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ВИРОСТЕШ ТИ, СИНУ
Василь Симоненко

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Вирушать з тобою приспані тривоги.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.

А якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки батьківщину.
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Мала батьківщина: Приірпіння

Мала батьківщина – найсвятіше місце кожної людини. Адже
саме на цьому, для інших мало чим примітному клаптику землі,
кожен із нас робив перший крок, вперше закохувався, вперше
падав і пробував підвестися... 

Саме свій двір, свою вулицю, своє село чи селище згадують у
найскрутніші години більшість людей. Бо там, де ми народилися
й почали шукати себе, наша точка відліку й наше коріння. Без них
– ми перекотиполе, що носиться вітром й позбавлене здатності
творитися, тобто виростати в людину.

Більшість чомусь думає, що народився – і вже людина, а лю-
дина, це звучить гордо. Але чи так це? Не хочу здатися категорич-
ним, але мені здається, що це одна з найбільших ілюзій людства
загалом. Бо людина – це насамперед любов. А ще – вірність, вдяч-
ність, і відданість. Своїй коханій і своїм дітям, своїй матері і своїй
землі, своїй малій батьківщині. Тому клаптику суші, на якому
кожен із нас вчиться відповідально ставитися до світу й шукає своє
місце в ньому. Вчиться кожного дня доводити, що він – людина.

Мала батьківщина більшості читачів цієї книги – Приірпіння.
Великий і незнаний край, в якому було багато всякого, але в історії
залишається лише справжнє. Справжня любов, справжня відвага,
справжня праця. 

Поза сумнівом, найбільше заслуговують на вдячність люди,
які своєю непомітною щоденною працею роблять наш край кра-
щим – прибирають вулиці, кладуть дороги, будують мости, ліку-
ють чи навчають. Проте для людства ця висока праця здається
буденною (бо як інакше?), хоча більшість з нас усе життя з вдяч-

ПЕРЕДМОВА

Дмитро Стус
літературознавець, Лауреат Національної державної премії України

ім. Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук
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ністю згадують свою першу вчительку… чи лікаря, який врятував
життя чи здоров’я. 

З таких маленьких життєвих історій і складається велика істо-
рія Приірпіння, в якому більшості з вас пощастило народитися й
жити. 

На жаль, ми сьогодні дивимося на інших більше, аніж на
самих себе. В чомусь це добре – знати, як живуть інші. Але добре
лише тоді, коли ми знаємо свою історію, свій світ, свої традиції й
свій народ. Бо тільки таке знання робить нас людьми, тобто ви-
робляє почуття власної гідності й самоповаги.

Знання історії – це початок знання самого себе. А не знати себе
– гріх, і то гріх великий. Бо ми – продовжуємо традиції тих, хто
тут жив і живе до нас, творив цю землю, формував і любив її.

Саме в Михайлівці-Рубежівці торував свої непрості дороги
митрополит Київський і всієї Русі Петро Могила, який заснував
Києво-Могилянську академію. У Ворзелі бували академіки Ми-
кола Стражеско і Борис Маньковський, з ініціативи яких селище
стало лікувальним курортом…

Ця книжка присвячена письменникам, чиє життя чи творчість
пов’язані з Приірпінням. Кожна з цих постатей залишила поміт-
ний слід в історії української, а дехто й світової літератур. 

Маю надію, що ця книжка допоможе багатьом з вас по-новому
подивитися на звичні місця й повірити, що світ починається з
маленької крапки на карті, яку всі ми мусимо відкривати заново,
бо тільки так зможемо стати цікавими собі, а відтак і всьому
світові. А коли наше щоденне життя стане цікавим, воно неминуче
стане кращим.
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«Тільки тим історія належить,
Хто сьогодні бореться й живе»

Василь Симоненко

Як на мене, то будь-яка людина, незалежно від статі та віку,
статусу у суспільстві тощо, вважатиме за честь висловити свою
думку стосовно постатей, про яких йде мова у цьому збірнику.
Саме так сприймаю таку можливість і я.   

Далекий від думки, що особистості, маловідомі сторінки
життя та творчості яких прагнули висвітлити укладачі, сенс свого
життя вбачали у героїзмі чи прагнули завжди й у всьому бути при-
кладом для інших. Однолітки, як видається, не вважали їх винят-
ковими й величними. І безгрішними, скоріш за все, вони не були.
Можливо навіть хтось в їхній біографії віднайде неоднозначні сто-
рінки. Зрештою, усі вони були різними, як і часи й обставини, за
яких доводилося жити, і які, без сумніву, впливали на їхні вчинки.  

Проте, впевнений в одному, – це були сповнені натхнення і лю-
бові до життя люди. Як ми бачимо з оповідей про них, вони не
були дволикими у своїх помислах і вчинках, перебували у гармонії
із собою. Їм були притаманні повага до себе, гідність навіть в най-
складніших ситуаціях, а думки про колінопреклоніння навіть не
відвідували їх.  

Ніякі випробування, переслідування й поневіряння у найскрут-
ніші хвилини життя не скорили їх дух, не зламали віру в себе,
надію і сподівання на краще майбутнє для своєї нації. Більш того,
виклики робили їх ще сильнішими, загартованішими і витривалі-
шими в протистоянні лицемірству й фальші. 

Людські чесноти допомагали кожному з них постійно вдоско-
налювати інтелект і волю, здійснювати благородні вчинки, віддавати
себе усього людям, вірити у торжество справедливості. Їм були при-
таманні готовність на самопожертву, прояви наддивовижної відчай-
душності заради ідеї, родини, Малої та Великої Батьківщини. 

Саме тому вони зберегли людське обличчя, їхні кроки були ви-
важеними й розумними, чого, на моє глибоке переконання, так не
вистачає сьогодні багатьом з нас. 

Валер’ян Підмогильний, Євген Плужник, Григорій Кочур…
вчать нас бути чесними перед самими собою, громадою, нашими
нащадками, сповідувати у думках і вчинках людські чесноти. Чи
маємо ми право бути іншими? Питання зовсім не риторичне.  

І цілком справедливо буде також висловити слова вдячності
Ю. Л. Мельничуку та О. Г. Соколенку, які доклали чимало зусиль
для пошуку матеріалів, їх опрацювання, щоб донести до нас прав-
диві сторінки історії рідного краю.

Голова Спілки об’єднань громадян «Демократична Київщина» 
Ігор Найда



КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Народився Валер’ян Підмогильний 2 лютого 1901 року в селі
Писарівка Павлоградського повіту (зараз Синельниківський
район) на Катеринославщині в бідній селянській родині1. Коли
йому було близько 14 років, батьки переселились до панської еко-
номії в селі Чаплі. Закінчив реальне училище, а потім ще вчився
з перервами, через матеріальну скруту, на математичному та юри-

Р О З Д І Л  1

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ПІДМОГИЛЬНИЙ 
ВАЛЕР’ЯН ПЕТРОВИЧ
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Український письменник і перекладач, 
один з найвидатніших прозаїків 

українського «розстріляного відродження»

Дата народження: 2 лютого 1901 року
Місце народження: c. Писарівка
Дата смерті: 3 листопада 1937 року
Місце смерті: Сандармох, Карелія
Національність: українець
Громадянство: СРСР
Мова творів: українська
Рід діяльності: письменник, перекладач
Жанр: роман, оповідання, повість

1. http://ruthenos.org.ua/HTML/Pusmen/pidmog.htm

Знімав квартиру у Ворзелі з 1921 по осінь 1923 року. Працював
учителем української мови та політосвіти у Ворзельській
школі. У Ворзелі ж одружився з дочкою священика Катериною
Червінською.



дичному факультетах Катеринославського університету, який так
і не закінчив. Літературна діяльність переривалась вчителюван-
ням, працею у видавництвах.

11 січня 1935 року В. Підмогильний визнав, що належав до
«групи письменників-націоналістів з терористичними настроями
у ставленні до вождів партії». Визнав тому, що, на його думку і ще
подібних (група складалась із сімнадцяти чоловік, серед яких Ми-
кола Куліш, Г. Епік, О. Ковінька, Євген Плужник), «політика ко-
лективізації привела українське село до голоду». Раніше були
заарештовані друзі Підмогильного В. Поліщук та Василь Враж-
ливий, а також Григорій Косинка, найближчий побратим зі спілки
МАРС (майстерня революційного слова). Після самогубства Ми-
коли Хвильового та М. Скрипника, практично того ж розстрілу
без суду, за вироком – вороги, «терористи» в вузьких колах нази-
вали Постишева «душителем українського народу».

Закритий суд без свідків і адвокатів позбавив всіх учасників
націоналістичної групи волі «терміном на десять років з конфіс-
кацією особистого майна».

В соловецькому таборі в нелюдських умовах ізолятора Підмо-
гильний продовжував писати. Збереглось 25 листів до дружини, в
яких він розповідає про свої переклади, розпочаті повісті, опові-
дання.

Особлива трійка УНКВС винесла новий вирок: «Розстріляти»
3 листопада 1937 року до двадцятилітнього ювілею Жовтневої ре-
волюції, щоб звільнити місце для нових мучеників режиму. Разом
із Валер’яном Підмогильним в урочищі Сандармох у Карелії роз-
стріляні Микола Зеров, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік, Лесь
Курбас, Микола Куліш, Мирослав Ірчан, Юліан Шпол.

Валеріана Підмогильного було реабілітовано 1956 року. 1
На Байковому кладовищі Києва є могила сім’ї Підмогильних 

Твори

Оповідання: «Добрий Бог» (Собачий Хутір, липень 1918),
«Гайдамака» (Собачий Хутір, серпень 1918), «Ваня» (Павлоград,
березень 1919), «Старець» (Катеринослав, серпень 1919), «Важке
питання», «Пророк», «На іменинах» (Катеринослав, вересень
1919), «Дід Яким» (Катеринослав, вересень 1919), «На селі» (Ка-
теринослав, вересень 1919), «В епідемічному бараці» (1920), «Со-
бака» (1920), «Проблема хліба» (1922), «Іван Босий» (Ворзель,
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березень 1922), «Син» (1923), «Військовий літун» (1923), «Історія
пані Ївги» (1923), «Сонце сходить» (1924), «Третя революція»
(1925), «З життя будинку» (1933).

Повісті: «Остап Шаптала» (1921), «Повість без назви» (1933–
1934).

Романи: «Місто» (Київ, 1927), «Невеличка драма» (1930).
Збірки: «Твори, Том І», збірка оповідань, 1919; «Військовий

літун», збірка оповідань, 1924; «Проблема хліба», збірка опові-
дань, 1930.

Переклади. Валер’ян Підмогильний – один з найвизначніших
українських перекладачів французької літератури. За своєю сти-
лістичною точністю та мовною віртуозністю його переклади Ана-
толя Франса, Бальзака, Мопассана, Стендаля, Гельвеція, Дідро
досі вважаються неперевершеними й охоче перевидаються ба-
гатьма українськими видавництвами.

Див. багатотомне видання: Франс Анатоль. Твори / В. Підмо-
гильний (ред.та прим.), В. Підмогильний (пер.з фр.). – Х.; К. : Лі-
тература і мистецтво, 1932.

Мопассан Гі де. Монт-Оріоль: Роман / Валер’ян Петрович Під-
могильний (пер.з фр.). – Л. : Каменяр, 1993. – 192с. – ISBN 5-7745-
0503-0.

Гельвецій, К. А., Про людину, ії розумові здібності та її вихо-
вання; Пер. з франц. В. Підмогильний. – К. : "Основи", 1994. – 416
с. – ISBN 5-7707-5608-X

Дідро Дені. Жак – Фаталіст / Інститут літератури ім. Т.Г.Шев-
ченка НАН України / В. Підмогильний (пер.). – Харків : Фоліо,
2007. – 447с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-
03-4008-4.

Літературознавство. Валер’ян Підмогильний працював теж
і в літературознавстві, даючи цікаву й сміливу, як на радянську
дійсність, спробу психоаналітичного розгляду творчості І. Нечуя-
Левицького у своїй праці «Іван Нечуй-Левицький» («Життя і ре-
волюція», кн. 9, 1927). Був автором критичної оцінки поезії М.
Рильського під назвою «Без стерна» («Життя і революція», 1927).
Працював теж як літературний редактор журналу «Життя і рево-
люція», з редакції якого був усунений після 1930 року.

Інше: «Фразеологія ділової мови» (1928, разом з Є. Плужником).
uk.wikipedia.org
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Вступ 
Валер’ян Пiдмогильний (1901–1937) – оригiнальне явище в

українськiй лiтературi. Його сучасник, письменник Юрiй Смолич
у 1972 роцi згадував: 

"Коли б хтось iз читачiв моїх лiтературних спогадiв запитав,
кого з молодих українських письменникiв двадцятих-тридцятих
рокiв я вважаю найбiльш iнтелектуально заглибленим, душевно
тонким, найбiльш iнтелiгентним, то я б нi на хвилину не задумався
i вiдказав: Валер’яна Пiдмогильного" [19, c.3]. 

Таким вiн постав перед своїми лiтературними побратимами,
таким ми сприймаємо його й зараз – талановитого митця, чия
творчiсть, зазнавши суворого випробування, посiдає належне
мiсце серед класики української прози XX столiття. 

У архiвах письменника зберiгається невеличка автобiогра-
фiчна замiтка, в якiй привертає увагу оцiнка свого життя самим В.
Пiдмогильним: “Очевидно, є люди, що cвоє життя можуть згаду-
вати, як суцiльну смугу радостi. Є люди, життя яких насичене i
радостями, i печалями. Можливо, цi люди найщасливiшi, бо
справжнє щастя може вiдчути той, хто зазнав горя. Я оглядаюсь на
пережите. Де мої радощi? Життя перейдене, мов шлях заболоче-
ний. Шлях, що ним не йдуть, а бредуть, повiльно пересуваючи
ноги, не в силi скинути важкий налип багна. Стомлений у першому
кроцi, знеможений у подальших, я шукаю свiтлої плями на прой-
деному шляху i не знаходжу...” [17, c. 305] Цi рядки якоюсь мiрою
проливають свiтло на безрадiсний життєвий шлях письменника, на
драматичну долю його лiтературного доробку. До недавнього часу
над ним тяжiла далека вiд iстини вульгарно-соцiологiчна оцiнка, i
дослiдникам його творчостi – В. Мельнику, Р. Мовчан, Валерiю
Шевчуку – довелось докласти чимало зусиль, аби повернути чи-
тачевi i добре iм’я вилученого iз лiтературного процесу письмен-
ника i його твори. 

