесла про патрія корито 
зробив для себе... Ченче, досить, 

цить! 

І знову согрішив я, окаянний, 
і світ мене впіймав земний. 
Іди ж псалом читагги покаянний, 
поклони перед Спасом бий! 

IV 
Надворі падає сніжок біленький 
і простеляє чисту пелену. 
...Я вдома, вдома! Милі руки 

неньки 
мене малого вговтують до сну. 

І колисанка-річка смарагдова, 
по ній пливе рожеве човенце... 
Плисти, плисти б, ох, ще раз 

нею, знову 
тулить до матінчиних рук лице! 

...А цілий світ, як писанка, 
яскравий. 

Він йде з тобою і за межі сну. 
Там веселкові мерехтять заграви, 
пливеш, пливеш у казку чарівну... 

Надворі падає сніжок біленький, 
а вже показувало на весну. 
Чомусь згадалося про руки 

неньки, 
чему ж — я відповісти вам не 

втну. 
Чи то та білість, дивна та чистота, 
що враз сніжинками злетіла нам, 
неначе Божа ласка до болота, 
щоб ми вняли небесним говіркам? 
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ffi, ні! Нам це ні трохи не 
поможе. 

Сніжинки, що -прикрашують едем, 
не вгледівши Твойого дару, Боже, 
закидаємо сміттям, розтовчем. 
Нема чого в ж е прикривати очі: 
ми розташуємо, як -вчора, крам 
і душ купівлю гендлярам охочим 
ми набиватимемо тут і там. 

А той колишній чистий світ 
дитинний 

не пригадає жаден, ні один. 
Та пощо і казеггь! — Той св-'т 

донині 
зберіг в душі хібащо бедуїн. 

Коли за світом тим, бува, 
затужиш, 

коли вже наш дочиста остогид, 
і схочеш бачити людину, — 

друже. 

хутчій в Аравію збирайся, їдь! 

Зустріне вітер, мов вода 
цистерни, 

очисгою для тіла і душі. 
І вгледиш світ новий, той світ без 

скверни, 
де вольна воля — стимул і рушій. 
Прощай, щасливче! Добра путь! 

З тобою. 

ні, не поїде приятель-чернець. 
хай серце жгнуло б тугою 

страшною, 
жалем хай зводило би нанівець, 

Нехай би й СЕМ в болото вгруз по 
вуха. 

тепер ченцеві все уже одно. 
Він ніби чує глас святого Духа, 
що тут йому лишатися дано. 
Коли ж уже призначено: в геєні 
пекельній очищатись нам усім, — 
О, Боже, з уст моїх не вийде пені, 
нехай горітиму, де й побратим! 

28. II . 1946 
Єроним 

Т О Д О С Ь О С Ь М А Ч К А 

» П С И Х І Ч Н А Р О З Р Я Д К А » 
Оповідання 

І - І І І Л О М Р Т П І П півтора від с. Носачева в неділю 
I U сидів під берестком у білій сорочці і в білих 
HJJ2§ (полотняних штанях молодий композитор Га-

красим Сокира років 25. Бересток цей був 
знаний усім, хто їздив Чорним Шляхом на станцію 
Цвітково, і хто їздив цим шляхом із Черкас на 
Умань. Тут дві дороги перехрещувались, і тут цей 
бересток зустрічав прохожих і проїжджих могут
ньою своєю зеленню і випроваджував шелестом 
поважного та вдумливого листу. 
Хлопець, видно, сюди навмисне прийшов і, видно, 
не перший раз. Він сидів і дивився понад смугою 
Куцівського шляху в долину. У всій його поставі 
почувалася самотня і скривджена дума. Очі були 
повні смутку і безмежного нікому не потрібного 
жалю, який держався в душі і прозорів там силою 
червневих полів. Ліворуч від шляху, що перебігав 
Матусівську долину, піднімався поволі гребінь по
лів і переходив у велику розкопану могилу... Кру
гом неї золотилися пшениці своєю неторкнутою мо
лодою недостиглою красою, та підпадьомкали пе
репелиці, ніби хвилюючи того кібця, що ширяв, 
повільно зламуючи височінь свого лету у золоті ни
зи і знов їх вигинаючи у блакитне і доброзичливе 
давнє українське небо. Сокира — це було вуличне 
прізвище, яке він одержав у Київській Грінченків-
ській Семінарії, коли він грав на роялі свій твір на 
випускнім екзамені »Туга за Красою». 
Тоді після всього підійшов до нього семінарський 
розбишака Грищенко і, тиснучи йому руку, сказав: 
«Ну, в ж е їй-богу ні одна українська сокира таїхих 
звуків не видавала з себе від часів Сагайдачного!». 
І пішло... Малеча, учителі, дівчата — всі його стали 
звати Сокирою. А він основний настрій свого тво
ру, не зважаючи на такий присуд, виявив уперто 
і настирливо спочатку перед товаришами семіна
ристами, а потім перед колеґами-учителями Заліз
ничної Бобринської школи майже одними словами: 
«Зрозумійте: єсть у нас сучасні письменники: Мо-
цюра і багато інших, і немає жадного твору для 
величної музичної композиції на зразок «Демона» 
або »Фавста«. Немає ні картин, ні настроїв у творах 
наших письменників, аби потягло душу на хвилі 
нгдхнення!«. Та слухачі йому ввічі відповідали глу
мом: «Сокирі не треба їх, бо вона слухає тільки де
рев'яною ручкою могутні настрої оточення... Хіба 

вона сприйме деревом або іржавим обухом чи по
щербленим гостряком ніжні вірші Кручини чи Мо-
цюри?.. Ніколи!«. 
І Сокира відвертався, переставав вітатися з своїми 
колегами. І дійшло до того, що він уже не мав кому 
скаржитися на мистецьку злидоту і став про це го
ворити учням під час лекцій. Педагогічна рада, до
відавшись таке, поставила за умову його перебу
вання викладачем абсолютну мовчанку перед учня
ми про своє лихо. Він не послухав, і його звільнили 
з праці. Опинившись дома, він нічого не робив у 
двері свого батька і матері, які з дочкою, а з його 
сестрою, зранку до вечора працювали у колгоспі, 
а Гарасим блукав мовчазно понад річкою Носачів-
кою або просиджував аж тут під берестком до піз
нього вечора. Коли ж його дома починали розпиту
вати рідні із скорботною турботою -і тихим селян
ським розпачем: «Що він собі думає, що нічого не 
робить і піде не служить учителем?.. Що он уже 
голова колгоспу, Чмир, допитується, чи він не ворог 
народу... Чи в його є якісь документи...», — то Со
кира ще скорботніше поглядав на рідних і, важко 
зідхнувши, виходив мовчки з хати, бо уважав, що 
вони нічого не зрозуміють із того, що б він не го
ворив. 

І ось у неділю, коли сонце підбилося під 10 годину 
і Гарасим сидів оце під берестком, то його вся роди
на була в хаті: батько коло столу різав тютюн ку
рити, а дочка замітала, здіймаючи прозорий пил, шо 
ворушився мільйонами світлих цяточок проти вікна, 
крізь яке сонце простягало проміння аіж до лежан
ки, — мати, засунувши у піч горщок з борщем, по
вернулася до старого і заговорила: «Старий!.. Лихо 
нам тяжке з нашою дитиною... Треба щось роби
ти?..». — »А що ти з ним зробиш?« — підвів голеву 
господар, тримаючи ніж неповорушно в руці, а лі
вою тиснучи до праника тютюн недер'заний... »Та 
що?.. Мені здається, що він не при собі... що в на
шій колгоспній недолі друга недоля лягла ще важ
чим тягарем на наші плечі. Щось робімо... Я вже 
казала жінці Чмиревій, а вона каже, що для таких, 
як в і ї , у Києві є будинок... Там їх доглядають і го
дують...«. — »Я теж говорив із головою колгоспу. 
І він мені сказав, що коли ми взавтра підемо на ро
боту, то він прийде і нишком подивиться, що Гара-
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сим робить...». — »Ох, Боже, Боже... Боже милосерд
ний, нехай іде.. Від цього наше горе не буде біль
шим і наше серце на буде менше краятись... Нехай 
іде... Ти звернув увагу, що він мережане рядно бере 
з собою в берег і не простеляє па траві, а напина 
на себе, немов колись рабини у синагозі, і щось го
ворить або співа чи до себе, чи до тополь та зерб 
над річкою... Горе, горе... Оце то довчився на посмі
ховище людське, а нам на горе превелике!..«. 
— »А коли я вчора хотіла взяти в його рядно...«, 
вмішалася дочкаї: »то він мені сказав так якось зо
зла: «Відчепися, — це моя тоґа; в такій одежі ко
лись ходили боги і демони!..« І не дав... І я збирала
ся про це вам казати, і боялася...«. Ці слова підкрес
лили остаточне рішення родини на надзвичайний 
вчинок... І всі почали з полегшенням кінчати свої 
справи, почуваючи серцем, як кожний окремо сил
кувався те зробити, чому сьогодні так легко гуртом 
довели краю. 

II. 
На другий день сестра і мати й батько Гарасиміе 
зранку пішли робити у колгосп, зачинивши за со
бою у двір ворота. Маленька хата, сніпками вкри
та, з чорногузячим гніздом на гребені, була трош
ки ніби похилена до берега. З причілка її обступали 
соняшники і кукурудза; а серед двору стара кри
ниця з журавлем блищала і мокрими цямринами, 
і кінцем журавлища до сонця. Із хати повз неї че
рез леваду аж до річки Носачівки тяглася між ви
сокою травою стежка і ворушилася, мов жива. І ку
ди не глянь, все було всипане росою, неначе жа
ринками, що вночі міняться і ворушаться над нами, 
тримаючися вітром на небі до самого ранку. А вран
ці знов горять і рухаються в гущині зелені разом 
з нею... І соняшники, і кукурудза, і криниця, і жу
равель, І трава на леваді, і сонце над усім селом 
вслухалися в свою свіжість і в свою красу, аби 
враіз зашуміти свідомістю того, що вони всі єсть ко
лір єдиного на світі почуття, що зветься щастя! 
Та всупереч загальному у природі настрою, трохи 
праворуч від хати Гарасимової підозріло чогось 
приїхали люди і зупинилися за кзчцами верболозу 
над річкою. Всіх на возі було четверо: самі чолові
ки. Віз був запряжений одним конем. Три з них по
злазили і, не звертаючи уваги уже на свою хуру, 
трохи відійшли від воза і полягали черевами на 
траву; і, мовчки вдивдяючися вперед, стали ждати. 
Коло них був і маленький білий цуцик, який лап
кою ворушив кульбабу і відбігав від неї то в один 
б'к, то в другий. І коли квітка затихала, він з т тлв 
її лапкою торкав і робив те саме, що і раніше. Під 
ними пролетіла скрекочучи сорока і сіла наї в^рбу 
на Гарасимовім городі. У березі крім цих живих 
істот, здавалося, уже нікого й не було. 
Аж ось із хати вийшов Гарасим з рядном під ру
кою; зачинивши за собою двері, він поважно попро
стував стежкою через двір до річки. Одежа на ньо
му була та сама, в якій він буэ 1 під берестком. 
І через те, що обличчя не голене було, над губою 
жовтіли маленькі вуса, і на щоках піднеслася пер
ша парость бороди, які ми часто спостерігаємо у хво
рих у лікарнях. Чуб нестрижений звисав одним 
жмутом на правий бік; з-під нього випиналося гар
не, високе чоло, і в. густих бровах ся л и надхненною 
ніжністю великі сірі 0«І 3 В'ДСВ'ТОМ чогось ясного 
і прекрасного, але потемнілого... Таке враження ви
кликає теплий і тихий літній день з захмареним 
сонцем тоді, коли він відбивається у спокійнім без 
настрою оці людини, чи у оці товаряки, чи у оці 
голуба... Але це так здавалося, бо якби протяжно 
подивилася чутлива душа у очі Сокипі. то во , т а б 
не стямилася від раптового болю, який перший раз 
почула б, але який з нею жив щохвилини, не даю
чи про себе знати нічим. 
Герист'м Сокира підійшов до річки і нашорошено 
оглянувся і, нічого для себе підозоілого не помітив
ши, взяв з-під пахви рядно, накинув його на себе 
так, як накидають керею наопашки: В І Д К И Н У В назад 
голову; простяг праву руку в напрямок другого бе

рега річки і спочатку тремтячим голосом, а потім 
все потужнішим почав співати: 

Я тот, которому внимала 
ты в полуночной тишине, 
чья мысль душе шептала, 
чью грусть ты смутно отгадала, 
чей образ видела во сне...«. 

Спів гарячими лунами загомонів берегами річки 
униз до Мелииківки і вверх до Цвіткова. Здавало
ся, що берегова пустка заспівала.... Тільки у мелодії 
бриніла не та туга, про яку говорили Лєрмонтові 
слова. Бо та туга уже була відома кожній освіче
ній душі; і кожний її може впізнати на найдаль
шому краю нашої планети. А ось цей розпач, що 
бринів у голосі Гарасимовім, то був лише власти
вий українській землі, ще українськими словами не 
взятий у повній глибині її історичного горя. І ось 
горе північного генія у широкій силі чужинецького 
слова спричинилося до иемірєнної задушевности і 
страшної потуги розпачу, що йшов з надх"Єчного 
юнацького серця, вродженого лоном української 
жінки. 
Голова колгоспу розповідав потім, що коли Гара-
сим спів"в. то він з таким напруженням слухав і з 
таким таємничим острахом, як колись було ще за 
царизни, коли він був школярем, так на нього дія
ли співи вдосвіта на Великдень , коли старий свя
щеник виголошував: »Да воскреснет Бог і расто
чаться вразі єго«, а хор відповідав: «Хоистос зос-
кресо із мептвих , смертіго смерть поправ і сущим 
во гробі ж ^ в о т дарував!«... Слухачі співу так само, 
як і сам співець, не чули і не бачили, як цуценятко, 
відбігши до воза і сівши під ним, гавкало від незро-
зуміння між верби; а сорока, злетівши з верби, кру
жляла над Герасимом скрекочучи. І я певен, що так 
і предки її колись кружляли у байраках над схо
ваною гайдамацькою піснею з тим чуттєвим змістом, 
якого ще ніхто в нас не втілив у сучасне наше сло
во і не доніс його між тямущі душі. Тільки оці на-
півхйжі птахи ще і понині лишаються слухачами і 
божевільних і- талановитих дітей України. Бо всі 
ми, знеможені турботами життя, не спромолші на 
увагу, аби під ногами помітити блиск золота між 
сліпучим сяйвом друзок скла з побитих вікон зруй
нованих осель. 

І коли Гарасим проказав слова своїм безмежним 
смутком: 

»Я опущусь на дно морское, 
Я полечу за облака, 
Я дам тебе все, все земное, 
люби меня...«, 

голова колгоспу Чмир схопився з трави, і в його 
руці блиснув ключ, мабуть, від продуктової комори 
і, швидко підійшовши до Гарасима і наставивши 
імпровізовану зброю, ніби револьвер, гнівно прохар
чав: »Ні з места... Стій, як стоїш!« Сш'вень урвав 
і став • дивитися на людину перед собою здивовано 
і нічого не розуміючи. І хоч голова колгоспу може 
згарячу і помилився, витягши ключа замість зброї; 
або може її в нього й не було, однаково ніхто не по
мітив цього, і ефект був все таки разючий. Напас
ник говорив: »Хто вам дав право у березі співати, 
та ще так голосно?.. На ввесь берег?.. Я питаюся, 
чому ніде не служите і не ходите на иоботу?.. З^раз 
відповідайте мені!«. А Гарасим: »Я думав, що я 
нікому не загажаю... Я нічого нікому злето не роб
лю... Я хочу їхати у Київ до поета Моцюри замови
ти оперу... Слова до українських мотивів... Бо су
часне українське горе ще не має слів... ще не має 
свого втілення... І мені здається, що тільки Моцюра 
це м о ж е зробити. Бо так, як ми бачимо велику бриг 
лу каменя, з якої може тямущий різьбар витесати 
людську радість і смутну людину... і цим може ви
зволити жг-ве людське серце з каменю, в якому во
но с"оконв ;ку пробуває... Так само тепер єсть наше 
людське горе по всій Україні, зібране з усіх кол-
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госпів у якісь одні людські груди, в один якийсь 
стогін... І він, цей стогін, не має ніякого значення, 
як і рев теляти, коли його ріжуть... Він матиме його 
тільки тоді, коли йому хтось дасть форму слова... 
візьме його у стрункий твір... Тоді він може піти як 
жива і розумна істота і по Україні і за кордон... 
І я гадаю, що це може зробити тільки Моцгора... 
І через те я ходив і думав... І нарешті вирішив зав
тра їхати до нього... Нехай створить з нашої туги 
твір українського слова так, як колись сотворив Вог 
чоловіка з глини, а я покладу на музику«... »Еге-ге, 
братіку, то я в ж е бачу, що ти за птиця«, чогось го
лова колгоспу перейшов на »ти«: «Бачу куди гнеш... 
ач: хоче, щоб про горе хтось писав! У нашому кол
госпі горя нема!.. Побачимо, що ти далі заспіваєш!..« 
І зараз же, обернувшись до воза, махнув рукою. 
На помах руки затупали ноги і зашуміла трава... 
показалися з-за кущів два колгоспники; за ними 
бігло і радісно гавкало цуценя, неначе вважаючи, 
що це заради нього біжать люди. 
»Хлопці« —• гукнув голова. — »Ану, попровадьте 
його до воза!« »Хлопці« хотіли взяти Гарасима під 
руки, але він сів на траву, ще бувши нап'ятий ряд
ном, і заговорив: «Я не піду... Чого я з вами буду 
йти; я не знаю, хто ви... Я людина вільна... Я хочу, 
аби написав письменник щось подібне на »Дємона« 
або на »Фавста«... 
«Беріть його попід руки і тягніть; ач, рядном на
пнувся, ніби лаврей на покуті... Він не при собі... 
Треба відвезти в Київ, якщо не верзе він усе це 
навм.исне«... «Почекайте, ви мене не розумієте... 
Я рядно на себе накинув, бо потрібна декорапія для 
такого співу, як я сгачвав... Он у перківах •евяшеим-
ки у цивільних костюмах не ппавлять. і я таку піс
ню співав, що потрібна тоґа... Це така опежа... У ме
не її нема, то я за неї взяв рядно...«, говорив Гяра-
сим, та голова колгоспу тільки зареготав у відпо
відь: 
«Єй-богу, він здурів... а я думав, що прикидається... 
тягніть!«,.. 
Колгоспники схопили Гарасима: один за праву юу-
ку, а другий за ліву і потягли. Тоді Гарасим зіп'яв
ся на ноги... Колгоспники, все так ж е тримаючи 
його за руки, дали можливість іти поміж собою. Пі
дійшли до воза і, висадивши »по.тюненого«, ніби 
якийсь м'шок з січкою на віз, і сами .всі сівши, по
їхали з берега на шлях, а їм у слід біліло сиротли
во забуте рядно на стоптаній траві. Коли вже ппо-
їздили повз Гарасимову хату, то він попрохав: «До
звольте, я попрощаюся з рідними«... 
Чмир відпов'в: «Ні. в ж е обійлешся і без прощан
ня!.. Маленький цуцик, задравши хв ; ст. біг з під
несеним настроєм за возом, а сороки ніде не чути 
і не видно було. 

I l l 

Годині о 5 липневого ранку у «Сквері письменників* 
у Києві на лавочці під двома молодими кленами 
лежав на лівім боці скоцюрбившись Гарасим Со
кира. На ньому був одяг такий, як носять у Кири
лівській лікарні божевільні. Він спав так міцно, як 
може спати людина, тяжко змучена срізичним 
і душевним неспокоєм. Рот був роззявлений, а з ньо
го виривалося нестримно безладне харчання. І по
синіле лице, уже голене, від ранкової прохолоди 
мало вигляд кам'яного відламку десь у зарослях над 
рікою, де коріння дерев, болото і скелі завжди 
вкриті якимсь синім навівом вогкости. Чуб і одежа 
були мокрі від роси. Дах п'ятиповерхового письмен
ницького будинку уже світився ранішнім світлом 
і піднімався чарами сонця над усім сквериком, де 
дерева були у прозоро-ранкових сутінках; і доріж
ки позначалися чорними холодками, куди сонце 
мало з'явитися аж на останок свого сходу. 
Та, не зважаючи на таку ранню пору, сторожка 
скверика уже підмітала їх і шелестіла мітлою об 
папір і порожініі коробки з-під цигарок, що їх 
учора ввечорі понакидали безжурні гуляки. Коли 
вона наблизилась до Сокири, то здивовано зупини

лася, подивилася на його одежу і на лице, а потім 
мітлою, без сорома казка, штовхнула у драні чере
вики і гукнула: «Ану, гей!.. Годі в ж е лежати... бо 
міліціонера покличу!.. Вставай!..« Сокира схопився 
і, не протираючи очей, уставився в сторожиху не
зрозумілим і майже переляканим поглядом і на
решті промовив: »Я туди не піду... я не хочу... Ска
жіть, як мені це зробити?« І жінка зневажливо 
показала мітлою у той бік, де в ж е високий будинок 
стрімко підводив угору свій осяяний дах, із якого, 
здавалося, ось-ось поллється блиск струмками слі
пучого золота, і сказала: «Це найлегше зробити... 
Треба тільки піти он у той будинок, де щовечора 
наші сексоти справляють гулянку, то там уже і тобі 
покажуть засмальцьовану підтичку... Іди, іди, там 
теплі хлопці, вони можуть нагріти і батька 
рідного!..« Сокира, нічого їй не сказавши і не подя
кувавши навіть, ніби він ішов- від пенька, об який 
зачепився раптово, хутко пішов вуличкою поміж 
молодими деревами вгору до будинку. Холодна 
хвіртка там була навстяж у двір, в якому лежало 
два яруси червоної цегли і було насипано купу 
піску. А під першим входом у будинок стояло ве
лике корито повне кальвасу; Сокира йо^о обминув 
і ввійшов у сіни, де пахло свіжою сЬапбою і тіль-
кищо просохлим вапном на стінах. Підійшовши до 
дверей і прочитавши на дверях візитову картку 
з прізвищем »Шєрсмет«, він став читати написи під
ряд на всіх дверях; і нарешті на третьому чи на 
четвертому поверсі знайшов візитівку: »Моцгора«. 
І не рагаючись постукав.. Серце в грудях почало 
важко гупати, аж виски рвало гарячим ритмом 
крови. І відчинилися двеоі, і на порозі з'явилася 
нап'ята ковдрою рула, груба молода дівчина у ніч
них виступнях і: «Кого вам треба?« — спиталася. 
А Сокира: «Мені треба конче побачити Моцгору... 
Поета... Справа нашої занапащеної культури...« В о 
на ж, нічого не сказавши, хрьопнула перед ним две
рима; і щось всередині, чути було, говорила, а їй 
лунко загомонів чоловічий голос таким точом. що 
пепехолив майже у жіночі невпя стен Ічні благання: 
« У П У С Т И ЙОГО... Це. мабуть, якийсь студент... Упусти, 
серденько, це, виттчо. мій почитатель... Мабуть, хоче 
мене побачити... Упусти, а то їй-богу знов заспіваю 
на всю хату: 

«тттахтьор оєжить, шахтьоо бйоть. 
ПІахтьор празнічка нє штьоть...« 

Не-^ай толі біжить з протестами ота вислогруда 
Шеоеметиха!..« 
І жіночий голос уже крикнув: «Таких дурнів я ще 
не бачила!.. На. на... вчустю. І вже обнюхуйте один 
одного, хоч до жовтневих свят... Бо хіба ти на люд
ську мову спроможний? Раз-у-раз тільки сканда
лишся!..» І знов почулося чапання виступцями, і від
чинилися дв°пі, і руда дівчина, напнута ковдрою, 
проказала: «Ну, заходьте!« Сокира увійшов. І те, 
що він побачив, його вразило напевно гірше, ніж 
може вразити несподіваний крик совєтського мілі
ціонера. Серед хати стояв стіл, застелений газе
тами, а на ньому були три чорні пляшки і одна 
склянка з недопитою якоюсь жовтою рідиною; у па
пері паляниця і велика закіптюжена рибина порі
зана. А коло неї стояли дві пари жіночих черевиків, 
а з них звисали на стіл і додолу білі панчохи; перед 
столом на спинці стільця висів чоловічий сірий 
костюм, а на ньому червона жіноча сукня з двома 
жовтими шкіряним поясами. Сам же господар голий 
лежав у ліжку, що стояло під стіною, покритий 
ковдрою по пояс. А до його спини тулилася боком 
друга дівчина, теж руда, але в ж е худа. У неї через 
плече звисала червона хустка TFR: . Я К ото у весіль
них старостів бувають перев'язані рушники. Дів
чина своєю перев'яззю закривала перса. Вона сиділа 
встромлена по пояс під ковдру до Моцюри і, три
маючи праву руку у нього на голих персах, вору
шила пальцями так, як буває маленькі діти це 
роблять у шерсті овечки. А він лежав, не зводячи 
голови з подушки, і з цікавістю позирав' чорними 
липкими очима на гостя. Не знаю, які почуття ви-
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никли у єстві Герасима Сокири, перший раз поба
чивши совєтського барда у такому вигляді, але 
в людини з реальним світосприйманням і в знаючої 
совєтський побут не викликалося б ніяке враження, 
не звалоючи на всю незвичайність картини. Хазяїн 
мав зовнішність досить просту або, як галичани 
кажуть, ординарну... З широкими грудьми, не оброс
лими шерстю, мав широкі плечі і круглу чорну 
острижену голову... Очі великі, скорше карі, як 
чорні, дивилися з самозакоханою цікавістю, яка 
зафарблювілася затяжним жахом, що вже став за
кам'янілим настроєм у кожного совєтського грома
дянина і, таким чином, ніби постійним зовнішнім 
виглядом. В будь-яке оточення такі люди, як Мо-
цгора, всмоктуються, ніби вогкість у сухе місце 
землі, аби вчепитися, мов п'явка до голої литки 
або стеблина куширу, що прилипає до голої ноги 
в рибалки. Такі люди стають суттю своєї випадко
вої групи-громади і всесповняючею сірою частиною 
її. І коли ця група виявить спільно якийсь героїч
ний вчинок, вони будуть в осередку сподіяного, але 
непомітні; і коли загал виявить якусь ганебну рису 
своєї суті, то тякі люди, як Моцгопа. будуть обмазані 
болотякою най^устішою, — і смердітимуть найпо-
твопніше. Хазяїн кімнати був з того ппоцтарку укпа-
їнців, що не мали власного нічого, бо були не здатні 
щонебудь здобути через брак ініціятиви та енергії 
на це. Бо були повною протилежністю селянам, які 
методично і наполегливо при всяких умовах і пра
цюють і працею дух свій радують... Для Моцюри 
вінцем всіх турбот па землі мають стати лише ла
сощі у всій їх різноманітності. Вони завжди, коли 
почують назву письменника видатного, чи філосо
фа, чи полководця, то зараз же вигукують: »Ото, ма
буть, з а ним дівчата мліли!.. Ото розкошував!..« 
І коли цим людям доводиться якесь громадське діло 
робити, то роблять так, як цього хоче начальство 
і низькі смаки вируючого на верхах натовпу... От
же, і Моцюра, як совєтський бард, не виявив ні 
ориґінальности в картинах своїх творів, ні навіть 
не виліз із строфіки Олесевої і другорядних росій
ських поетів, а зажив слави тому, що українську 
вищу інтеліґенцію, яка завдавала тон у культурнім 
житті нації, вибили, а залишилася тільки така, що 
вважала разом з урядом метою відняття чужого, 
горьованого і всяке писання для неї було потрібним 
чадом для отруювання свідомости загалу... Не дур
но ж дурман цього чаду запаморочив і Сокиру іти 
із своїми пропозиціями аж сюди. Бо Моцюрине ім'я 
було у всіх на устах, бо совєтська влада тільки 
таких роздмухувала до розмірів знаменитости, які 
нічим не могли стати на заваді Чеці... 