Мiж тим ще на самому початку його творчого шляху Пiдмо-
гильного помiтили вiдомi критики та письменники того часу. Сер-
гiй Єфремов, учитель Пiдмогильного, у своїй “Iсторiї українського
письемнства” (1919) дав дуже високу оцiнку його перших творiв
та його письменницького хисту. Про нього писали у газетах, жур-
налах 20-х рокiв. Якби не обiрвалось так вiроломно його життя,

ВАЛЕР’ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ ЯК ПЕРЕДТЕЧIЯ
ЕКЗИСТЕНЦIАЛIЗМУ

Романчук Л. А.



вiн мав стати, безумовно, кращою зiркою на українському та й свi-
товому небосхилi. 

Однак i без того твори Пiдмогильного залишили помiтний слiд
у лiтературному життi ХХ столiття та й у полiтичному. Вiн був з
тої вiдчайдушної генерацiї “перших хоробрих”, якi у 20-х роках
смiливо й талановито закладали пiдмурiвок української нацiональ-
ної культури i повертаються сьогоднi до нас поколiнням Розстрi-
ляного Вiдродження. 

Життєвий та творчий шлях В. Пiдмогильного

Народився Валер’ян Петрович Пiдмогильний 2 лютого 1901
року в с. Чаплi на Днiпропетровщинi у селянськiй родинi. Хлопчик
рано залишився без батька. Матiр’ю Валер’яна була неосвiчена се-
лянка. У 1918 роцi юнак закiнчив Катеринославську реальну
школу. “Якби шукати першовитокiв його творчостi, – пише В.
Коцюк, – то вони, либонь, у реальному училищi. Тут вiн “перело-
пачує” гори лiтератури – як вiтчизняної, так i зарубiжної, вивчає
французьку мову, яку опановує досконально; згодом перекладацтво
стане окремою гранню творчостi – цiлий лiтературний материк
з’явить вiн читачевi у власних перекладах українською. Тут, на-
рештi, вiн пише свої найпершi а вiдомих нинi оповiдань” [10, c.4]. 

Того ж року вiн вступив на математичний факультет Катери-
нославського унiверситету, зго-
дом перейшов до правничого
факультету. Вiн особливо захоп-
лювався iсторiєю, i це захоплення
пояснював знайомством з Д.
Яворницьким. В. Пiдмогильний
любив розмовляти з ним, бував у
музеї, допомагав ученому. 

Багато часу придiляв само-
освiтi, вивчав iноземнi мови, друзi
називали його “унiверситетом на
дому” [18, c.111–117]. Уже в 17
рокiв Пiдмогильний заявив себе
цiлком зрiлим письменником. У
1919 роцi в катеринославському
журналi “Сiч” у № 1, 2 з’яв-
ляються оповiдання “Гайдамака”,
“Старець”, "Баня". А в 1920 вихо-
дить перша збiрка його оповiдань
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“Твори, том I”. “Ота тоненька книжечка, – пише В. Шевчук, – в
сiрiй обкладинцi й друкована на поганому паперi може по праву
вважатися однiєю з найцiкавiших книжок... Тут наявна свiжiсть
письма, небуденнiсть ситуацiй, а слово дихає енергiєю i своєрiдним
“ароматом” – дебют, кажемо, був багатообiцяючий” [27, c.6]. 

Через матерiальну скруту юнак мусив кинути науку й шукати
вчительського хлiба спершу в Катеринославi й Павлоградi, а потiм
у Ворзелi пiд Києвом. 

“Покинув Сiчеслав i степовi Чаплi... 
Вчителював у Ворзелi, мiж сосен, 
Де дух живиць, де довготiлi оси, 
Яскрiння сот у щiльному теплi... 
Мистецький Київ. Зшитки на столi. 
Видань французьких золотавi стоси. 
Переклади. Тупих проноз погрози. 
Болючий слiд на бiлому крилi. 
Потiк буття. Небес тривожних синька. 
У братнiм колi – Плужник i Косинка. 
Лексичний лет – складання словникiв. 
I враз – недоля. Холод Соловкiв, 
Де мучилась людська душа велика, 
Хоч горнiй Дух надiями горiв” [3]

Як напише пiзнiше Тамара Мороз-Стрiлець, дружина письмен-
ника Григорiя Косинки, репресованого у 1934 роцi, Валер’ян Пiд-
могильний “не раз жалкував, що залишив цю професiю. Вiн iз
запалом розповiдав про свою роботу, згадував учнiв...”  [10, c.4]. 

Там, у Ворзелi, вiн зустрiне й свою долю: донька мiсцевого
священика Катерина Червiнська стане його дружиною i другом –
упродовж тих тринадцяти рокiв, якi їм вiдпущено бути разом, i
тодi, коли чорна бiда впаде на сiм’ю, – летiтимуть її тужнi листи-
сповiдi до соловецьких мурiв... 

Через два роки вiн поновлюється в унiверситетi, але й тодi здо-
бути вищу освiту йому не вдалося – мабуть, з тих самих причин. 

В Києвi письменник працює в книжковiй палатi, вчителює, зго-
дом зiн – спiвробiтник видавництва “Книгоспiлка”, далi переходить
на лiтературну роботу. Недарма проблема хлiба є темою цiлого
ряду творiв В. Пiдмогильного, бо автор на собi зазнав матерiальнi
труднощi, через якi не змiг здобуту освiту. Саме так – “Проблема
хлiба” – автор назве i свою найкращу збiрку оповiдань. 

Вже перша книжка письменника “Твори, том I”, що вийшла в
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Сiчеславi у 1920 р., викликала зацiкавлення, примусила заговорити
про себе: актуальна й на сьогоднi рецензiя “Поет чарiв ночi” П.
Єфремова (учителя В. Пiдмогильного), яка дає ключ до розумiння
мiнорного сприйняття життя молодим автором: В. Пiдмогильний
бачить дiйснiсть такою, якою вона є насправдi, вiн не хоче її при-
крашати, але разом з тим i не стає байдужим спостерiгачем, а вби-
рає все в свою душу. С. Єфремов (вiн виступив пiд псевдонiмом В.
Юноша) звертає увагу на оригiнальнiсть молодого письменника –
вона бачиться йому в тому, що той обрав не типову позицiю – бути
“на вартi страждання”, а не радостi людської [13, c.11–12]. 

Ця особливiсть нового таланту, поверненого до людини та її
болю, трагедiй та внутрiшнiх борсань, – те, що С. Єфремов назвав
“чари ночi”, – вабила до себе й iнших дослiдникiв та читачiв.
“Чому, скажiмо, – роздумує Р. Мовчан, – теж селянин, учень ре-
ального училища Юрiй Яновський, ровесник Валер’яна Пiдмо-
гильного, зустрiв жовтневу революцiю “широко вiдкритими”,
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захопленими очима... I чому юного Валер’яна в пору революцiй-
них бур цiкавить душа людини одинокої, малої, безпорадної, яка
в собi, а не в розтривоженому, переплутаному свiтi шукає розгадок
на вiчнi, “важкi питання” буття?” [17, c.306–307]. 

Iм’я В. Пiдмогильного згодом з’являється на сторiнках збiр-
никiв “Вир революцiї”, “Жовтень” (1921), а через рiк виходить у
Харковi його повiсть “Остап Шаптала” у журналi “Шляхи Ми-
стецтва”, яку через рiк харкiвське видавництво “Всеукрлiтком” ви-
пустить окремою книжкою. У 1923 роцi на сторiнках журналу
“Нова громада” з’являється оповiдання “Син” – один iз найбiльш
вражаючих в українськiй лiтературi творiв про голод. Йому суди-
лась особлива популярнiсть: ще за життя письменника оповiдання
перевидавалося кiлька разiв. У 1923 р. письменник видав його
окремою книжкою, яка має лиш сорок сторiнок, чому, звичайно,
причиною аж нiяк не творчий застiй. Навпаки: вiн працює багато
й плiдно. Але, як згодом зiзнається вiн сам, “умова для друку
вдома склалися для мене несприятливо”, “офiцiйнi лiтературнi
кола виявили до мене надто неприхильне вiдношення, щоб я мiг
гадати про видання чогось з своїх творiв за їхньою допомогою”
[26]. Це – з його виправдання, з пояснення, що спричинило появу
його творiв (йдеться про цикл “Повстанцi” та оповiдання “Iван
Босий”) в емiграцiйному журналi “Нова Україна”, що виходив у
Празi й Берлiнi. Того-таки 1923 року вiн береться разом з iншим
українським письменником Гео Шкурупiєм за переклад статтi
Льва Троцького “Пролетарська культура й пролетарське ми-
стецтво” для газети “Бiльшовик”. 

Друга збiрка оповiдань “Вiйськовий лiтун” (1924) В. Пiдмо-
гильного з’являється у Києвi. Пiзнiше ця збiрочка буде доповнена
новими творами i вийде пiд назвою “Проблема хлiба”. У 1926 роцi
окремим виданням побачив свiту твiр “Третя революцiя”. Цiєю
повiстю, як слушно вiдзначає В. Мельник, письменник “художньо
заповнює ту сторiнку нацiональної iсторiї, до якої не вельми охоче
зверталися в ту пору... не кажучи про наступнi часи. Бо то складнi
стосунки українського села з мiстом внаслiдок недалекоглядної
полiтики наших перших урядiв у аграрному питаннi” [15]. Мова
йде про трагедiю селянства, зумовлену пришвидшеним переве-
денням до колективного господарювання на землi, коли на пере-
важнiй бiльшостi помiщицьких земель утворювались комуни й
радгоспи. Селяни, що жили мрiєю про землю, похитнулися в до-
вiрi до нової влади, виступили проти неї збройне. Це явище учас-
ники самих подiй назвали “третьою революцiєю”. Свого часу цю
повiсть В. Пiдмогильного було сприйнято як апологетику махнов-
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щини, автора звинуватили у “фатальнiй iзольованостi вiд сучас-
ностi”, “реакцiйному протиставленнi села й мiста”, i це гiрке зви-
нувачення помандрувало з книжки в книжку. 

На селянську тематику на той час писали, окрiм В. Пiдмогиль-
ного, Г. Косинка, Б. Антоненко-Давидович, I. Сенченх, М. Iвченко,
всi вони кожен по-своєму зображали трагедiю народу, вiдiрваного вiд
землi, трагедiю загострених взаємин мiста i села. У повiстi В. Пiдмо-
гильного мiсто стає знаковим мiсцем, в якому сходяться всi кривди:
з нього йдуть усi накази, саме туди, в мiсто, “де жили дiдичi”, вози-
лись податки, там лунала чужа мова i там “зникав викоханий у степах
хлiб”. Письменника мучить проблема “село – мiсто”, але розв’язання
її, як вважає вiн, можливе, i саме устами своїх героїв вiн проголошує
мудрий вихiд, до якого за сприятливих обставин мають дорости взає-
мини села й мiста: “Людськiсть хитається мiж дикунством i культу-
рою. А їх треба поєднати, не протиставити!”

Благодатним для В. Пiдмогильного було спiлкування з друзями
по перу – членами лiтературної органiзацiї “Ланка”, яка пiзнiше
стала називатися “Марсом” (Майстерня революцiйного слова), до
якої входили такi талановитi письменники, як Є. Плужник, Г. Ко-
синка, Б. Антоненко-Давидович, Т. Осьмачка, М. Галiч. “1925 року
в Києвi,  – пише сам В. Пiдмогильний, – я був членом лiторганi-
зацiї “Ланка”, а в 1926 роцi – в органiзацiї “Марс”. Вiд того часу
я нi в яких лiтературних органiзацiях не перебував...” [23]. 

20-тi роки в українськiй культурi справедливо називають “чер-
воним Ренесансом”. То був час пiднесення i вiдродження. Попри
нестатки й злигоднi, розруху й “проблему хлiба” (є в Пiдмогиль-
ного таке оповiдання), лiтература, мистецтво забуяли пишним цвi-
том. Переповненими були зали театрiв, виставки й вернiсажi,
лiтературнi вечори, на яких вiдбувалися плiднi дискусiї та супер-
ечки. Впроваджувалися новi iдеї, пошуки й вiдкриття iмен, серед
яких таi, як режисер Лесь Курбас, художник Михайло Бойчук,
поет Євген Плужник! Виникли десятки лiтературно-мистецьких
угруповань. 

Не мiг залишатись осторонь i Валер’ян Пiдмогильиий, що був
у той час на редакцiйно-видавничiй роботi у видавництвах “Рух”,
ДВУ (Державне видавництво України), “Книгоспiлка”, у журналi
“Життя й Революцiя”, повсякдень обертався в середовищi лiтера-
турному. Але до згаданої лiтературної групи “Ланка” одразу було
приколото ярлик “попутництва”, i це чорне тавро iснувало ще до
недавнього часу. Навiть у “перебудовному” “Українському Ра-
дянському Енциклопедичному Словнику” (1987) вмiщено недво-
значну оцiнку-присуд: “Творчiсть окремих членiв “Ланки” була
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позначена впливом буржуазно-нацiоналiстичної iдеологiї” [1]. Якi
ж завдання насправдi ставила за мету ця лiтературна група?
“Стремлючи до утворення кращих зразкiв пролетарської лiтера-
тури, – читаємо в журналi “Життя й Революцiя”, – Майстерня ре-
волюцiйного слова в основу своєї мистецької працi покладає
засади комунiстичної партiї, надаючи своїм членам права користа-
тися рiзними лiтературно-художнiми засобами. МАРС ставить
своїм завданням боротьбу з графоманством i зарозумiлiстю в лi-
тературi [8]. Як згадує Юрiй Смолич, “був Пiдмогильний якраз
найдiяльнiший i найенергiйнiший органiзатор згаданої “Ланки”
(пiзнiше й МАРСу)...”. 

Дiяльним i енергiйним вiн залишається i в лiтературнiй твор-
чостi. Його оповiдання друкують журнали “Нова Громада”, “Чер-
воний Шлях”, “Життя й Революцiя”. Одна за одною виходять i
книжки: “Вiйськовий лiтун” (1924), “Третя революцiя” (1926),
“Проблема хлiба” (1927), “Мiсто” (1928, 1929). 1930 року журнал
“Життя й Революцiя” публiкує другий його роман – “Невеличка
драма”. Окремого видання цей твiр уже не дочекався.

За деякими вiдомостями, 1928 року Валер’ян Пiдмогильний
їде за кордон – до Парижа, Берлiна й Праги [11]; якихось подо-
рожнiх нарисiв ця мандрiвка не залишила, в кожнiм разi таких не
виявлено. 