Але в Сокири, певно, інші були думки, бо він на
решті хвилюючися спитав: 
— »Чи я справді у поета Моцюри?« 
—• »А то ж у кого?.. Це ж я і є справді... А ви, 
мабуть, студент і прийшли прохати, аби я щось 
новенького прочитав?.. І я певен, що наше гро
мадянство цікавиться, чого у мене така перерва 
у творчості?..« — »Я не студент, я учитель Гарасим 
Сокира...« Почав було Сокипа, та Моцюра, ніби не 
чуючи цього, провадив: »Я ось розкажу... нехай 
громадянство знає, у яких несприятливих умовах 
мені доводиться працювати... нехай...» І в цей мо
мент та дівчина, що впустила гостя і яка стояла 
біля столу, ніби очікуючи розвитку подій, скочила 
в ліжко до Моцюри спереду під ковдру і, обнявши 
правою рукою спину, а ліву поклавши йому на рот, 
промовила: 
»Дурпику, мовчи, бо однаково наговориш дурниць. 
Розумного ж нічого не скажеш... А коліт вже хо
чеш говорити, то говори віршами: все таки буде 
пристойніше...« 
І потім, притуливши свої уста до пальців своєї 
руки, тієї, що леямла у Моцюри на роті, пома
леньку почала її тягти між своїми і його губами. 
Від цього руху він витягся правцем всією істотою 
і занімів. А та руда дівчина, що була за спиною 
У хазяїна, почала таємниче махати руками до Со

кири так, як ото буває нянька, заколихавши не
мовля, змушує когонебудь до належної тиші, аби не 
розбудити сонне; і шептала, неначе справді над 
сонним: »їдіть... ідіть із хати... Геть, кажу, не зава
жайте... Чи ви оглухли?..« Але гість уже справді 
нічого далі не чув і тільки водив безглуздо очима 
по обличчях трьох живих істот на одному ліжку... 
І як людина вкрай дезорієнтована, але яка ще не 
втратила останньої крихотки надії вийти із тяжкої 
ситуації, заговорив: »Ви... Вибачте... Я. мабуть, не 
туди попав... мені треба до поета, аби він мені дав 
слова ло українського горя, а .я покладу на музи
ку...» Ці слова присутньої людини на голу людину 
вплинули, неначе холодна вода, і він звів тулуб 
так раптово, що обидві жінки упали головами на 
подушку і на момент зустрілися очима, що б пис
нули неприязню з давнього потайника душі, який 
так само раптом і сховався, як і з'явився давши 
місце зацікавленню до хатньої події: бо Моцюра 
тим часом, витявши гйівно руку до дверей, кричав 
на гостя: »Коли вам кажуть іти з хати, то йдіть, 
бо ще трошки постоїте і . полетите так, як оцей 
чєпевик!« І через бік передньої дівчини тією ру
кою, якою показувчв на двері, вхопив із столу 
справлі жіночий черевик і шпурнув ним до двепей. 
Але. заувал^ивши. що гість не рухається, до остан
ньої ЛУш<=вної цяточки розгубившись, спитався уясе 
спокійніше: »Ви читали колинебудь мої твори?..» 
І Сокира, 'неначе тінь тогосвітня з тієї люпини, 
що вмепла від голоду на очах людей під пам'ят
ником Богдана Хмельни"ЬЧ-ого року 1932 , прогомо
нів: »Ні... Ніколи не читав!..« 

»То ч с о ж ти прийшов сюди, куркуляча твоя ду
ша?! Не читає пролетарських письменників і лізе 
до їх... Геть із хати, кажу, поки ще держишся на 
но гах!« І Сокира, аж тепер помеотвілий. похитнув
шись, вийшов. А »поет« упочисто зупинив очі на 
грубій дівчині, але. не знайшовши співчуття, гля
нув сполохано в лівий бік і. побачивши тям т'льки 
стегно тонкої рудої товаришки, вкрите ковнрого, — 
за т ,овопт^В і ніби виправдовуючись і все ж таки по
легшено: 
»Xv... а мені злавалося. що він ухопить черевик і 
шпурне ним назад на нас... Але в ; и стпяшчо зля-
К Р ' ^ я ' я І. боком опустившись між обидві руді, про
вадив далі: 
»І то дивись... Став над душею... Того не розуміє, 
що людина мусить бути вільною і думкою і всіма 
інстинктами тіла... Кожна людина мусить бути не
залежною одна від олнієї так само, як в одного 
шахтаря в ОДНОМУ забої удяр кайла від кайла. Бо 
вже так упорядкувала природа, що всі улаои, я -гі 
потрібні для зрушення вугляного шару, не може 
щя^тар звести в один удаго, хоч би як цьсто хотів. 
І кожний удар у нього рівний другому і з рівними 
інтервалами між собою... Так само, як і пролетар
ське суспільство не має таких прав, де мусятт^ 
бути більші та менші. А він, куркулячої душі ду
ша, став над тобою і заморожує почуття та холо
дить твою кімнату!...Привикне там на селі до того, 
що багатий висне над наймитом і змушує до робо
ти, — ще й сюди приходить робити свої експери
менти!.. А чорта пухлого не хочеш?!«. 

Та передня знов поклала йому праву руку на 
шию і промовивши: «Хлопчику мій, не кажи дур
ниць, однаково твоє розумне буде дурне, бо нема 
кому слухати... Жінкам ж е подобаються вчин
ки, а не думки!..«, уп'ялася йому в очі знов 
довгим поглядом, від якого творилася в кімнаті ти
ха та брудна рівнина і часом і настроем, що нічиє 
око під час такої тиші не помітило б не то, що дру
гої рудої дівчини, а навіть жадної живої душі в 
кімнаті, і навіть того черевика, що лежав біля по
рога. 

IV. 
Гарасим стояв під мурами кирилівської лікарні. 
А з-за Дніпра виднівся ліс і між ним далеко-дале
ко то тут, то там то чорніли, то біліли і селища і. 
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мабуть, станції. Композиторове -серце, вражене зу
стріччю з Моцюрою, але торкнуте диханням за
тишку цього закутка, швидко билося. І своїм бит
тям полохало у душі неспокійну свідомість. Так са
мо, як часом гуркіт Дніпрових хвиль об лісистий 
берег кожним своїм ударом згонить з яворів чи во
рон, чи чайок, що відпочивають під чорним хо
лодком лісу. »Ох, царю мій, Боже, що мені роби
ти?..*, вирвалося у нього несподівано: »У ріках і в 
ставках з рибою жити не можна... Хіба тільки 
їжею для неї!.. У гаях і в лісах із залишками зві
рів... та з пташками жити не можна теж: скрізь 
чути владу колгоспу та його іржавий, прихований 
і всепантруючий зір... Тому тільки... Тільки назад 
у божевільню!... Та як же тяжко!.. Як тяжко іти 
сюди!..«. І він, поклавши обидві руки до грудей і 
глибоко зідхнувши, знов швидко пішов затишним 
закутком у неволю. Але коли залізна брама між 
двома цегловими старими стінами показала йому 
назустріч кам'яні одвірки, він круто повернув на
право, лишаючи браму, і пішов понад майже стрім
ким спадом гори поза мурами лікарні, попід самою 
стіною першої психічної клініки професора Фрум-
кіна. І враз він почув: »Гарасиме, йдіть сгодиІ« Го
лос був жіночий, і вимовлено з чуттям, повним під
несених радощів, що виникають тільки з раптово
го подиву у нервових людей. Але хлопця він вра
зив надзвичайно, пригадавши йому в одну мить, як 
він ще в дитинстві зеленими святами на межі сидів 
і дивився на метелика, що не міг літати. Сонце сві
тило підобіднього погожістю; а недостиглі жита по
вільно гнали колосисті хвилі до села і, здавалося, 
захльопували його і летіли з тінями розкиданих 
хмарок далі до лісу. Тільки одну церкву вони не 
мали сили залити, і вона серед них тремтіла білим 
та теплим супокоєм на всю Н Є З Р У Ш И М У далечінь. 
І він тоді теж почув невідомо чий голос: «Гараси-
ме«. І хтось тоді йому дома, з'ясував, що то ози
вається тиша, аби людська душа не чула самоти 
і не боялася. А тепер від невідомого голосу його 
серце просто заридало, охоплене страшною і рап
товою тугого побачити знов те саме місце рідного 
ПОЛЯ. В Я К О М У ВІЯ ЧУВ П е р ш и й Р а з ГОЛОС Т И Ш І ; іре-
наче глупої та тихої ночі гол^с клалорчшя. що 
викликає дитину-сироту на свіжий гріб мят°рі, 
абч доказала жалощами те. що при останнім про
щанні лишилося не дочрзане. Але р і ч п ! Не віч, 
а і'т-ro несвідомий настрій зняв, що якби побудися 
няв'ть слова: »Кохаю, лд">бдю«, то вони були б 
мошкарою поавли. що зявотв^ла сотого рів с в ; т а і 
яка говопить ПРО те, що гбпяз МОГУТЧРСТМ л ;йсчої 
прявли рівний силам Тврр"Я світу, тг-^цч тільки по
доба 'w має тепер таку потужність. Н'н слухяв. але 
:вже н'чото не Ч У В . І думка зчг>в затріпотала тттррг^м-
неві.льчтіком: » Т п к . торба Н Р " Я Й Т Т О іти ТУДИ, В І Д К І Л Я 
він М Т / І Т Т У Л О Ї но ї ті б^в УТІК» . Безперечно. і т е його т и т у 

ла зустріч з МОЧГОРОІО. Вона стала КОЛЬОРОМ йо^о 
душі і тією дрібничкою, що у намальованому порт
реті зливається з іншими у цілий мистецький твір, 
враз його доповнивши. 

Аж ось за стіною почувся страшний крик багатьох 
горлянок і безладний тупіт багатьох людських ніг, 
що зразу нагадали рух школярів на перерву. Але 
за якусь хвилину стали вир'знятися крики, тому 
безглузді, що виходили з людських грудей, бувши 
схожими на ревчща і виття тварів, невідомих Гера
симова. І віін -став дивитися на стіну з верху до ни
зу і помітив у ній видовбані східці, аж чорні' дав
ниною. А під ними при самій землі він побачив 
дірку крізь мур. Видно, хтось колись лазив у ліч-
ницький двір через височінь, а потім здо^ад^вся, 
що краще лазити туди діркою. І зробив дірку. Тро
хи постоявши в нерішучості. Гарасим нагнувся, 
встромив голову в дірку і поліз. Через хвилину він 
виткнувся головою у велику загороду, сповнену 
хворими у довгих білуватих халатах. Одні хворі 
ходили мовчки, а інші кричачи. Напроти Сокири, 
метрів за десять, на східцях ґянку, сиділо Т Р И сані
тари і щось проти сонця розмовляли і безжурно, не 
зважаючи ,на хворих, сміялися. З лівого боку у 

кутку дворища стояв велетенський бородатий чо
ловік спиною до всієї загороди і вигукував не то 
кудись промову, не то прокльони через стіну. Він 
був босий, без халата ,і з розірваною сорочкою че
рез усю спину від шиї аж до нижнього рубця. Ко
ли ж Гарасим услухався, то почув, що хворий го
ворить погрози невідомому своєму ворогові: »Га, 
шпійоие над шпійонами! Ти від мене, від Гайки-
Хвоста не сховаєшся. У Дніпрі на дні знайду... А на 
небо сховаєшся, то однаково кінець твого кавказь
кого очкура звисатиме повз круглий місяць на зем
лю, і я, вхопивши його, стягну тебе отак: раз!.. 
І разом з усіма пєреяславчанами, яких ти загнав 
у дубовий сучок, роздеремо тебе... Отак-о! А шмат
ки твого тіла розітремо на оцих цегляних мурах... 
Ось тут... Ось тут!..«. І він почав несамовито гати
ти у мур кулаками... Коло самої ж дірки, теж з лі
вого боку від Гарасима стеяв навколішки у білому 
халаті і босий молоденький хлопець, і, дивлячись 
у куток на Гайку-Хвоста. бив поклони і говорив: 

«Грім і коза 
жінка й лоза, 
шкура й звір, 
кіт і кажан, 
більше не вір 
їм без ножа!« 

Все це він промовляв без перерви, ніби одним ви
дихом; а по чолі у його текли струмки поту, бо 
сонце пекло йому в голову з-за цеглової стіни, якої 
він доторкався, хилитаючися, потилицею. А посе
ред двору в ж е інший хворий, стоячи на одній нозі, 
а другою гойдаючи то сюди, то туди і показуючи 
пальцем правої руки на Гайку-Хвоста, реготав. Ко
ло нього хворі, скупчившись, теж стрибаючи на 
одній нозі, з якоюсь несосвітенною заклопотаністю, 
моторошно реготали. Але над усім хаосом боже
вільного ,дгвогот'гша наймогутніше вирізнялися тур
коти кулаків Гайчиних об цегловий мур. Гарасим 
спостеріг, як від них у кількох місцях M V P V відпа
ли шматки давніх вальків. А один, одірвавшися, 
вдарив по голові того хв°рого, який христився до 
велетня в розідряній сорочці, і розсипався на пле
чі і на обличчя. Хворий перестав ГОВОРИТИ римова
ні слова і, вставши з колін, п о ^ я в терти обома ку
лаками рук запорошені очі. Коли ж йому стало 
легше, він повів очима коло себе і. вглядівши Гера
симову голову, В И Т К Н У Т У З Д І Р К И з-під M V P V . звер
нувся до нього з запитом, у якому чулася погроза: 
»Тч навито мене В Д А Р И В ? * — «Вальок відп-ів і с я м 
тебе вдарив*... »Брешеш!« Хворий заперечив: 
«Я шолня тут навколішки стою і знаю, що і цегла 
в мурах не жива, і вальки не живі... Це ти мене 
вдарив«... 
—• «Як ж е б я тебе вдарив, коли лежу на землі, 
нижче від твоєї голови... Та ще й на обох своїх лік
тях... В мене для цього руки невільні... То ти он 
стоїш і, якби схотів, то легко мене поцілив би по 
голові, бо я лежу«... Ці доведення, видно, переко
нали хворого, а особливо те, що якби він с х о т в то 
міг би легко поцілити Гарасима по голові, і він ла-
гілчо промовив: »Цє санітар мене в^ярив. кинув
ши грудкою... Ну, чорт його бери!.. Я сьогодні на 
зло йому не буду вечеряти... А тобі кажу: вилазь 
із-під мурів, бо вони можуть розростися і тебе в 
дірці задавити. Бачиш, як Гайка-Хв'ст сядить ку
лаками... І він знає, і я знаю, шо мури можуть від 
його кулаків що^в""лини розсипатися... Вилазь! Ви
лазь!*. Тепер уже Гайка-Хвіст бив не рукою в му
ри, а великою цеглиною, що за кожним ударом 
розвивалася в його кулаці на все дрібніші шматки 
і віяла легким пилом у пев'трі і вилітала з його 
великих пальців друззям на всі боки. А він, почу
валося, силкувався затримати побиту цеглу так, 
щоб вона не вилітала. Це його дратувало, і в'н ви
гукував ще з скаженішою пристрастю, аж ніби з 
гарчанням: «Ось так!.. Ось так!.. Ось так тобі бу
де!..* Видовище ц :сї загороди зробило таке гнобля
че враження на Гарасима, що в нього по тілі про-
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бігла нервова холодна комашня, а голова згубила 
спроможність держати в пам'яті ясно бачене. А са
ма пам'ять місцями ніби западалася у якийсь прой
нятий жахом транс, і в серці віддавалося луною 
кволого завмирання. Через те у нього перед очима 
картини пропливали не суцільною реальністю, а 
дуже яскравими, то дуже чорними, аж гарячими 
плямами. Він чув, що в нього не хватить ні муж-
ности ні потрібної витривалости, аби бути у такому 
середовищі. І через те Гарасим почав ворушитися, 
приймаючи зручне стаповище у дірці, аби вилізти... 
Це помітив той хворий, з яким тількищо велася роз
мова, і, швидко нагнувшися, вхопив його за руку 
і почав з усісї сили тягти з дірки до себе, висоло
пивши язик і вилупливши очі. Гарасим же, почувши 
всім своїм сством ще не зрозумілу, але грізну і не
вблаганну небезпеку, вільною рукою вчепившись 
у якийсь виступ нори, розпачливо виривав полоне
ну руку. Хворий же тяг, і в нього крізь напругу 
виривалися повні переконання і правоти своєї 
справи вигуки: «Поможіть мені... поможіть мені! 
А то його задавить стіна!.. Бо зараз посиплеться 
цегла від кулаків Гайчиних!.. поможіть... помо
жіть!..* 
Ті божевільні, що посеред двору реготалися на од
ній нозі, поволі почали затихати. І »дириґент« їх 
уже стояв на обох ногах, опустивши руку і допитли
во, розшолопуючи, дивився на подію, що відбулася 
у дірці і коло дірки муру... Нарешті він рушив ту
ди, ґвалтовно кричачи: »Дяк тягне шпійоиа... По
молоть!». І, підбігши, він теж ухопив за ту саму 
руку, що тяг і »дяк«, і потяг, благаючи: «Хапайте 
мене за руку... помагайте тягти шпійона!«. Два хво
рі вхопили вже за руку нового «рятівника», і по
чала відбуватися дика сцена.-.. Гарасим почув, що 
в нього страшно заболіло в плечі, і пустив виступ 
нори, і поволі, зачіпаючися боками за нерівність її, 
став висуватися в загороду... Чи колинебудь якась 
людина могла переживати денебудь у світі цілком 
свідомо щось подібне, що було схоже на советську 
немилосердну і всезиищуючу дійсність у канцеля
ріях селянських урядів, в міських і в судових і в 
тюрмах? Де благання, мотиви і причини ніколи не 
беруться на рахубу, аби людині зробити полегшен
ня; а коли і вислуховуються, то тільки на те, аби 
цю людину певніше знищити і з більшими мука
ми. Така реальність ставала правдою кожного люд
ського єства і його обертала у розпечений камінь 
болю і не дозволяла ніколи людині, люто схопленій 
совєтськими порядками, скаржитися чи плакати. 
І зараз ця тупа безнадійність у Гарасимову свідо
мість пустила тільки дві чорні цятки, які з сумним 
гудінням летіли в рожевому клубку гарячки назу
стріч одна другій. І в той момент, коли вони розми
нулися, не зустрівшися, Гарасим все таки, не знаю
чи всіх совєтських порядків, закричав: «Санітари, 
рятуйте!..». Це вже було тоді, коли божевільні ви
тяг ли його з нори, і він звівся на ноги... і коли 
після цього той хворий, що з обуренням нахваляв
ся:» То я йому на зло не буду вечеряти«, вхопив 
у пригірщ пилу і сипнув його йому межи очі з оз
лобленим тріюмфом: «Ось тобі санітари!« Сокира 
зопалу, обома жменями закривши очі, став чека
ти, поки бруд зійде слізьми. А перед ним натовп 
людей безглуздих кричав: «Шпійон... Шпійон!.. 
Дивіться, шпійон!..«. Один з трьох санітарів підв'в-
ся був бігти до раптового вирування, але два інші 
притримали його за полу халата і посадили. І чу
лися збуджені слова: «Не йди, сядь... Нехай усе до
ходить до «психічної розрядки«... Тим часом і Гай-
ка-Хвіст перестав садити кулаками в стіну і, по
вернувшися до загального гамору, дивився з бо
жевільною напругою запальними очима. На ньому 
чуб стирчав так, як на ожереді вихром покошла
на солома. Один його жмут звисав на очі, а в ньо
му гойдався маленький шматочок цеглини, що мав 
ось-ось упасти в бороду, яка брудним русявим жму
том була збита вся у правий бік. Розстебнута со
рочка вивалювала груднину, зарослу кудлатим во
лосом і від пилу та бруду невідомо якого кольору, 

і штани, в яких звичайно ходили хворі, були по
вернені набік так, що той ґудз, що припадає якраз 
над пупом, тримав штани на лівому клубі. Кулаки 
обох рук нервово зціплювалися; у правім же, за
кривавленім, він тримав рештки цегли. Видно було, 
що кожний палець цієї руки свіжо збитий; лише на 
лівій вони були в поздираних давніх струпах, що 
чорніли, ніби суха шкурина чорного хліба. Всі пі 
признаки окреслювали образ хаосу, овіяний жахом 
і. моторошністю; образ, що кожну готову свою 
форму нищить ; творить нову, аби зараз же зруй
нувати її у несвідомих муках буття і в корчах віч
ної погибелі. І рушив Гайка-Хвіст із місця якимсь 
дивовижним пострибай, яким зближаються дикі 
звіри до свосї жертви, що вже не здатна боротися 
і має стати їх. певною здобиччю. Перед ним натовп 
хворих розступився, і він, крикнувши: «Га?.. Шпі
йон !« бахнув Герасима в ухо, — який навіть не 
бачив, відкіля схопилося лихо, бо витирав запоро
шені очі... і впав від несподіваної напасти правим 
боком на землю, навіть не ойкнувши. 
А Гайка-Хвіст, згрібши його за голову, почав тяг
ти попід мурами, кричачи: «Беріть його... беріть, 
роздеремо на шматочки...нехай знає, як у Бога кра
сти правду і загонити людей у сучок!..» Один тіль
ки божевільний, той грубий, що показував пальцем 
на І'айку-Хвоста і реготав, тільки тепер догнав на
віки охлялого Герасима і, вхопивши за ногу, став 
шарпати до себе. Але така була несамовита снага 
у Гайки-Хвоста., що він обох: і Герасима, і боже
вільного тяг, неначе мішок з бараболею, до якого 
вчепилася мала дитина. 
І тільки аж тепер санітари, підбігши до них і на
кинувши ззаду убійникові звичайне пожовтіле про
стирало, звалили на землю так, що він ногами 
торкався Гарасимової голови: .а потім c'ли на зва
леного: на кожну руку по одному, і третій — на 
ноги. Гайка-Хвіст тільки рів, шаппаючи ноги з-під 
дужого санітара. З лікарні вибіг лікпом і щось 
упорскнув здоланому в шию, і так само швидко як 
вибіг, так само і назед побіг у будинок. А санітари, 
посидівши ще кілька хвилин, встали, взяли попід 
плечі і за ноги вгамованого і понесли туди, куди 
зник і лікпом. Пройшов ще якийсь час, і вони вий
шли знов і загнали хворих у будинок. Під мурами 
залишилося тільки тіло Гарасимове. До нього ніхто 
не підходив: ні санітари, ні лікпом. Видно, така 
«психічна розрядка» була явищем сподіваним і ціл
ком зрозумілим і не потребуючим перевірки. 

Годині о 8-й вечора, коли сонце стало над садибою 
лікарні так, що від неї впала тінь на всю загороду, 
де лежав Гарасим, то з середини вийшли два сані
тари з ношами і дві сестри: одна з ковдрою у пра
вій руці, а друга так. Вони підійшли до мертвого. 
Він лежав горілиць. На обличчі і під підборіддям 
були плями від закривавлених пальців Гайки-
Хвоста, а ліве вухо було сипе. На одній нозі не бу
ло черевика, що валявся метрів за два від власни
ка. Видно, стяг той хворий, який допомагав Гайці-
Хвостові. Санітари поклали Сокиру на ноші, а се
стра вкрила всього з головою ковдрою. Здавалося, 
що це на нього налягла останній раз та тоґа, якої 
в'н бажав для своїх виступів перед небом і землею, 
аби і вона разом з накритим зникла безслідно під 
другою тоґою, але в ж е вічної ночі. А вже як підня
ли його і стали нести, худа руденька сестра, яку 
Гарасим бачив сьогодні вранці за спиною в Моцю
ри, ідучи говорила: 
«Яке лихо... А я ж його сьогодні бачила... Такі в 
н ь с о дитячі очі були. І такий він був зніяков'лий, 
неначе той школярик перед учителем, що налив 
чорнила на зошит... Мені його так шкода було... 
І так і хотілося поцілувати у ті чисті хлоп'ячі ву
ста. І коли я приїхала до лікарні і коло вікна вби
ралася до праці, я бачила, як він простував до на
шого відділу і гукнула: «Гарасиме, іди сюди!..» Він 
почув і довго стояв, та я не вийшла, бо якраз робив 
обхід професор Фрумкін. І зарпз аж страшно по
думати, що тому кілька часу у нього серце билося 
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ще живе«... Але її товаришка їй відповіла: »Все 
його нещастя в тому, що він попав не в свій В І Д 
ДІЛИ... І діловито пропустила всіх у помешкання, 
а потім і сама туди ввійшла і зачинила за собою 
з грюком двері... 

І настав тихий та душний вечір. Над садибою лі
карні, що зводилася над Подолом під небо, розсу
нуте на неоглядну широчінь, усипану сяйнистими 
зорями. А Дніпро, обгинаючи Поділ, у своїх холод
них блисках течії ніс наниз усю розкіш українсько
го вечірнього неба. І пристрасні вогні з домів По
долу переміщувалися з річковими і надавали небу 
і землі тієї принади, яку має та дівчина, що, зігрів
ши свою нічну постіль пахучою косою і жадібними 
ласки персами, — стає коло розчиненого вікна кім
нати в нічній сорочці і, вп'явши в зоряну темінь 
палючі очі, жде і кличе серцем зухвалого і безсо
ромного спокусника. 

І здавалося, що це поширилася- так річка Носа-
чівка та її береги. І хоч і шумів Поділ вечірнім гур
котливим розкотом і де-не-де гукали пароплави, 
але нічна глибінь ніби заглушала їх своєю тишею, 
що сходила з правічного неба. 
І це давало ілюзію, що річка Носачівка та її бе
реги роздалися в далекий світ. А через те, що на 
українських берегах споконвіку увечорі зустріча
ються закохані і приходять туди самотники. із свої
ми невисловленими думками і невиявленими по
чуттями, — то так і ждалося, що ось-ось десь за

лунає пісня. Але де там? Всі вони загнані тепер у 
колгоспну дійсність і божевільні! І каліки, і подіб
ні до калік уже не мають права блукати вільно по 
Україні та ще на вільнім утриманні в сердечного 
люду. І серце цим не вдовольняється, і питається 
сенсу буття на землі, і жде святої правди для се
бе і для охорони тих людей, яких всі-всі зневажа
ють, і всі розраховують тільки на них, коли треба 
реалізувати якусь свою удачу... О горе, горе! 
Я знаю, що ти існуєш, вічная правдо] Ти стоїш 
у космосі серед вічної безодні, розгалужуючи свої 
незримі гілляки в неміренність. І на. них ростуть 
зорі, сонця і планети, і люди... І пристигши там або 
зазнавши шкоди у своєму розвитку, відпадають 1 
з них виходить навіки божественна животворча 
сила: а на їх місці виростають інші і держаться 
знов на вічних гілляках дивезною силою, тільки 
що знов до часу. Так само, як і на тому берестку, 
що стоїть на перехресті Чорного шляху і Куців-
ського, з'являється листя, з якого щоосени вихо
дить живущий первень природи, і воно опадає, аби 
його замінило весною нове, повне свіжости і боже
ства. Один лише стовбур з гіллям лишається неру
хомим. І тому кожне дерево править за прообраз 
вічного Бога і всього живого... І бідне людське сер
це не погоджується на таку реальність, а іншої не 
вгадає, і болить, і бунтує, що наш Творець такий 
пасивний, коли наближається до пас критичний час 
нашого існування, нашого змістовища для вічної 
сили!.. 

Листопад 1947 р. 