1928 рiк кидав лиховiсну тiнь на подальше життя в Українi.
Над українською землею вже нависли совинi крила ката Кагано-
вича. Процес українiзацiї, що розпочався був на початку 20-х,
згортається. Звинувачено в нацiоналiстичних грiхах письменника
Миколу Хвильового. Лiтературно-мистецькi групи саморозпус-
каються. Фабрикується справа СВУ – неiснуючої Спiлки визво-
лення України. Мине небагато часу, i на лавi пiдсудних опиняться
вiдомi дiячi української науки, лiтератури, мистецтва. Поки що –
старшої, дореволюцiйної генерацiї...! А потiм – i нової. Бо зби-
раються вже хмари i над письменниками жовтневого призову. 

“Попутник” Пiдмогильний вiдчує це на собi одним iз перших.
У час лiтературних доносiв, розгнузданої сполiтизованої критики,
яку пiзнiше назвуть вульгарно-соцiологiчною, твори Пiдмогиль-
ного здебiльш громилися й паплюжилися. Ось що писав, примiром
у газетi “Бiльшовик” невiдомий автор, що приховав своє прiзвище
за криптонiмом “Д. Б.”; “Знiжений автор (Пiдмогильний В. – авт.)
органiчно не може пропустити через себе високий вольтаж проле-
тарської активностi. Звiдси бере початок той факт, що в його опо-
вiданнях або обминається сучаснiсть, або занадто “стилiзується”,
хоч i вводиться виключно в рамках побутовщини... Творчiсть Пiд-
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могильного виступає як рiшучо консервативний, дезорганiзуючий
чинник... вона не що iнше, як чергова провокацiя пролетарського
читача i вода на млин рiзним дезертирам сучасностi” [2].

На жаль, таких оцiнок не бракувало. Грунт для повальних ре-
пресiй 30-х рокiв закладали в роках 20-х. Тi оцiнки-вироки, зреш-
тою, зробили своє: арешт – суд – вирок – Соловки – новий вирок
– розстрiл... Дорога на Голгофу. 

1930 року його викидають з редакцiї журналу “Життя й Рево-
люцiя”. З журналiв i видавництв викидають його твори. На по-
чатку 30-х рокiв почалися репресiї проти української iнтелiгенцiї.
Заарештували Леся Курбаса, Григорiя Косинку, Миколу Зорова,
Дмитра Фалькiвського i та iн., передчуваючинаближення бiди, за-
стрелився Микола Хвильовий. 

1932 року письменник з родиною (дружиною i чотирирiчним
сином Романом) перебирається з Києва до Харкова. Мовби перед-
чуваючи, що час уже пiшов не на роки – на днi, працює, працює...
Переважно над перекладами. Щоправда, 27 червня 1933 року “Лi-
тературна газета” (нинiшня “Лiтературна Україна”) друкує його
оповiдання “З життя Будинку”. Чи був у тому якийсь намiр, чи не
догледiло “всевидящеє око” – але то була остання зустрiч iз читачем
за життя. Бо “Повiсть без назви”, яку В. Пiдмогильний так i не встиг
закiнчити, журнал “Вiтчизна” з’явить бiльш нiж через пiвстолiття. 

Переїзд до Харкова не порятував: од сталiнського свавiлля
сховку не було. 

Невдовзi пiсля вбивства Кiрова 8 грудня 1934 року Пiдмогиль-
ного заарештовують як учасника терористичної органiзацiї. Таких
органiзацiй було “викрито” десятки в рiзних кутках країни, i серед
“терористiв” опинилися i Є. Плужник, i М. Кулiш, i Г. Епiк, i В.
Полiщук, i Г. Майфет, i М. Зеров, i багато iнших. 

8 грудня 1934 року у Занькiвському будинку творчостi В. Пiд-
могильному було пред’явлено ордер № 845 по Харкiвському
обласному управлiнню НКВС на дозвiл "здiйснити обшук та
арешт гр-на Пiдмогильного Валер’яна Петровича...". Отже, вiд
того дня не стало вiдомого прозаїка, перекладача, редактора ви-
давництва, чоловiка й батька шестилiтнього сина. Вiднинi пись-
менник iменувався однослiвне – "звинувачений", а утримуватися
мав "пiд вартою в спецкорпусi № 1" [16, c.3]. 

Допити змiнюють один одного, але впертiсть Пiдмогильного i
його невизнання своєї провини приводить до необхiдностi про-
довження допитiв ще на 10 дiб, а потiм – iще на 10. В архiвах збе-
рiгаються протоколи всiх допиiв та вiдповiдi на них письменника,
серед яких цiкавими є такi: 
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11 грудня. Запитання: “З ким Ви з Ваших друзiв i товаришiв
вели розмови шовiнiстичного й антирадянського характеру?" 

Вiдповiдь: "Бесiд антирадянського i шовiнiстичного характеру
я не вiв нi з ким". 

Запитання: "Наприкiнцi 1932 i на початку 1933 року, пiсля роз-
грому української контрреволюцiї, з ким Ви вели бесiди на цю
тему i кого називали винуватцем того розгрому?" 

Вiдповiдь: "На цю тему я вiв розмови з Полiщуком, Смоличем,
Вражливим, Тенетою. Обговорював я з ними тему у такiй пло-
щинi: я й мої спiврозмовники були приголомшенi самогубством
Хвильового, Скрипника, арештами членiв партiї, якi займали ке-
рiвнi пости в українському культурному радянському процесi.
Спочатку я не мiг собi навiть уявити глибини цього процесу
(арешти й самогубства), не мiг його зрозумiти, адже особи, пред-
ставники розгромленого нацiоналiзму, належали до Компартiї...
Останню частину запитання, щодо "винуватцiв того розгрому", я
вважаю сформульованою вразливе, адже розгром нацiоналiстiв
влаштувала партiя". 

Запитання: "Ви звинувачуєтеся як учасник контрреволюцiйної
органiзацiї, що ставила собi за мету терор проти вождiв партiї. Ви-
знаєте себе винним у цьому?" 

Вiдповiдь: "Нi, винним себе в цьому не визнаю". 
З офiцiальної заяви слiдчому: "…Нiколи нi до якої терористич-

ної органiзацiї я не належав i не належу…".
25 грудня 1934 року В. Пiдмогильний пише, додатково до

усних пояснень на допитi, розгорнуту характеристику суспiльно-
культурного стану в Українi пiсля розгрому "хвильовизму" та
"скрипникiвщини". Вказує, що саме це й стало причиною загост-
рення так званого нацiоналiзму – тобто елементарного уболiвання
iнтелiгенцiї за здоровий розвиток нацiї. Серед факторiв, що
сприяли ситуацiї, на думку письменника, були основними: спад
українiзацiї в побутових умовах i навiть у тих закладах, що мусили
б професiйно займатися українською культурою (видавництва, ре-
дакцiї часописiв), загально-iдеологiчна упередженiсть до українсь-
ких творiв, а найголовнiше – розгортаючи все активнiшу боротьбу
з українським нацiоналiзмом, преса не звертає уваги на росiйський
великодержавний шовiнiзм, роблячи вигляд, що його не iснує... Це
все у пiдсумку й призвело до пригасання українського культурного
процесу навiть у столичному Харковi. 

Але на втретє продовженiй десятиденцi слiдства В. Пiдмогиль-
ний починає втрачати сили. Тим бiльше, що допити веде вже не
лише слiдчий Блiок. Пiдключаються й вищi начальники секретно-
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полiтичного вiддiлу, вiйськовий прокурор. У протоколi вiд 11 сiчня
вiн, вiдчувається, був доведений до стану говорити все, що вiд
нього вимагали. "Останнiм часом я належав до групи письменни-
кiв-нацiоналiстiв з терористичними настроями у ставленнi до вож-
дiв партiї. З цими письменниками я вiв контрреволюцiйнi й
терористичнi розмови..." Щоправда, ця "страшна" група, як вия-
вилося, складалася з нього самого та’двох найближчих друзiв: В.
Вражливого i В. Полiщука, якi теж з грудня 1934 року сидiли десь
у камерах поруч з ним. 

Але В. Пiдмогильний, як i ранiше, пояснював лише свою по-
зицiю, тримався до останку принциповостi, хоча мусив те все пiд-
водити пiд настирливо-енкаведистську тезу тероризму:
"Терористичнi настрої у мене виникли 1932 року в зв’язку з за-
гостренням становища на селi. Я вважав, що полiтика колективi-
зацiї привела українське село до голоду". I, очевидно, розумiючи
невiдворотнiсть своєї долi, кидав слiдчим "козирну карту", на яку
вони чекали понад мiсяць упертих домагань: "Терористичнi на-
строї мої пов’язувалися конкретно з Постишевим, i я можу сфор-
мулювати їх у такiй формi: "Добре було б, коли б Постишева було
вбито". Цiєї думки я не висловлював прямо, але оскiльки Пости-
шева у нашому оточеннi називали душителем українського народу,
мої терорист тичнi висловлювання для кожного пов’язувалися
саме з Постишевим". 

Та В. Пiдмогильний глибоко помилявся, сподiваючись своєю
жертовною вiдвертiстю привернути увагу органiв державної без-
пеки до кричущої несправедливостi в розвитку нацiональної куль-
тури. Енкаведисти мали своє, чiтко визначене завдання –
сформувати нову велику групу контрреволюцiонерiв i доповiсти
Москвi – що вони й виконували з запопадливою стараннiстю.
Цього разу була вказiвка догромити залишки української партiї бо-
ротьбистiв, якi на початку 20-х рокiв свiдомо увiйшли до складу
КП (б)У, а тепер виявилися там небажаним елементом, бо праг-
нули ще хоч якось утримувати здобутки перших пореволю-цiйних
рокiв. Проте "чистих" боротьбистiв лишилося надто обмаль, для
гучного полiтичного процесу не вистачало. Тодi сюди й були при-
точенi всiлякi попутники в лiтературi, з якими пролетарськiй дик-
татурi набридло панькатися... [16, c.3]. 

Останнє слово мав сказати трибунал Українського вiйськового
округу. "Однак справi надавалося такого значення, що судити
"українських нацiоналiстiв" прибула з Москви виїзна сесiя Вiй-
ськової колегiї Верховного Суду СРСР на чолi з самим її головою
армвiйськ-юристом 1-го рангу В. Ульрiхом, який тодi вже прогри-
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мiв на всю країну проведенням "Шахтинської справи", "Українсь-
кої вiйськової органiзацiї" (УВО) та iнших, не менш гучних ре-
пресивних процесiв. 

Пiзно ввечерi в примiщеннi того ж Республiканського НКВС
розпочалося – у закритому судовому засiданнi, без участi будь-
якого захисту й свiдкiв – слухання справи № 0024. На ранок 28 бе-
резня iменем Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк було
оголошено вирок пiдсудним. 

Проте смертний вирок, який йому було винесено за участь у
неiснуючiй групi терористiв-контрреволюцiонерiв, замiнили в
останню хвилину десятилiтнiм ув’язненням на Соловках. 

Чи розумiв вiн, письменник-психолог, письменник-iнтелiгент,
що чинилось в країнi? Безперечно. Не просто розумiв. “...Класо-
вий ворог, це в нас на кожному заводi й у кожнiй установi нiби
штатна посада, яку хтось та повинен займати...” – говорить один
iз персонажiв оповiдання “З життя Будинку”. Самих цих слiв до-
сить було, щоб пiти в небуття, А тут iще й “попутницькi” грiхи.
Втiм, найбiльший грiх був талант. Забирали передусiм людей на-
йобдарованiших. 

Письменник потрапляє на Голгофу XX столiття – Соловки, але
й там продовжує плiдно працювати, в чому нас переконують листи
письменника до дружини, матерi та сестри [12]. У листах є згадка
про твори, над якими В. Пiдмогильний працював у тюрмi (“Наташа
i Маша”, “Осiнь 1929”), якi так i не побачив читач. Письменник
мав задум створити ще вiсiм оповiдань, але написав тiльки одне. 

Як довiдуємося з листiв, на перших порах умови в соловець-
ких концентрацiйних таборах дозволяли навiть писати. 

Вiн ще сподiвається, що все складеться iнакше. “Пiзнiше я
буду просити про змiну умов вiдбуття покарання (я дуже хочу пра-
цювати)...” – повiдомляв в листi до дружини 6 липня 1935 року. I
згодом: “Що менi треба? Надiшли паперу, копiрки, кiлька хороших
чорнильних олiвцiв...” [12, c.94–95]. 

Народжуються задуми. З’являються першi твори, написанi
там. З’являються, щоб назавжди залишитись непрочитаними –
нiким i нiколи. 

Сталiнська куля таки наздогнала Пiдмогильного. Його остан-
нiй лист iз Соловкiв датовано 2 червня 1937 року. Вiдтодi слiди
загубилися. Донедавна вважали – така була офiцiйна версiя – що
Валер’ян Пiдмогильвий помер 1941 року. Насправдi це трапилось
на чотири роки ранiш. У той час полiтичнi справи переглядали
сумнозвiснi сталiнськi “трiйки”. Не оминули i його справи. Зовсiм
недавно вдалось з’ясувати, що справжня дата смертi письменника
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– не 19 грудня 1941 року, як то було офiцiйно повiдомлено в рiк
реабiлiтацiї В. Пiдмогильного (1956), а 3 листопада 1937 року [14,
c.10–11]. 

Нелегко склалося подальше життя дружини та сина. Зазнали
цькувань i переслiдувань як родичi “ворога народу”. Це й звело їх
передчасно у могилу.

Творчий доробок Пiдмогильного та його основнi риси

“Вчителями” письменника, за його визнанням, були М. Коцю-
бинський, В. Стефаник, Леся Українка, В. Винниченко, а також єв-
ропейськi класики О. Бальзак, Г. Мопассан, Д. Дiдро, В. Гюго, У.
Шекспiр (їхнi твори В. Пiдмогильний не тiльки любив, знав, а й
перекладав – до Шекспiра вiн звернувся як перекладач пiд час
ув’язнення 1935–1937 рр. на Соловках, але доля цих перекладiв не-
вiдома [24, c.187–188]). Можливо, не без впливу цих великих май-
стрiв слова сформувався письменник, для якого на перший план
виступає не абстрактне поняття “людство”, а конкретна людина. 

Що це саме так, а не навпаки, пiдтверджує найбiльш вiдомий
твiр В. Пiдмогильного роман “Мiсто”, завершений у 1927 роцi.
Тривалий час навколо твору вирують пристрастi аж до абсурдних
звинувачень у тому, що нова книга В. Пiдмогильного антира-
дянська, бо ж у нiй, мовляв, не показано змичку робiтникiв i селян
i т. д. Автор залишається вiрним своєму покликанню, вiн продов-
жує стояти “на вартi страждання”, а не радостi людини, i створює
ще один роман “Невеличка драма” (1930), пише “Повiсть без
назви”, яку не встигає завершити... 