Т. Осьмачка 

О Л Е К С А І З А Р С Ь К И Й 

ДВІ ЗУСТРІЧІ*^ 

І 

Ш'есною НІКОЛИ роздумувати над своєю долею. 
У ж е зранку Вітя на своєму звичному місці. 
Втупиться чолом у шибку й спостерігає бі-
лолшвтий п'ятак утиснутого в скло носа, 

блакитні береги озер краями шибки, — коли її міцніше 
придавити до рами вікна, опалові краплі води, що 
снуються грязькобрунатним краєм даху, а згодом з 
таким відчаєм відриваються від ринви, розливаються 
в чорному полоні дубової діжки. По-старечому сум
но хитає сухою головою засохла стеблина на грядці. 
Тільки зрідка під час своєї двадцятихвилинної про
гулянки ґанком, — одноразово й помостом корабля, 
— хлопчикові вдається втекти »на землю« й оббігти 
садок, оглянути щодня просторіші галявини сирої 
землі під деревами, чорний ставок весняної води 
в тонкій рамці білих тіней від берез старої алеї, 
обдавити навислі над ним снігові береги. Та не всти
гають набратись водою мережані сліди Вітаних ка-
льош на злегка підсиненому діркуватому снігу, а 
хлопчик уже в хаті. В вікні... 
Врешті, як Сашко в ж е місяць ходить босий і кож
ного вільного ранку вигрівається на сонці, присів
ши під своєю білою повіткою, недовір'я до погоди 
починає видаватись / смішним. Дорослі виказують 
ознаки розгублености, а Вітя раптом сміліє. Нараз 
іиіщятива потрапляє до його рук. Час для ґрипи 
вичерпується. Літо... 
— Я тільки роззуюсь! — гукає він Сашкові і, грю
каючи дверима, влітає до передпокою, певний себе. 

*) Два розділи з повісти «Ранок» . 

як кіннотник перед нападом на міцнішого, проте 
вайлакуватого ворога... »Я зараз...«, — думає він, 
коли мама кличе його з вікна вітальні, а тато 
вже хапає під руки. Хлопчик пробує вирватись, 
хоч він добре знає, що йдеться про порив татового 
доброго почуття. Але його вже спускають на під
логу. 
— «Оце наш Вітя«, — говорить тато до жінки в чор
ній шапочці на розкішно виложеній русявій за
чісці так, наче тільки Вітя належав родині, а ро
дина не була Вітиною. Хлопчик зло супиться і при
гладжує збите догори волосся долонею, а незнайома 
бере його й заохочує підійти ближче. Мама наказує 
човгнути ногою й поклонитись дамі. Вітя пробує 
виконати наказ, але йому не вистачає ні рішучости, 
ні сили. Він знову хапається за голову, мов випад
ково накоїв чогось злого і дурного. 
»В довгої лози«..., •— мимрить собі під ніс молодий 
господар і боїться підвести голову до білявої дів
чинки в короткій сукні й тонких білих капцях на 
коркових закаблуках. Вона доброзичливо, підба
дьорливо посміхається до Віті, непримушено й ко
кетливо обпираючись спиною об тата. Вітаного 
тата.. . 

Оксані подобається на селі. Все тут незнане, просте 
й цікаве. Все переконує її у власній вищості... Тут 
легко верховодити, легко вдавати з себе божка... 
Всі запобігають її ласки, від тої хвилі, як ранком, 
узявшись з Віктором за руки, вона навшпиньки 
пробирається грудкуватою стежкою до площі, на 
вигін, або влягається до вечора на простеленім 
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у вишникові настовбурченім травою пледі. Оксана 
наче боїться простягнути свої лелечі ноги в блідо-
рожевих, построчених згортками, пантальонах, во
дить пальцями ніг, мов боїться їх заморозити. 
Поруч всідається, одягнутий, як звичайно, Сашко. 
А Віктор не може влежати і все про себе любу
ється її шовковими штанцями й червоним дрібним 
намистом на худенькій шийці. Добре, просто Віті 
з Оксаною. Він не помічає різниці літ, не знає, що 
вилицюватою блідолицьою голівкою дівчинки бро
дять уже півдитячі мрії, напівдитячі думки. Окса-
нина увага звертається вже на той бік речей, який 
довго ще не існуватиме для Віктора. Вона цілком 
свідомо слідкує за манерами поводження знайомих 
і незнайомих людей, за не надто таємничою для неї 
грою їх посмішок і поглядів. Вона знає вже, що має 
непривабливе обличчя, а мамина увага до її дитя
чого туалету й контроль її манер наштовхують на 
думку про потребу надолуги за крейдяно-біле ко
ротке обличчя й кирпатий носик грушєю-дичкою... 
Такими свіжозабарвленими ніколи ще не були В і -
тині ранки. Годинник, давніше тільки коштовна 
іграшка, став раптом потрібною річчю. Ще в пічній 
сорочці, щойно прокинувшись, хлопчик протепом 
кидається до вітальні й довго розглядає циферблят. 
довго міряє віддаль малої стрілки від дев'яти й ве
ликої від дванадцяти. О дев'ятій Оксана приходить 
грати бридкі своєю одноманітністю гами. Для Віті 
настає година чекань. В щілинку дверей він бачить 
її кіски з уплетеною в них стрічкою, її шию, покла
дену на клявіятуру руку і... почуває себе сонгород-
ським лобурем... Згодом хлопчик втомлюється своїм 
любуванням і непомітно опиняється в Києві... Пе
редумує Оксанчинї розповіді, населюе зоологічний 
садок звірми з ілюстрованих байок Крилова... 
По закінченні занять Вітя поспішає всістись до 
столу й, пригинаючись над склянкою, коситься на 
Оксану. Спостерігає, як вона, витираючи губи на
тягненим на палець краєм хустки, хлепче молоко 
й сміливо простягає руку до булки. 
Наодинці Оксана рівня йому: наче обом минуло 
тільки по сім років... Навіть у мовчанні хлопчикові 
вчувається дружба... Зате в ті дні, коли дівчинка 
чомусь не приходить грати, Вітя до півдня бродить 
холоднуватою підлогою затемненої хати. Все вдив
ляється в пустий садок... Як ніколи дотепер, він 
насторожується, вслухується в розмови дорослих, 
слідкує за порухом їх облич і їх рук... 
Вітане незадоволення рідко набирає ясних для 
нього форм. Рідко виливається в форму образи. По
чуття такту не дозволяє і собі вимагати татових 
обіймів, коли він пестить і цілує Оксану. Але... але 
важко, коли про тебе говорять в множині, та ще 
й махаючи рукою. Тоді Вітине зло розганяється по
трапити і в тата, і в Оксану, а врешті — губиться 
десь між ними. Віктор хоче бути з Оксаною на 
самоті І Бо дорослі виставляють його селюком, — 
і бабуся, і мама, і тато... Всі! Вітя такий же селюк, 
ях і Сашко! А селюки — нещасні... А селюки... 
кострубаті й такі... Часто муки заздрощів до Оксани 
розливаються потоками, і (серед них тоне образ 
білявої дівчинки-киянки, з рожевим дрібним нами
стом на шийці і здивованими, на мить мовчазними 
очима. 

Сіро-зеленим екраном жасмину і бузка ходором хо
дять язики вогнища. Зрослись у плечах кутасті 
сильвети дітей. Схоплюється і, надрубана темря
вою, падає тінь Оксанчиної руки. Пильніше при
глядається до розпалених стрілен хмизу Вітина 
голова. Шаріють обличчя дітей, жмуряться очі... 
—• Ха-ха-ха , — сміється Оксана й обережно вля
гається на траву, сміливо розкидаючи руки. Охкає 
від сміху, а Сашко згинається над нею і водить 
просиленою крізь зуби травиною по її підборіддю 
і шиї. Дівчинка задоволено сміється, ловить тра
вину і не хоче її впіймати. Ха-ха -ха , — дзвенить 
її сміх під чорною габою саду і згинає Вітю до по
лум'я... Лякає Вітю.., 

Тільки глибока самота довкола, тільки сміх, зну
щання... 

В спальні затишно. Поставлена догори розгорнута 
книжка захищає свічку на нічному столику. Спу
щені на відкриті вікна жалюзі ховають від очей 
ніч. І така мовчазна увага знайомих Віті меблів... 
Така мовчазна парада... 
«Оксана, Оксана...«,—повертається хлопчик на спи
ну і пробує розповісти. А слів немає, слів... Немає 
назв почуттям ображеної дитиною дитини... Дорослі 
щохвилини ладні поламати найбільші бажання, 
розчавити найцікавіші фантазії. Але образа від ма
лих... Тоді нічого не залишається, тоді світ — по
рожній... Хлопчик схлипує і мне в руках медальйон 
на маминих грудях, підважує пальцем золотий лан-
цюжок. 
Вночі рожеві губи щасливо посміхаються. Він з ма
мою в школі. Принишкли парти, все менші наперед, 
рахівниця на стіні, м'яка чорна дошка за вчитель
ським столом. Віті ніяково... А Ніна Іванівна міцно 
бере його за підборіддя й дивиться йому в очі. 
Вітя довірливо відповідає на погляд, і йому в ж е 
так просто... Ось він за партою, а мама прощається 
з учителькою. Віті знову важко, до землі тягне чу-
марка, стискає горло туго зав'язаний башлик... Вітя 
заілядае на притрушене свіжим снігом подвір'я, 
на білі шапки, на японські тераси кристалічного 
сяйва на кущах, на заворолсений пихатий будино
чок серед прокинутих до нього слідів вузькополо-
зих панських саней і лишаї в криту збитого копи
тами снігу... Раптом на ґанок, міцно схопившись 
пальцями за ніс, як він це завжди робив, над чимсь 
розмірковуючи, виходить Сергій Олексійович. Під 
ним непомітно вгинаються сходи. Вітя пробує до 
нього підбігти і не може... Зникає і Сергій Олек
сійович. Тільки дім, осяяний місячним світлом, сто
їть серед зимової ночі. Дім і сліди полозків обру
чами. 

2 
Тоненькі губи сонгородського скляра »австріяка« 
Маєра могли посміхатися тільки до нього. Навкруги 
не було видно людей. Тільки хати й доми, розкинув
шись згори виступами, куняли собі під протертими 
брудною ганчіркою патьоками хляги з осіннього 
неба, відгородившись від роз'їждженої і розтопленої 
вулиці грядками шпоришу. «Додому. З школи«, — 
відповів Віктор на запитання, в цю мить безсилий 
відірватись від вигаданого ним проекту греблі й мо
сту через воду. 
Добре було б принаймні повернутись до старого 
чоловіка, але хлопцева думка глибоко зав'язла 
в принадній фантазії. Звичайно полохливі, сьогодні 
думки його особливо настирливо гніздилися в го
лові. Таке напівзабуття давно вже знайоме йому. 
Віктор знає навіть, що потім прийде розсіяння св і -
домости, прийде порожнеча, нудота, біль... Але за
раз він чітко бачив вигадані побудови на цьому 
гербові над калюжею. 
Німець не знав, як далі повести розмову. Тільки 
підняв руку з-під накинутої на плечі й застебнутої 
на грудях зеленої сукняної накидки і звично ляс
нув себе поза вухами. Наче відганяв мух, що мов би 
роїлися над його відвислими вухами. А Віктор, наче 
вперше в житті, розглядав потік на вулиці. Поправ
ляв ногою покладену в воду цеглу, а на глибшому 
місці — схожий на череп білий камінь з чорними 
розводами ерорми конячої голови. Мов востаннє, 
обводив поглядом шари ґрунту, підмитого каламут
ними водами горбка і сірий клин пересохлого по
лину й будяків з погнилим лахміттям листя, схо
жий на полонену хитрими вигинами доріг сіру 
армію щурів. 
Віктор підвів голову. Він ладен уже дати Масрові 
докладні відповіді на всі можливі запитання. Гото
вий звітувати. Адлге нічого природнішого не 
існувало для нього, ніж звіт перед дорослими. На
віть більше: за обіднім столом він звик до обгово-
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рення найдрібніших подій і пригод у житті самих 
дорослих. 
Доповідали по черзі. Першим — тато. Але енер
гійно, швидко, постукуючи руба поставленою доло
нею об край стола. Стихав тільки, щоб своїм ножи
ком зручно і красиво намастити шматок хліба гір
чицею. Його доповідь рідко коли зразу широко 
коментувася мамю Проте, згодом починалася 
критика — легка, часткова, тягуча. Глянеш — з ча
сом від татових осудів, похвал, оцінок, поглядів, 
захоплень і плянів лишалися ріжки та ніжки. Ли
шалося насіння на розплід. А плоди цього насіння 
і собі потрапляли на той же мирний, навіть іди
лічний, але запопадливий млинок. І була з нього 
мука. Найдовше говорила мама. Часто, коли вона 
кінчала, Віктор не пам'ятав уже, що він збирався 
розповідати і вставав з-за столу нахнюпленим. Бо 
по обіді в ж е не те: тато ляже на канапу, мама 
й бабуся підуть на кухню... Кому тоді розповідати?! 
Вона любила пояснити що, до чого й чому. Наперед 
знайомилась з передісторією і підґрунтям події, не 
забувала передати жести, тон і підкреслити логічні 
наголоси кожного з учасників конторської розмови. 
Гато, а за ним Віктор часто за це сміялися з неї, 
а вона, червоніючи, вставала з-за столу й посмі
халася, не то ображене, не то гордовито. Тоді схоп
лювався також тато й міцно обіймав її за плечі, 
цілував у шию, не пускав вийти з хати. А Віктор, 
як тигр, плигав через хату й чіплявся на неї ззаду. 
Одна бабуся нічого не помічала. Човгаючи кап
цями, йшла на кухню й приносила солодке. 

Коли врешті черга надходила, Віктор розповідав 
більше, ніж збирався. Забувалася гордість. Не ля
кало засудження. Реальним було тільки бажання 
повної правди. Бажання докучливо точно з'ясувати 
свої відчуття, свої враження, свої думки. Бог знає 
чому і для чого, але оповідалося не тільки про 
хруща в сірниковій коробці, принесеного в школу 
товаришам на показ, але неждано кінець історії, 
як Жора-Семафор штовхнув Віктора чоботом в зад. 
що той покотився з цементових сходів на брук, 
а жука забрав собі. Не тільки, як хлопці нарочито 
загнали принесений м'яч на шкільний дах, а також 
про Вікторів плач, коли його за ноги стя-нули з де
рева, щоб він не вибрався на школу. Він убембе-
рився на землю і розплакався. Розплакався з пере
ляку. За переляком надійшла безсила лють, потім 
образа, пізніше неусвідомлювана ним чітко надія 
хоч слізьми припинити знущання юрби і привер
нути до себе її співчуття. 
Віктор підвів голову. Та Маєр не повторював за
просин. Тільки кивнув в бік свого будинку з плас
ким дахом, ледь-ледь похилими на подвір'я тера
сами, брудно-червонуватими рядами дрібних одно-
полих віконниць, перекошеною рамою розсохлих 
дверей, і моргнув до хлопця. Йому хотілося, щоб 
малий зайшов, щоб побув з ним і говорив про свої 
дитячі справи, говорив все, що завгодно, аби по-
німецькому. Йому хотілося пригостити хлопця, як 
ще ніколи і нікого. Таке нетерпіння переживав він 
кілька років тому, як віз з Києва випадково куп
лену старовинну літографію міста Пассав. Цілу ніч 
не спав. Йому все ввижалося, що в ж е ранок, і в'.н 
входить у Пассав. Перед ним давно забуті кам'яні 
плити давніх будівель з череп'яними стрімкими 
дахами, знайомі петлясті В У Л И Ч К И З присадкувати
ми цегляними мурами й соборна вежа з годинником 
за рогом. Потім — забуття. Але знову стріпнеться 
свідомість, і Маєрові щоки складаються в широку 
хвилю незадоволення. Жаль стає Соигорода, жаль 
тяжко заробленої не знати де, не знати як загуб
леної хати. Невже він знову в Пассаві?! На одну 
мить він відмружує очі й — здається йому — довго 
чекає на далекий ще ранок. А поїзд знову чіткіше 
поцокує колесами. 
Маєр похитує головою і любується східсонцем, ра
діє Сонгородом. Ось він переступає поріг хати, об
луплюючи крихкий шар крейди, вішає на стіну 
»Пассав«, в празниковому настрої всідається до ка

ви. В ту ніч не здавалось неможливим потроху пе
ревезти до Сонгороду цілу Баварію. Розвішати її 
на стінах їдальні, розкласти її на лутках вікон і, за
мість достигаючих баклажанів, на старомодному 
буфеті. 
'Моя спальня«, — гордовито кивнув він догори 
і повагом зайшов наперед відсунути вперті в під
логу двері до своєї білої хати з синюватими жила-
ми-поповзнями. Хати, схожої на незграбну кав
казьку саклю. Потім, нічого не кажучи Вікторові, 
вийшов на середину подвір'я і довго заглядав на 
дах, а може вираховував, чи низенький партер ви
тримає довго ще насідання яструбом куди браві
шого верхнього поверху. А гість не знав куди себе 
діти. 
Пан Маєр посміхнувся, але зразу приніс з кухні 
запрану ганчірку, примостив її Вікторові на груди. 
Віктор глянув на господаря з-під лоба. Погляд ви 
давав стримуваний осуд Маєрової насмішкуватості.!. 
Як же б він їв без »салфетки«? Бабуся, та ніколи 
не забувала... Ніколи також в захопленні не кидала 
в тарілку стільки шматків м'яса, не клала стільки 
картсплі, не бризкала жирною підливою на ска
терть... 

» 0 ! я, шмект«, — поспішає відповісти Віктор, а за
охочений господар щиро хвалиться вмінням кухо
варити. »Іх бін айнґеборенер кох. Вайст ду, Віктор, 
шон фор 20 яре габе ix іммер шон ґегерт: О, дер 
альте Маєр, дер ферштегт цу кохен«... »Дас іст абер 
т'ут айн кох цу зайн... Іммер вас зюсес кохен кен-
нен«. — поділяв господареву думку гість і турбу
вався, що куповане так дорого обходиться. Он ба
буся каже... кІПпарен, шпарен — дас іст айне кунстІ« 
повчав Маєр, коли згадав про Пассав. 

«Майне гаймадтштадт« — сказав урочисто, підно
сячи лямпу до стіни, і дсв"о дивився то на стару 
літографію, то в Вікторове обличчя. Обличчя 
засмучене перерваною розмовою, що саме на
бирала пожвавленого темну, і розчаруванням нуд
ним виглядом німецьких будівель на мертвій ву
лиці. Куди більше розважливіш здавалась йому 
кругла пляма біложсвтого світла, кинутого на бруд
ну стелю й густо брунатні сволоки на ній. і косий 
кордон тіні й св'т.ла, сміливо проведений абажуром 
масивної мідної лямпи. 

Боязко від хати до хати, прослизають в містечко 
зграї блакитно-попелястих лисиць-сутінок. Чорними 
сосонками блукають зіниці їх очей. А в мешканні 
чітко поділились тіні і світло. Щоб показати вийняту 
з рання книжку, хлопець в коротких штанях і ви
соко натягнутих панчохах мусить ще раз під'йти 
до залишеної самотньо лямпи на примхливому овалі 
парадного стола. Потермосити широкий фотель з 
витертою оксамитною подушкою на продраному со
лом'яному дні, В 'дсунути з міспя здивований такою 
поведінкою гостя фотель сутужного діда Маєра. 
Всім у Сонгороді знайомого діда Маєра з круглою 
спиною, чимсь задоволеними, яскравими щоками й 
веселими трохи насмішкуватими губками. За В ік 
тором до столу плететься й господар. Він задово
лений собою і гостем. Задоволений візиток) і тим. 
що вона кінчається. Тепер він знову надов-о по
збувся непроханої гості-туги. » 0 . вас фюр айн ґут 
ергальтенес бух! О, як добре збережена книжка!» 
— дивується він розгублено, справді вже попро
щавшись з Віктором, насолоджуючись вже заби
ваючим дух пахом самоти. Ось він випровадить 
гостя і повернеться до натопленої хати, натягне 
нічні капці, причепить пенсне на краєчок горбатого 
носа і... і що? І зсядеться на свій фотель, притисне 
нігтем ґудзик до латаних підштаників, а другою 
рукою шитиме, звично посіпуючи нитку. Шитиме... 
А очі потонуть в дірочці ґудзика і згодом спливуть 
десь у невідомій країні і знайдуть згублену було 
стежку серед давно вже вигаданого верхогір'я, се
ред квітчастих альпійських полів. Маєр знає, як 
наближаються ці хвилини, ця мара. Знає і любить 
їх. Тільки з них не кепкує він. тільки на них не 

28 



А Р К А 
ч и с л о 1 с і ч е н ь 1 9 4 8 

натякає він у розмовах з знайомими, обпершись на 
сусідський паркан, або під вікнами сонгородських 
хат. 
Віктор пробує все ж таки звернути господареві ува
гу на гарні світлини. Не так в ж е він поспішав, щоб 
разом з Маєром не розглянути на дорогу «Робін-
зона« ще раз. Але Маєр бере книжку з Вікторових 
рук і обводить сліпим поглядом білі рамці ілю

страції. Потім закриває книжку і, як це завжди 
робив, довго дожидаючи в сінях на хвальних замов
ців, швидко потирає руку об руку. А тоді бере В ік 
тора за плече, мов підказуючи, що можна застеб
нути пальто і по дорозі, і на подвір'ї. 
Збиралося на дощ. Маєр скривився і, забуваючи 
про гостя, теж задивленого на небо, покрив і за
мкнув двері. 

О. Ізарський 

Т Е П А Н Р И Н Д И К 

ОЛЕКСАНДЕР ВЕЛИКИЙ 

і. 

Олімпія юна, Епірська царівна. 
Богині красою-уродою рівна, 
В отцівському домі ще тільки дорання, 
Бо завтра, вже завтра кінець дівування. 
І сон лиховісний Олімпії .сниться: 
Десь наче злетіла з небес блискавиця. 
Ударила в лоно і блиснула звідти 
І світ запалила по крайні орбіти. 
А вранці, ще повну страху і печалі. 
Олімпію юну з Пилипом звінчали, 
З царем Македонським Епірську царівну. 
Богині красою-уродою рівну. 

2 
Минули декади. Олімпія — мати. 
Від любого сина не може відняти 
Тривожного ока, мов наново сниться 
їй сон лиховісний: мара — блискавиця, 
По крайні орбіти вогні і розбої. 
Нестяма і безум снаги молодої. 
І тулено над сином квилить породіля: 
Чи чарів питати? Чи трунку? Чи зілля? 

Та блиснула думка — і втішена мати 
Дитя Олександром*) сказала назвати: 
«Поставте над сином ім'я на сторожі! 
Щоб нахили чорні, заміри ворожі 
Ні серця, ні мислі його не сквернили, 
Щоб, людям на поміч віддавши всі сили, 
Він сон обернув у фортуну ласкаву, 
А людське прокляття в довічную славу«. 

і довго по тому в царевій оселі 
.Лунали бенкети, вельбучні. веселі. 

Від понту до понту вогні і розбої! 
Царя Олександра снаги молодої 
Ніщо не гамує. Найменше — ім'я те. 
Що в нього так ревно повірила мати. 
І сам Арістогель нічого не вдіяв! 
Пішла поза хмари його евдокія**): 
Ідеї Платона, чесноти Сократа 
І все, чим Еллада значна, і багата, 
І славна бувала. Лишилися з того 
Когорти залізні царя молодого, 
І в далі далекі нестримані мандри, 
І гуки надхненні: «Веди, Олександре!* 

Далеко, далеко насупроти сонця 
Провадила буйних рука македонця. 
І били їх тучі, сушили пустелі, 
Шляхи заступали бескеддя і скелі, -
Т а далі, все далі до Інду, до Нілу 
Від крови, від лупу докраю сп'янілу 
Водив Олександер ватагу залізну, 
Несучи до сходу дари гелленізму: 
Сплюндровані царства, двірці і халупи. 
Прокляття і стогін, і трупи, і трупи... 
А слідом гієни, навзавід шакали, 
Що туком і плодом рясним набрякали. 

Старе це, нудне це. І так нам байдужі 
І цар Олександер, і крови калюжі, 
І несторів дивних химерні анали, 
Що його великим і славним назвали. 
Байдужі, далекі. А ґвалту й злодолі 
Ми мали і маєм самі прєдоволі 
На власному тілі, на власнім подвір'ї 
Від рук македонців, лютіших без міри. 

Прокляття даремні. І плач Єремії. 
Що в нашему серці, нехай заніміє, 
Його не іскупить ні небо, ні люди, 
Ні все те, що є вже, ні все те, що буде. 

Свою Немезіду історії дати! 
І правди своєї незламні догмати 
Вчинити для неї скрижалями права! 
А ні..., то Базари, то Крути, Полтава. 
То з неба перуни, дорогами кручі, 
А серця розрадою арфи плакучі. 

t " ) Олександер - помічник людям. 
) Евдокія - н а у к а добра. 
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ВОЛДО ФРЕНК 
КІМНАТА 

іч була як вино. Наплечник легкий. Він 
вийшов з малої станції і не захотів їхати 
автобусом, який саме відходив до готелю 
чотири милі, над морем. Пішов пішки. Він 

бажав ночі, бажав позбутися, наскільки можливо, 
нудної, непривітної готельної кімнати, від якої ше-
потливе літо буде відгороджене і де не залишиться 
нічого, тільки спати. 
Спати в такий червневий вечір! Він ішов під де
ревами, що пробудились від співу листя... Світ
лячки літали, як скалки зір, а в небі мерехтіли 
зорі, як світлячки. 
Коли нарешті він побачив фасад готелю серед со
сон, то пошкодував, що годинна прогулянка минула. 
Дерева докоряли, що він їх залишає. Вони оточили 
його і намагалися затримати. 
— »Чому б не лягти між нами?« спокушали 
вони його. Було тепло. Він міг би зробити собі узго
лів'я з єдвабного моху, що обліпив коріння боли
голова. Він міг би дивитися на зорі й на море. Він 
міг би злитися з всесвітом. Заплющив би очі і мріяв 
би про всесвіт, про величне. І молився б. 
Але дивуючися, чому не лишився і не спав у лісі, 
він зійшов на ґанок готелю і відчинив двері. У вузь
кому передпокої не було жадного гостя. Дві лямпи 
з абажурами кидали тінь на стіни з непофарбованої 
сосни. В півсутінках на столі й на лавках з поду
шечками були порозкидані журнали й газети. Ти
ша. Ніч насту?гала й на цю кімнату. Вона витиснула 
з неї всі шепоти й пісні. Ніч тут розливалася по
волі, як п'янкий лікер. 
Він обернувся, щоб утекти. Його охопило непере
можне бажання надвірної прохолоди, що спадала 
після заходу сонця. Цей готель йому не сподобався. 
Він піде до дерев... 
— Ви чогось шукаєте, пане? 
Він подивився в напрямі голосу й почув себе май
же винним. За лядою, в куті кімнати, стояла дів
чина. Він завагався, — з відчинених дверей дохо
дило дихання сосон та океану. Потім він уже не 
чув нічого. Зачинив двері й підійшов ближче до 
дівчини. 
— Пробачте, — сказав він, — звичайно, я шукаю 
кімнати. 
— О, ви пропустили автобус? Шкода! Ви йшли 
пішки? 

-• Зовсім не шкода, я люблю ходити. 
Його погляд почав затуманюватися від неясної мрії 
про цю годину з вітром і деревами. Він ледве бачив 
дівчину. Бачив лише, що вона дивилася на нього. 
— Сподіваюсь, що ще не пізно, —• говорив він далі 
швидко, —• потурбувати вас кімнатою? 
Вона мовчала. Потім просто повторила: 
— Шкода, що ви пропустили автобус. 
Вона впала в його очах до рівня звичайної сіль
ської дурки, яка ні до чого не має смаку і думає 
тільки про авта та про місто. 
—• Чи маєте кімнату? — і хотів відійти. (Чому я 
не йду?) 
— Дуже шкода, — сказала вона, — на жаль, кім
нати немає. 
І тоді він вперше побачив її. Хмара каштанового 
волосся нависла над її чолом. Вона мала гнучкий 
стан і пружні груди. її руки були голі. 