В. Пiдмогильний вважається одним iз зачинателiв молодої
української прози, тонким знавцем людської психологiї. Свого
часу вiн оголосив себе правовiрним фрейдистом, блискуче знав
французьку мову та лiтературу, отож не дивно, що уроки фран-
цузької класики позначились i на манерi його письма [4, c.170].
Ставлячи доробок В. Пiдмогильного найперше в контекст вiтчиз-
няної лiтератури, дослiдники його творчостi справедливо пiдкрес-
люють, що письменник працював на продовження i розвиток
iнтелектуальної, фiлософсько-психологiчної прози, розквiт якої в
Українi припадає на XVI–ХVII столiття, коли українська лiтера-
тура розвивалася в контактi з культурою Захiдної Європи i пере-
живала своє культурно-нацiональне вiдродження. На цей перiод
припадає i розквiт першого європейського художнього напряму –
барокко, особливостями стилю якого є: динамiзм образiв i компо-
зицiй, тяжiння до контрастiв (як формальних, так i смислових),
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складна метафоричнiсть, алегоричнiсть. Елементи поетики барок-
кового стилю знайшли розвиток i у творах В. Пiдмогильного, та
не лише в нього – вже дослiджено наявнiсть паралелей мiж лiте-
ратурою барокко i лiтературою 20-х рокiв XX столiття [22, c.19–
27]. Втiм, помiченi вони були досить давно, i справа зараз не в їх
констатацiї, а в дослiдженнi причин активiзацiї тих чи iнших лi-
тературних явищ. Одна з причин, але не єдина i, можливо, не го-
ловна – суспiльнi зрушення, на тлi яких формувалась українська
проза 20-х рокiв. 

В. Пiдмогильний, як довели дослiдники, випередив естетику
французького екзистенцiалiзму [5, c.169–174], будучи започаткiв-
цем iнтелектуального роману в українськiй прозi. 

В центрi уваги всiєї творчостi письменника стоїть людина з її
проблемами та мотив вiдчуження її вiд самої себе, її (трагiчне в
своїй сутi) збайдужiння до iнших, як то ми бачимо у творах “В епi-
демiчному барацi”, “Проблема хлiба”, “Собака”, “Сонце сходить”.
Психологiю цього вiдчуження вiн передає за допомогою барокко-
вого прийому стильових контрастiв. 

Валер’ян Пiдмогильний зумiв зберегти безстороннiй i об’єк-
тивний, не затуманений iдеологiчним чадом погляд на тi подiї,
учасником чи свiдком яких випало бути. 

В образах юного гайдамаку Олеся (“Гайдамака”) чи повстан-
цiв з однойменного циклу оповiдань i натяку немає на ту карика-
турнiсть, з якою так полюбляли викривати “ворогiв” трудового
народу деякi iншi письменники. Як немає класової зневаги чи
зверхностi. Є прагнення неупереджено розiбратися в тiй непростiй
дiйсностi, з’ясувати, що розкидало людей по рiзнi боки барикад,
примушувало пiдняти руку на брата, такого ж, як i ти, злиденно-
знедоленого. Є прагнення показати правду – не пiдфарбовану, не
пiдгероїзовану – болючу й драматичну.

“Дар правдивого спостереження життя, умiння заражати, читача
настроями, тримати його увагу напруженою на протязi всього оповi-
дання становлять неод’ємну властивiсть творчостi Валер’яна Пiдмо-
гильного”, – писав його колега по перу, колись вiдомий український
поет i перекладач, нiмець за походженням Освальд Бургардт [25]. 

Пiдмогильного цiкавить передусiм маленька людина на полi
великого болю й сум’яття. Вiн генiально “порахував” причини
людської самотностi, людського вiдчуження, якi полягають в
iдеологiзацiї всiх сфер життя, всiх можливих виявiв людської дi-
яльностi. Найбiльш виразно ця думка прозвучала в романi
“Мiсто”, а в оповiданнях “Собака”, “Проблема хлiба”, “Син”, “В
епiдемiчному барацi”, “Сонце сходить” автор ставить проблему
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збереження в людинi людського. В. Пiдмогильний заглиблюється
в думки й почування людини, яка пiд натиском екстремальних об-
ставин, суспiльних бiд прагне залишатись сама собою. Такою
бiдою у рядi творiв показано голод початку 20-х рокiв – цю тра-
гiчну сторiнку В. Пiдмогильний вперше “вiдкрив” у оповiданнi
“Собака”, подавши своєрiдну “рентгенограму душi студента, який
вiд своїх великих мрiй пiзнавати мудрiсть свiту пiд впливом го-
лоду мусив перейти до насущних мiркувань про хлiб i борщ та
гiрко усвiдомити, “що жити можна лише тодi, коли їси” [13, c.17]. 

На перший погляд, Тимергей (“Собака”), Васюренко (“Син”) i
герой оповiдання “Проблема хлiба” однаково терплять поразку в
нерiвнiй боротьбi з життям, але помiчається рiзка вiдмiннiсть їхнiх
натур, неповторнiсть кожної у найпершому правi на самобутнiсть
i неординарнiсть. 

“Тимергей лише обурюється суспiльством, яке дозволяє лю-
динi дiйти до тваринного iснування, а його колега-студент (герой
“Проблеми хлiба”) проповiдує цiлу фiлософiю пристосування, яка
виправдовує наймерзеннiшi вчинки: i крадiжку, i навiть вбивство.
За ситiсть фiзичну вiн розраховується з долею за найвищим ра-
хунком: втратою духовностi. Випробування голодом, хоч i цiною
надлюдських зусиль, витримує лише Васюренко (“Син”), який
цiною власного життя (не бiймося тут високих зiставлень) утвер-
джує людське в людинi, безкомпромiснiй у своїй людськiй гiдностi
i душевнiй красi” [4, c.176]. 

Так В. Пiдмогильний вiдстоює чистоту загальнолюдських цiн-
ностей. 

Героїня його повiстi “Iсторiя панi Ївги” –за тодiшнiми мiрками,
класовий ворог– так само маленька людина. Маленька й безза-
хисна в крихкiй непевностi перед днем завтрашнiм. У революцiю
вона втратила все, що мала, чим жила. I ось її викинуто на вулицю.
“Я повинна спокутувати грiхи свої й синовi перед народом” – ця
думка стає сенсом її життя. I вона береться за виховання “сина на-
роду” – “покидька капiталiзму” тринадцятилiтнього Серьоги.
Свята вiра (свята наївнiсть) обертається трагедiєю для неї. Бо пе-
ревиховати розбещене дитя вулицi виявилось так само неможливо,
як i перевиховати на пролетарський лад народнi маси й збудувати
“новий свiт”. 

“Новий свiт” натомiсть нiс кров, смерть. 
Дуже швидко збагнув Пiдмогильний фальш i облуднiсть рево-

люцiйного гасла “експропрiюй експропрiаторiв”, що означало
“грабуй грабiжникiв”. З оголеною вiдвертiстю зриває письменник
фальшиву позолоту революцiйної трiскотнi в оповiданнi “За день”:
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“Гуркiт оплескiв лящить по мурах: 
– Хай живе! 
I я, людина, яка зрозумiла, що нiкому не урвати ланцюг людського

лиха,– хiба я засмiюся тут? Хiба почну дзвонити переказ, що квартири
багатьох комунiстiв, громадських дiячiв повнi награбованого добра? 

Не руште оман..”.

“Не руште оман” – це лейтмотив i повiстi “Остап Шаптала”.
Головний герой твору – натура вельми вразлива i делiкатна – ви-
рiшує присвятити своє життя пам’ятi померлої сестри. Але всi
добрi намiри розбиваються об стiну ницостi й вiдчуженостi. Пе-
редусiм це повiсть про кризу вiри, про оманливiсть вiри серед без-
духовної пустелi. 

Тло, на якому стеляться твори Пiдмогильного – здебiльшого
мiсто, i автор має готову його фiлософiю: “слiпий випадок”, або,
теж саме, “жилава й костиста рука буття”, не розбираючи, “без
жалю й радощiв” керує створiннями, що думають, нiби самi тво-
рять для себе своє дрiбненьке життя. Тема “мiста” – наскрiзна у
творчостi Пiдмогильного. Ще в оповiданнi “Старець” вiн так ха-
рактеризував це мiсце:

“– Мiсто шумiло й хвилювалось, кипiло й реготало. Життя
виштовхувало вдень на вулицi його тисячi, десятки тисяч людей, котрi
заклопотано бiгали, метушились, щось думали, обмiрковували, смiялись,
плакали, сподiвались i, нарештi помирали,– все це iнодi тут же, на вулицi,
а здебiльшого пiд залiзними дахами кам’яних мурiв, що самi ж i утворили
собi, аби ховатись на нiч для спочинку й кохання. Тих, що, знесиленi i
виснаженi хворобами i турботами, конали, якнайшвидше забивали в
дерев’яний футляр, кидали в землю, а життя вигонило на спорожнене
пiсля них мiсце десятки нових людей, котрих родило кохання пiд
залiзними дахами кам’яних мурiв. 

Цi люди, як i їх батьки, починали сновиґати по вулицях мiста,
забували про те, що волею слiпого випадку родились; не думали про те,
що так само помруть, i в шаленiй метушнi їли, пили, творили культуру,
поглибшували науку, будували собi новi мури, кували новi кайдани;
жилава ж i костиста рука буття без жалю й радощiв шпурляла їх на їхнiми
ж руками зроблене камiння, проти них повертала їхню ж науку,
здобутками їхньої ж культури виснажувала їх, а вони все так само
заклопотано бiгали по вулицях мiста, смiялись, плака сподiвались i
покiрно, врештi, йшли на страту” ("Старець"). 

Мотив метушневого життя, випадкового i безглуздого, най-
дужче одбивається в оповiданнях у Пiдмогильного, високо оцiне-
них на самого початку його ровесниками та вчителями. Цей мотив
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та його тлумачення за змiстом випереджає пiзнiших французьких
екзистенцiалiсiв, зокрема, Сартра, з його темою вiдчуження, збай-
дужiлостi, вiдсторонення. Тлуматячи цей мотив, С. Єфремов у
1919 р. писав: “Провадиться напр., боротьба на смерть, i цiкаво,
чому люди до тiєї боротьби встряли: один тому, що хотiв здобути
собi пiстоля-другий, бо був розчарований щодо життя i сам не
знав, чому „вiн пристав до гайдамакiв, а не червоноармiйцiв"
(„Гайдамака"). Пiдлiтки випадком, з нудьги, з хвилинної жадоби
паруються, не почуваючи нi любовi, анi пошани й так само бай-
дуже розбiгаються; майже дiти затирають старанно слiди свого ви-
падкового зближення i ,,ранком вiн щиро молився в церквi, щоб
аборт пройшов якнайлiпше" („Добрий бог"). Навiть справжнi дiти
мають у собi щось старече, як отой напад суто звiрячої злостi, що
штовхає на трохи не гiат^логiчнi вчинки („Ваня"). А взагалi – сiре,
нудне, безбарвне i беззмiстовне, непотрiбне животiння, в якому
пуття не добереш, чого кому хочеться i навiщо ("В епiдемiчному
барацi"). Усе сходить тут на якесь рослинне нидiння, де нема чо-
гось цiкавого, яскравого, вищого, за що варто було б змагатися: не
жаль його i непотрiбне воно” [7, c.662]. 

Безглузде життя обертається i безглуздям смертi. В оповiдання
“Добрий бог” юнак збирається себе стратити.

“– Прощай, життя! – промовив вiн. 
Але це вийшло неприродно i неправдиво. З чим тут прощатись?

Вiктор плюнув i пiшов далi”.

Другий юнак (“Гайдамака”), поставлений перед лице смертi,
мiркує: 

„Прожив би ще десять рокiв, прочитав би ще з п’ятдесят книжок,
переночував би ще з десятьма жiнками... отже, я усе це знаю, все
куштував, не варто жалiти”. 

Пiдмогильний ставить людину в тi самi пограничнi ситуацiї,
якi згодом стануть предметом дослiдження екзисценцiалiстiв. 

Екзистенцiалiзм як яскравий прояв нонкомформiзму став своє-
рiдною реакцiєю на духовну кризу, спричинену вiйнами i страж-
даннями. У ситуацiї безнадiйностi i душевної розгубленостi
заклик екзистенцiалiстiв до людської справжностi, до почуття
людської гiдностi став джерелом мужностi i моральної стiйкостi.
Екзистенцiалiзм не можна назвати академiчною доктриною. Його
основна тема – людське iснування, доля особистостi в сучасному
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свiтi, вiра i невiр’я, втрата i знаходження сенсу життя, близька
будь-якому художнику, письменнику, чи поету. Мета екзистенцiа-
лiзму – допомогти знайти в людинi людину, допомогти вiдшукати
опору i змiст у сучасному суспiльствi. З цих позицiй екзистенцiа-
лiстiв турбують наступнi проблеми: 

1) проблема вiдчуження, що випливає з комунiкацiї людей. Цю
властивiсть екзистенцiалiсти вважають притаманною людинi за-
вжди, у будь-якi часи. Суспiльство позбавляє людину
iндивiдуальностi i перетворює в середнестатичну особистiсть.
Людина пручається нiвелюванню за допомогою творчостi та лю-
бовi – це тi пориви, що роблять людину. 

2) Чи може людина пiзнати свою сутнiсть? 
Так, затверджують екзистенцiалiсти, але тiльки в прикордон-

нiй ситуацiї. 
3) Проблема гiдної смертi, сенсу життя. 
Всi цi теми знаходять свiй вiдбиток i у творчостi Пiдмогиль-

ного. То був час, коли нiвелювання людини суспiльством досягло
своєї граничної межi, коли колективiзм замiнив свободу волi, а
партiйнi гасла втручалися в особистiсне життя, змушуючи людину
бути не собою, брехати та пiддаватися загальному навiюванню на-
вiть таралновитих митцiв. Пiдмогильний був з цього ланцюжка
рiдким винятком. Вiн зарано осягнув цю нiгiлiстичну проповiдь
“нового свiту”, будованого на кiстках та братнiй кровi. Тому герої
його оповiдань – втомленi, ошуканi люди, що рано зазнали на собi
безглуздiсть буття, яким байдуже, чи жити чи вмерти. Вони жи-
вуть на межi сил, на межi життя-смертi.

Людина останньої хвилини, справжнiй герой сучасностi за-
надто прозирає з цiєї нiгiлiстичної мудростi. „Бога немає", „Скрiзь
брехня i ошуканство". „Сумлiння – це забобон i йому, як i всiм за-
бонам, не можна потурати. Сумлiння – це просто скринька, куди
складаються всi вчинки людини. А раз людина зробила вчинок,
що не влiзає в цю скриньку, то треба її поширити" („Пророк"), –
так фiлософує один з таких героїв сучасностi. Занадто багато усi
оцi недолiтки бачили, занадто багато вони знають i занадто
скриньку свого сумлiння роздали,– отже, й життя для них занадто
рано тратить свою принаднiсть, свiй смак, свої радощi, свою ран-
кову свiжiсть... 