— Немає жадної кімнати? 
— З автобусом прибуло чотири гості, а ми мали 
якраз чотири кімнати. Дуже шкода, пане. Коли б 
ви захопили автобус... Коли б ви були прийшли 
швидше, ніж один з тих. 
Він тепер був близько коло ляди і поклав туди 
свою руку. 
— Це проблема! 
Він забув про дерева, що запрошували його. Коло 
його руки була її. її рука була живою дійсністю. 
Це порушувало його спокій, і він це відчував. Він 
постукував пальцями по ляді. 
— Нічого? 

Нічого, пане, дуже шкода. 
— І немає якогось іншого готелю поблизу? 
— На станції, звідки ви прийшли, вас взяти може 
поштарка. 
Вона подивилися вгору і додала: 
- • Коли вона ще не спить. 
— Я можу відразу зателефонувати. 
— Вона зовсім глуха. Коли вона засне, ви її ніколи 
не розбудите. 
— А-а-а, — потарабанив він пальцями й обережно 
простягнув руку. Вона свою забрала назад, а він 
підтяг свою. 
— Може б я залишив тут свій наплечник, а потім 
повернувся? Скільки це миль? 
— Коли ви підете, — її голос був надзвичайно 
ясний, так, ніби вона хотіла втовкмачити щось дур
ній дитині, — коли ви підете лісовою дорогою, то 
буде чотири милі. А стежкою понад морем —• шість. 
Чудова дорога. 
Обоє забули про його намір телефонувати. Він за
був про нарікання й запрошування чутливих дерев. 
Була тиша, така легка, що було цілком для нього 
природно трохи помовчати, перш ніж розв'язати 
важливу проблему. Він згадав, як про шахи — 
мій хід. 
Потім він побачив знову... він сам... дівчина, що по
сміхалася позірно стримано, без сумніву, чекала, 
щоб він пішов. Він уже цілком забув про ліс. Ви
ходу не було. 
— Ані кута для мене денебудь? — сказав він. 
— Ніде, —• відповіла вона поволі. 
- І всі ваші гості пішли спати? 

— Ми тут рано лягаємо спати, пане. Вечірній по
їзд — остання подія дня. Пошти не розносять до 
ранку. 
Він тримав капелюх у лівій руці, потім поклав 
його на ляду. Рука впала поблизу і знову почала 
вистукувати. Стукіт пальців був періодичний, вкрад
ливий... подібний до телеграфних записів. Він від
чув щось коло своєї руки. Подивився. її рука нері
шуче лежала на краю ляди. Він позирав на цю 
руку, і через неї перейшло до його руки якесь 
солодке — якесь непереборне почуття. 
— Коли б ви були ласкавіші, — він почув, як видо
бувалися його сухі слова, він був поза цими сло
вами, і вони дивували його, — коли б ви були 
ласкавіші, ви б не посилали мене о цій порі за 
шість миль пішки до дому глухої жінки. 



В його роті не було слини, і те, що він говорив, 
здавалося, належало йому лише до деякої міри. 

Ви могли б мене взяти. Ви могли б знайти — 
могли б дати мені місце, де прихилити голову. 
Кімната дихала разом з ним. Його голос, ясний 
і сухий, як галуззя, дивував його: 

Чи ви масте кімнату? 
Була хвилина, коли його слова були між його і її 
очима, потім його слова кудись зникли так, ніби 
її очі поглинули їх. її лице повернулося до вузень
ких сходів, що були за нею. 

Ідіть туди нагору і чекайте. — її лице було 
непорушне, показуючи дорогу. Він узяв капелюх, 
лишивши наплечник на ляді. 
Це не були східці для гостей. Це були східці, що 
вели понад вітальню. З балюстради знизу через 
малу щілинз' пробивалося світло. Він стояв непо
рушно і чекав. 
Він нічого не думав. Він не рухався, тому що бояв
ся, що як рушиться, то може збудити когось сон
ного. Він чекав без руху, без думки, без почуття. 
Він чекав довго. 
Знизу почулися кроки. Через маленьку щілину 
з балюстради затремтів промінь світла, такий слаб
кий, що здавався сигналом здалека. Він відчував, 
як вона зближалася. її плечі злегка доторкнулися 
його. Потім він пішов за нею з певністю, що була 
бездумністю і засліпленням. Його хода була від
гомоном її ходи, подібно до певного незмінного на
слідку причини в природі. Двері за ними зачини
лися, і він почув, як вони замкнулися. 
Сон м'яко обіймав його до світанку. Світло розбур
хало його змішані почуття. Він повернув голову 
і лише тоді розплющив очі. Його погляд впав на 
її лице. Дівчина спала. її волосся скуйовдилося під 
час сну. Заплющені очі злегка тремтіли. Гола рука 
лежала на коцику. Все ще без думки, він устав, 
одягнувся і вийшов. 

Коли дійшов до моря, то відразу роздягнувся і по
плив. Вода приємно пестила його тіло. Здавалося, 
море його розуміло, такого безмежно малого і одно
часно рівного морю. 
О дев'ятій годині сонце було над соснами, що від
городжували землю від океану. Він подумав, що 
тепер можна повернутися до готелю і накреслив 
маленьку стратегію. Йшов переповнений самозадо
воленням і вітав себе за відвагу. Все ще оживле
ний морем, він прийшов до готельного передпокою. 
Від минулого вчора відбулась неприемна зміна. Тут 
був гурт чоловіків і жінок, подібних до найгіршого 
гротеску, ніби творець знущався з власної краси. 
За старомодною лядою сиділа присадкувата черво
нава жінка — господиня готелю. 
— Добрий ранок, — посміхнувся він до неї. 
Вона здивовано подивилася на це створіння, ніби 
його присутність була неможлива. Для неї, справді, 
це було саме так, бо все в неї зв'язувалося з по
їздом, її груди, високі, як полиця, не ворухнулися 
під одягом, коли вона кивнула головою. 

Він показав на свій наплечник, що все ще лежав 
там, де його поклала дівчина. 
— Я приїхав минулого вечора пізно. Для мене не 
було кімнати, і тому я залишив наплечник, а сам 
пішов. Була чудова ніч. Чи ви не можете пене 
влаштувати сьогодні? Я хочу на деякий час зали
шитися. 
Лице власниці було здивовано збентежене. 
— • Ви тут були минулого вечора? Кажете, не було 
кімнати? 
— Я пропустив автобус... Молода пані була дуже 
ласкава, але кімнати не було. 
- • Вона сказала, що не було кімнатні Чому, — 
це дивно. І ви мусіли брьохати таку дорогу назад 
до села! Яка шкода. Що за безглузда дівчина! Зви
чайно, кімната була. 

З англійської В. Оленченко 
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Д О К І Я Г У М Е Н Н А 

ЕПІЗОД З ЖИТТЯ ЕВРОПЕ КРИТСЬКОЇ 
Фраґтеи т u 

І. 
^тіолубизна, пустельний берег, руїни, видоли-

Г нок, дуб, лебедиця плаває. 
Приземлюється літак, з нього виходить пі-

* • лот — молода дама. Елементи її одягу нага
дують одяг критських дам-глядачок з настінних 
розписів — буфи, зачіска Проте вона цілком сучас
на, елеґантна дама Х Х - г о століття. 
ДАМА. Де це я опинилася? Не второпаю... Не збаг
ну... Дивно! Немов сон, немов дитяча казка. (Вона 
замислено озирається навколо й мимоволі скрикує). 
Яка ж тут розкіш. Який мрійливий спокій! Це — 
десь між небом і землею, в невідомій точці всесвіту. 
Це чудово — жити без адреси, без телефона, без 
радіо. Наче нема мене й мого ймення. (Рішуче), Тут 
відпочину! 
(Помітивши річечку, підходить, зачерпує рукою во
ди, бризкає вбік лебедиці). Яка чиста, прозора! Чи 
не цілюща це? Чи не та казкова, що від неї старі 
молодшають, сліпі стають видющими, мертві ожи
вають?.. (Дама вдивляється в дзеркало води й ми
моволі скрикує). Ой, хто це? 
ЛЕБЕДИЦЯ. Не бійся, не жахайся... Це я... Хіба ти 
не озивала мене щойно? 
ДАМА. Я? Озивала? Тебе? 
ЛЕБЕДИЦЯ. Овідьму, чи пак Овду! Лебедина по
доба —• то ж тільки одна з моїх відмін, хіба ти за
була? (Урочисто). Я — Овда, я — вода. Я — Діва 
Обида, що плеще лебединими крилами на синьому 
морі. Я — Авдотья-Овда, — з гір вода, весняні 
струмочки... Я — Вівдя-Овда — предковічна боги
ня весни й весняної води... (Слова її урочисто відлу
нюються). Я — праматір і прабабка богів і людей. 
Всі народи, від океану до океану, шанують мене й 
щороку на весні згадують... А ти... (Міняє тон на 
старечо-ласкавий). Ну ж бо, сідай, пані Европо, хоч 
подивлюсь на тебе, яка ти пишна стала за ці кіль
ка тисяч років. 
ДАМА. (Аж подається назад). Звідкіля ти мене 
знаєш? (Про себе). От тобі й між небом та землею. 
Ніде не втечеш від себе] 
ЛЕБЕДИЦЯ. Овва! І ти мене знаєш, не тільки я те
бе! Ось придивись на мене краще, чи... (Лебедиця 
перетворюється на стару-старезну бабусю з довгим 
сивим розпущеним волоссям, з костуром. На ній 
вовняна брунатна спідниця критського крою - -
дзвоном... На шиї бурштинове намисто). 
ЕВРОПА. (Полегшено зідхнула?) О-ой! То це ти. 
бабусю! Налякала ж ти мене! 
ОВДА. (Добродушно бубонить). Щось не віриться, 
щоб ти м е н е злякалася. 
ЕВРОПА. (Радісно). Тебе? Чого ж тебе лякатися? 
Хіба ти страшна? Ти — добра! Я тебе знала, як 
була ще отакенькою, при землі. Ти ж біля мами жи
ла на фінікійських землях... А на Криті була ба
буся, достоменнісінько схожа на тебе... Бабуся... ба
буся... Овдія... 
ОВДА. Тю-тю, защебетала! То ж бо то! Кажи, чого 
завітала до нас. Либонь, загордилася, що й носа 
ніколи не покажеш на Крит? 
ЕВРОПА. Невже? Це — Крит? А де ж палац? А де 
майдан для ігор? Де?.. (Захвилювалася)? Та ні... 
Скільки це років тому, коли це було?.. Отут... отут 

я стояла, як прибула на Крит нетямущою, безжур
ною дівчиною... (Европа заніміла. Овда щось бур
мотить, але Европа не вслухається. Вона вся пори
нула в спогади). Перед очима моїми ігри з биками, 
копання, дівчачі видумаси. Звідкілясь того Зевса 
піднесла морська хвиля... (До бабусі). А ти знаєш, 
бабусю, всю оцю історію з Зевсом так потім пере
крутили! Я коли читала, то так сміялась. Мовляв, 
ми, як інститутки, ходили по лужку та квіточки 
збирали. Боже мій! Які ми кульбіти, які стрибки 
виробляли! Як ми муштрували биків, які вони в 
нас слухняні були! Які майстерні акробати з-по
між нас, тодішніх дівчат, виходили! 
ОВДА. Еге, дівчата були так дівчата! Куди твоїм! 
ЕВРОПА. Тільки не доберу, чого це тебе, бабусю, 
відьмою звали. Я ж мудрішої, добрішої й справед
ливішої за тебе не знаю, де в кого заболить — до 
тебе. Розсудити, помирити — до тебе. Яка кому бі
да приключиться, — усе до тебе. Ти в нас як доб
ра богиня була. І раптом — відьма! 
ОВДА. (Благодушно). Всі ми стаємо відьмами, як 
встаріємося. І ти станеш, не хизуйся своєю моло
дістю... 
ЕВРОПА. Пхе! Злою, пакосною ягоюі Ніколи! 
ОВДА. Що? Злою, пакосною? То це ви в себе там 
так спаплюжили, так перевели моє чесне ім'я? Мо
же ще ляпнеш, що відьма то жалюгідна злодюжка 
коров'ячого молока? То може б ви там у себе поса
дили відьму на сміховинне помело? Гірко. О, діти, 
діти! Як ви здрібніли, як мене споганили! (Гнівно). 
А все ти винна, Европо! Не маєш ти нічого свого 
за тим Зевсом, загубила свою силу, свою волю, своє 
обличчя... 
ЕВРОПА. Ну, ну, не сердься, бабуню! І я не мед п'ю! 
Чи віриш — я мов очманіла. Усе мчу, мчу кудись, 
все у шаленому бігові, а спитай мене — сама не 
знаю, пощо. Я навіть не мала часу за ці п'ять ти
сяч літ материзни одвідати... 
ОВДА. (Пересердилася, добродушно). А куди ти 
мчиш? Бач, яка. мов птиця, крилата! (Показує на 
літака). 
ЕВРОПА. Вперед! 
ОВДА. А чого ж ти шукаєш? Що доганяєш? 
ЕВРОПА. Шукаю, здоганяю щастя. 
ОВДА.. Ща-а-стя! 
ЕВРОПА. Еге! Кажуть, є такий край Ельдорадо, 
там люди щасливі. От я й розшукую ту країну, хо
чу звідти взірець узяти... (Має ще щось сказати, й 
раптом зір її спиняється на погорілому, пом'ятому 
танкові. Під танком біліє людський кістяк. На голо
ві каска, через плече перепоясаний стрічкою з ку
лями. Обіч — автоматична рушниця. В зіницях Ев-
ропи промайнули ж а х і тривога. Вона хоче й не мо
же відвести погляду від цього видовища). 
ОВДА. (Стежить за нею, але мов нічого не помі
тила). Европа шукає щастя? Така вродлива, така 
багата... (Показує рукою на одяг, на літака). Така 
могутня.! Ти ж богиня! 
ЕВРОПА. (Гірко). Богиня! Усе так! (Показує очима 
на кістяк). От-от уже, здається, вхоплю тропи, а 
зблизька — ось маєш! (У відчаї). Як відпливла від 
цих берегів, так усе манячить щастя на обрії, все 
манить. А в руки не дається... (Криком) Пані-мат-
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ко! Чому я мушу все життя стікати кров'ю? Чому 
весь вік серце запікається тугою за побитими, по
мученими синами, поганьбленими дочками моїми? 
ОВДА. (Загадково). Для іншого в цьому й заховано 
щастя. 
ЕВРОПА. Для іншого? Не для всякого? 
ОВДА. Ба ні! Для вдач неситих, жадібних до заві-
рюх, ментрєжних. 
ЕВРОПА. А я? 
ОБДА. А ти — мати. Як і я. 
ЕВРОПА. (Дуже вражена цією відповіддю. Після 
роздумливої павзи) Алеж ти не шукала ніколи 
щастя? 
ОВДА. Нащо було мені його шукати? Воно було 
в мені, навколо мене, я дихала ним, я випроміню
вала його навкруг... 
ЕВРОПА. Як це ти зуміла? І не було ніколи в то
бі почуття дисгармонійносте? 
ОВДА. Чого, чого? 
ЕВРОПА. Мене завжди роздирають суперечності: 
нація повстає проти нації, кляса проти кляси... Ах, 
Боже мій, брат брата вбиває! А моя душа прагне 
гармонії, я безсилію без неї. 
ОВДА. О — он що! Гармонії! 
ЕВРОПА. (З пристрасним поривом). Кажи — була 
в тебе гармонія? 
ОВДА. Та я сама — гармонія. 
ЕВРОПА. (Владно). Не говори загадками! Я цього 
не люблю. Кахте, коли маєш що! 

II . 
ОВДА. Ти, бач, і кінців не зведеш тому всьому, що 
чуєш від мене. А я скажу — чому. Ти мислиш у 
межах коротенького відтинку часу, часу твого 
двадцятого століття. Ти не осягаєш виднокругу, що 
перед очима в мене — безконечного ряду сотень 
тисячоліть... (Очі її впірнають у далину. Мудрий, 
спокійний, видющий погляд). 
ЕВРОПА. (Поривається щось сказати). 
ОВДА. Я надивилася чимало, а ти бачила лише те, 
що витворили Зевс та твій улюбленець Раціо. І ти 
навіть не підозрюєш, що це лише вузесенький шля
шок, заплутаний серед багатьох різних шляхів шу
каючої людської думки, — покинених — занедба
них... 
ЕВРОПА. (Сердиться). Ти все затямила собі: »3евс« 
та »3евс«... Не відвертатися, не гудити, а дякувати 
треба! Поки ми жили в тенетах твоїх традицій та 
звичаїв, вони обплутували кожен наш крок, напе
ред його визначали. Що ж тут доброго? Одне ти
сячоліття подібне на друге — монотонне, законсер
воване, одноманітне, убоге... 
ОВДА. (Застережливо підняла вказівний палець). 
На плюй в криницю... 
ЕВРОПА. А ти подивись, що Зевс за останні три 
тисячоліття зробив. Побудував держави, прибор
кав природу, населив землю чудесними цивілізо
ваними містами. Нема впину людям ні через океан 
плисти, ні через небо літати. А можна й не руха
тися з місця, а поговорити, побачитися з заокеан
ськими друзями. Чого ж це я маю його гудити, коли 
він зробив моє життя таким гарним, зручним, і за
тишним?.. 
ОВДА. Але я не ходила нікуди шукати щастя. 
ЕВРОПА. Одне до одного не стосується. 
ОВДА. Стосується, ще й дуже! 
ЕВРОПА. Як то? 
ОВДА. Чим ти хизуєшся? 
ЕВРОПА. Тим, що мій Раціо за сто років розвинув 
культуру так, як ти за незчисленні сотні тисячо
літь не могла й не змогла б. 
ОВДА. Матеріяльну. Ну, а духову? Пожаль Боже! 
Велике щастя — електрикою борщ варити! 

ЕВРОПА. (Обурено). Хіба мало в мене геніяльних 
філософів, музик, поетів? Що це, не мої діти, не я 
сама? 
ОВДА. Щось я не пригадую жадного европейця-
ясновидця, пророка, йоґа. Генія, який би зжився 
серцем, і мозком, і почуттям, і думкою з великим 
духом Єства... 
ЕВРОПА. (Насмішкувато).. Бідна моя головонько! 
ОВДА. Щось не бачу я того величного вияву справ
жньої людяносте, безоглядної відданосте, благо
родної чесности, не плямленої дрібним егоїзмом. 
Люди вже сумніваються — чи була на світі правда. 
»Не обдуриш — не проживеш < — ось гасло твоєї 
епохи, ти ж сама кажеш... 
ЕВРОПА. (Робить ненавмисний рух, наче захи
щається). 
ОВДА. В егоїзмі діти твої не поступаються звірям. 
Ні, звірі чистіші, бо вони не ускладнили свого его
їзму брудною підлотою та безчесною хитрістю... 
Твій убогий і сірий марксизм брався... 
ЕВРОПА. О, в ж е й марксизмом очі колеш? Та ти ж 
сама щойно казала, що багатьма шляхами і шляш
ками йде людина до майбутнього... Тільки ти кеп
сько обізнана. Мої європейці й самі вважають 
марксизм сірим і вбогим. 
ОВДА. А проте, саме марксизм з його холодною 
скрупульозною аналізою, з його роз'їдаючим, все-
розщеплюючим матеріялізмом — найбільше харак
теризує тебе, сьогоднішню. 
ЕВРОПА. Чому ж ? 
ОВДА. Хіба твоя наука не працює на матеріялізм? 
Хіба в неї є побожна шана до таємниці? Необачна! 
Зона сама собі риє яму. Що сталося б із наукою, 
коли б із таємниці зірвати всі покрови? Науці не 
було б більш для чого жити. Теж совість! Тягне 
соки з таємниці, загадки, невідомого, — а хоче всіх 
їх звести з світуї 
ЕВРОПА. (Хоче змінити напрям розмови. Мрійли
во). Ах, чари таємниці! Як люблю я в вільну годи
ну почитати роман таємниць! Все на світі тоді за
буваю... 
ОВДА. »Ромак таємницьж. Здивувала! Ми жили се
ред чудес і таємниць, серед чарівного й не зрозу
мілого. Ми були загорнуті в них, як пахощі в пе
люстки. Ви ж — усе роздягли, поділили на відтин
ки, мінути, градуси, атоми, клітини... Навіть час, що 
тече й не ділиться. 

I I I . 
Мирна, тиха радісна атмосфера ранку на березі 
Криту. Раціо працює. Европа збирається купатися. 
Зевс походжає по піску, нервується. Овда все пряде 
нитку. 
ЕВРОПА. (Повісила руку на крило шіянера й 
скрикнула від несподіванки). О, а це що за диво
вижа ? 
(На хвості машини сидить синьоока, русява дівчи
на. Коса на голові вінком. Мережана білим сорочка 
й скромна вовняна плахта брунатного кольору. 
Вузька яскрава окрайка оперізує стан. 
Вона мов прикипіла, мов приліплена до машини, 
немов намальована, немов скам'яніла. Від Европи-
них слів ожила. Дивиться по черзі на всіх) . 
ОВДА. Якась дівчина. Де ти тут узялася? 
ЗЕВС. Хто ти? (Про себе). Яка краса! 
ДІВЧИНА. Я — Україна. 
ЗЕВС. Як, як? 
ДІВЧИНА. Україна. 
РАЦІО. Як ти сюда втрапила? 
УКРАЇНА. Як прийшлося. Сиділа в тебе за спи
ною. 
РАЦІО. Це ж незаконно — їздити на хвості. Ти 
могла постраждати! 

33 
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УКРАЇНА. Встановляв закони ти, а добиватися 
довелося мені. Т р е б а сильніше за з а к о н. 
ОВДА. Ось, нарешті я бачу справжню силу люд
ського хотіння, без упокорення... (До України). Ти 
десь, певно, привчалася до спорту, що не побоя
лася на хвіст вчепитися? Може з биками грала? 
УКРАЇНА. З биками? Ні... Можу добре на копі 
верхи їздити. Але мама моя, Русь, пам'ятаю, казки 
розказувала про таких дівчат, що... 
ОВДА. (Перебиває). Русь... Русь... Дай, Боже, па
м'ять! Це не та часом етруска, що під Везувієм жи
ла? Я її добре знала, то моя праонука... 
УКРАЇНА. Ні, я з Наддніпрянщини й мама моя 
споконвіку там жила, там і народилася. Це вже не 
вперше доводиться мені чути, що маму мою сплу
тують із якоюсь іншою жінкою. Ти кажеш етру
ска, а то ще на півночі в Скандінавії була ще 
якась друга Русса... 
ОВДА. Нічого тут дивного нема. Русь — це небесна 
иода. А батька пам'ятаєш? 
ЗЕВС. (Вхопився за голову). Це вже поїхали. Поча
ли до стонадцятого коліна згадувати... Кляте ба
бисько... 
УКРАЇНА. Тільки могилу. Там у нашому безкрай
ому степу далеко-далеко синіє Савур-могила. Русь-
мати завжди приказувала: «Шануйте, діточки, оцю 
могилу, там наш батько похований...«. 
ОВДА. (Зраділа). Тавур! Бог-бик! Та знаю, чом не 
знати... То ж мій найкращий приятель! Дай же я 
тебе поцілую, дочечко! 
ЗЕВС. (Насторожився). Ще чого бракувало, — мої 
фамільні святощі чіпати. Бог-бик — мій предок! 
І прошу дати йому спокій! 
УКРАЇНА. А хіба я що? Хіба я винна, що в моїх 
давніх літописах згадується бик-тоурі, а дикий бик 
ще й досі зветься туром. Аджеж і в тій пісні ка
жеться: »А в мене натура така, як у тура...«. 
ОВДА. Тихше, не сваріться! Ти, Зевсику, не іри-
туйся, ти ще малим був, як дядько Тавур у При
чорноморських степах незчисленного товару випа
сав... От ти може й сам не скажеш, чого це ти і 
бик, і людина, і бог водночас, а ця дівчина своєю 
мовою тобі все розповість. 
УКРАЇНА. (Соромиться). Ледве! Я сама часто заду
мувалася, чого це так, що й товар-худоба, і тва
рина — твар, — товариш, і тавро, і твар — облич
чя, і тур, і мій предок Тавур, і край Таврія, — усі 
одне ймення мають... 
ОВДА. А того, що мова твоя — пам'ятник неруко
творний. Так відчував життя твій предок, а мій 
найкращий приятель — Савур. 
ЕВРОПА. Ти щось, дівчино, наплутала, або мати 
тобі не так розказувала, як воно було. То ж Тав-
рією зветься споконвіку Причорномор'я, а ти ка
жеш, що ти родом із Наддніпрянщини. 
УКРАЇНА. (Охоче). Можна було б думати, що ма
ма переплутала щось, так ні. Під самим моїм Киє
вом є село Савурка, а кругом того села безліч мо
гил бовваніє. Таки жили там Савурові діти. 
ЕВРОПА. Ну, про тура й я дещо чувала, може во
но й так. А от про Русь, так мене зовсім сумнів бе
ре. Чи не хочеш ти нам голову задурити? Якщо ти 
говориш про Русь Київську, Наддніпрянську, то 
єдину дочку її й спадкоємницю я знаю. Це — Ро
сія. 
УКРАЇНА. (Сміливо). Пані Европо! Кепсько ти 
знаєш. Мій побічний брат Москаль, по батькові 
мордвин, чи черемис, чи ще якийсь там пермяк, 
скористався стародавнім звичаєм, почав носити не 
батькове прізвище, а материне. А з іменем при
своїв і всі мамині статки-маєтки. 
ЕВРОПА. (Все ще недовірливо). А де ж ти була? 
Чому не боронилася? Було не давати! 
УКРАЇНА. Еге, »було не давати«! Тепер добре ка
зати, а тоді — як набігли татари, села й городища 

руські попалили, людей перебили. Хто утік у ліси й 
яруги, — разом з вовками уночі на руїни прихо
див проти місяця вити. А Москаль... 
ЕВРОПА. А ти ж як уцілила? 
УКРАЇНА. З доброго дива І В ясир мене гнали через 
руїни та спалені ниви, через Дике поле, через сто
пи неозорні. Ішла я — зв'язана і плакала, бо не 
могла в ж е витримати. А татарин на коні ззаду, — 
та нагайкою... Інша б не витримала... 
ЕВРОПА. А ти? 
УКРАЇНА. Судилося жити. Не було сили рідну 
землю залишити. Ніг не підтягну. Покинули мене 
в степу, думали, що вмерла. Заплуталася я межи 
трав буйнесеньких, губи запечені, ноги в ранах, 
тіло в синяках, п'ястуки погноєні від мотузки, очі 
закотилися... 
(Всі, навіть Раціо, присунулися ближче до Украї
ни, затаївши подих, слухають) . 
ОВДА. Бідна дитина! 
УКРАЇНА. Понахилялися наді мною трави, шепо
чуть: »Не вмреш, Україно!« Пролітає орел сизий, 
крилом черкає, — »Будеш жити!« — каже. А мені 
нічого не треба, тільки води, хоч росиночку... Ро
са й каже: »Я тут, дочко!« — омочила мені уста. 
Трави теж заросилися, омили мої рани цілющою 
водою. Так я й оклигала. 
ОВДА. Ну, й добре, що не покинула рідного краго. 
Була б на чужині загинула. 
УКРАЇНА. А певно! Рідний степ мене виховав, ви
годував. Буйні дощі мені коси мили, а буйні вітри 
розчісували. Кохав мене степ, доглядав. А як роз-
цвілася я молодою, ще дитячою красою, — нагля
дів Лях. Спочатку почав вином-медом напувати, а 
потім і канчуків давати. 
ЕВРОПА. Тяжка твоя доля, дівчино. З одної неволі 
та в другу... 
УКРАЇНА. Що те польське ярмо І Ясновельможно
му, бачте, треба було хлопа, так він і думав мене 
запрягти. Та я від отих панських канчуків тільки 
напружила всі свої м'язи й скинула ненависне 
ярмо. 
ЗЕВС. (Про себе). Чом це я раніш її не помітив. 
ЕВРОПА. І відтоді? 
УКРАЇНА. Почекайте, це ще не все. Тут де не 
взявся Москаль, підбиває. »Давай, — каже, — бу
демо в спілці жити. Ти — сестра — зіронька ясна, 
я — брат—місяченько». Я й позірила, що воно так 
буде, як у пісні співається. Аж той вовчик тільки 
овечу шкуру одяг... 
ОВДА. Отуди к бісу... 
УКРАЇНА. Москаль м'яко стелив, та твердо прий-
шлося спати. Ця — ця — цяця — та й в кишеню! 
Не минуло й двох століть, як я з ним уклала во
лелюбний договір... 
РАЦІО. Та й що? 
УКРАЇНА. Та й сказав мені Москаль: »Тєбя не би
ло, нєт і бить не может!..«. 
ОВДА. Оце так! 
ЕВРОПА. Як то? 
ЗЕВС. Він здурів? Що ж ти, — привид без тіла, 
без кісток, чи що? (Тріпає її за щоку. Україна від
хиляється). 
УКРАЇНА. І почав мене Москаль по тюрмах та за
сланнях ганяти за »ізмсну отечеству*. Як по-вашо
му, — (обвела всіх очима) допоминатися своїх од
вічних прав, боротися за них — це зрада? 
ЕВРОПА. Кепсько ти, видко, допоминалася, як 
можна було те, що ти кажеш, назвати зрадою. 
УКРАЇНА. Мої панове! Інше на моєму місці давно 
вже кипіло б у московських великоруських щах. 
Там оті воґули, вотяки, остяки, чудь, черемиси, 
мордва та інші московські родичі давно вже пе
рекипіли й мало що відрізняє їх від Москвина. А я--
як була сама собою, так і зосталася. Чого тільки не 
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робив Москаль: школи московські завів, управлін
ня СЕОЄ запровадив. Не переробляється Україна на 
московський лад! 
ОВДА. Ще б пак! Така дитина... 
УКРАЇНА. Тоді Москаль почав батувати шар за 
шаром: панську верхівку, міщанство, робітництво— 
до себе переманює. Ну, бери! Змосковлюй! Україна 
зростить нових!.. 
РАЦІО. (Про себе). Ой, яка вона чудова... 
УКРАЇНА. І я зрощувала. Мало того, що потрап
ляло в мої надра, через деякий час ставало україн
ським... Така то в ж е густа моя степова, руська 
кров. Пускаю парості на всі боки, хоч би що! 
РАЦІО. (Про себе). Яка чудесна... 
УКРАЇНА. Грабують моє добро, ба навіть ім'я, па
лять мої міста, змосковлюють, тягнуть у ясир, в 
панське ярмо запрягають, голодом морять, — а я 
живу. Пускаю нові парості й живу... 
ОВДА. Ой, великої на це снаги треба... Та великої... 
ЕВРОПА. Ну... А чого ж ти хочеш? 
УКРАЇНА. (Виступивши трохи наперед, з ясним ли
цем). Та от думаю, — годі мені з чужих плечей лах
міття носити, під Москалевою кормигою ходити. 
Хочу свою господу мати... 
ЗЕВС. Е-е... дівчино! 
ЕВРОПА. Яка ти мудра! 
УКРАЇНА. А що? Хіба я гірша за інших? Довіку 
чужою наймичкою гарувати? А Москаль у цей час 
панує на моїй материзні? 
ЗЕВС. Ти ще молода. Певно, не знаєш, що такий 
закон є в природі, право доводиться силою. Якщо 
Москаль дужчий, то й не сікайся. 
ЕВРОПА. Справедливістю, — ви хочете сказати? 
ЗЕВС. Встановлене силою потім вважається за 
справедливість. 
УКРАЇНА. Про справедливість та порядок і я чула 
не раз. Але, мабуть, нема кращої справедливости, 
як у своїй власній хаті. 
ЕВРОПА. А дівча з іскоркою! 
ЗЕВС. Стережіться, щоб з цієї іскорки не вийшло 
пожежі. 
ОВДА. Пожежі? 
УКРАЇНА. Так я вже можу тепер будувати свою 
самостійну державу? 
ЗЕВС. А що я казав! Он куди гне! 
ОВДА. То не біда! 
ЕВРОПА. (Немов не зрозуміла зразу. Потім, кри
тично глянувши на Україну, задумливо). Самостій
ну державу? Чи ж справишся ти? 
УКРАЇНА. А чому ні? Все в мене є: і хліб, і вугіл
ля, і нагрта, й залізо, й цукор, — все, що потрібно 
для господарства. 
ЕВРОПА. (Так само невизначено). Припустимо... 
А сила, люди є? 
УКРАЇНА. С люди... Понад сорок мільйонів на од
ній тільки корінній землі... 
ЗЕВС. (Немов про себе каже). Цікаво, як ця дівчи
на уявляє собі свою імперію... (До України). Щоб 
такого вимагати, треба мати за плечима збройні си
ли. Що в тебе є? Літаки? Армія? Збройова проми
словість? 
ЕВРОПА. (Вхопилася за ці слова). Еге! Де логіка? 
Чи маєш ти рацію? 
УКРАЇНА. (Випростовується, стає урочиста і вра
жає своєю духовою величчю). Не знаю, чи маю ло
гіку чи рацію, — та й не потребую знати. Я маю 
більше, таке, що змітає загати логік та рацій. Воно 
таке велике, що не піддається назвам, що втру
чається в людські закони й перевертає їх... 
ЕВРОПА. Що ж воно? Що? НазЕи! 
УКРАЇНА. (Притихла. Задумливо). А я знаю? По
чуття внутрішньої сили, великої життєвої снаги. 
Скільки разів була я спалена, замучена, з обдер

тою шкурою. А зціляюся — сама не знаю як. Во
лею того, не вкладеного в логіку та рацію... 
ЗЕВС. Хо-хо-хо! (Сміється). Оце то сила! Скажи 
твоєму мішухові: »Ти — папуас!«. І він відповість: 
»Так, я папуас«, — аби добре їсти було. — Скажи 
твоєму селянинові: «Зулусе, віддай картоплю, що 
ти наготував для дітей на зиму, а я тобі продам з 
неї лушпайки!..«. Він побіжить, щоб стати в чергу 
першим... 
УКРАЇНА. Мій народ... 
ЗЕВС. (Перебиває). Нема в тебе народу! Це — ота
ра, жменя піску, якого нічим не з'єднаєш. У кож
ного індивіда — картопляні інтереси над усе... 
УКРАЇНА. (З жвавим рухом, зраділа). Ти теж по
мітив цього індивіда? О, то мені тепер легше ви
тлумачити те, що так важко сказати, але хочеться 
перед вами розкрити. Ось вона, яка сила, слухайте 
всі... 
ВСІ. Слухаємо! 
УКРАЇНА. Це таки правда, силу-силенну людей я 
гублю. Це правда, — де п'ють, там і ллють. Але 
такий відсів отих »папуасів«, »зулусів«... Стільки 
полови відсівається, липне до чужого міху... І де? 
На війні чи від пошести? Ні, отак з доброго дива 
забувають мене мої діти, соромляться мене... Ох, 
скільки відходу! Та що казати! Народ без держав-
пости... 
ЕВРОПА. Ну. ну! Знов державність... До чого ти 
ведеш? 
УКРАЇНА. А от не гину. Хоч багато гублю, та на
род знаходить у собі нові й нові сили, поповнює 
безнастанно порожнини, зцілює рани. І без дер
жавносте, без єдиного управління, самим інстинктом 
зостається одним цілим, на скільки шматків його не 
ріж... Нелогічно? Так, нелогічно! Народ мій навіть 
не знає своєї зброї, своєї сили, він просто носить їх 
у собі. І ніхто не вчив його національної єдносте... 
Націоналізм... 
РАЦІО. А, старий знайомий! Націоналізм! 
ЕВРОПА. То це ти може з тих, що в політику бав
ляться? Партії всякі, програми, мїжгрупові чвари... 
УКРАЇНА. Ні. я не з тих. Кожна партія й програ
ма змушує окрему особу думати й чинити проти 
власних уподобань і сумління. Партія пожирас лю
дину. Ні, я тому діставалася сюди, перемагаючи 
людські закони, що така моя внутрішня потреба, 
моя натура, моє Я. Не стане цього внутрішнього — 
не житиму й я, і жадні партії не допоможуть. 
ЗЕВС. Це все одні розмови. Народ твій бездержав
ний звіку, як досі не спромігся добути державу. 
Морально розслаблений, ласий до гарних обіцянок, 
недружний... Просто розбещений. Хто на такого бу
де зважати? Жив стільки без державносте, поживе 
ще... 
УКРАЇНА. Я в тебе й не прошу її! (Поглядає зизом 
па генеральські відзнаки) Я прошу в Европи. 
ЕВРОПА. (Приємно вражена). Цілком слушно! 
ЗЕВС. Европа й я — це одне. Вона робить те, що 
потрібно мені... 
ЕВРОПА. (Зводить руки, ніби захищається від Зев
са, відгороджується). Але боронь Боже! 
ЗЕВС. (Підносить високо настовбурчені брови). 
ЕВРОПА. Ви думали, що я — ваша служанка? (Ве
лично всміхається). Ні, генерале, всі ваші войовни
чі потуги, всі надбання нашого дорогого Раціо - -
тільки великий шлях підготування мого тріюмеру. 
Я вже сама знаю, чого хочу І 
ОВДА і УКРАЇНА. (Ззираються й читають у очах 
одна одної вдоволення та притамований сміх). 
ЕВРОПА. (Знов до України). Ти кажеш, тобі дер
жавність? (Руба). Однаково, не можу! 
ЗЕВС. (Тепер і собі кидає переможні погляди на 
Україну й Овду). 
УКРАЇНА. (Вражена у саме серце. В першу хвили
ну аж мовчить) Ти ж щойно обіцяла! 
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ЕВРОПА. Самостійну державу? Ні, о ні! 
УКРАЇНА. Он Фінляндія мае лише три мільйони 
населення, та й то держава. 
ЗЕВС. Васаль, а не держава. Світ поділяється на 
сюзеренів та васалів... 
ОВДА. Гнобителів і пригноблених? Цим не одбу
дешся, небоже! Лихом добра не звариш... Всяка 
імперія... 
УКРАЇНА. (Хватається за це слово). Та ніякої ім
перії я не вимагаю! Мені так мало треба! Щоб тіль
ки не було гріхом, тяжким злочином почувати себе 
собою. 
РАЦІО. Оце тільки й усього? Чи варто було нара
жатися для цього на смертельну небезпеку? 
УКРАЇНА. За цим — яскравий світ творчости й 
волі, окриленої краси й щастя... Без гнобителів... 
То ж ніхто не вірить, що я можу й сама собі раду 
дати, без дядька й сусіда. 
ЕВРОПА. Всі ви залежите одне від одного і це—Я, 
ЗЕВС. Ого! Европа не така дурна, як я думав. Он 
чого вона хоче. 
УКРАЇНА. (Про себе). Казав пан — кожух дам, — 
та слово його тепле... Так і Москаль рік, як пома
зав по губах Уесесером... (До Европи). Я думала — 
ти рідна мати, а ти — мачуха. 
ЕВРОПА. (З ласкавою терплячістю). Не кажи цьо
го! Ти така гарна, така люба мені, а от прохання 
твого не можу вволити. 
УКРАЇНА. (З відчаєм). Ти ж щойно обіцяла! 
ЕВРОПА. Казала — будь собою. 
УКРАЇНА. Хіба це не те саме? Хіба я можу бути 
собою, не маючи своєї держави? Ах, дай мені хоч 
трошки самій пожити, самостійно! 
ЕВРОПА. Кожна сучасна держава або поневолює, 
або поневолена. Є вищі цілі, далекосяжніші, для 
загальної користи спрямовані. Є щось друге, тільки 
терпляче вислухай мене... 
УКРАЇНА. (Розпучливо). Ах І Яке мені до них ді
ло? Чим вони корисні для того, з кого на них тяг
нуть живущі соки? 
ЕВРОПА. (Задумливо). Може ще вчора, як форму
валися сучасні держави, ти була б і... Але сьогодні... 
Де ти раніш була? 
УКРАЇНА Завжди так! Як сироті женитися, то й 
ніч мала. Вчора ти сказала б: тобі ще рано! Сьогод
ні ти кажеш: уже пізно! 
ЕВРОПА. Та я б з дорогою душею. Не можу! Збаг
ни, — не можу! Господарство моє змітає вже кор
дони між державами, вже жадна сама не може 
існувати. Інакше загину. І ти ж зо мною разом за
гинеш, схаменися. 
ОВДА. (Роздумливо сама до себе хитає головою). 
Ой, нелегко їх розсудити... Та не легко... 
УКРАЇНА. (Розгнівано, з вибухом). За що ж 
ішли на муки й смерть мої герої? За що століття
ми змагався мій народ? Щоб я?.. Добровільно?.. Ні! 
Не може вмерти Україна. Україна живе, і хоче, і 
буде жити! І ніхто не зможе замість мене прожити 
моє життя! Ніхто! 
ЕВРОПА. Будеш жити, Україно! Але треба ж тро
хи й поступитися. Вислухай мене... 
УКРАЇНА. Чим? Своїми землями? Порозтикати їх 
поміж сусідами? (Кричить) Чого ти намагаєшся 
зварити мене в одному великому казані, влютува-
ти в якусь велику амальгаму? Не хочу я цього! 
Це — смерть України! 
ЕВРОПА. Дурненька, не кричи! 
УКРАЇНА. Ні! Буду кричати! Мусиш зараз мені 
сказати — чим я ще маю поступитися. 

РАЦІО. (Забув, що він ПОЕИНЄН готувати літака до 
від'їзду. Зачудовано дивиться на Україну, очей не 
зводить). 
УКРАЇНА. Хочеш, щоб усе своє забула? Мови збу
лася? Звичаї занехаяла? Минувшину велику за
була? Щоб замовкла чарівлива на весь світ пісня, 
хочеш? То все ж це — я сама! Собою скажеш по
ступитися? 
ЕВРОПА. Всі потррху поступаються, а щось нове 
набувають. Таке життя — сьогодні ми не ті, що 
вчора. Щось переймаємо чужого, щось забуваємо 
своє... А виходить щось нове, ще й краще. 
УКРАЇНА. Як тебе послухати, то я вже давно по
винна була б спольщитися або змоскалитися. Ніхто 
мене не вчив, як зберегти себе, а я стою ось перед 
тобою — відмінна, ні на кого не подібна, із своїм 
неповторним обличчям. 
ОВДА. (Про себе). Не знаю, чого ця Евррпа скар
житься на своїх дітей. З такими дітьми тільки жи
ти й поживати. 
РАЦІО. (Про себе). Чи захотіла б вона зв'язати 
свою долю з моєю? 
ЗЕВС. (Про себе). Люблю таких норовистих! Я її 
відберу в Москаля. 
УКРАЇНА. Або дай повне життя, або вбий. Вбий 
Україну з її вкритим сивою славою Дніпром, з без
країми, блакитно-золотистими степами, з предко
вічними могилами, з ланами й перелогами, з ма
льовничими селами, з Києвом всесвітньої слави, з 
мрійливою Волинню, з гуцульськими верховинами, 
з донецькими мартенами, шахтами, руднями, елек-
тровнями... 
Е'ВРОПА. Ти думаєш, я не розумію, не відчуваю 
твого водіння, твоїх жалощів? Всім серцем! І мені 
колись тяжко було відвикати від усього, що серцю 
любо, як пішла я за Зевса. Та якось перемололо
ся, — я й іншою стала, й Европою зосталася... 
УКРАЇНА. (Уперто). Я вже нанаймичкувалася. 
ЕВРОПА. Вірю. І хочу, щоб цього в ж е не було. Але 
розглянься навкруги: чи є хоч одна держава, не 
зв'язана найтоншими ниточками з другою? 
УКРАЇНА. Я все це бачу, все розумію. Але що ж 
зроблю я коли доходить це тільки до мого глузду. 
А серце любить своє — що ти йому зробиш? Ти 
хочеш, щоб я жила тільки глуздом, розумом? А як 
я хочу жити й розумом, і серцем-почуттям. Це зло
чин? 
РАЦІО. (Про себе). Це — та дівчина, яку я увесь 
вік шукав! 
ОВДА. Бідна дівчина! Розум і серце! 
УКРАЇНА. Розум каже: корись. А серце кричить: 
ні, я живу, не вб'єш! 
ЕВРОПА. Тебе ніхто не вбиває!.. 
УКРАЇНА. Що ж то за жива істота, коли душа її 
вбита? Я хочу співати так, як мені виливається з 
душі, а не так, як нав'яже хазяїнова радіоточка. 
Я хочу й танцювати так, як ноги мене будуть но
сити. Я хочу й майструвати так, як мій хист мені 
підкаже. Я хочу дивитися на світ своїми очима, а 
не через окуляри, що мені начепить на ніс при
сланий із центру інструктор. Не хочу поводирів. 
ЗЕВС. (З неясною тривогою, про себе). Ex, якби це 
так скинути мені років із двадцять... З цією впер
тістю... (Міряє очима дівчину). 
УКРАЇНА У всьому — від найбільшого до наймен
шого свій волевияв мати жадаю. Творити, а не ви
конувати. А тоді ви мене запитаєте: »Що ти зро
била, Україно, що ти принесла до світової скарб
ниці?* 
ОВДА. Золоті слова твої, Україно! Стій на своєму!... 

Д. Гуменна 
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С В Я Т О С Л А В Г О Р Д И Н С Ь К И Й 

ОДИНАДЦЯТЬ ДНІВ ПА ОКЕАНІ 
Листки із щоденника 

ZZ. 9. 1947. Понеділок. 
Ладуїоть наш корабель від 2-ої пополудні. Наш паро
плав солідний, завдовжки на яких 170 метрів, но
вий, збудований під сам кінець війни. Тип його 
зовсім воєнний, він первісно був призначений пере
возити військо, і все в ньому пристосоване для 
оборони перед сторпедуванням; увесь кадовб поді
лений на кільканадцять камер, що замикаються 
герметичними дверима; крім лежаків — ні одного 
шматка дерева на кораблі, дві вежі в задній час
тині для протилітунської артилерії. Знаменито 
обладнані рятункові човни, кермові камізелі, ря
тункові плоти тощо. Пасажирів понад тисячу, біль
шість жиди. Вони йдуть на усі т. зв. квоти, що їх 
поодиноким державам призначив американський 
еміграційний уряд, а їхні допомогові організації 
мають багатомільйонові фонди. Німців — одна 
чверть. Це переважно старі люди, яких з голодної 
Німеччини стягають їх рідні до себе. Фактично нім
цеві, розуміється, — політично незаплямованому, 
сьогодні найлегше добитись візи, бо за воєнні роки 
на німецькій квоті назбиралося кількадесят тисяч 
вільних місць. Закон є закон. К а ж у про політично 
незаплямованих, але можуть бути і заплямовані — 
техніки й науковці: вміння виробляти далеколітпі 
ракети чи розбивати атоми переважає кожну полі
тичну кондуїту. Решта пасажирів — мішанина бал
тійців, угорців, поляків, українців — понад пів
сотню, але інтелігенції серед них обмаль. Амери
канці тут вибору не роблять, аби людина була 
фізично здорова, до того ж така маса найпридат-
ніша для асиміляції. 
Обіду сьогодні не було, вечеря о 6 год. Столи зава
лені яєшнего, шинкою, курятиною, телятиною, ком
потами, морозивом. Всі накидаються на давно не 
бачену їжз', забувши всі перестороги щодо морської 
хвороби. Аби раз наїстись після довгих років недо
їдання. Кава з вершками? Дві, три, чотири ложечки 
цукру, ложечка масла. Товсті плями плавають по 
такій каві, але міри немає. Я сам морської хвороби 
ніколи не мав, проте досвід каже вважати, їм саме 
сухе, нетовсте, хліб, каву, компот. Об И год. вночі 
залишаємо за собою вогні Бремергафєпу і корабель 
виходить на води Північного моря. Е. Муньє мав 
рацію, коли писав, що ідеалом кожного європейця 
стало втекти з Европи. Немає майже нікого, хто б 
за нею жалував. 

23. 9. Вівторок. 
Ми на Північному морі, попали в смугу невеликої, 
зрештою, бурі. Кораблем не то гойдає, якось кру
тить на всі боки, вперед, і назад, і на всі боки. 
Вітер забиває віддих, небо завішене полотнищами 
хмар. Матроси бігають по покладах з Гумовими 
вужами і морською водою змивають учорашню ве
черю. Коли вчора до неї годі було допхатися, на 
сніданок з'явилося всього кільканадцять осіб. По
кладом і коридорами сновигають люди з блідозе-
леними обличчями, багато їх тримається поруччя 
і боїться від нього відступити. Вони вже давно від
дали рештки їжі, але все ще перехиляються за 
релінґ, і з рота тече їм жовтий шлунковий сік, світ 
їм остогид дорешти. Дехто, притягнувши свої коци, 
наче мумія, обгорнувся ними і лежить на лежаку, 
сподіваючись, що холодне повітря краще вплине 
на їх почуття. Але голодний хворого не розуміє, 

я з апетитом з'їдаю яєшнго з шинкою, компот з мо
рель і попиваю каву. Потім на поклад. Ми йшли 
досі майже на північ — кажуть, що це, щоб обми
нути можливі пливучі міни в надбережних смугах, 
— і, минувши Гельґолянд, повертаємо різко на пів
денний захід, у напрямі на Ля - Манш. На обіді 
людей також обмаль, тільки під вечір буря уляга
ється, і їдальні трохи оживилися. Єдині розмови — 
морська хвороба. Тих, хто може їсти, проводять 
заздрісні погляди. Проте звичка звичкою, і воєнна 
психоза відкладати харчі видна і тут. Хто їсти не 
може або боїться, загортає їжу в папір і виносить, 
сподіваючись, що з'їсть пізніше. Марні надії. Стю-
арти вранці всі ті припаси повимітають з-під ліжок 
і вкинуть до моря, а власники тих припасів швидко 
переконаються, що робити їх — недоцільно, бо їжі 
аж надто багато. А все ж їх, навіть хворих, при
ганяє до їдальні стихія уявного голоду, і вони почу
вають себе просто нещасними тим, що їсти не мо
жуть. Справжні муки Тантала. 
Сьогодні тим, хто їхав під опікою організацій, по
виплачували по кілька долярів на видатки. Жиди 
своїм — по 10, християнська організація по 3 з по
ловиною. Відкрито корабельну крамницю — і знову 
та сама звичка: купувати все, що є. Тютюну, цига
рок, шоколяди, мила купують усі більш, ніж потре
бують, але крам не зникає, поповняється весь час, 
і власники яких ЗО коробок цигарок, які в Німеч
чині були б своєрідними багачами, не знають, що 
робити із своїм скарбом, бо самим язики від нена
станного курення вже давно позатерпали. На під
лозі надокурки такі, що в Німеччині за ними схи
лявся б і святий. 
Гроші, за які можна щось купити, здаються спершу 
чимсь справді незвичайним для людини — явищем 
майже ненормальним. 

24. 9. Середа. 
Вночі кораблем гойдало не надто. Вранці привітала 
нас синява неба. Ми в Ля-Манші, знайомому мені 
ще з 1928-9 pp. Води досить спокійні, що тут, у про
тоці, явище не часте, бо, стиснуті океаном і Пів
нічним морем, вони тут звичайно дуже бурхливі, 
припливи і відпливи досягають не раз різниці кіль
канадцяти метрів. Пасажири залягають поклад, 
ідуть суперечки за лежаки. Раз-у-раз стрічаємо 
кораблі, великі траисокеанічні, фрахтові і рибаль
ські шкуни. Пополудні праворуч корабля вирина
ють південно-західні береги Англії. Виразно видно 
високі конструкції радіовеж на крейдяних бере
гах, що крізь теплу імлу просвічують рожево-блідою 
барвою. Вкінці й Англія кінчиться, під вечір тра
тимо з очей рештки острова, тільки морський ліх
тар з рогу Ленде Енд довго ще провожає нас своїм 
миготливим світлом. 
Старозаконні жиди, зібравшись у залі клюбу на 
головному чардаку, відбувають молитву. Загорнуті 
в свої смугасті накривала, із срібними торами, вони 
виконують, наче в такт сколиху корабля, свої риту
альні рухи ненастанних поклонів, які здалеку ви
кликують враження сварки; що якийсь час кілька 
з них виходить на поклад аж до релінґу і, піднісши 
руки в сторону суходолу, кричать свої незрозумілі 
слова. Прощання з землею чи прокльони Англії за 
те, що нещодавно завернула транспорта нелеґаль-
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них емігрантів з-під самої Палестини до Гамбургу. 
Жидівська молодь участи в тих ритуалах не бере, 
сновигас по покладах, курить, грас в карти і згри
зає шоколаду. В ж е майже зовсім темно, але ще 
видно, як обабіч корабля плигають дельфіни. їм 
після кожної їжі висипають цілі коші недоїдених 
і надпочатих страв, цілі мільйони кальорій. Кора
бельній компанії все вперед заплачене, і вона шкоди 
мати не буде, а кухарі готують завжди ту саму 
кількість страв, бо ніколи не знати, яке буде море 
і як будуть почуватися шлунки пасажирів. 
Ще пополудні відбулася пробна тривога, кожен 
мусів одягти коркову камізслю і вийти на поклад 
до рятункових човнів. Це на те, щоб кожен знав, 
що йому в разі нещасливого випадку робити, • -
все ще на цих водах багато пливучих мін з часів 
недавньої війни. Це тут моряки німецьких підвод
них човнів наспівували »Wir Мінч і gegen Engelland«, 
аж поки їх усіх, як миші, не повиловлював радар. 
Допізна сидів я на горішньому помості і, стежачи 
за останніми блисками маяка, думав про це і те. 
В давнину хтось, виїжджаючи в таку далеку подо
рож, прощався з землею. Сьогодні цей момент 
майже не існує, техніка переборола простір, і від'
їжджають завжди з надією скоріше чи пізніше 
повернутись назад. Не повернуться хіба тільки ті, 
які зовсім не мають батьківщини або батьківщина 
яких завжди там, де добре. А в такому транспорті 
вибитих із своїх життєвих рейок людей, як наш, 
цих останніх буде, певно, багато, багато більше. 

Записав перший вірш на кораблі: 
Уночі па палубі простелиш 
Плащ і ляжеш зорі берегти. 
Серед чорних водяних пустелищ 
Буде лиш Керманич твій і ти. 
За якою щасною зорею 
Він тебе у морі поведе? 
Попрощався вчора ти з землею, 
А нова — ще сам не знаєш де! 
Стрілка є, що каже неомильно, 
Як іти до цілі, не навгад. 
Та моя — чомусь все невідхильно 
ИІлях мені показує назад. 

25. 9. Четвер. 
Ми на океані. Погода мінлива, здебільшого однак 
хмарно і часом покрапує дрібна мжичка. Кораблем 
починає знову погойдувати. Вітер заносить бризки 
хвиль аж на горішній поклад, він докучний особ
ливо з північного боку, там на покладі просто важ
ко встояти па місці. Якось годі собі усвідомити, що 
цс вже океан, все ще стрічаємо рибальські шкуни, 
кидас ними, мов коробками від сірників. Проти них 
— наш корабель справжній велетень. Можливо, 
з покладу тих низьких шкуи краще можна збаг
нути силу стихії, силу океану, ніж із покладу 
трансокеанського пароплава, подорож па якому 
майже позбавлена будь-якої романтики. Романтика 
є там, де є власна ініЦіятива, бодай трохи небез
пеки і якась відповідальність. А великий пароплав 
— як рухомий готель, де вся відповідальність за 
корабельною залогою. Крім цього, романтика зв 'я
зана все ще з вітрилами, коли людина користується 
з химерної сили природи прямо. 