Ця застарiлiсть героїв Пiдмогильного, вiдсутнiсть для них
ранку, ранiшня втома, але без досвiду людини, що справдi пере-
живала, нормально витрачувала своє життя, – притаманна усiм
його творам. 

В кращому разi – феєрверк, у гiршому – Антось iз оповiдання
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„В епiдемiчному барацi": що, справдi, може такого ретортного го-
мункулюса цiкавити, коли його виховує мати на розмiрену ма-
шину, де нiчого дитячого не лишається? На десятiй уже
веснi–дiдусь, а хто ж не був дитиною, не буде з того i людини. По-
чаток збiгається з кiнцем – i край: смерть це чи не єдине, над чим
варто спинитись i замислитись. 

Проблему смертi ставлять i герої Пiдмогильного, i сам автор.
Ставлять не однаково, але розв’язують майже в унiсон, тiльки з
одтiнками – од пасивного приймання неминучостi до радiсного
бажання зустрiти смерть, як щось принадне, ясне, блискуче. 

„Ну що менi тепер? – мiркує Олесь з оповiдання „Гайдамака", якого
зараз мають розстрiляти. – Ну, повмирали батьки, i я через годину, день,
два, мiсяць – теж помру. Так що ж? Га? А Бог... Може, порятує. Господи,
прости й помилуй... Ну, я помру, другий, третiй... Прийде час,
повмирають всi мої спiв-учнi й учителi. I нiчого. Земля не перевернеться.
Один ранiш, другий пiзнiш. Господи, заступи мене твоєю благостю.
Пречиста Дiво... Я ж кажу, що це нiчого. Смерть – дрiбниця. Родився –
помер. А перемежок мiж цими бiгунами – життя. Це формула. Пiдставиш
цю формулу людинi – кiнець, помре". 

Маємо пасивне сприймання смертi, покiрливiсть перед неми-
нучим, з одтiнком пригноблення. Дальший ступiнь – та ж таки па-
сивнiсть, але з певною дозою вже якогось, коли хочете,
вдоволення: так приймає смерть герой повiстi „Остап Шаптала",
для якого смерть – не тiльки логiчне, а й щасливе довершення
життя, „радiсть нерухомостi". Був колись живий, гамiрливий, дi-
яльний завод, де працював Шаптала. Тепер вiн став.

“Шаптала ходив мiж блискучими велетнями й торкався їх рукою.
Вони були холоднi; не сон, а смерть спинила їх. То смерть прийшла серед
стогону й зiтхань напружених рухiв, серед метушливого дзижчання колiс
i пасiв. Тодi бiлою парою вийшов дух в металевого тiла, з сичанням
заклякли швенделi в останнiм пручаннi та помалу захолонули казани. 

Вiн пiднявся драбиною на примосток i зверху дивився на залiзний
цвинтар. Щось привабливе таїлося в смертi колiс та в звислих ланцюгах
горiшнiх кранiв. Насолода вiчного спочинку вилискувала на вигибах
крицi й мерехтiла на мiдяних частинах держали та гакiв. 

Всевладне панувала тиша над потужними працiвниками, що в зойках
i шаленствi тiпались були своїми тiлами, бездоганно вiддаючи свою силу
i рух. 

Вони заробили собi тишу i спокiй в перелогах пiд важкими ярмами
ремiнних пасiв, у громi бiйки залiза об крицю. Тепер вони спочивали i
радiсть нерухомостi вiдчував кожний гвинтик Цього знеможеного тiла. 

Смерть, така бажана, прийшла сюди, приголубила чужих всiм рабiв
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i в захватi раювання вони заснули навiки. А купа мовчазного металу була
смертi пам’ятником i хвалою” [20, “Остап Шаптала”].

А незабаром став Шаптала вiч-на-вiч не з символiстичною вже
смертю „металевого тiла", а з реальним кiнцем живої й близької
людини. Але й тодi вiдчув вiн тiльки оту „радiсть нерухомостi" й
принаднiсть цього логiчного завершення життєвих процесiв.

“Шаптала поставив стiльця бiля тiла, сiв та, поклавши руки на стiл,
дивився на обличчя Олюсi. Воно лежало перед ним наче вирiзблене з
блiдого дерева, наче складене з мозаїки рукою талановитого майстра. 

Потiм вiн переводив очi на зхрещенi руки, оглядав грезетовi
черевички, що висувались з-пiд довгого вбрання, окидав зором усе
схудле тiло сестри. Нiколи не пiдiймуться вiї, де сховалися очi, не
ворухнуться руки, не бризне слово. Смерть. 

Шаптала споглядав смерть. Ось вона залила собою це тiло, оповила
його, дихала навкруги, i подихи її були тихi, як бринiння далекої пiснi.
Жодної таємницi не заховувала в собi смерть, жодної злоби не кидала в
душу, i тонкi пахощi, солодкi, як зiв’ялi квiтки, розливала вона навкруг
себе. 

Смерть була розсипана по кiмнатi, як порошинки в сонячному
промiннi. Смерть була ласкавим струмком, що лине мiж скелями, несучи
з собою притомлене листя. 

Шаптала насоложувався близькою присутнiстю смертi. Вiн вiтав її,
але не словом або думкою, а просто вiддавався їй увесь i, заплющивши
очi, почував, як вона пестить йому тiло. А потiм знову дивився на мертву
сестру i думку за думкою клав коло неї поруч з квiтками” [20, “Остап
Шаптала”]. 

Шаптала Пiдмогильного не тiльки почував „запашнiсть
смертi", вiн гаряче бажав її як несказанну втiху, свого роду укоро-
нування життя. Але це для наших сучасникiв виглядає дивно. За
часiв же Пiдмогильного смерть була таким же розповсюдженим
явищем, такою буденнiстю, як зараз реклама. Люди звикли до
вбивств, до необхiдностi проливати кров. Їм кричали про це бiль-
шовицькi гасла, до цього закликали пролетарськi вождi. Не було
мабуть жодної хати, яку б обминула смерть. Вона прозирала з усiх
куточок, волала з плакатiв, жадала нових жертв. 

Але можна припустите i таке, що пiдвищена увага молодого
письменника до смертi, замилування нею, можливо, було спробою
“заговорити” її, надати їй нестрашного, навiть бажаного обрису. 

Так, в драматичному етюдi „Смерть" вона постає в образi мо-
лодої жiнки чудової вроди з розпущеним золотим волоссям,–
образ блискучий, осяйний, принадний: „Ви – смерть, котрої я так
боявся! – покрикне в захватi засуджений на смерть. – Тепер я
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радий був би двiчi на день помирати, аби тiльки бачити вас!
Бачити ваше золоте волосся й, може, коли-небудь замiнити кого з
вашої челядi”. 

С. Єфремов пояснює таке тяжiння до феномена смертi фiло-
софiєю доби: 

“Апофеоз смертi... Разом з гiмнами до „теплої, ласкавої й та-
ємничої" ночi, що родить казки, „коли спiває земля. коли проки-
даються зорi... коли все тихо навкруги, коли всi сплять" („На селi")
– цей дивний апофеоз становить одну з найоригiнальнiших рис у
творчостi Пiдмогильного, з неї виростають у нього такi епiчнi по-
статi, як, напр., герой оповiдання „Iван Босий". Думаю, що нiчого
неприродного в цьому немає саме в наш час, коли смерть i речей
i людей заливає все навкруги i привчила нашого сучасника диви-
тися смiливо їй в вiчi i, може, навiть кликати її, шукати всюди її
проявiв. Од щоденного кличу втомленої людини „beati mortui" до
смеркової фiлософiї такого Шпенглера – все повно думки про вми-
рання, захiд, смеркання, втому. З цього погляду, наперекiр думкам
критики, Пiдмогильний чи не найсучаснiший з усiх наших моло-
дих письменникiв. Найсучаснiший вiн не зовнiшнiми, скажу так,
способами, а своєю психiкою. Вiн зовсiм не песимiст i його фiло-
софiя анiтрохи не нагадує цвинтарного квилiння розчарованих
„зайвих людей", гамлетизованих „паралiтикiв з блискучими, мов-
ляла Леся Українка, очима". Захiд, нiч, смерть – у нього не тiльки
неминучiсть понура, а щось бажане, ясне й блискуче. Та й за-
вдання його не висновки, а шлях до них, психiка сучасної людини,
як вона є” [7, c.664–665]. 

Зацiкавлення смертю було у Пiдмогильного i передбаченням
своєї жорстокої долi. 

Iншою особливiстю його стильової манери є зневага до побуту
як такого, трохи абстрагованiсть од зовнiшнiх подiй. Пiдмогиль-
ний був переважно психологом, тому психологiчнi проблеми цi-
кавлять його над суто побутовi деталi, подробицi. Хоча й побут
одбивається у його творах досить яскраво, але для нього це завжди
на задньому планi i раз-у-раз поступається внутрiшнiй логiцi
подiй. Пiдмогильному часто бракує зовнiшньої фабули: є тiльки
схема її, кiстяк навiть там, де змiст тiсно зв’язаний з побутом. 

В "Повстанцях" й „Iванi Босому", „Собацi" i „Проблемi хлiба"
автора цiкавить бiльше психiка боротьби, мiстичного переконання
чи голоду, нiж зовнiшнi їх прояви. Iнодi вiн навiть специально це
пiдкреслює, як, наприклад, у повiстi „Остап Шаптала", де вiн
тiльки двома-трьома рисами торкається побуту й дає знати, що
подiя одбувається за наших часiв хiба тiльки скаргами бабусi
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Одарки. Проте при читаннi повiстi стає ясно, що такий Шаптала
мiг виявитись тiльки у кризову добу, “у смерковий час зниження
енергiї до життя, в час руйнування старого свiтогляду з його бай-
дужiстю до колишнього, з його прагнучим якихось нових шляхiв
шуканням” [7, c.665]. 

Смерть Олюсi i засноване на цьому переродження Остапове
набувають i глибокого символiчного змiсту, як видимий образ тих
скритих процесiв, що вiдбуваються десь поза свiдомiстю й тiльки
зарисовуються iнодi на обрiю нашого життя. 

Пiдмогильний користається символiчними ознаками дiйсностi.
Вiн не занурюється у конкретi подiї, не блудить серед подробиць,
а просто йде до мети – показати сучасну людину з її непевнiстю,
хитаннями, розчаруванням, фаталiзмом, нахилом до мiстики, з її
байдужiстю, навiть свого роду тягою до смертi. 

Революцiйна стихiя в його творах набуває мiстико-мiфологiч-
ного вигляду. Бо ж сама революцiя та її гасла – це великий мiф. А
поруч з мiстикою завжди ходить смерть, бо мiстика черпає свою
енергiю з потойбiччя. 

Якщо порiвнювати манеру та стиль Пiдмогильного з iншими
вiдомими письменниками, то на думку спадає Достоєвський,
Чехов, Андрiй Платонов. 

З Достоєвським його рiднить зважливiсть до психологiчних
експериментiв, тiльки що „жорстокий талант" росiйського пись-
менника пом’ягшено тут лагiдним українським лiризмом; цей лi-
ризм, у свою чергу, рiднить його з Чеховим. Чехiвська манера
пробивається подекуди навiть у самiй композицiї оповiдання: „В
епiдемiчному барацi", наприклад, автор дає i загальний фон i
окремi епiзоди, i поодиноких персонажiв. Ось одна лиш картинка
з цього оповiдання. Начальник станцiї, сповнений глибокого по-
чуття вiд перемоги над сестрою Прiсею, вертається вночi додому.

“Начальник станцiї сiв бiля столу та видобув з шухлядки записну
книжку: „Порадник залiзничника на рiк 1910". Цю книжку вiн придбав
ще на початку своєї залiзничної кар єри, але й досi там нiчого не записав. 

Сьогоднi ж скоїлось щось таке, що треба було вiдбити навiки.
Принаймнi, начальник станцiї був твердо в тiм упевнений: Вiн розгорнув
книжку на першiй сторiнцi й написав: 

3 квiтня.В ночi я. 
Далi вiн не мiг висловити того, що таке ясне й велике стояло йому

перед очима. Вiн закреслив усе та написав знову: 
3 квiтня. Вночi Прiся й я. 
Вiн здивовано помiтив, що всi потрiбнi слова зникли, а лишились

тiльки цiлком нiкчемнi”. 
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Таких влучно схоплених деталей, пiдглянутих зглибока спо-
стережень багато у Пiдмогильного. “Постатi, – пише С. Єфремов,
вiдзначаючи дебют Пiдмогильного, – у нього змальовано рель-
єфно, кiлькома рисами, iнодi нiби схематично, часом пильно й
дбайливо, часто з якимсь дивним супокоєм (лiкар та рибалки у
тому ж таки цитованому оповiданнi), пiд яким б’ється невпинним
живчиком усе ж глибокий людяний талант з його увагою до лю-
дини як такої, до радощiв життя” [7, c.666]. 

З А. Платоновим Пiдмогильного рiднить почуття абсурдностi
буття i того, що робиться навкруги, критичне ставлення до дiй-
сностi, уважне вдивляння в психологiю маленької людини, пере-
важне зображення “сумеркових” людей з їхнiм потягом до смертi,
їхнє iснування у “пограничних” ситуацiях. Герої А. Платонова так
само вiдчувають пристрасть до смертi, так само замиловуються
нею (напр., батько О. Дванов у “Чевенгурi”), так само вiдносяться
до неї з цiкавiстю, як до буденного, проте яскравого явища (сцена
розстрiлу селян у “Чевенгурi”). Рiднить їх i сувора, майже кла-
сична простота виразу. 

Висновки 

Проза Валер’яна Пiдмогильного навдивовижу зрима й рель-
єфна, сказати б сьогоднiшньою мовою, кiнематографiчна. Це гли-
боко психологiчне письмо, якому пiдвладнi найтоншi порухи
людської душi. 

Кати та суддi, виносячи йому у свiй час страшний вирок, по-
милилися, думаючи, що мостять йому дорогу в небуття: iз ста-
лiнського мороку й брежнєвського фарисейства чесне i щире слово
Валер’яна Пiдмогильного повертається вже назавжди. 