Записав нового вірша: 
Нас під вечір буря захопила, 
Закипіло оливо води. 
Обрій вищербився, паче пила, 
Раз сюди хитнувся, раз туди. 
Вітер б'є межи очі, від норду, 
Підіймає хвилі — ще і ще, 
І бурун, хлюпнувши вище борту, 
По обличчі краплями січе. 
Кораблем гойдає, паче п'яним, 
Кидає по водяних горбах, 
Я твою солоність, океане. 
Чую, чую на своїх губах! 

26. 9. П'ятниця. 
На диво чудова погода. Все, що живе, повиходило 
на поклади. Тільки в курильні клюбу, що коло 
корабельної їдальні, два поверхи вглиб, сидить 
кільканадцять старих німців. Вони їдуть до родин, 
фактично — кінчити життя в спокої. Вони нічим, 
крім, може, сиґар, не цікавляться. Подорож океа
ном для них — нудьга. 
Море неймовірної синяви. Наче не вода, а густа, 
соковита синя фарба, де-не-де з малими баранцями 
білих грив, що все котяться океаном аж по самий 
обрій. Синява — глибокий кобальт. Море Серед
земне — кобальт ясний, може тому, що воно не 
таке схвильоване і через те хвилі не відбивають 
у такій мірі синяви неба. Колір залежить від хеміч-
ного складу води, від сили захмарення, від синяви 
неба. Море Егейське має найніжнішу синяву, Адрій-
ське — їдко зеленаве, як оксид бронзи, Балтик — 
сірозелений, море Чорне справді чорне, похмуре, 
олив'яне. З усіх морів найбільше враження спра
вило па мене Егейське, може тому, що воно мас 
таку велику історію, такс багате на міт, що воно — 
море Одіссея. 
Ополудні ми Ha45"14'N, 21"35', W, їдемо із швидкістю 
16.6 миль па годину. Від Брсмєргасрену це вже 
1345 миль. Завтра будемо вже на північ від Азор-
ських островів. Сонце гріс зовсім тепло, скидаю, як 
і багато інших, сорочку і гріюсь на сонці. За кораб
лем тягнеться довга дорога збуреної, яскраво зеле
ної води. Гриви дрібних хвиль, зірвані вітром, дають 
оману, наче б то летіли білі птиці. Але відки вони 
могли б тут узятися? Останні чайки, що плили за 
кораблем, попрощали нас ще при берегах Англії. 

Людина починає щораз більше усвідомлювати собі 
безмежжя океану. Суходоли с, фактично, тільки 
великі острови, оточені океанами, вони, океани, 
безмежні тим, що вони, власне, не кінчаються, що 
один океан єднається з другим і так творить на 
земній поверхні безперервність водної площі. Без 
межність простору на суходолі не має, об'єктивно, 
рації, бо він, суходіл, обмежений, океани — ні. Ко
раблем об'їдеш увесь світ, автом ні. 

Чомусь пригадалася наша морська поезія. Найсиль-
піше, найорганічніше передавали її поети, зв'язані 
з морем — Близько, Яновський, Черпов-Малоший-
ченко, Марко Вороний. Є ще поети естети, срілософи 
моря: Маланюк. Морська поезія — це та, що ста
виться до моря активно, не споглядально. Близько 
зукраїнізував Одесу, відкрив її доки і запах її 
вітру, Чернов зв'язав українську поезію з Червоним 
морем, з Індійським океаном. Маланюк відкрив для 
неї Балтик, Косач — південно-західпє море конкі
стадорів, М. Трублаїні своєю прозою — море пів
нічне, Берінґа, С. Яблонська море Жовте. Але 
скільки ще морів та океанів у нашій поезії невід-
критих. А море як проблема космічна в нашій пое
зії ще майже не заторкнуте. 
Врешті розв'язав проблему білих птахів, які мені 
ввижалися кілька разів за кораблем, але до нього 
не зближалися. Тому, що вони нагло поринали 
в морі, я спочатку брав їх за летючі риби. Показа
лося, що це звичайне сміття, яке кухарі висипали 
з кухонних кошів. Вітер підривав папери і довго 
носив їх понад хвилями, і здалеку вони й справді 
нагадували білих чайок. 
Увечорі захмарилося, все ж таки сонце пробилося 
через хмари й осріблило шлях на West, як щодня, 
і корабель плив просто в сяйво, просто в сонце, 
що, розжарене до червоного, безрадно поринало 
в море. 

27. 9. Субота. 
Дуже вигідно лежати на лежаку, але їх менше, як 
пасажирів: на кожен вільний кидається зранку по 
кілька осіб. Через те принципово зрікаюся їх, бо 
не хочеться ввесь час сидіти на місці і пильнувати, 
щоб його не захопив хто інший. Краще мандру
вати по всіх корабельних закамарках, а їх такий 
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корабель, як наш, має на диво багато. Сидіти можна 
і на брезенті, що ним накриті отвори до трюмів. 
Тільки вчора після кіна на четвертому підпокладі 
(фільм з срарвесту, стріляготься кольтами, як мухи) 
на горішньому покладі застав багато лежаків віль
них. Було зовсім тепло, ми доходимо широти, на 
якій лежать Бордо - Венеція - Крим. Місяць вири
нав раз-у-раз з-поза хмар, але сузір'їв серед них 
знайти було годі, лише над головою, між линвами 
задньої щогли, скакало сюди й туди п'ятизоре су
зір'я Касіопєї. Щоб побачити нові зорі, треба пере
їхати на південну півкулю. Кажуть, що небо там 
не таке різноманітне своїми сузір'ями, як на пів
ночі, тільки Південний Хрест сяє у всій магічиііі 
красі і величі. Це романтичне сузір'я конкістадорів 
тягне мене не віднині до себе. Людина дістає дару
нок життя тільки одноразово, і як не побачити і не 
пережити хоч раз зовсім новий образ космосу? 

Ми в теплій смузі, хвилі невеликі, сполудня стає 
душно, море заволікає легкий млистий серпанок. 
Несподівано надлітає кілька птахів, вони менші за 
чайки, малі білосірі тулуби і тонкі, довгі, мов 
шаблі, чорні крила. Літають низько, більш попе
реду корабля. Звідки вони? До Азорських островів 
від нас яких 300 миль. Під вечір увесь західній 
сбрій укрила густа хмара, і коли вже зовсім стем
ніло, та хмара, вже зовсім чорна, піднялася з-над 
обрію вузькою смужкою, що засяла розпаленою 
циноброю. Враження було такс, паче серед цілко
витої чорноти хтось налив на обрії палива і воно 
спалахувало язиками в небо. 
Пізно ввечорі зустріли перший корабель, і він 
з нашим довго обмінювався світляними сигналами. 
Довго стежив я за тими вогнями. Думки якось ми
мохіть зійшли на українське море, невеличке море, 
на якому кожна ерльота буде закоркована, наче 
ті вигадливі кораблики, що їх вимайстровують 
у пляшці старі моряки і завішують у портових 
тавернах або ставлять перед образами святих. Я по
чував, що в моему ставленні до моря є якась від
стань, можливо тому, що можу його сприймати 
покищо тільки ідеально. Я був певний, що зовсім 
інше почуття матимуть ті, що, потягаючи з люльок 
пахучий заморський тютюн, спльовуватимуть у чу
жі океани з покладу кораблів, навантажених золо
том української пшениці або блискучим, як чорний 
діямант, антрацитом, під щоглами зі стягом своєї 
землі. Тоді чужі океани стануть і їхніми. 
Після обіду сьогодні записав отак собі, від несхочу, 
кілька веселих рядків: 

Сів на в'язанці канатів 
І думки почав я слати 
На Бермуди, на Азори, 
Караїбське синє море, 
Острови, де білі меви 
Серед рифів коралевих, 
Де шиплять безодень глиби, 
Де летять летючі риби, 
Де ґольфштромп — автостради 
Океанів — мчать армади 
Мрій моїх — все далі, далі. 
О, містичні магістралі, 
Екзотичні океани! 
Та як всі меридіяни 
Перетну по хвильовищі 
Вод, вернусь па давнє місце, 
Звідки виплив, бо відомо: 
Круглий світ і край є всьому! 

Та чому все тягне знову 
У мандрівку ту казкову? 
Похилятись через релінґ, 
Малювати акварелі 
І бермудські, і азорські, 
І тютюн міцний, заморський 
Потягти із люльки й просто 
Вниз плювати із помосту, 
Де дельфіни, морські свині, 
Скачуть по ультрамарині. 

29.9. Понеділок. 
Хоч вентиляція скрізь зразкова, під покладом було 
так душно, що хто міг, тікав учора вночі нагору. 
Так зробив і я, проте полежати довго не довелося, 
зірвався дощ, нагальний, теплий, великими крап
лями і вмлівіч промочив усе. Вночі море розгой
далося не на, жарти. Уранці після сніданку написав 
»Баляду про риб'ячого Бога«. 

Тиха ніч над океаном, 
Місяць виплив із-за хмари, 
І від обрію до борту 
Простелився срібний шлях. 
Серед вод глибоких, чорних 
Звідусіль зібрались риби 
І до риб'ячого бога 
Посилають молитви. 
»Доки буде та людина і 
Закидати хитрі сіті 
І народ наш поїдати, 
Та людина — рибожер? 
»Боже риб'ячий могучий, 
Що в глибинах щонайглибших 
Пробуваєш предковічно 
Без початку, без кінця,— 
»Чи ж тебе не змилосердять 
Ті малі залізні труни, 
Що щодня їх викидають 
В хвилі моря з кораблів? 
»Ті малі залізні трупи, 
Ті коробки від сардинок, 
Де погибло, безголових, 
Скільки риб'ячих дітей? 
»А лососів білі кості, 
Що зубами золотими 
ї х обглодала людина, 
Чи ж не кличуть: відомсти!?« 
Риб'ячий господь у сяйві 
Фіолетно фосфоричнім 
Рушив плотвами й підплипув 
З глибини під корабель 
І почав його гойдати, 
А навколо люті риби 
Звирували воду й збили 
Білу піну бурунів. 
Корабель стогнав і охкав, 
За борти лилися хвилі, 
Кидався, немов скажений, 
Вправо, вліво жироскоп. 
Позривались рибожерп, 
На чардак повибігали, 
Посхилялись через релінґ, 
Розкриваючи роти. 
І з ротів золотозубих 
Почали їм випливати 
Діти риб'ячі — сардинки 
І лососі — в океан. 
ї х вітали браття й сестри 
І пісні співали богу, 
Риб'ячі пісні, нечутні, — 
Чує їх лишень поет. 
На горішньому помості 
Я стояв і думу думав: 
Ось поема надреальна 
Про реальний зовсім факт. 

їдемо 40" півн. широти на захід. Море бурхливе, 
вітер звалюс з ніг. Океан розгойданий, обрій скаче 
перед очима, вода барви сталі. Хвилі, як такі, не 
існують, хвиля — поняття ритму, повторности, цього 
тут не має — оточують хаотичні смуги піднятих 
угору або втиснутих у провалля вод, по яких, мало 
не занурюючися провою, пробивається корабель. 
Особливо цікаво стежити за його рухами від боку. 
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Капітанський місток підноситься високо в небо, 
і нагло якась сила тягне його вниз, він нахиляється 
так, що лінія обрію корабля стає видна високо по
над ним, потім нараз підриває знову, і він злітає під 
хмари, перехилившись одночасно праворуч або ліво
руч. Смішно тоді ходити по помості: піднесеш ногу, 
і вона, окрилена, сама злітає вгору, та враз якась 
сила накладає на плечі мішок цементу і притискає 
вниз, ще за мить крок знову легкий, хоч скачи два 
метри вгору. 

Пополудні зустріли фрахтовик, що плив у тому 
самому напрямі, що й ми, на W. Ми його легко до
гнали й перегнали, він ішов не швидше 10 миль на 
годину. Пасажири мали розвагу. Було це старе 
судно, обдряпане й підмальоване червоною фарбою, 
з нашого корабля здавалося, що водами повзе веле
тенський краб. 

1. 10. Середа. 

Ми все ще в смузі бурі. Щоб відчути й усвідомити 
собі океан, треба бачити його під час шторму. Море 
стає олив'яне а ж чорне, над ним сива, пошарпана 
покрива неба, низького і важкого. З хаосу вод, 
подзьобаних вітром, наче віспою, вирисовуються 
велетенські вали. Вали зчіпляються, їхні білі гриви 
поєднуються в один високий гребінь, і мить, коротку 
мить така, поєднана з двох, хвиля, особливо висока, 
стоїть наче непорушно; але в зударі валуни вже 
втратили свій розгін, виснажилася їх сила, і під
нята розмахом вода починає безсило опадати, під
дана вже єдиному законові — тяжкости. Обрій якось 
затирається, він стає ближчий, це в ж е не лінія, 
а ряд горбовин, рухомих, наче острови на круговиді, 
що виринають і зникають. Велика рухомість вод 
знищує й поняття далечі, а з тим і враження осе-
редности спостерігача. Досі він був точкою в сере
дині кола, тепер коло знищене, і його, споглядача, 
осєредність здецентралізована. Він стає сам рухо
мою точкою на поверхні, почуття спокою знищене. 
Я вперше накинув наопашки плащ, щоб захорони-
тися від водних бризків, що їх наносить вітер. Від 
цих крапель стають швидко солоні уста, але сіль 
під вітром висихає моментально і тільки, потяг
нувши язиком по губах, чути гіркість, наче від 
солоного мигдалю. Вихор б'є сильно, як боксерська 
рукавиця. Увечорі написав нового вірша: 

Знизу хвиля підплива могуча, 
Підняла — угору, потім —• вниз, 
І каскадою через поруччя 
Перехоплює солоний бризк. 

Виплиснуло гриву білопінну, 
І біжить бурунова стіна, . 
Аж, зустрівши другу, за хвилину 
В морі розпливається й вона. 

В ж е не раз ішли на мене хвилі, 
Я змагався, випливав завжди, 
Я ніякій не корюся силі — 
Ні людей, ні полум'я й води. 

Завтра причалюємо. З цього приводу загальне по
жвавлення і втіха, найбільш у тих, кому допекла 
морська хвороба. »А, шляк би трафив те море«, — 
сказав мені увечорі, лягаючи востаннє у свою кой
ку, мій сусід. Але старий добряга Посейдон певно 
тільки посміхнувся, якщо почув таке побажання, 
воно для нього найбільша похвала. 

2. 10. Четвер. 
Уранці море втихомирилося зовсім. Було ще зовсім 
темно, коли я вийшов на поклад, спеціяльно, щоб 
побачити схід сонця на океані. Схід жовтів ясно-
опалевою барвою, і на тому тлі розсипалася низка 
дрібних, сіросиніх хмарин. На майже чистому небі, 
що було над тими хмаринками, з'явилися спершу 
фіялкові, потім рожеваві пасмуги — це забарвлю
вались верстви пари, що наче тонке волосіння непо
рушно висіли в найвищих сферах повітря. Потім 
легко зафіолетилися бережки долішніх хмар. Фіо-
лет обіймав півколом, що все зростало, всі обрії до 
заходу, місяць зблід, і неждано хмари поруши
лися, запаленіли, пурпур перейшов у багр, багр 
в оранж, і просто з моря, затінений лише вузькою 
смужкою імли в самому низу, виринув окраєць 
сонця. Проміння від нього вибухнуло якось від
разу. Море, спершу безбарвне і сіре, відбивало всю 
ту містерію, і тепер сонце палахкотіло золотою до
рогою позаду корабля, вилискуючися в збуреній 
воді. • • \ - < 
Близькість землі почувалася якось підсвідомо. її 
звіщали і чайки, що неждано звідкілясь з'явилися, 
і щораз частіші зустрічні кораблі. Всі, хто міг, по
виходили на поклади зустрічати землю, дехто вже 
й свої клунки витяг нагору. Але земля з'явилася 
щойно сполудня. Перші будинки Льонґ-Айленду 
виринули ясно-рожевого смужкою праворуч, темні 
точки почали зближатися і показалися високими 
будівлями і газовими збірниками. Ми йшли шля

хом, позначеним водними буями, в ту протоку, що 
творить широкий розлив вод перед гирлом Гадсону. 
І ось за одним із закрутів неждано вибухли в небо 
хмарочоси Мангеттену, як Готичні собори, що їх 
якийсь химерний будівничий зібрав кільканадцять 
укупу. Рожеві в променях сонця, що поволі спов
зало на захід, вони внизу тонули в синюватій імлі. 
Чомусь мимоволі згадалися мені мінарети Царго-
роду, що, як казка, випливають з імли назустріч 
кораблям. Тільки там почувалося тисячоліття за 
собою, а тут усе було наче щойно спереду, в май
бутньому. До 40 і 50-повсрхових будівель тулилися 
дрібні, розмальовані яскравими червоними й зеле
ними фарбами одно- і двоповерхові, наче вказуючи 
на контрасти і діяпазони можливостей. Розмальо
вані на срібло повітроплави поволі повзли небом, 
на них чорніли велетенські букви реклям, над ними 
крутилися, майже невидні, літаки, витісуючи на 
небі білим димом рєклями на авта, хутра і шлун
кову соду. Статуя Свободи ліворуч корабля, одна 
із споруд Айфеля, підняла нам назустріч свій смо
лоскип. Ми в'їхали в Гарсон, і повз нас перепара-
дували всі велетні Мангеттену, наче поскладані 
одна на одну коробки сірників. Нас минали незу
гарні породи, що курсують через Гадсон, і весь час 
крутився навколо нас верткий поліційний пароплав, 
пильнуючи, щоб хтось непокликаний не дістався 
з корабля до Вашингтону. Два чалівники тягли 
з усіх сил нашого велетня в док. Ми були в Аме
риці, велетенській, як і огроми океану, який ми 
залишили за собою. 
І чомусь враз пригадалися рядки, прочитані кілька 
днів тому в одному журналі, рядки незнаного авто
ра: »На півночі ми межуємо з арктичним сяйвом, 
на Сході — із сходячим сонцем, на Півдні -— з рів-
никовим рівноденням, а на Заході із Страшним 
Судом«. 
Тільки на Заході — думав я, збираючись виносити 
свої клунки. 

С. Гординський 
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АРКА 
ч и с л о 1 с і ч е н ь 1 9 4 8 

ПИЛИП ОРЛИК I САВА ЧАЛИЙ 
В ІСТОРИЧНІЙ НОВЕЛІ 

Цікава ноееля В. Домонтовича 
«Приборканий гайдамака« («По
хід», 1947 ч. 1) викликала критич
ну оцінку 1), з якою я не зовсім 
погоджуюся і хочу як історик ви
словити кілька своїх думок, по-
перше, щодо самого сюжету. 
Критик висловлюється так, ніби В . 
Домонтович поновлює в своїй но
велі, «здавалося б, добре відомі іс
торичні події й ситуації«. В дій
сності не так. В новелі говориться 
про речі, які тільки розмірно не
давно стали відомими. В 1930 р. я 
видав статтю під заголовком «Пи
лип Орлик і Сава Чалий*?), де 
вперше вказується на' факт (або 
скорше на велику вірогідність) 
зустрічі між цими двома відомими 
українцями. Це нововідкрите пе
ребування Чалого у П. Орлика й 
дало В- Домонтовичеві нагоду 
вперше літературно обробити сю
жет, що тільки ввійшов в обіг. 
Перша частина новелі, де Саза 
Чалий карає Онисима за зраду. — 
це свого роду вступ до основної те
ми, вступ, що стане вповні зрозу
мілий лише тоді, коли Домонто
вич випустить у світ останню ча
стину незакінченої ще новелі. 
Державин ставиться саме до цієї 
частини з повним признанням .і 
бачить у ній майстерну руку ав
тора. Зате друга частина, де малю
ється зустріч, співжиття і розмова; 
Орлика з Савою Чалим, викликає 
його застерження. Вона — на дум
ку критика — «може правити за 
негативний зравок, як не слід кон
струювати головних персонажів в 
історичній белетристиці«. Розвива
ючи цю тезу, вік твердить, що до
сконала в першій частині постать 
Саеи тут схематизується, а Орлик 
виглядає зовсім довільною абстрак
цією, позбавленою не самих лише 
історично-неповторних індивіду
альних рис, а й національного ук
раїнського кольориту. Орлик — як 
каже він, «перетворюється у В . До
монтовича на космополітичного є в 
ропейського •дипломаїта-раціоналі-
ста 17 — 18 вв« — і тільки! — що 
для нього «політика бла фізикою, 
саме тим розділом із фізики, що 
становить науку про тяжіння й 
зветься механікою: закони фізи
ки, відповідно до того, були зако
нами суспільства». 
Спочаїтку дійсно здається «знева
гою основних жанрово-мистець-

' ) В . Державин , Вдалий прояв л і тера 
турної позагруновости, У к р а ї н с ь к а Т р и б у 
на, 1 947 ч. 69 . 

г ) Б . Крупинці .кий, Пилип Орлик і Са
ва Чалий. Прані У к р а ї н с ь к о г о Історично-
Філософічного Топ. в Празі , Прага 1939, 
т. I I . 

ких законів історичної оелетри-
стики« (Державин), коли Орлик 
повчає Савка: «Зведи зір свій з 
часткового на ціле. Пізнай в ціло
му універсі дію одної і тієї самої 
сили, що її політики й філософи 
називають силою тяжїння«. Такі 
звороти для поучения степовика 
виглядають якимись незручними, 
нереальними, невідповідними. А 
тим часом той, хто ближче при
глянувся до конструкції новелі, 
залишається під враженням смі
ливості-! авторової концепції, її не. 
буденности і ориґінальности. Ні, 
Сава Чалий під час перебування 
в Молдавії у Орлика — це не сте
реотипний «козак на чужині« (Дер
жавин), в цій степовій натурі від
бувається за задумом Домонтовича 
болючий процес психічного пере
творення («Приборканий гайдама-
ка« — назва твору). Ніби на на
ших очах одчайдушний гайдамака 
відходить від природного стану, 
але не в стані злізти наїті цивіліза-
цїйні висоти, до яких спрямовує 
його Орлик. Наїука про тяжіння, 
механіка, закони фізики, що. від
повідно укладені, мали бути вод
ночас законами суспільства. — все 
це тяжко входить в його голову і 
викликає ненависть проти цього 
механізованого світу, проти полі
тичної машини. 

У автора йдеться про своєрідний 
універсалізм, і тому й постать Ор
лика нагадує тут скорше якогось 
професора фізики або політики, 
ніж практичного, реального діяча. 
Тим часом цей теоретизм розмов, 
ведених Орликом з Чалим, вказує 
на певну) ненормальність, незви
чайність психологічної ситуації і 
самого гетьмана. Треба собі тільки 
уявити ситуацію, в якій він опи
нився. Вирвавшись з довголітньо
го підневільного сидіння в Сало
ніках, що було для нього великою 
мукою, він. повний надій, виїхав 
на початку 1734 р. в Моллав.'ю, щоб 
осісти в Бендерах або Каушанах. 
негайно відновити зв'язки з Запо
різькою Січчю та -стати на її чолі 
в момент, коли в ж е йшпаї війна за 
польську корону, в якій Орлик 
хотів, спираючись на запорожців, 
виступити як рівнорядний чинник 
на боці коаліції Станиславівської 
Польщі, Туреччини. Криму, Фран
ції й т. д. А приїхавши він почув, 
що запорожці вспіли буквально 
цими днями перейти наї бік Росії. 
Це був тяжкий удар для гетьма
на, і -саме тоді, коли він пережи
ває тлибоку душевну депресію, у 
нього появляється Сава Чалий зі 
своїми гайдамаками і знову окри
лює його надією на ліпше май
бутнє. Зрозуміло, що Орлик ж а 
дібно вхопився нової людини, яка 

тількищо покинула рідний край, а 
чекаючи на участь в подіях і нудь
гуючи в цьому очікуванні (Туреч
чина, а за нею і Крим так і не на
важилися взяти участь в війні за 
польську корону), він говорить з 
ним не тільки про практичні спра
ви, але й викладає йому свої полі
тичні теорії. Часу було досить! 
Може і вся наука, що впала на бі
долашну голову степовика, була 
скорше монологом людини, що ба-
жалаї найскорше висловитися, по
легшити себе, маючи ілюзію роз
мови вдвох. Коли Орлик у Домон
товича говорить: «Чи не слід бу
ло б сказати це так, що буття є 
часом, а час є буттям, з додатком, 
що буття є рухом?« — то Савко 
зідхаючи відповідає: «Коли б то 
я знав латину!« Автор підкрес
лює розходження психологічних 
лїні'ій: один деклямує, навіть не 
пробуючи спитати себе, чи розуміє 
його співбесідник, а другий май
же не слухає, переслідуючи свої 
думки. 
Ці складні взаємини саме харак
теризують В. Домонтовича як авто
ра модерної новелі, що подає си
туації і ідеї у різних площинах, В 
його творі дано оригінальну, для 
звичайного читача нелегко поміт
ну спробу з зустрічі двох персона
жів — європейця іі степовика — 
здобути нові психологічні ефекти. 
Висловлена гетьманом ідея полі
тики як умоглядносте, ПОЛІТИКИ, 
якої суперечності розв'язуються 
в «лабораторіях конструкторів ма
шине своєю вишуканістю робить 
враження штучносте та зраджує 
нахил автора переступати певні 
межі, загострюючи проблематику. 
І все ж навіть у таких далеких 
від життя висловах ми знаходимо 
елементи, що від теорії ведуть до 
практики, від механіки до .реаль
ної політичної концепції. 
Орликів універсалізм зовсім не 
позбавлений життєвосте. Тільки 
саме цей практичний момент по
дано у Домонтовича зовсім скупо, 
в натяках, з вправним нахилом 
висувати наперед теоретичну спра
ву. 

Взаємодія сил або цитований ра
ніше принцип тягкіння — ці ви
слови взято неспроста, хоч їх Ор
лик може сам ніколи і не вживав. 
Як історик, я можу ствердити3), 
що Орлик безперечно заступав 
ідею європейської рівноваги, себ
то те. що Домонтович називає іде
єю тяжіння. Більше того, вій ста
вив у центрі рівноваги сил свою 
батьківщину, Україну. Ця рівно-

я ) Див. Б . Круппнцький , Гетьман Пилип 
Орлик ( 1 6 7 2 - 1 7 4 2 ) . Огляд його політичної 
д іяльности. Праці У к р а і н с ь к . Пауков . І н 
ституту, В а р ш а в а 1 938. т. 42 , ст. 1 7 8 - 1 8 0 . 
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вага була на його думку загроже-
на з боку Москви. Тому він раз-
у-раз звертався, насамперед до 
Швеції, Польщі і Туреччини, зі 
своїми численними пропозиціями 
заснувати спеціяльну східньо-єв
ропейську коаліцію проти Москви. 
В проектах його виступають як ді
йові сили також Крим, буджацька 
орда, Січ. Гетьманат, донське ко
зацтво, татари астраханські і вол
зькі і т. д. Він глибоко, розумів, яку 
загрозу являла собою Москва для 
всіх цих країн, якщо вони не з'єд
наються в спільному зусиллі про
ти неї. Орлик передбачав, що Геть
манат і Січ не втримаються проти 
Москви і стануть жертвою її ве
ликодержавної політики. А після 
них прийде черга на Польщу й т. д. 
А тим часом саме для втримання 
європейської рівноваги, загроже-
ної московською експансією, по
трібне було, на його думку, існу
вання сильної з'єднаної України, 
існування української держави, 
яка могла бути охоронним валом 
проти Москви і для всієї Европи і 
зокрема для єхідньоеврояейських 
країн, включно до Туреччини. Так 
за наукою про тяжіння ховався, 
як бачимо, європейський політик 
з цілком виразною і реальною про
грамою. 