“В полярну свiтлу нiч – iмла над Соловками, 
i, як там не дивись, не видко у майбуть... 
Лиш постатi якiсь плетуться пiд зiрками – 
то сотнi чистих душ свої Хрести несуть. 
Край крижаних питань, де навiть сни – болючi, 
де важко уночi зiтхає океан... 
I все ж у снах – Чаплi, весна, днiпровi кручi. 
Куди це ти бiжиш, юначе Валер’ян? 
Засвiтиться якась миттєвiсть неповторна: 
кленовий лист упав на сiчеславський брук... 
Вдень i вночi риплять важкi червонi жорна, 
й трагiчний олiвець сам вислизає з рук. 
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Про що напишеш там, у закутку барака, 
де вiтер дранку рве iз даху потайком? 
Ще владарює нiч, але якийсь служака 
за декiлька хвилин волатиме "Пiдйо-ом!.." 
I щось там промовля невiглас в портупеї – 
про шал пташиних зграй, про передчасний снiг... 
Ковтнула безлiч днiв жахлива одiссея, 
годинник загубивсь на зламi двох дорiг. 
Кривавиться зоря, i солдафонство п’яне 
тирана прославля, благенький свiй статут... 
Ще є ковток води, є аркуш, Валер’яне, 
i слово – вiчний птах – розiрве сотнi пут” [28, c.1].
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Видатний український письменник
Валер’ян Петрович Підмогильний на-
родився в селянській родині на Катери-
нославщині. До творчого доробку
письменника належать оповідання
("Гайдамака", "Добрий Бог", "Про-
блема хліба" та ін.), повісті ("Третя ре-
волюція", "Остап Шаптала"), романи
("Місто", "Невелика драма") та багато
інших творів. Ще донедавна його ім’я
належало до призабутої спадщини,
адже письменника було репресовано у
1934 році на хвилі арештів, що проко-
тилася по країні одразу після вбивства
С. Кірова 1 грудня 1934 року. На проти-

вагу багатьом своїм колегам В. Підмогильний ніколи не перей-
мався ейфорією революційних гасел, не розчулювався від
утопічних перспектив нової влади. Натомість він, чи не один із
найперших у радянській прозі, відобразив реальні труднощі, що
склалися внаслідок командно-репресивних перетворень на селі.
Після розстрілу на Соловках у 1937 році ім’я В. Підмогильного
довгий час замовчувалося і лише у 80-х – 90-х роках був відкритий
доступ до літературної спадщини митця.

Народився Валер’ян Підмогильний 2 лютого 1901 року у с.
Чаплях під Катеринославом. Освіту одержав спочатку у церковно-
парафіяльній школі, а потім у реальному училищі. Змалку виявляв
неабиякі здібності, мав чудову пам’ять. Ще в дитячі роки познайо-
мився із французькою мовою, якої навчали його сестру. Щоб не за-
важав, хлопчика виводили із кімнати. Проте він усе чув із-за дверей
і запам’ятовував краще за сестру, яка була на п’ять років старшою.

У перші роки після громадянської війни в країні панувала роз-
руха. Не можна було знайти роботу, люди голодували, не було са-
мого необхідного. А талановитого юнака тягло до навчання. Він
вступив до Катеринославського університету, де вчився спочатку
на математичному, а потім на юридичному факультетах. Також він
був слухачем лекцій в інституті народного господарства, вчите-
лював у Катеринославі, Павлограді. Та через матеріальну скруту
майбутній письменник міг навчатися у лише уривками.

З 1921 року В. Підмогильний знаходився у Києві. Місто було
обезлюднене – хто міг рятувалися від голоду і холоду по селах. В.
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Підмогильний також виїхав із міста. Доля привела його у Ворзель
– тут він знайшов собі роботу вчителем української мови та полі-
тосвіти у ворзельській школі, яка тоді називалася трудовою. Піз-
ніше письменник із теплотою згадував про цю свою роботу. "Діти...
Від них залежить доля Батьківщини" – часто повторював він. У не-
великі проміжки часу, вільного від учителювання, Валер’ян Під-
могильний займався письменством. В цей час виходять друком
його твори "Остап Шаптала", оповідання "Собака" та деякі інші.
Валер’ян Підмогильний перебував у Ворзелі до осені 1923 року.

Молодий письменник оселився на квартирі у будинку Портно-
вих по вул. Великого Жовтня, 56. У цьому будинку жили дружина
(до заміжжя – Портнова) і діти відомого авіатора Г. Г. Горшкова.
Олег Георгійович Горшков (син Г. Г. Горшкова), якому тоді було
10 років, згадує, що, коли в сім’ї бували гості, їхній квартирант
Валер’ян виходив, слухав гру на піаніно, сміявся із епіграм, які
складалися про загальних знайомих.

Портнови товаришували із ворзельським священиком І. Чер-
вінським та його дітьми Іваном та Катериною, які були акторами
Київського українського музично-драматичного театру. Саме у
цьому будинку познайомився Валер’ян Підмогильний із своєю
майбутньою дружиною – актрисою Катериною Червінською. Усіх
дивувала їхня закоханість, адже вони були зовсім різними: вона –
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жвава і граціозна, а він –
мрійливий і зосереджений,
спокійний. Згодом молоді
люди оженилися і осели-
лися у будинку священика
І. Червінського по вул. Ве-
ликого Жовтня, 33.

Вчителька Ворзельської
школи О. В. Бурко, за іні-
ціативи якої у школі було
створено музей Валер’яна
Підмогильного, разом із уч-
нями займалася досліджен-
ням життя і творчості
письменника. Наведемо
лише деякі вислови відо-
мих українських літерату-
рознавців, зібрані нею
щодо перебування В. Під-
могильного у Ворзелі.

"Час, прожитий у Вор-
зелі, був найщасливішим
ужитті Валер’яна Підмо-
гильного" – стверджує зем-
ляк письменника редактор
видавництва "Січ" Ю. В.
Пшеничний. Слушність цієї думки підкреслює й твердження кан-
дидата філологічних наук, старшого співробітника інституту НАН
України ім. Т. Г. Шевченка Р. В. Мовчан: "...саме у Ворзелі до нього
приходить шалене кохання до доньки місцевого священика Кате-
рини Червінської, яке щасливо закінчується шлюбом. Через рік у
них народжується син Роман".

За свідченням науковця О. Овчаренка у Ворзелі похований
батько письменника, який приїздив до нього у гості і раптово
помер, проте місцезнаходження його могили невідоме.

Зберігся один-єдиний лист, який В. Підмогильний написав із
Ворзеля В. Поліщуку 2 грудня 1921 року. Він пише: "Взагалі, дай
мені картину сучасного літературного життя. Хоч я й близько
Києва, але од літературного життя одірваний страшенно". Отож
восени 1923 року молода родина Підмогильних переїхала до Києва.

На превеликий жаль творче життя письменника тривало лише
15 років. У 1934 році він був репресований владою. Одним із пунк-
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він був у 20-х рр. ХХ ст. Сучасний вигляд.



тів звинувачення було і його одруження із дочкою священика. До-
ведений до знесилення у застінках НКВС, він був у стані говорити
все, що від нього вимагали. Про це свідчать документи, що наво-
дяться у монографії В. О. Мельника "Валер’ян Підмогильний". За
рішенням виїзної сесії Військової колегії Верховного суду СРСР
В. Підмогильного та ряд інших письменників було засуджено до
позбавлення волі терміном на 10 років із конфіскацією майна, а зго-
дом, 3 листопада 1937 року розстріляно на Соловках разом із ба-
гатьма політично-неблагонадійними в’язнями, від яких влада
позбулася за рішенням Особливої трійки Ленінградського облу-
правління НКВС, якому підпорядковувався соловецький табір. Але
про це стало відомо лише недавно, а за офіційною версією В. Під-
могильний помер на Соловках у 1941 році від раку печінки.

Після суду дружина письменника Катерина Іванівна разом із
маленьким сином Романом, повторюючи подвиг дружин декабри-
стів, поїхала слідом за Валер’яном і оселилася неподалік від Со-
ловецького монастиря. Вона сподівалася бодай хоча б один раз
побачити свого улюбленого чоловіка. Але про побачення із засуд-
женими не можна було навіть і думати. Ні на що більше не споді-
ваючись Катерина Іванівна все одно залишалася на Соловках.
Одного разу вона стояла на березі моря і вдивлялася у мури мона-
стиря-в’язниці: може десь промайне обличчя улюбленого чоло-
віка? Раптом її очам відкрилося жахливе видовище. На пліт
загнали велику кількість зв’язаних арештантів, прив’язали їх, від-
тягли пліт у відкрите море і кинули на волю хвиль. У такий звіря-
чий спосіб, щоб не витрачати зайвих набоїв для розстрілу,
страчували тоді людей на Соловках.

Про чоловіка нічого не було чутно, і через деякий час Катерина
Іванівна переїхала на помешкання поблизу Осинівського рудника
Томської залізниці, де працював її брат, репресований у 1929 році.
Навесні 1936 року вона переїхала до Алма-Ати, де перебувала під
час Великої Вітчизняної війни. Після перемоги Катерина Іванівна
повернулася до Києва, де невздовзі помер її син, який на той час
уже був студентом Київського медичного інституту.

Видатний письменник залишив після себе кілька збірок опо-
відань та повістей, два романи і чимало перекладів із французької
класики (Вольтер, Дідро, Гюго, Бальзак, Мопасан, Франс). Безпо-
середньо у Ворзелі були написані оповідання "Іван Босий" та
"Проблема хліба".

Валер’ян Підмогильний символічно похований на Байковому
кладовищі у Києві.

Поряд із парадним входом до Ворзельської школи, де вчите-
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лював видатний письменник, відкрито меморіальну дошку на його
честь, а у самій школі у жовтні 1993 року завдяки наполегливій
пошуковій роботі учнів під керівництвом вчительки О. В. Бурко
та за підтримки директора школи В. С. Гусевика було відкрито
шкільний літературний музей "Світлиця Валер’яна Підмогиль-
ного". Тут можна переглянути унікальні фотографії, документи,
публікації про видатного митця, дослідження його творчості.

Матеріалами шкільного музею користуються науковці, сту-
денти київських ВУЗів та школярі, які досліджують творчість В.
Підмогильного. Зокрема, десятикласниці М. Гапоненко та Ю Го-
лолваченко під керівництвом доктора філологічних наук, завіду-
вачки відділом Інституту української мови Л. О. Ставицької
досліджують теми: "Функціонування термінів у тексті роману В.
Підмогильного "Місто" та "Іншомовна лексика у романі В. Під-
могильного "Місто". Звертався до матеріалів музею і відомий
письменник, заступник голови Київської організації Національної
спілки писменників України Ю. Д. Бедзик, який опублікував спо-
гади про сина В. Підмогильного – Романа – у тижневику "Зеркало
недели" та у збірці "Нащадок степу".

У публікації використано спогади Находової Д. Ф.

Соколенко О. Г. 
З книги: Ворзель. Сторінками столітньої історії. – К.: ЕКМО. – 2005
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Перебування В. Підмогильного у Ворзелі.
За спогадами очевидців, Київ у 1920 – 1922 роках був обез-

люднений від голоду й холоду. Зупинилися фабрики й заводи,
електрична станція, не працювали транспорт, водогін. У студент-
ських аудиторіях викладачі та слухачі сиділи при каганцях, у шап-
ках і пальтах. Науковці відкладали свої рукописи й ішли найматися
на фізичну працю. Хто міг, рятувався переїздом у підкиївські, чи
й дальші села, щоб перебути лиху годину... У зв’язку з матеріаль-
ним становищем В. Підмогильний мусив піти з університету. Він
виїхав за 36 км від Києва до містечка Ворзель, де знайшов заробі-
ток викладача української мови та політосвіти у трудовій школі.
Оселився на квартирі неподалік залізничної станції в будинку, що
належав сім’ї Горшкових.

Валер’ян Підмогильний любив дітей. Деякий час він вчителю-
вав у Ворзелі й пізніше говорив: "Жалкую, що залишив цю про-
фесію". Він з запалом розповідав про свого роботу, згадуючи
учнів, ту приємну відповідальність, яку відчував, навчаючи дітей.
В. Підмогильний часто повторював: "Діти... Від них залежить доля
Батьківщини".

Прізвище його викликало жартівливі репліки у дітей: "Краще
було б "Надмогильний". А сусідський хлопчик якось вигукнув:
"До вас іде Петро Могила!" та розсміявся. 

Одного разу Григорій Косинка жартома запитав:
– Друже мій, може, ваше прізвище походить від Петра Могили?
– Що ви, Григорію! Моє " Під" не годиться навіть і в підметки

такого велета.
"Ми згадали, – пише дружина Григорія Косинки Тамара

Мороз-Стрілець, – той хлопчик був присутній, коли Валер’ян роз-
повідав, як він з учнями Ворзельської школи (де вчителював) був
на екскурсії у Лаврі. Згадуючи Петра Могилу, Валер’ян з Григо-
рієм досить довго обмінювалися відомостями про нього. В той час
Валер’ян говорив:

– Тільки тоді відчуваєш велич часу, в якому живемо!
Від осені 1921 до 1923 року письменник: "…волею-неволею

вчи-телює у трудовій школі... та, наскільки дає йому часу сучасне
важке становище вчителя на Україні, займається письменством",
– згадує В. Верниволя.

"Але до педагогічної діяльності письменник, очевидно, по-
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кликання не мав (згадаємо оте "волею-неволею вчителює в тру-
довій школі", як сказав В. Верниволя – відомий український лі-
тературознавець і мовознавець, що писав під псевдонімом Василь
Сімович, – свої дані, очевидно, брав таки від самого В. Підмо-
гильного, хоч і в його нотатці є ряд неточностей)", –  пише   В.
Шевчук.

Згадуючи свого вчителя, мешканець Ворзеля Олег Георгійович
Горшков, якому тоді було 10 років, розповів, що коли в домі зби-
ралися гості, квартирант Валер’ян виходив до них, слухав гру на
піаніно, сміявся з епіграм, котрі складали гості про своїх знайо-
мих. Приміром, такого типу: " Кто изящен, как полено? Это Уди-
нец  Елена".

Сім’я Горшкових дружила із ворзельським священиком Чер-
вінським та його дітьми. Саме тоді й познайомився Валер’ян Під-
могильний з його донькою, молодою актрисою Катериною
Червінською. На той час вона брала участь у виставах ворзель-
ського аматорського театрального гуртка. Усіх дивувало: що ж
притягувало таку граціозну, жваву маленьку актрису і мрійливого,
зосередженого, спокійного юнака? Одруження з донькою свяще-
ника, народження сина Романа, як твердить літературознавець
В. Мельник, згодом стане "компроматом " для слідчих. І досі
стоїть у Ворзелі той будинок, де мешкало молоде подружжя.

За свідченням науковця О.І. Овчаренка, у Ворзель приїздив
батько письменника і чомусь тут навіки спочив. Про причини до-
відатися неможливо. Місцезнаходження його могили не відоме.