А щодо взаємодії сил, яка за Ар-
хімедом може перевернути ввесь 
світ, коли знайти відповідну точ
ку опертя, ТО' Орлик, можна ска
зати, все своє життя шукав чудо
дійної точки, що уможливила б 
йому змінити взаємини сил в Ев-
ропі, а передусім у Східній Европі 
і завдяки цьому поставити на но
ги вільну, незалежну Україну. 
Особливо позначені отакими його 
шуканнями роки 1725—1728, коли 
він орієнтувався водночас на дві 
ворожі європейські коаліції, ган-
незерську і віденську, коли звер
тався, щоб здобути Україну, по 
допомогу і до папи, і до єзуїтів, і 
до гол'ьштинського ігерцоґа, і до 
претендента на англійський пре
стол Якова Стюарта, і екс-короля 
польського Станислава Лещин-
кого і правлячого польського ко
роля Августа II й т, д. 

Коли так розкривати дужки над 
проблематикою новелі Домонтови-
ча, то стають яснішими і відноси
ни між обома діячами. Сава Чалий 
вперто питає в новелі Орлика, що 
далі робити: чи бити ворога (поля
ка), чи підняти якусь іншу аіхцію? 
При всій загадковості і неясності 
відповідей П, Орлика автор дає 
зрозуміти, що уніїверсально-меха-
•кі стична метода гетьмана мала від
вести колишнього гайдамаку від 
дальших дій у гайдамацькому ду
сі: »Алеж, пане полковнику, казав 
Орлик далі, поклавши дружньо 
руку на плече Савкові, — збагну
ти маєш, що світ цей просторовий 
не кінчиться з цариною твого се
ла: доля батьків твоїх і віри на
шої святої в Польщі не вирішуєть
ся самим но гайдамацьким пов
станням кількох сіл«. 
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Сава Чалий, покинувши Орлика, 
через деякий час опинився на 
польській службі. Перехід на поль
ську службу в історич. літературі 
давно знаний і невідомо тільки, чо
му Чалий став перевертнем. Мимо
волі навертається думка <я висло
вив її в статті «Пилип Орлик І 
Сава Чалий«, ст. 45), чи не пішов 
Сава Чалий на польську службу 
під впливом порад Пилипа Орли
ка. Ми знаємо, що Польща була 
для екс-гетьмана одним із важли
вих компонентів східньо-европей-
ської антимоскоівської коаліції. 
Коли взяти це під увагу, то стає 
зрозумілим, що В. Домонтович дає, 
можна сказати, перші стадії обе
режної підготови степовика і гай
дамаки Орликом до переходу на 
польський бік. Не заперечуючи ге
роїзму гайдамаків та навіть ніби 
схвалюючи їх вчинки, гетьман хо
че в новелі включити свого учня 
(хоч і неясно це висловлено!) в ту 
систему сил, в яку мала входити 
за його проектами і Польща. 
У автора вся ця проблематика! по
вернута в теоретичний бік, і тіль
ки натяками згадує він про реаль
ні речі в думках Орлика. Можли
во, це зроблено саме для того, щоб 
посилити психологічний ефект зу-
дару між політиком-теоретиком, 
европейцем-раціоналістом і степо
вою, примітивною силою в образі 
Чалого. 

З другого боку, і образ Орлика як 
мага-політика з чудодійним жез
лом у руці„спокійного, зрівноваже
ного і мудрого жерця політичної 
взаємодії, яким його малює В. До
монтович, безперечно, не подібний 
до того образу, на який вказують 
історичні дані. Український екс-
гетьмаїн був типовою барокковою 
фігурою, вдачею сангвінік, з різ
кими переходами від найбільшого 
оптимізму до найглибшого відчаю, 
почасти мелянхолік, з ліризмом і 
елегізмом натури чисто україн
ського забарвлення, людина чут
тєвої, пристрасної вдачі, жвазий, 
всім зацікавлений:, що не любив 
самоти, мав потребу в повірниках, 
перед якими бажав полегшити 
своє серце, непосидющий, нетер
пеливий, жадібний на нові вра
ження, зразковий сім'янин і ніж
ний батько/ сильного і гнучкого 
розуму, елястичний, з умінням 
пристосовуватися до обставин, але 
чесного характеру, гуманна, чоло,-
віколюбніа натура з глибоко хри
стиянським наставлениям, теоре
тик скорше, на полі бстословія, ніж 
політики (хоч і тут зустрічаються 
у нього на диво модерні думки про 
права народу, цілого народу, без 
дозволу якого влада не має права 
трактувати з закордонними чинни. 
ками про його долю й т. д.), полі
тик з фантазією, яка іноді заво
дить його аж до химер, працьови
тий, пильний, акуратний, майже 
педантний, діяч, який вміє май
стерно збудувати свої думки в 
строгу логічну систему, володіючи 
з повною силою барвистим, майже 
патетичним стилем бароккової до

би, людина з небуденною енер
гією, яка полишила нам таку силу 
меморіялів^ листів, такий вели
чезний щоденник, як може ніякий 
інший видатний діяч України. 
В . Домонтович вихопив тільки од
ну сторону його вдачі, підкреслив 
теоретичний бік натури Орлика, 
загострюючи його таї доводячи, 
можна сказати, до останніх меж. 
Але зрештою це суверенне право 
письменника. Як на це зареаґує 
естетичний смак читача, це в ж е 
справа інша. 

БорисКрупницький 

РОКСАНА ВИШНЕВЕЦЬКА 
МАТЕРИНКИ 1946 

«Золота Брама«. Післямова М. Г. 
Дев'ять невеличких сповідань з 
дитячого життя, які тонкістю ма
люнка і ніжністю настрою дадуть 
справжню насолоду тим, хто 
справді любить літературу і від
чуває запах слова. Кожне спові
дання — історія життя тварини: 
собаки Тора, хатки Мамурки, бу
гая Буця, кобили Княжни; або 
історія дитячого почуття: першої 
любови і перших ревнощів', пер
шого прояву хоробрости і гуман
ности, перших спроб у фантазії 
створити свій ілюзорний світ. Ні
би звичайні епізоди, але з тонкою 
психологічною пуантою в кінці. 
Місце дії — невеличкий помі
щицький хутір на Україні, дійові 
особи — спільні для всіх опові
дань: запальний і непрактичний 
батько — пострах дітей, справед
ливість і ніжність — маїти, діти: 
лялькув-ата й делікатна Злотка, 
брехуха-фантастка Марка, лицар
ський маленький Ростик; менше 
окреслені інші діти: Цвітка, Ів, 
Слав, Ю.р. Але навіть епізодичні 
постаті — перед очима, як живі: 
втілення злої тверезости ключни
ця Уліта, ні'мець-кахляр фон 
Кравзе... Кожний мас свою атмо
сферу,, свій запах. Усі разом, 
увесь хутір — пахне материнка
ми', квітами, що ростуть тільки 
там, де минало дитинство. А самі 
материнки, вони пахнуть чим? 
Маминою хутрянкою. Так тво
риться настрій. Ліричний і теп
лий. Перші стики чистих душ з 
жорстоким світом. Жорстоким, 
але й чудесним. Перші відкриття: 
який цей світ великий — ідеш, 
ідеш, і кінця нема, навіть, як по
за сад вийти; яка велика сила 
людяности і любови! Перші роз
чарування — і постання перших 
легенд. Про відвагу, лицарство і 
про безсмертність несправедливо 
покривджених. 

Фраза оповідань — жива і бистра, 
часом зовсім', ніби не писана, $ 
чута (»Аж до ночі пояснював усе 
Любочці, яка ні та й ні зрозуміти 
два рази два«). Вона якраз на 
межі . між дитячою і дорослою, 
сказати б так. Зрідка вона стає 
занадто дорослою {початок »Ма-
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мурки«), зрідка зривається в над
мірну інфантильність (»К1ткаі 
блись! очима хвіть! і от на тобі — 
тільки хвіст стовбуром«). Зрідка 
вона здасться надміру розчуле
ною. Але ці порушення — не 
часті. Здебільшого фраза чітка і 
в-и разно окреслена, емоційна і з 
Л ІрИ ЧИО - П СИ ХОЛ О ГІЧН ИМ ПІ Д ТЄК СТО'М. 
Оповідання стоять на .межі: вони 
ще наче поезії — ліричністю, ж і 
ночістю, ароматом, філігранню 
слів; і вони в ж е — майже по
вість: точністю і дотриманістю ха
рактеристик, єдністю провідного 
тону і настрою. Дальший крок ав
торки мав би бути саме повість 
або роман. Можливо теж про ди
тинство і про Материнщину. 

А коли хочете, то й не про них, а 
про світ. Бо те, про що в «Мате
ринках» говориться, — це не 

, тільки дитинство, а життя взагалі. 
Діти, то лицарські, то безглуздо 
жорстокі — з їх забавами, грами, 

спалахами почуття і заздрости — 
хіба це не люди взагалі? І навіть 
історії тварин — це ж у суті речі 
вічні конфлікти життя: історія 
чесних і вірних, що їх не розуміє 
оточення (»Тор«), історія зацько
ваних бунтарів- '(»іБуцьо«), історія 
гордих і непокірних (»Княжна«). 
І відмінність цього світу від зви
чайного — тільки хіба та, що тут 
є мама, яка завжди потішить і 
заспокоїть, д! в- світі поза Мате-
ринщиною цього, як відомо, нема. 

Любов до життя, до людей, до 
України, до свого роду, своєрідний 
гіркий оптимізм людини, що знає 
жорстокість життя і все таки в і 
рить у нього і любить його, якесь 
жіночо-материнське ставлення до 
світу — створили книжечку ча
рівної ароматности і людяносте. 
А що воваї не відповідає вимогам 
ані тих, хто хотів би барабанно-
публіцистичної літератури, ані тих, 
хто хотів би безідейного і безпо-

чуттевого словосплітання. — це 
тільки добре. Бо вона показує, як 
можна пронести в мистецтві запах 
України е найменшому, найінтим-
нішому. 
І для нас, емігрантів, цей запах — 
може найдорожче в книжечці. 
Якщо, скажімо. Осьмаїчка дав нам 
відчути його в селянській відміні, 
Багряний — у робітничій, Домон-
тович — в інтелігентській, то 
Вишневецька — в панській. Це 
успіхи нашої літератури. І разом 
з тим це демонстрація того, що 
вся Україна, в усіх її клясах, і 
суспільних прошарках, вирушила 
на еміграцію, і вся вона єдина в 
своїх різновидах і нюансах, і лю
бить те саме, і хоче того самого. 
Соборність означає єдність не 
тільки територіяльну, 'Э і СОЦІАЛЬ
НУ. На тлі літературного балянсу 
1947 року оповідання Р. Вишне-
вецької цінні для нас і як свід
чення цієї соборности, єдносте в 
р ізвом а н і тн о с ті. 

Гр. Шевчук 

Л І Т Е Р А Т У Р Н І НОВИНИ 

Андре Жід — лавреат премії Но
беля. Як відомо, Шведська Акаде
мія приділила літературну наго
роду Нобеля за 1947 рік Андре 
Полеві Жідовї. Нагороду призна
чено йому, як говориться в прого
лошенні! Академії, »за його чис
ленні і мистецьки значущі твори, 
в яких він трактує питання і об
ставини) людського життя з без
страшною любов'ю до правди і 
психологічною глибиною». 
Народжений 21 листопада 1869 р. 
в старій гугенотській родині в Па
рижі, Жід від ранньої молодости 
нав'язує тісний контакт з ми
стецькими колами Парижу, Фран
ції і закордону. Коло його знайо
мих творять Метєрлінк, Ґюїсманс, 
Реньє. Зустрічається він часто 
з Полем Ватері, Марселем Пру
стом, Вайлдом, бере участь у слав
них свого часу »вівтірках« Ма-
лярме. 
Свою літературну діяльність він 
розпочинає від символізму. В піз
нішій творчості через віталізм до. 
сягає клясичної ясности й про
стоти. В численних подорожах заі 
кордон пізнає інші духові сере
довища; наслідок цих зацікав
лень — книш про Ґете й Досто-
євського. З французьких письмен
ників його цікавить Бодлєр, яко
му він теж присвятив книжку. 
Перекладає Шекспіра, Джозєфа 
Конрада, Рабїндраната Такура, 

Бота Вітмена, драматизує »Про-
цес« Кафки тощо. Під час війни 
переїздить на південь Франції, а 
далі до Тунісу, де провадить далі 
працю над своїм твором »Тезей« 
та перекладом «Гамлета», виста
ва якого відбулася минулого року 
в Парижі. В червні 1947 р. Окс
фордський Університет надає йо
му титул почесного доктора. В то
му ж році Жід бере участь в між
народному конгресі молоді в- Мюн
хені з метою дати молоді «лекцію 
оптимізму*. 
Літературний . доробок Жіда ста
новить ціла низка творів, з яких 
найвіідомішї «Фальшівники гро
шей», »Імораліст«, »Достоєвський«, 
«Підземелля Ватикану« та «Пасто
ральна симфонія«. Крім того, ці
кава автобіографічна повість «Ум
ри і будь» та інші, як напр., 
«Тісна брама«, «Школа жінок», »Ро~ 
берт«:, »Конґо<< (і «Чад», «Трясовина", 
»Ісабеля«, «Савло», «Поворот блуд
ного сина«, і інш. 
Відзначення Жіда знайшло за
гальне визнання в усьому світі, за 
винятком, звичайно, СССР. Ілья 
Еренбурґ обізвав Жіда «Петеном 
літератури» і заявив, що замість 
нагороджувати, його треба при
тягти до відповіідашьности за те, 
що він під час німецької окупації 
не покинув Франції, а провадив 
далі письменницьку діяльність. 
Причини такого наставления ста
нуть ясні, колій пригадати, що 
після двох своїх правдивих кни

жок про СССР Жід і тепер пере
буває на виразно протикомуністич-
них позиціях. Уже після нагоро
дження він на запитання корес
пондента газети, чи вважає він 
комунізм • за небезпеку, відповів 
рішуче: «Безперечно, це небезпе
ка». На дальше питання, — як бо
ротися з комунізмом — він відпо
вів: «Якщо мова йде про царину 
політики, то не я мушу відповісти, 
як; аі якщо питання стосується до 
літератури, то моя особиста обо
рона від комунізму полягає в те
му, щоб писати так, як я писав 
досі. Зрештою я переконаний, що 
здоровий глузд у Франції нарешті 
переможе«. 

Померла Рікарда Гух. 17. листопа
да 1947 р. у Франкфурті над Май
ном померла видатна німецька 
письменниця Ріікарда Рух у віці 
83 роки. Рікарда Гух народилася 
18 липня 1864 р. в Бравншвайзі в 
купецькій родині. Одна із перших 
жінок, які тоді відважилися сту
діювати, вона закінчує у 1891 р. 
університет з титулом доктора фі
лософії. Після короткої учитель
ської практики, вона пише свій 
перший ромам «Спомини про Лю-
дольфа Урслея мслодшого«. що 
був її великим літературним успі
хом. Рікарда Гух писала в різних 
жанрах — від роману до лірики, 
на теми сучасні і історичні. Твори 
її пройняті гуманізмом і релігій
ністю. Гух належить до письмен
ників, що в Німеччині були попу-
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лярні, але за межі Німеччини їхня 
популярність на вийшла. Чужин
цеві більшість її творів видається 
не надто глибокими й надто пре
краснодушними. Не зважаючи на 
широку тематику, вони лишають
ся 'регіональними. 
Крім художніх творів, Рікарда 
Рух пише також наукові ггвсри, 
з яких найцікавіші «Розквіт ро
мантизму», «Велика війна в Ні
меччині» (історія 30-річної війни), 
філософічні твори «Лютерова в і 
ра», »Сенс Святого Письма«, «Хри
стос, що повертається». В 1938 р. 
видає свої «Молодечі спомини«. 
Смерть перешкодила їй докінчити 
двстомову працю-спомин про жер
тви німецького руху спротиву під 
час останньої війни. 

«Доктор Фавстус« — новий роман 
Томаса Манна — вийшов у Сток
гольмі. Після кількох творів на 
біблійні теми, Манн повернувся 
тепер до тематики сучасної Німеч
чини. Велика, майже 800-сторїн-
кова книга становить собою біо
графію композитора Адріяна Ле. 
веркюна, що жив нібито в роки 
1885-1940, розказану його прияте
лем учителем гімназії Серенусом 
Цайтбльомом. В образі Леверкю-
на, що одному критикові нагадав 
Ніцше, втілено характеристичний 
для сучасности поворот до серед
ньовіччя, до іраціоналізму, до саі-
танинського. Недурно Леверкюн 
укладає договір з чортом, а діялог 
між ними становить центр книги. 
Скупі згадки про трагічну долю 
Німеччини в роки 1943-1945 (коли 
Цайтбльом нібито пише свій твір) 
показують країх цього демонічного 
світогляду. Крім того, своє став
лення до подій і поглядів' Манн 
виявляє за допомогою іронії, яка 
проймає всю книгу, не перешко
джаючи їй бути глибоко трагіч
ною. Проф. Вальтер Берендсон 
(Стокгольм) відзначає, що книгаї 
Томаса Манна має світове значен
ня, але в своїй суті, в глибині від
чуття німецької музики, німецької 
релігійности, в майстерності стилі
зації німецької мови Лютерових 
чаїсів лишається типово німець
кою книгою; а Бруно Вернєр на. 
віть уважає її за неперекладну. 

Англійський детективний роман 
сучасности широко відомий світові 
завдяки творам Ґрегема Ґрїнаї і 
Бріка Емблера. Але в самій Ан
глії найпопуляр'Нііші романи Аґати 
Крісті. її перша книга вийшла* 
1920 рожу під назвою «Таємнича 
подія коло Стайлзу«. і з того часу 
письменниця має безперервний 
успіх 1 найбільші наклади. Як 
вона сама висловилася, жартуючи, 
жадна жінка в світі від часів 
Люкреції Борджа не мала таких 
прибутків' від убивств, як вона. 
Свідченням того, як позитивно о» 
цінюється в Англії детективний 
роман, може бути недавнє вислов
лення лорда — верховного судді 
Г'юарта оф Бері: «Детективний 
роман — в протилежність злочин
ницькому — може процвітати 

тільки в такій країні, де симпатії 
читача на боці права й порядку«. 

Річардові Гіллері — мало відомій 
у нас постаті, присвячені цікаві 
матеріяли в журивші »Меркур«, ч. 
5. Гіллері народився 1919 p., вчив
ся їв Оксфорді, з початком війни 
був покликаний до повітряної 
фльоти, був 1940 р. підстрелений 
у битві над Англією і, тяжко об
горілий, пролежав довгі місяці в 
шпиталі. Тут -він написав книгу 
«Останній ворог«. Вийшовши зі 
шпиталю, він, хоч був визнаний 
непридатним, повернувся до авія-
ції і загинув під час вправ- у січ
ні 1943 р. Його обвуглене тіло бу
ло за його бажанням спалене і по
піл розвіяний у мері. Артур Кест-
лер у статті про нього навиває йо
го тричі спаленим. 
У постаті Гіллері Кестлер вбачає 
типового представника «втраче
ного покоління», яке вміло поєд
нувати скрайній песимізм і місти
цизм з тверезою і героїчною рішу
чістю. Вони жили за визначенням 
самого Гіллері «в час, коли вва
жалося тривіяльним любити бать
ківщину, застарілим — любити 
Бога, сентиментальним — любити 
людство«. Вони були нєв'ірниками, 
які шукати віри, хрестоносцями, 
що не мали хреста, а тільки хо
тіли його мати. 
З другого боку, Гіллері був перед
вістям, на думку того ж Кестлера. 
нового типу письменника, який 
приходить у літературу не з сле--
весних студій, а з діяльности лі
туна, революціонера, аванітурника, 
аматора небезпек і приносить у 
свою творчість гостре око і світо
сприймання професіонала, людини 
діла. До цього ж типу належать 
такі письменники, як Сент-Екзю-
пері, Сільоне, Гемінґвей, Мальро, 
Істраті. * 
О Б Р А З О Т В О Р Ч Е 
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УКРАЇНСЬКА МИСТЕЦЬКА 
ВИСТАВКА В РЕҐЕНСБУРЗІ 

Виставка, організована у таборі з 
Реґенсбурзі в грудні 1947 року 
мистецькими силами табору, різ
номанітно та гідно репрезентувала 
українське модерне мистецтво. 
Добре виданий каталог виставки 
з текстами українською, англійсь
кою і німецькою мовами, що налі
чує 52 сторінки і 25 репродукцій. 
Добір праць досить старанний, 
тільки приміщення хоч непогане, 
але зовсім недостатнє, так що до
велося експонати-образи давати 
тісно і нерівномірно, і це позначи
лося на загальному враженні. 
Хоч мистці походять з різних 
українських земель, великої різ
ниці у мистецьких напрямах і 
наставленій мистців не помітно. 
Деякі і ндивідуальні спрямовання 
яскраво відбивають українське 
світосприймання та українську 
школу малярства. 

І це може найцінніше, що харак
теризує реґенсбурзьку виставку. 
В цьому сильне, незабутнє вра
ження справляє творчість Ми
хайла Мороза, що виставив 25 
олійних праць. Його серера — 
краєвид, але майстерно викона
ний також портрет (дружини). Це 
вдумливий мистець краєвиду, що 
прекрасно відчуває не тільки бар
ву і форму, але розуміє і пережи
ває усі таємниці природи в її сти
хійній, титанічній силі. Особливо 
тонко він сприймає величний кра
євид Карпат з усім багатством 
настроїв, форм, барв і тонацій. 
Манера кольорування, безсумнів
но, походить зі школи О. Нова-
ківського, але у М. Мороза барвна 
скаля своєрідніша, почерпнута з 
українського народного мистец
тва, з глибокими гарячо-земли
стими кольорами та ніжними від
тінками. Симфонія кольорів дове
дена мистцем до особливої звуч
ности у прекрасному карпатському 
мотиві — потічку (здається Чере
моші), де в бурхливій свіжій воді 
бачимо незрівняну гру сильних 
барв і відтінків. Навіть баварсь
кий краєвид (»Жито«, »Літо«) ми
стець передає через горнило укра
їнської вдачі та надає твердим і 
холодним Альпам української 
м'якости та української поезії. 
Найбільша заслуга мистця, що 
він знайшов українські стилістич
ні особливості кольористики і то-
нації. Треба пошкодувати, що в 
«Українському мистецтві« (Мюн
хен 1947, ч. 1) репродуковано у 
трибарвному друку не згаданий 
«Черемоше чи іншу більшу пра
цю М. Мороза, а менший шкіц. 
Інші шукання у другого кольо
риста Степана Луцика, що виста
вив 38 олійних картин, теж пе
реважно краєвидів, в яких важ
ливу ролю відіграють архітек
турні мотиви і фрагменти. Ми
стець вишукує загальні маси і 
синтетичні форми. Любить кон
трасти світлотіні, але не розгуб
люється у півтонах і кольорах. 
Його форми і барви суцільні і 
монументальні, тому панує ста
тичність і деяка суворість компо
зиції. В цьому розумінні найкра
ща річ »В замковому парку Ной-
боєрн», де контрастові барви до
ведені до особливої звучности, не 
втрачаючи цілости і гармонії. 
Коли говорити про український 
стиль у модерному трактуванні, 
то треба передусім спинитися на 
творах визначної артистки Ми-
хайлини Стефанович. Вона нале
жить до плеяди тих сміливих но
ваторів, що нав'язують до україн
ської школи старокняжюї доби, 
коли витворився осібний стиль 
на ґрунті візантійських і романсь
ких впливів. Ця течія в останні 
три десятиліття позначилася в 
архітектурі, малярстві і грасріці у 
Києві, Львові і за кордоном, а по
мітним репрезентантом її був Пе
тро Холодний Старший. На ви
ставці є і старші графічні праці 
М. Стесранович, які виконувалися 
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ще під безпосереднім керівниц
твом П. Холодного (»Біля крини-
ці«, «Апокриф). Але більшість 
експонатів це уже самостійні шу
кання — сміливі й оригінальні. 
Інтересні не тільки тематикою, 
концепціями і поданням, але та
кож технікою (темпера, акваре-
ля), графічним трактуванням, ри
сунковою манерою і барвописом. 
Усе тут стилістично витримане та 
упорядковане, для чого не браку
вало у мистця дотепности,фанта
зії та тонкости. Не дивниця, що 
при експеримєнтальності не всі 
речі однакового рівня. Більшою 
мірою романський стиль мініятюр 
позначився в »Ізольді«; чудові 
речі, з погляду композиції, стилю 
і кольориетики — »Плач Ярослав-
ни« та »Іродіяда«. Аквареля 
«Спляча царівна« цікава своєю 
композицією. Мистець не дотри
мується тут т. зв. закону «постій-
ности місця і часу« і віддає різні 
часом і місцем події в одному об
разі. В інших композиціях може 
надто акцентується орнаменталь-
ність і неспокій краєвидних моти
вів. Яка шкода, що в каталозі 
виставки нема жадної репродук
ції з цінних праць М. Стефано
вич! 

Свій характер творчости і маляр
ську манеру має Михайло Бабій, 
один з чільних організаторів ви
ставки і мистецького життя в Ре-
ґенсбурзі. Він працює в портреті і 
краєвиді олійною технікою. Су
цільний характер має його авто
портрет, витриманий у суворих, 
спокійних тонах та виконаний 
виробленою технікою. Дуже вда
ла студія акту »Пробудження«, з 

Анрі Матіс Акт 
з виставки в салоні Г а в с — Мюнхен 
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прекрасною пластикою і кольори-
стичною тонацією привабливого 
жіночого тіла. У краєвидах є сила 
та експресія виразу, з дещо суво
рими тонами та неспокійною вібра
цією повітря. Гарні його проекти 
килимів з добре дотриманою сти
лістичною цілістю, орнаменталь
ними мотивами і прекрасною ко-
льористикою народного характе
ру. 
Більш реалістичного напрямку, 
аж до меж натуралізму, праці 
Олександра Бистрякова, Андрія 
Кучера, Леонтія Тимощенка, М. 
Дзиндри і П. Капшученка. З цьо
го погляду портрет у виконанні 
О. Бистрякова, мабуть, вповні за
довольнив американського стар
шину, а його українські краєвиди 
так само, як і «Мертва натура« 
Л. Тимощенка — любителів виш
невих садків і свіжих квітів. А 
втім Л. Тимощенко більш імпре
сіоністичний, навіть пуантеліст 
Краща різьба М. Дзиндри «Амур 
і Псіхея», цікава розв'язанням 
проблеми пластики повислої в по
вітрі постаті. Праці П. Капшучен
ка не рівної вартости. Краща 
«Студія голови« — не претенсійна 
річ, з прекрасною моделяцією і 
передачею психологічних особли-
вистей портретованого. 
Один з кращих акварелістів на 
виставці, безсумнівно, Леонид Па-
пара. В його краєвидах бачимо 
прекрасне відчуття площ, тонів і 
повітряної перспективи. Кладе 
він фарби упевнено, на місце, і 
вони завжди мають чисто аква
рельну свіжість. 