"Вже на початку 1922 року ім’я і твори В. Підмогильного в га-
лицькій, а особливо в еміграційній пресі мали чималу популяр-
ність", – зауважує Г. Костюк. З ворзельського доробку маємо два
оповідання: "Іван Босий " та "Проблема хліба ". У Ворзелі пись-
менник знову відчуває ту саму провінцію, яка "переслідувала"
його вдома, і відірваність від літературного мистецького руху. Цей
висновок можна зробити на основі віднайденого листа, адресова-
ного В. Підмогильним своєму другові В. Поліщуку з Ворзеля.

Наводимо копію цього листа, у якому йдеться про Ворзель.

" 2/ХІІ.21.
Друже, прохаю тебе написати мені листа про себе самого й про свою

працю. Ще краще, якби приїхав до мене у Ворзель, найліпше на другий
день Різдва. Потяг іде о восьмій годині ранку, а ввечері ти міг би
повернутися назад. Дуже радий був би тебе бачити, а до Києва їхати не
хочеться. Отже, чекатиму тебе на другий день Різдва. Коли вийдеш з
потягу, запитай дачу Власової (недалеко станції), а там – мене. Проїзд
туди й назад коштує 2000 крб. Коли можливо, привези мені "Вир" та
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"Жовтень". Якщо не приїдеш, то напишеш листа: згадай про справу
надрукування "Шаптали" в "Шляхах мистецтва". Взагалі, дай мені
картину сучасного  літературного життя, одірваний страшенно. Адреса:
ст. Ворзель, Києво-Ковельської залізниці, Ворзельська трудова школа,
вчителеві Підмогильному. Напиши, як моя "Таїс".

Валер’ян.
пос. Ворзель.
Марку прикладаю. Та дивись, не полінуйся написати або приїхати.

Проте, боюся, а чи не загордився ти. Ти маєш до цього нахил, але, мені
здається, до мене його не варто виявляти".

Невгамовний В. Поліщук справді навідався у Ворзель. Захопив
із собою останній доробок друга й подався прилаштовувати в хар-
ківському збірнику " Жовтень", що вийшов у листопаді, опові-
дання "Собака", а повість "Остап Шаптала " тоді ж з’явилася у
журналі "Шляхи мистецтва ". З огляду на це родина Підмогильних
переїздить до Києва і поселяється у будинку з колонами на розі
вул. Великої Житомирської.

Дружина В. Підмогильного Катерина Червінська – 
жінка-страдниця
Нелегко склалося подальше життя дружини та сина письмен-

ника. Вони зазнали цькувань і переслідувань як родичі "ворога на-
роду". Це й звело їх передчасно у могилу.

8 червня 1934 року ЦВК СРСР прийняв постанову, за якою пе-
редбачалося покарання для членів сімей політично засуджених.
Найрідніших людей могли покарати також засланням до 8 років
навіть за умови, що вони не лише не сприяли тій зраді, а й нічогі-
сінько не підозрювали про неї. Тож не дивно, що після ульріхівсь-
кого суду Катерина Іванівна з сином одразу зникла з Києва. 

Разом із маленьким сином Романом, повторюючи подвиг дру-
жин декабристів, Катерина Іванівна поїхала слідом за Валер’яном
і оселилася неподалік від Соловецького монастиря. Вона сподіва-
лась хоча б один раз побачити свого улюбленого чоловіка. Але про
побачення із засудженим не можна було навіть думати. Ні на що
більше не сподіваючись, Катерина Іванівна все одно залишалася
на Соловках. 

Одного разу вона стояла на березі моря і вдивлялася у мури
монастиря- в’язниці: може десь промайне обличчя коханого чоло-
віка? Раптом її очам відкрилося страшне видовище. На пліт за-
гнали велику кількість зв’язаних арештантів, прив’язали їх,
відтягнули пліт у відкрите море і кинули на волю хвиль. У такий
звірячий спосіб, щоб не витрачати зайвих набоїв для розстрілу,
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страчували тоді людей на Соловках. На мить Катерині Іванівні зда-
лося, ніби серед них вона побачила й свого чоловіка…

Та про Валер’яна нічого не було чути, і через деякий час Ка-
терина Іванівна переїхала на помешкання поблизу Осинівського
рудника Томської залізниці, де працював її брат, репресований
1929 року. Навесні 1936 року вона переїхала до Алма-Ати, де пе-
ребувала під час Великої Вітчизняної війни. 

Усі ці роки десь на дні зболених стражданнями душ, дорослої
і дитячої, жевріла крапля віри у відновлення справедливості, у
вимріяну зустріч. Лише крапля. Бо під осінь 1937 року ті споді-
ванки обернулися глухою невідомістю: урвалося будь-яке листу-
вання, поверталися назад невеличкі посилки із зіпсованими за
таку тривалу дорогу харчами. Пояснювалося це начебто посилен-
ням суворого режиму на Соловках аж до перетворення табору у
в’язницю, а ще можливою війною з Фінляндією. Але не віднови-
лися зв’язки й після Великої Вітчизняної, коли Катерина Іванівна
з Романом повернулися до Києва. Хлопець тяжко переніс десять
років середньоазіатського клімату. Студентом Київського медін-
ституту пішов він з життя, до останніх днів сподіваючись хоч на
хвилину зустрітись з батьком...

Ось така доля: ні чоловіка, ні сина, самотня старість... Та друзі
по нещастю розраджували, нагадували, що опускати руки не слід:
треба зняти ганебне тавро зі світлих імен митців, готувати видання
їхніх творів. Незабаром Катерина Іванівна одержала ще документ,
датований 14 грудня 1956 року за № 0034/ 35. Це була довідка про
перегляд справи В. Підмогильного. Жінку повідомили про те, що
розгляд справи припинено.

Отже, була ще якась постанова 1937 року? Та Катерина Іва-
нівна не надала цьому великого значення, адже назад нічого вже
не повернути. Потрібно жити. Жінка знову ожила в сподіваннях:
керівництво Спілки письменників – М. Бажан, Ю. Смолич – то ж
друзі Валер’яна по Харкову! Держлітвидав України уклав тоді
угоду на видання творів В. Підмогильного обсягом до 35 авторсь-
ких аркушів.

Рукопис треба було подати на початку 1957 році. Катерина Іва-
нівна вся поринула у роботу: розшукувала збірки оповідань, жур-
нали з першопублікаціями, все те в кількох примірниках
машинопису, вичитувала тексти від помилок...

Врешті товстелезні папки рукопису лягли на стіл редактора ви-
давництва. Але, мабуть, надто тяжка судилася дорога і далі цій
жінці. Саме тоді вийшла й двотомна академічна "Історія українсь-
кої літератури".
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На Радянській Україні твори майстра виявилися небажаними
й після реабілітації. Вони виходили в Америці, Франції, Польщі,
але не в себе вдома. Дружині не судилося їх побачити – померла
1962 року. Лише наприкінці того десятиліття журналісти-аматори
з Дніпропетровська пробили туманну стіну оточення, згадавши
добрим словом свого видатного земляка у місцевій пресі. Спогади
про В. Підмогильного опублікували Т. Мороз-Стрілець та
Ю. Смолич у серії "Розповіді про неспокій". І тільки у наші дні
видавництва знову зацікавилися ім’ям Валер’яна Підмогильного.

З дослідницької роботи 
учениці 11 класу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. 

художнього профілю №1  ім. А.С. Макаренка
Сороки Катерини

2008 р.
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Мысленно увидеть далекий берег детства – это почти то же
самое, что вернуться в него. В связи с приближающимся юбилеем
Валериана Пидмогильного я как-то почти зримо увидел свое дет-
ство, мой родной Харьков и самое главное – окутанный туманом
грусти писательский дом «Слово».

Спасибо за это моему другу Леониду Череватенко. Напомнил
мне о доме «Слово» в дни подготовки к 100-летнему юбилею пи-
сателя-мученика Валериана Пидмогильного. Мы сидели в каби-
нете Леонида Васильевича (он – председатель Киевской
писательской организации) и разговаривали о делах нашего цеха.
И вдруг он говорит мне: «Вы знали Пидмогильного?» – «Сына его
знал», – ответил я. «А отца его, Валериана Петровича? Они же с
вашим отцом были ровесниками». «Да мне тогда было только де-
сять лет, когда его арестовали. Зато с сыном его Романом мы каж-
дый день играли в футбол». «Сын давно умер, отец погиб на
Соловках, – вздохнул Леонид Васильевич, и глаза его наполнились
болью. – Написать бы о них нужно. Если можете, Юрий Дмитрие-
вич, возвратитесь на время в ваше детство».

Слава Богу, подумал я, дом «Слово» еще жив. Вернее – живо
еще мое детство, мои воспоминания, полузабытые имена: Ромка
Пидмогильный, Тарас Божко, Вовка Донченко, Тарас Маненко.
Как же давно это было! Мы бегали, как ошалелые, во дворе,
устраивали свои детские разборки, орали на всю Шатиловку, и так
тогда все было безоблачно, таким прекрасным казался нам мир. И
ничто не предвещало беды. Не знали мы, что большинство наших
родителей погибнет от рук энкаведистских палачей, что в город
придут немцы и вдоль Сумской улицы будут висеть на балконах
казненные харьковчане (после убийства радиоуправляемой бом-
бой гитлеровского гауляйтера фашисты повесили и расстреляли
до 20 тысяч невинных жителей).

Перед войной жизнь казалась нам очень доброй, устоявшейся
и мирной. Мы, ребятня дома «Слово», действительно были
охвачены счастьем бытия. Правда, кое-что заставляло задумы-
ваться. Однажды Ромка Пидмогильный (по-уличному просто Ром-
чик) потерял сознание во время игры «в казаков-разбойников», и
мы вместе с сыном Натальи Забилы Демой Божко привели его

ДОМ ПЕЧАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕРИАНА ПИДМОГИЛЬНОГО

Юрий Бедзык
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домой, и там дядько Валериан дал нам за это по липкой конфете.
Сахару тогда почти ни у кого не было. Наступал 33-й год, и в город
постепенно вползал голод. Скорее даже не сам голод, а его пред-
вестники.

Первой ласточкой было урезание отпускаемых обедов в писа-
тельской столовой (что размещалась в квартире Мюллеров, на пер-
вом полуподвальном этаже пятого парадного). На семью, какой
бы она ни была, – не больше двух скудных обедов. И хлеб строго
по карточкам. Два тоненьких ломтика на человека. Мы, дети, еще
не понимали происходящего и по-настоящему почувствовали это
только в мае 33-го.

Как-то Ромчик заскочил ко мне в воскресенье утром с кожа-
ным футбольным мячом. «Пойдешь?» – с трудом переводя дыха-
ние, спросил он. Вообще он был слабеньким мальчиком. Ему бы
в гамаке качаться, а не в футбол играть. Но он среди нас был
самым азартным любителем мяча. И мы побежали во двор.

А в десять часов произошло нечто ужасное. Помню, еще не
успела матуся (так называли все ребята мою маму) позвать меня
на завтрак, как во двор вкатился задом грузовой автомобиль, тихо
и как-то очень неожиданно. На ступеньке его стоял, держась за
дверцу, милиционер в фуражке с красным околышем. Грузовик
подкатил к первому парадному и замер. Стали собираться люди,
в большинстве возвращающиеся с Сумского базара женщины.
Через некоторое время из парадного выскочил милиционер и сде-
лал кому-то знак рукой. На грузовике сразу же отбросили задний
борт, грузовик тронулся с места и подкатился вплотную к самой
двери. Мы замерли. Что-то ожидалось недоброе. И из темного па-
радного вышли Иогансен, Бедзик, Пидмогильный, Смолич, еще
кто-то (уже точно не припомню), неся на плечах матрас, а на нем
мертвого, с пожелтевшим лицом Мыколу Хвылевого. В глаза мне
бросились две приклеенные накрест бумажные полоски на его
виске и струйка запекшейся крови. Мы совсем окаменели. Взревел
мотор, машина тронулась и выехала со двора.

Вечером к нам пришел Пидмогильный, и они с отцом о чем-
то долго беседовали в кабинете. Ведь застрелился их товарищ, со-
вершенно советский человек, в прошлом – чуть ли не герой
гражданской войны, и вот его нет. Видимо, и отец, и Валериан
Петрович сразу же почувствовали наступающую грозу, лично для
них страшную и почти неизбежную.

Отец был родом из Западной Украины, «лемко», и знал, что
после процесса над СВУ (Союзом визволення України) ему едва
ли поздоровится. А у Пидмогильного дела были еще хуже.



Незадолго до этого в Москве состоялся пленум Союза писате-
лей. На нем рьяный приспособленец В. Коряк, ведущий критик
ВУСППУ (так называемого союза пролетарских писателей) вы-
ступил фактически с призывом к расправе над украинской лите-
ратурой: «Нам тяжело! – кричал он с видом гибнущего человека.
– Мы задыхаемся. И если у нас не будет международных, так ска-
зать, всесоюзных связей, будет очень плохо!» Эти истерические
выпады энкаведистского провокатора присутствовавший там Ста-
лин понял, как и надлежало: мол, заберите нас, украинцев, под
свою московскую руку! Мы сами ни на что не способны.

Через какое-то время вождь устроил в краснозвездной новое
совещание украинской литературы и на одной из встреч выступил
сам. Наверное, готовясь к коллективизации, хотел принюхаться,
чем они дышат, эти украинские литераторы. Недаром из его уст
прозвучали угрожающие слова о том, что украинские писатели
«национально агрессивные», и предостерегающе добавил, что
«необходимость приторможения – очевидна». Правда, тогда в
Москву были еще милостиво приглашены и М. Хвылевый, и М.
Кулиш, а также О. Вышня и П. Тычина.

Но через два года разразился ужасающий по своему цинизму
процесс над СВУ, первый серьезный удар по украинской литера-
туре и украинизации вообще. Выступая на процессе (до вынесе-
ния приговора), государственный обвинитель Лев Ахматов с
угрожающими нотками в голосе предупредил остальных, еще не
арестованных писателей, что С. Ефремов, мол, хотел вовлечь в
СВУ многих своих единомышленников, а именно: Пидмогиль-
ного, Косынку, Осьмачку, Антоненко-Давыдовича.

И вот самоубийство М. Хвылевого. Добровольно ушел из
жизни. Другого выхода у него, пожалуй, не было. Отец после
войны рассказывал мне, что за несколько часов до смерти Хвыле-
вый пригласил к себе на чай М. Кулиша, Ю. Смолича, И. Иоган-
сена, Д. Бедзика и с болью в голосе сказал им: «Кажется, мне
точка». Он оставил друзей в столовой, вышел к себе в кабинет и
нажал на курок.