Антін Малнща різноманітний у 
своїх мистецьких заітересован-
нях — краєвидах, символічних 
композиціях («Мандрівка в тем
ряві»), графіці, проектах ужитко
вого (промислового) мистецтва 
(різьба по дереву, килими), збірках 
вишивок тощо. Все таки найбіль
ше його цікавлять архітектурні 
зарисовки. В цих останніх відчу
вається різна манера і різнома
нітний підхід. Трапляються недо-
тягнення в архітектурних формах 
і перспективних скороченнях. Та 
це і не дивниця, бо для архітек
турних мотивів потрібне доскона
ле знання архітектурних форм і 
конструкцій. 
З графічних праць звертають на 
себе увагу експонати Мирона Бі -
линського. Сильна також його 
річ в акварелі «Верби», що від
дає велич старих дерев. Його об
кладинка, проекти поштових ма
рок для табору і плякат концерту 
Ж говорять про вправного і тала
новитого графіка. Треба тільки 
побажати дещо більшого стилі
стичного спрямовання в дусі укра
їнської графіки, що має у нас ве
лику культуру старих і найнові
ших часів. Те саме можна сказа
ти і про проект розпису церкви у 
виконанні Аркадія Добрянського, 
де помітні також перспективні 
х и б и - В. К-о, 

Анрі Матіс А в т о п о р т р е т 

ВИСТАВКА ФРАНЦУЗЬКОЇ 
ГРАФІКИ 

Ця скромна виставка — друга з 
циклу «100 років французької гра
фіки», що його підготував сальон 
Ґавс у Мюнхені. Перш» виставка 
обіймала час від Коро до Льотре
ка, теперішня, що триватиме до 
початку березня ц. p., обіймає час 
від Льотрека до Пікассо. На поча
ток березня сальон Ґавс готує ви
ставку модерної німецької графіки. 
Крім того, сальон готує ширшу 
виставку французької мистецької 
книги. 
Теперішня виставка французької 
графіки від Льотрека до Пікассо 
має речі здебільшого випадкові. 
Можна бачити там оригінали Льо-
трекових плякатів, перших пляка-
тів у Ееропі, що тепер такою по
вінню поширені, кілька його екс
пресивних, барвних літографій. 
Показані тут літографії Матісса, 
Пікассо, Бсниарэ, дереворити Ма-
йоля і конструктивісгичні ґіваші 
Леже. У виставці подано досить 
багато імен, показані різні графіч
ні техніки, і це дозволяє бодай у 
головних рисах зорієнтуватись у 
напрямах дуже творчої і багатої 
на експеримент французької гра
фіки цього часу. 

г. 
ВИСТАВКА ФРАНЦУЗЬКОЇ 

КНИГИ 

В приміщенні французької бібліо
теки в Мюнхені, відбулася вистав
ка французької книги. Виставка 
не охоплювала всіх французьких 
книжкових видань, не було там 
зразків еутомисгецьких публікаї. 
цій. Завданням виставки, як мож
на було зорієнтуватися, було пока
зати лише друкарські можливо-
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сті і напрями, якими йде сьогод
нішня французька книжкова про
дукція. 
На 80 показаних зразках розкішно 
і витратне виданих книжок гля
дач міг виробити собі погляд на 
стан французької книги тепер. 
Легкість, свіжість, надзвичайна і 
вишукана винахідливість промов
ляють -із кожної виставленої книж
ки і виказують велику культуру і 
любов друкаря, ілюстратора! j ви
давця, а, мабуть, і покупця у сьо
годнішній Франції до гарної кни
ги. Книжки видані на гарному, 
вибраному папера, розкішно і 
дбайливо ув'язані. Але водночас 
майже з кожної показаної книги 
бринить і якийсь дисонанс блиску
чого, але до кінця »не доношено
го» задуму. Як взагалі у фран
цузькому модерному мистецтві, і в 
цій ділянці домінує експеримент, 
що часто порушує рівновагу і кла
сичний спокій завершеної форми. 
Часті мішання різних типів пи
сьма в одному виданні, спроби 
друкувати збірки поезій- на барв
ному папері (як це показано на 
кількох зразках) лишаться тіль
ки більш — чи менш цікавим екс
периментом. Ужиття ксилографії 
у одному з видань на репродуку
вання вільних, виконаних пензлем 
і розводненим тушем ілюстрацій 
(намагання дереворитом імітувати 
ефекти чужої дереворитові техні
ки) не видається сьогодні надто 
щасливим задумом. Перед відкрит
тям цинкографічного способу ре
продукувати ксилографія була ко
нечністю і сяк-так виправдана. 
Сьогодні анахронічний дереворит, 
що втратив свою перевісну функ-
ціоналність і стаїз сальоновим ми
стецтвом, можна ще вважати сяк-

так удалим поворотом до первіс
ного виразу у трафічному мистец
тві: але ксилографія як засіб ре
продукувати малярські ефекти ви
глядає не тільки анахронізмом, але 
і виявляє не досить укриту тен
денцію бути оригінальним за всяку 
ціну. 
Дуже поважно виглядає невелич
ке видання (що його продажна ці
на зазначена 4.950 марок без від
сотка для продавця!) »Дафніса і 
Хлої« Льонґуса з ілюстраціями-де-
реворитами найбільшого, недавно 
померлого, французького скульп
тора Майоля. Цс ще питання, чи 
своїми ілюстраціями Майоль від
дав характер античної пастушої 
ідилії, чи своїми дереворитами не 
зайшов у середньовічний примі
тив. Але склад і гармонія в цьому 
виданні між ілюстратором і дру
карем роблять цю невеличку кни
жку найкращою на виставці. Є ще 
й інші цікаві видання, на яких 
слід було б зупинитися, хоч би Ові-
дієві »Елегії« з ілюстраціями Ро
дена, видання з ілюстраціями Бур-
деля чи Ван Донґена. 

Не слід недобачувати великої ува
ги, яку присвячують книзі в суча
сній Франції, а тим більше ці ува
ги не висловлені з погляду оформ
лення еміграційної української 
книги, що в великій більшості аж 
надто провінційне і примітивне. Це 
тільки констатація переваги екс
перименту в новій французькій 
книзі. Може і заради цього експе
рименту відвідини цієї виставки 
могли бути для зацікавлених пов
чальними. 

г. 

погруддя Нефретети лишається й 
далі в вісбаденському музеї. По
становою американського військо
вого уряду в Німеччині бюст Не
фретети перебуватиме в Німеччи
ні, доки майбутній німецький уряд 
не вирішить, чи німєцько-египет-
ський договір у цій спразі, укла
дений незадовго перед війною, бу
де ним визнаний чи ні. 

Т Е А Т Р 1 . М У З И К А 

ДВІ ВИСТАВИ В ТЕАТРІ 
В . БЛАВАЦЬКОГО 

П'ссою Джованікольо ФорцаноЬ>По-
дув вітру« акторський ансамбль 
під орудою В. Блавацького розпо
чав театральний сезон 1947-48 р. 
Доволі популярний поза батьків
щиною твір обдарованого італій
ського драматурга показано в своє
рідній українській версії комедій-
но.елегійного тону з приємними 
креаціями В. Блавацького й Е. 
Шашаровської в головних ролях 
(Емануеле Ріґатьє-рі й Анджеліна). 
В інших ролях, на жаль, епізодич
них або текстово звужених, блис
нули: високоталановита її. Гор-
ленко, Б. Паздрій, Є. Курило, Є. 
Дичківиа, В . Королик, В . НІа-
шаровський, М. Мельник, О. 
Данилко, О. Каро 'як, В . Кар-
п'як і інші. Не відбїгаючи від пе
ресічного стандарту технічно доб
ре зроблених розважальних за-
хїдньоевропейських п'єс,. «Подув 
вітру« (поруч інших творів того ж 
аізтора: дотепної ренесансової ко
медійки «Фльорентійський бро
кате, комедії з італійського серед
ньовіччя «Джанні Скіккі« й -ін.), 
поглибив свою не завжди рівну 
мистецько-формальну якість натя
ком на позитивну, розуміється, су
губо спрощену євангеличну -проб
лемність. В. Блавацький з успіхом 
розкрив гуманістичні тенденції 
п'єси, зокрема в своїй ролі, влучно 
поєднуючи іронічність з мелянхо-
ліійністю, даючи в цілому милий, 
поетичний образ. Крім перекладу 
В. Софроонва, не вільного від про-
вїнціялізмів і, мабуть, не синхро
нічного з текстом, «слов'янського», 
дещо вайлуватого темпу гри, в ці
лому вистава бездоганна. Деякі 
моменти (карт. II . — в суді, карт. 
III. — біля пам'ятника Челлїні, 
V. — суперечка квартирантів) на
лежать ' до капітальніших здобут
ків театру В. Блавацького. 
Якщо постава «Подуву вітру« на 
українській сцені принципово не 
викликає ніяких застережень, як 
ланка в знайомленні глядача з су
часною ехциде-нгальною, зокрема 
-романською драматургією, то. по
става кримінальної п'єси А. Івєрса 
«Паркова 13« може вважатись 
наскрізь спірною. Дуже шкода, що 
театр В . Блавацького замість то
го, щоб сягнути по високорівневі 
кримінально-психологічні або кри
мінально-метафізичні п'єси найно-Михайло Мороз Моя дружина 

Оекар Кокошка, один з про
відних майстрів німецького 
експресіонізму, що тепер пе
ребуває в Лондоні як емі
грант, висловився в інтерв'ю 
про завдання сучасного мист-
ця. «Мистець,— сказав він,— 
це не просто маляр прикрас. 
Ми не повинні бути парази
тами, як це нерідко бувало 
з мистцями минулого. Мис-
тець повинен іти в народ, ка
жуть росіяни. Дуже добре, 
але він не повинен при цьо
му стати слугою бюрократів». 
Кокошка з задоволенням від
значив, що до нього зверта
ється багато молодих маля
рів, які задихаються в су
часній масовій продукції. 

Виставка польської графіки 
відбулася в Берліні. Критика 
особливо виділяє праці Лео
на Вичулковського, характе
ризуючи їх як імпресіоні
стичні. 

Нефретета в Німеччині. Не 
зважаючи на вимоги єгипет
ського уряду, славнозвісне 
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еіішого європейського 'репертуару 
(хоч би Прістлі, Геміілтона, Моґема 
й ін.) або замість того, щоб відно
вити котрусь із п'єс цього типу, 
успішно ставлених ще перед вій
ною в Західній Україні театрами 
«Заграва», їм. Тобїлевича й іін. 
(напр. «Святе полум'я«, «Процес 
М. Деґен« і ін.). завдаїв собі труду 
вивести цей типовий криміналь
ний »кіч« сумнівної вартости, по
збавлений будь-якого цікавішого 
задуму автора й глибшої внутріш
ньої лінії. Як стандартна розваї-
жально-інтриґуюча п'єса з 2-3 доб
рими ролями, «Паркова 13« мати
ме успіх у масового глядача, але 
навіть настанова на синтетичність 
репертуару, якою примушений ке 
руватись наш авангардний театр, 
не виправдує либонь плекання 
цього роду »кічу« на українській 
еміграційній сцені. 

Якщо йдеться про саму поставу, то 
В. Блавацький виявив себе ще раз 
майстерним (і чи не найкращим 
тепер) поставником західньої п'є
си »сальоново-конверсаційного« 
типу. І його режисура й мистецькі 
можливості акторів видатно пере
ростали убогість самого твору. В 
•ролі Елькена, «інтелектуаліїста-
убивника« В. Блавацький, відмов
ляючись від стереотипного демо
нізму, зв'язаного зі штампом тако
го персонажу, створив тонку й пе
реконливу сильвету. Б. Паздрій в 
ролі веселого злодія й В. Шаша-
ровський (поліційний інспектор) 
мали коронні ролі; перший — еле
гантно й свіжо розважав публіку, 
другий, перемагаючи обмеженість 
тексту, спробував накреслити об
раз психологічно певний і не по
збавлений внутрішньої сили. Не
сподівано блиснув у ролі актора 

»Подув вітру« Дж. Форцано — 
В . Блавацький у ролі Р і ґ а т ь є р і 

Нордав IB. Королик, створюючи 
кількома мазками цікаву й на
скрізь не штампову маску. В. Ле-
вицька, О. Карп'як, Є. Курило, Р. 
Василенко гармонійно доповнюва
ли ансамбль. В цілості дуже рів
ний спектакль, що був переглядом 
творчих сил і можливостей про
відних членів акторського ан
самблю В. Блавацького. 
Оформляв «Паркову 13« і «Подув 
вітру« молодий, 'Високообдарова-
ний мистець-декораїтор В. Клех. 
На жаль, сливе натуралістична лі
нія, якою він пішов в обох п'єсах 
(а -іншої, в зв'язку з лінією «пси. 
хологізму«. взятою режисером, 
важко було б домагатись), затьмаї-
рила його нахил до експерименту
вання, не раз успішно демонстро
ваного в його оформленнях до 
постав нсвоульмівськоге театру 
»Розвага«*. Переклад « є вільний 
від важкуватостей, спричинених 
русицизмами, польонізмами й гер
манізмами. 
Ці дві «прохідні» п'єси, опрацьова
ні театром у дуже невідрадному 
періоді його бездомного скитания, 
бувши водночас доброю студією й 
прогляненням мистецької озброєно
сті!, показали, що зокрема в галу
зі постав західнього репертуару, 
театр В. Блавацького цілком до
зрів до повноцінних п'єс нової фор
ми і глибокого змісту. Показу цих 
п'єс чекаємо. 

ДО. Косач 

»Мухи« Ж. П. Сартра, поставлені 
на дюссельдорфській сцені одним 
з найвідоміших режисерів сучас
ної Німеччини Густавом Ґрюнд-
ґенсом, викликали велике заці
кавлення в усій Німеччині. Ґрюнд-
ґенс заявив у інтерв'ю з приводу 
п'єси: »Я не можу зрозуміти, чо
му Сартра називають нігілістом. 
В жадному рядку »Мух« не мож
на знайти підстави для цього не
поважного твердження. Люди ма
ють змогу вибирати між свобо
дою і зв'язаністю. Через усі мір
кування й висловлення Ореста 
прсвідним мотивом проходить спе
речання між чужим законом і 
власним рішенням". 

В іншому інтерв'ю Ґрюндґенє .ви
словився про загальне становище 
сучасного німецького теаггру. На 
запитання, чому він покинув Бер
лін, він відповів: »У Берліні бе
руть театр занадто поважно. Там
тешня критика стріляє (з гармат 
по горобцях«, Ґрюндґенє висловив 
своє задоволення з того, що досі 
німці не мають п'єс з суто сучас
ною тематикою, бо це були б 
тільки коньюнктурні витзори. На 
кінець режисер сказав: «Звичай
но, сцена мусить бути моральним 
закладом, але вона мусить і про
сто приносити людям радість. 

«Родинне свято« Т. С. Еліота — 
одна з численних сучасних драм 
на сюжет »Орестеї« (як і «Мухи» 
Сартра) — пройшла в Лондоні 
250 разів. Хоч дію й перенесено в 

»Подуіз вітру« Дж. Форцано 
Сцена з и картини: Є. Ш а ш а -
р о в с ь к а , Н. Горленко , Е. Дичків-
на, О. Карп'як, М. Мельник. 

сучасні обставини, але наявність 
хору 1 різьблений вірш, яким на
писана драма, наближають твір 
до його античного первовзору. 
З другого боку, одначе, критика 
відзначає надзвичайну чіткість 
мови, яка оперує передусім понят
тями, не втрачаючи при цьому 
своєї поетичности. 

Після показу Сталіна на сцені со-
вєтська драматургія має нові »ус-
піхи« в огазетненні театру. В но
вій п'єсі російського драматурга 
Н. Вірти серед дійових осіб є, 
крім Сталіна, Рузвелт, Черчіл і 
генерал Павлюс. П'єса зветься 
«Великі дні». 
Одначе великим театральним днем 
жадна совстська п'єса за кордо
ном СССР стати не може. Недав
но в Ґіссені відбулася прем'єра 
п'єси А. Арбузова »Таня«. З цього 
приводу «Касселер Цаійтунґ« пи
ше: «Після «Неспокійної старости« 
і «Російського питання», показа
них у східній зоні, доводиться ви
знати: всі три твори і їх вистави 
приводять до висновку, що мова 
сучасних росіян примітивна, аі їх 
мислення' позбавлене проблемати
ки. Події просто накопичуються, 
як у калейдоскопі, а слева нагро
маджуються так, що не можуть 
надхнуги або захопити жадного 
звиклого до театру глядача. Ці 
російські п'єси пишуться, щоб 
зайняти вільний час російського 
пролетаріяту. Вони показують об
сяг думки на сході«. 

Паризький балет. Перед війною 
балет у Парижі характеризували 
найбільше їда Рубінштейн і Серж 
Ліфар. Терпке мистецтво Іди Ру
бінштейн знайшло свій апогей у 
поставі «Жаня'И д'Арк на вогни
щі» Онеґґера. Ліфар культивував 
балет опєрового стилю. Після вій
ни обидва ці корифеї з різних 
причин перестали виступати. Не 
перший плян висунувся «Балет 
Елізейських полів» під проводом 
Роляна Пті. Свою працю цей ко
лектив почав виставою «Штука-
рів« Бориса Кохна і Анрі Соґе, 
твору, що темою і настроєм нага
дує фільм М. Карне «Діти раю«. 
Групка мізерних штукарів зупи
няється ' на перехресті, показує 
свої нумери і, не діставши жад-
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ного су, зажурено рушас в дальшу 
путь — ось увесь сюжет балету. 
Успіх балету був одначе величез
ний, кожний піддавався тому на
строєва мелянхолії. який сповивав 
особливо останні сцени вистави. 
Після того трупа виставила «Гра
чев Стравинського. «Наречену ди
явола» за мелодіями Паґаніні, 
«Кохання Юпітера« Жака Ібєра 
і «іЮнак і смерть« на сюжет Кок-
то і музику Баха. Ця остання ви
става викликала) великий скандал 
сміливістю використання музики 
і оригінальністю танцю. Цьогоріч
ний сезсн почався після дуже ус
пішних виступів трупи в Швейца
рії, Бельгії, Англії і США виста
вою «Дивертисменту» на мелодії 
Ґрєтрі, яка знаменує шукання 
оновлення балету у французькій 
старовині. 

К І Н О 

ФІЛЬМОВИЙ БАЛЯНС 1947 Р. 

Не зважаючи на матеріяльні і фі
нансова труднощі післявоєнного 
часу, фільмова продукція 1947 р. 
івикавалаї велике пожвавлення. 
Чотири фільмові фестивалі: в 
Брюсселі, Льокарнс, Венеції й Кан
нах дали перегляд фільмової про
дукції світу та фільмових досяг
нень за останній рік. 
На фестивалі в Брюсселі нагоро
дою за найкращий сценарій від
значено американський фільм 
«Найкращі роки нашого життя«, 
а нагородою за найкращий кольо
ровий фільм знову ж американ
ський рисунковий фїдьі^ «Котя
чий концерт«. Головну нагороду 
здобув французький фільм Рене 
Клера «Мовчанка золотое в кон
куренції з італійським фільмом 
Лгоїджі Цампа «Жити в мирі*, 
який, поза конкурсом, здобув на
городу Міжнародного католицько
го фільмового бюра. За найкращі 
знятки нагороду приділено мехі-
каиському фільмові »3алюблені«, 
а найкращим актором визнано Ж е -
рарха Філіппа у фільмі Кльода 
Отан-Ляра «Чорт в тілі«, що ви
кликав обурення моралістів, аше 
знайшов гарячого оборонця в осо
бі Жана Кокто та фільмових фа
хівців в Брюсселі. 
На фестивалі в Льокарно конку
рентами були знову «Жити в ми-
рі« і «Мовчанка золого«. І тут най
кращим фільмом визнано знову ж 
французький. Найкращими акто
рами визнано Дженііфера Джонса 
в »Cluny Browns і Мішеля Сімон 
в «Не винний«. 

На VIII міжнародному »Б'єннале« 
у Венеції велику міжнародну на
городу одержав чеський фільм 
Стекліна »Сирена«. Міжнародну 
нагороду за новаторство в розвит

ку кінематографії одержав мехі-
канський фільм »Перлина« і аме
риканський «Син за гроші« Ганса 
Ріхтераі. Найкращим режисером 
визнано Жоржа Анрі Клюзо 
(Франція) за фільм «Берег золо
тарів». За оригінальну тематику 
відзначено сценарій совєтського 
ф ;льму »Весна« Г. Александрова. 
За найкращу гру відзначено Анну 
Манати (героїню фільму «Рим — 
відкрите місто) у фільмі «Шанов
на Анджеліна« і Пера Френе заі 
«Месьє Венєен«. За найкращі знят
ки нагороду одержав знову мехі-
канський срільм »Перлина«. Наго
роду за кіномузику дістав Є. Ф. 
Буріян (за музичне оформлення 
»('.ирєни«). Міжнародну нагороду 
т. зв. «Президії Ради Міністрів 
надано найкращому італійському 
фільмові «Трагічні лови«. 
Другий Міжнародний фестиваль в 
Каннах втратив дещо на значенні 
через попередні фестивалі. Участь 
у ньому взяло 11 народів. Жюрі з 
21 особи розподілило 6 натород за 
фільми таких груп: 
1) Психолоґічно-любовні: «Антуан 
і Антуанетта« Жака Бекера (Фран
ція). 
2) Пригодницькі: »Прокляті« Ре
не Клемена (Франція). 
3) Рисунково-трюкові: «Дамбо — 
летючий слон» Болта Діснея (ко
льоровий) (США). 
4) Музичні комедії: »Ziegfeld Fol
lies* Вінсеита Мінеллі (кольоро
вий) (США). 
5) СОЦІАЛЬНІ теми: «Перехресний 
вогс«ь« Едвардаї Дмитрика (США). 
6) Короткометражні і документар
ні: »Повінь« (Польща). 

В результаті фільмових фестива
лів 1947 р. можна ствердити без
заперечні успіхи французів: ар
тистів і режисерів. Нагороди за 
найкращу гру здобули французь
кі актори на всіх 4-х фестивалях 
Одночасно цікавий факт, що ре
жисери нагороджених французь
ких фільмів належать (за винят
ком Рене Клера і Анрі Декуана) 
до післявоєнної режисерської Ге
нерації, яка репрезентує нову 
французьку «реалістичну» школу 
кіномистецтва. 

КИТАЙСЬКИЙ ФІЛЬМ 
Пануванню американського філь
му в,Китаї фактично поклаша край 
китайсько-японська війна через 
труднощі в довозі голлівудських 
фільмів. Це було причиною, що 
Китай був примушений розпочати 
свою власну фільмову продукцію. 
Однак, через високі витрати ця 
акція зазнала неуспіху і після за
кінчення війни американські філь
ми знову почати масово опанову
вати китайські кінотеатри. 

Все ж таки раз розпочата акція не 
зупинилася зовсім, і в останньому 
році в Китаї помітно нове, поси
лене зацікавлення національним 
фільмом. Постало кільканадцять 
фільмових товариств, багато акто
рів, режисерів та авторів пере
ключились на фільмову роботу. 
В 1947 р. молода китайська філь
мова продукція досягла доволі по
мітних успіхів, в чому вона багато 
навчилась від Голлівуду. Деякі 
нові фільмі, як напр. «8 тисяч лі 
під хмарами й місяцем« потверд
жують поступ китайської кінема
тографії і мають заслужений 
успіх. 

«Наполеон на острові С І В . Олени« 
називатиметься новий англійський 
фільм. Його перші картини на
кручено ще 1939 р. на острові св. 
Олени, останні будуть накручу
вані біля Ніцци. Фільм двомовний: 
францу з ьк о- а нт лі йс ь к и й, 

Беньяміно Джілі співатиме в та. 
ких нових фільмах: »Я співаю, 
але тихо«, «Люблю тебе», «Ах, як 
облудно». Після фільмування Джі
лі виїде на 4-річне турне по Аме
риці. 

Тео Лінґен режисерує новий му
зичний фільм «Віденські мелодій. 
Головні ролі в фільмі грають Ель
фі Маєргофер, Иоганнес Тестере, 
ГедвіГ Бляйбтрой, Рудольф Брікс. 

«Три мушкетери« ,— фільм за ві
домим романом Ал. Дюма накручу, 
ватиме в цьому році виробництво 
Метро-Ґолдвін-Маср. 

»Вендетта« (Помста) — називаєть
ся фільм, що над ним працює вже 
4-ий режисер. Перший почав Пре-
сон Струдж, після нього продов
жував Макс Офульс, далі пробу
вав ще й Стюарт Гайслер — 
але жаден не задоволив вповні 
Говарда Юджса, що написав 'Сце
нарій цього фільму на основі по
вісти А. Дюма. (Юджс є конструк
тором літаків). — Тепер пробує 
викінчити цей фільм Мельхіор 
Феррер. 
Франк Каира після демобілізації 
з війська закінчує останні праці 
над накручуванням фільму «Шта
ти Унії«. Капра переробив цей 
фільм з театральної вистави — по
літичної сатири, що мала великий 
успіх на Бродвеї. Головну ролю 
грає Спенсер Трейсі. Цей фільм 
«виборчий» і появиться в ж е най
ближчими днями, під час виборчої 
кампанії президента США. В цьо
му фільмі порушується низка ак
туальних американських питань: 
ставлення до СССР, справа закону 
Теста.іГервея, зменшення прибут
кового податку тощо. Крім Спен
сера Трейсі участь у фільмі бе
руть також Кльодета Кольбер, 
Адольф Менжу і Люїс Стоиз. 

мор. 



В пай б xi % ж ч и х ч х, о л а х „ А р ж xl " 
будуть надруковані: 

оповідання, драми: М. Арляна, П. Балвя, Є. Гарана, В. 
Домонтовича, Д. Гуменної, А. Жіда, Ів. Кврницькою, Л. Ко
валенко, В. Кольбеніофа, Ю. Косача, І. Костецького, В. Ле
сина, Л. Лимана, С. Моґема, В. Пайла, У. Самчука, О. Смот-
рича, Гл. Східною, Ю. Тиса і інш. 

па езії: В. Барки, О.Веретенченка, М. Зерова, О. Зуєвською, 
17. Карпенка- Криниці, В. Лесина, Л. Лимана, О. Лятуринської, 
В. Назора, М. Ореста, Т. Осьмачки, Л. Полтави, І. Роговської, 
В. Свідзінського, Я. Славутича, М. Танка, Г. Черінь та інш. 

статті, спогади, огляди: Л. Білецького, В. Блаваць
кого, І. Вигнанця, В. Гаєвського, С. Гординського, П. Зайцева, 
В. Кивелюка, Ю. Корибута, Івана К-ого, Ю. Косача, В. Крим
ською, Б. Крупницькою, В. Ласовського, 3. Лиська, Є. М., Ол. 
Оглоблина, Є. Оленського, Б. Подоляка, Яр. Рудницького, В. 
Січинського, Ф. Степуна, Дм. Чижевського, Ю. Шереха і інш. 

Ілюстрації ближчих чисел будуть присвячені в головному 
творчості Ю. Нарбута, українському дереворитові X V11 ст., 
творчості В. ван Гоґа, творчості С. Борачка і інш. 

П е р е д п л а т а н а рік 65 Н М (в інших к р а я х 5,— $) 
НА ПІВРОКУ 3 5 Н М — „ — 3 , — $ ) 
н а 3 місяці 1 8 Н М — „ — 1 ,60 $ ) 

З а м о в л я т и : В и д а в н и ц т в о » У к р а ї н е ь к а Т р и б у н а * 
М ю н х е н , Ф ю р і х ш т р а с с е 53/П 

В И П Р А В Л Е Н Н Я 
Поезії, наведені в »Арці«, ч. 4 на ст. 32, належать Ганні Черінь. 
В »Арці« ч. 5. в добірці білоруських поезій вірш »Тріалет« належить 
М. Багдановїчеві; назву другого вірша М. Багдановіча треба читати 
»Водяник«. 
В »Арці« ч. б на ст. 11 під ілюстрацією має бути підпис: Кость Буро
вій; наст. 12 під ілюстрацією мас бути підпис: »Едвард Стріха.Фанта
стичний портрет роботи малярки Іванової, що мав бути доданий до 
збірки »Пародези«. 
На ст. 37, 8 Р. знизу треба читати: «Повинні ви гній вивергнуть із 
ран«. 
Це число »Арки« з технічних причин виходить з запізненням і з мен
шим числом ілюстрацій. 



Ціна 6 HM. 