Мысленно возвращаясь в май 1933 года, я словно заглядываю
в души наших родителей: и Пидмогильного, и отца. К ним уже под-
крадывался биологический страх, чувство полной безысходности.
Особенно это касалось Валериана Петровича. Он знал, что энка-
ведисты взяли его на прицел. В конце 20-х годов он издал большой
роман «Город», произведение действительно европейского уровня.
С. Ефремов назвал его оригинальным явлением украинской лите-
ратуры, где впервые широко затрагивались национальные про-
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блемы. «Город» стал чуть ли не первым романом про украинских
парней и девчат из села, произведением, в котором автор честно
сказал, что молодежь стремится покинуть опостылевшую, голод-
ную деревню и перебраться в город (как главный герой Степан Рад-
ченко). Московские критики сразу же дали ему резко негативную
оценку. В «Литературной энциклопедии» он был прямо назван
«вражеским» и «антисоветским». Мол, в нем «отражены буржуаз-
ные, интеллигентские настроения периода НЭПа… проводится ха-
рактерная для Пидмогильного фаталистическая философия
пессимизма и скептицизма в отношении социального прогресса и
перспектив пролетарской революции». А в газете «Правда» по-
явился отзыв какой-то группки литераторов-критиков из журнала
«Рост». Эти копнули еще глубже, заявив, что «…автор на протяже-
нии всего романа ведет своего героя Степана Радченко по задвор-
кам городской богемы, копаясь в узкоиндивидуалистических
переживаниях героя. И город Пидмогильного – город люмпен-про-
летариата. Книга Пидмогильного – книга упадническая».

Так, дорогой читатель, начиная статью воспоминаниями о
своем радужном детстве, я невольно поранился об острые шипы.
Что ж, всякого приходилось насмотреться, многое пережить. Но
жизнь была жизнью, особенно для нас, малолеток, и дом «Слово»
оставался единственным пристанищем тепла и утешений. Это мы
особенно почувствовали с приходом свирепого голода. Беда каза-
лась вселенской. С массовыми смертями, скудной едой, тяжелыми
предчувствиями и страхами. Правда, не могу сказать, что в писа-
тельских семьях было совсем плохо. Да, было тяжело, но власть
все же старалась понемногу подкармливать литераторов. К слову,
Валериан Пидмогильный взял на себя в тех условиях очень труд-
ную миссию. Он был одним из инициаторов создания в «Слове»
специальной писательской столовой (что спасло многих от настоя-
щих бедствий). Валериан Петрович не жалел для столовой ни сил,
ни времени. У него были связи в селах, он часто туда ездил, искал
помощь у приятелей, что-то закупал, выменивал, делал запасы, и
мы с ним чувствовали себя как за каменной стеной.

Летом 33-го, когда на харьковских улицах появились первые
голодающие, синюшно-желтые, с опухшими лицами и ногами
люди, Валериан Петрович как-то зашел к нам, неся в охапке двух
белых кур. Чернобровый Валериан Петрович стоит на пороге го-
стиной, прислонившись к косяку двери, и как-то по-особенному
смущенно улыбается:

– Уважаемая Марта Ивановна, предлагаю открыть на вашем
балконе первую городскую птицеферму. Там внизу стоит колхоз-
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ный грузовик, продают по небольшой цене вот такое богатство.
Покупайте, пока не поздно, уважаемая Марта Ивановна.

Во дворе около машины действительно толпились люди чуть
ли не со всего дома. Валериан Петрович, взобравшись наверх, стал
помогать худенькой деревенской тетке продавать живых кур.

Кто знает, может, благодаря Пидмогильному мы пережили то
голодное лето 33-го более-менее терпимо. Во всяком случае, ку-
риное кудахтанье раздавалось на писательских балконах до позд-
ней осени.

В то время каждая писательская семья имела домработницу. В
основном это были молоденькие девушки из сел, трудолюбивые,
скромные, готовые на всякую работу. У нас жила крепко сбитая, с
яркими румянцами Галя, откуда-то из-под Охтырки. Успевала и за
хлебом сбегать в магазин, и меня в школу отвести (матуся опаса-
лась за мою жизнь, так как уже были случаи каннибальства). И
вдруг что-то с нашей Галей произошло: загоревала, притихла, пе-
рестала даже есть... Только слезы и тяжелые вздохи. В конце кон-
цов призналась матусе, что дальше не может так, тоскует, мол, по
маме в селе и просит отпустить ее. Скисла и домработница у Пид-
могильных. Хоть садись и плачь вместе с ними. Валериан Петро-
вич решил все по-человечески: «Может, им легче дома. На днях
предстоит поездка в Охтырку, отвезу их». Через несколько дней и
отвез. Вроде бы все забылось. Захлестнули домашние хлопоты, а
там и жизнь стала тяжелее. Наступил голодомор.

Однажды пришел Валериан Петрович в мрачном состоянии
духа, упал на диван и произнес чуть ли не со слезами:

– Митя, если бы ты знал, что я увидел сегодня на вокзале! Ми-
лицейские облавы! Вылавливают голодных мешочников из села.
Говорят, что были и случаи расстрелов пришельцев, чтобы не раз-
носили болезни и инфекцию. А наши высокочтимые гуманисты
расхваливают достижения нового колхозного строя. Какой ужас!
Какой позор!

– Об этом не напишешь, – сказал сдержанно отец.
– Нужно писать! – воскликнул Пидмогильный. – Пусть узнают

наверху, что творится. Там ведь не звери, а люди.
– Прошу тебя: не лезь на рожон, – попросил его отец. – Ты

забыл, как настороженно восприняло начальство твои первые но-
веллы, напечатанные в Праге и Берлине. Особенно рассказ «Иван
Босый».

Только теперь, когда мы завоевали государственную незави-
симость и можем свободно выражать свои мысли, я докопался до
некоторых «сомнительных» (с большевистской точки зрения) пер-
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воисточников литературной карьеры Пидмогильного. Положение
украинского села было крайне сложным и противоречивым. Укра-
инские селяне после Октября все больше разочаровывались в
большевистской власти. Эта власть просто-напросто обворовала
и обманула дядька. И прежде всего в земельном вопросе. Больше-
вики, забыв обо всех обещаниях сельской бедноте, решением На-
родного комиссариата земельных дел Украины в 1919 году
отобрали у селян 65 процентов конфискованной у помещиков
земли. То есть ликвидировали фактически то, ради чего мужик
пошел в Красную Армию на стороне Ленина. Кровавым мечом по-
висла над крестьянами система продразверстки, дававшая возмож-
ность почти даром выгребать из крестьянских закромов весь хлеб.
В Украине откровенно насаждалась власть партийных чиновников
и бюрократов, проводилась линия на искоренение всего нацио-
нального, родного, исконно традиционного. Все это вылилось в
народные восстания и стычки с войсками (восставшим, правда,
приклеивали ярлыки «бандитов» и «махновцев»), которые сеяли
смерть и разорение в непокорных губерниях и волостях.

Разумеется, честный, темпераментный писатель Валериан
Пидмогильный не мог не отобразить в ранних произведениях тра-
гедии своего народа. А так как их не торопились печатать «свои»
издательства и газеты, они стали публиковаться за рубежом: в
Праге и Берлине (1923 г.). И уж, конечно, наша критика не преми-
нула нанести по ним самый беспощадный удар.

Отец мой чувствовал приближение развязки и поэтому просил
своего друга:

– Валериан, поберегись! (Имею право так писать, опираясь на
отцовы письма и дневники. – Ю. Б.) Ты, наверное, забыл, какой
вой подняли наши критики после опубликования в 1923 году В.
Винниченко и М. Шаповалом в их пражском журнале «Нова
Україна» твоей новеллы «Иван Босый». Ты забыл, что твой герой,
странствующий пророк Босый бросал довольно дерзкие обвине-
ния нашей власти: «Старые люди, бабки и деды, сердца которых
не могли вместить современного зла… призывали беду на детей
антихриста, на коммунистов, которые повели брата на брата».

Надо отдать должное мужественному, порой способному на
отчаянные поступки характеру Валериана Петровича. Пидмогиль-
ный решился на смелую публикацию еще одного идейно «сомни-
тельного» произведения, а именно рассказа «Из жизни дома».
Возможно, впервые в нашей литературе здесь откровенно шла
речь о массовом голоде в Украине. Собственно, в фабульном
смысле структура новеллы зиждилась на довольно распростра-
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ненном факте, известном даже нам, жителям дома «Слово» – на
том, как в одном из домов общественность устроила столовую для
спасения жителей района. Из уст рассказчика прозвучала и мысль
о недопустимости социального разделения людей в тяжелый час
народного бедствия. Смелая, отчаянно смелая мысль, как на то су-
ровое, политически абсурдное время. В новелле шла речь об очень
«сознательном» начальнике жека, который решил выселить из
комнаты (ради устройства столовой) пожилую женщину непроле-
тарского происхождения. Его решение опротестовал председатель
ревизионной комиссии, заявивший, что к таким людям (т. е. клас-
сово чуждым) следует проявлять хотя бы толику снисхождения, а
не выбрасывать их на помойку, как мусор. И сразу же получил в
ответ «классово сознательную инструкцию»: «Трудящихся я бы
не переселял в подвал. А Веледницкая, если хотите знать, соци-
альный отброс! Дочь царского сенатора, разъезжала всю жизнь по
заграницам без цели и без дела… Ее давно нужно было выселить,
как элемент нетрудовой и классово враждебный».

Времена голодомора закончились для Валериана Пидмогиль-
ного более чем печально. Его новеллы сразу же были внесены в
реестр «вражеских», что подтолкнуло всех официальных критиков
чернить их, как самый яркий пример «буржуазного шкідництва».

К тому же нашим семьям пришлось пережить неприятности
из-за уехавших в село домработниц. А было так. Мне, хлопцу, за-
помнилось все как горькое, личное воспоминание.

Однажды утром в нашу квартиру позвонили. Матуся пошла от-
крывать. Глянула и отшатнулась. Перед ней стояла наша Галя. От
ее былой пышнотелости и следа не осталось. Это был живой труп,
с опухшим лицом, узенькими щелочками глаз и едва шевелящи-
мися, потрескавшимися губами. Галя, давясь слезами, попросила:

– Матусенька, возьмите меня назад… Мама померлы… и бра-
тик помер. А я жить хочу…

Но куда ее было брать теперь? Мы сами едва перебивались с
хлеба на воду, кур давно поели, столовая закрылась. У матуси сжа-
лось сердце, она обняла девушку, завела ее в кухню, усадила. Дала
ей поесть, что удалось собрать. Приготовила и узелок в дорогу. Но
больше, донечка, мы не можем… Прости, родная!

Родители позвонили Пидмогильным. Как быть? Оказалось, что
и их девушка приехала вместе с Галей. Сидит на кухне, рыдает.

– Только оставить ее я не могу, – сказал Валериан Петрович.
Где нам денег взять на лишнюю пайку? Меня же теперь почти не
печатают. – И после короткой паузы спросил:

– Кто-нибудь видел вашу Галю?
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– Только Валя Чистякова, – ответила матуся. Валентина Чи-
стякова, жена Леся Курбаса, была верной маминой подругой. – А
что, Валериан Петрович?

– Пусть ваша дивчинка сидит в хате, не выходит. А то меня
уже Коряк обвинил, что я выбросил свою служницю на смитнык.
Даже в статье об этом упомянул. Ну что ж, придется нести сей
крест до конца. В ближайшие дни я отвезу девчат в село. Мы им
уже не помощники.

Вскоре Валериан Петрович узнал от своего знакомого охтыр-
ского секретаря райпарткома, что наша Галя умерла. А домработ-
нице Пидмогильных повезло: успела уехать на Урал, где она и
спаслась у какого-то далекого родственника.

После войны отец рассказал мне о последних месяцах жизни
Валериана Петровича перед арестом:

– Что-то он уже предчувствовал. Только начал работу над боль-
шим произведением, еще и названия ему не дал. В рукописях Пид-
могильного она фигурирует просто как «Повесть без названия». О
чем эта вещь? О том, как невыносимо тяжело порядочному чело-
веку в нашем мире! Глубоко философская драма в прозе. Главный
ее герой прозревает от обыденной, стереотипной жизни, соприкос-
нувшись с двумя персонажами – физиком Пащенко, который вос-
принимает мир как сплошное нагромождение случайностей, и
художником-сибаритом Беспалько, приспособленцем и бесприн-
ципным утилитаристом, который исповедует «философию осла».
В повести явно прослеживались нотки философии экзистенциа-
лизма, нотки подспудного сопротивления действительности.

Работа над рукописью была последним художническим шагом
писателя. Осенью 1934 года он поехал в дом творчества для окон-
чательной доработки «Повести без названия». Отец сказал, что,
прощаясь с ним, Валериан Петрович пожаловался на материаль-
ные трудности. И еще вспомнил Юрия Смолича. При всей своей
казенности, Юрий Корнеевич вдруг проявил к Пидмогильному не-
ожиданную доброту и посоветовал ему выехать подальше из
Украины. «Как уехала ваша домработница. На Урал. Россия еще
многим спасет жизнь», – сказал Юрий Корнеевич. Говорил это,
очевидно, имея в виду какую-то информацию. В те дни в Киеве
арестовали Григория Косынку, друга и единомышленника Вале-
риана Петровича. Вместе с ним взяли также В.Мысыка, К.Буре-
вия, О. Блызька. Чувствовалось, что впереди новые аресты.

Декабрь 1934 года оказался для украинских литераторов воис-
тину роковым. 1 декабря в Ленинграде убили соперника Сталина
– Кирова. Явно с целью крупномасштабного наступления на тех,
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кто не желал мириться с расширением кровавой вакханалии по
всей стране. И уже 8 декабря в Заньковском доме творчества Пид-
могильному был предъявлен ордер на арест. Начинается след-
ствие. Следствие по обвинению в том, что на основании ст. 54-8
Уголовного кодекса УССР он является «участником контрреволю-
ционной террористической организации, которая ставила целью
организацию террора на руководителей партии». И наконец – суд
Военной коллегии Верховного суда СССР во главе с самим его
председателем, армейским юристом І ранга В. Ульрихом. Осудили
Валериана Пидмогильного на 10 лет заключения. А через какое-
то время, уже на Соловках, «тройка» приговорила его к расстрелу.

Он был несчастным человеком. Он был великим мучеником и
великим героем. Героизм его заключался в том, что несмотря на все
кошмары сталинизма, он не предавал своей веры, своего истерзан-
ного украинского народа. И считал себя счастливым. Он писал:

«Очевидно, есть люди, которые свою жизнь могут вспомнить,
как сплошную полосу радости. Есть люди, жизнь которых насы-
щена и радостями и печалями. Наверное, эти люди самые счаст-
ливые, потому что настоящее счастье может познать только тот,
что сталкивался с бедой.

Я оглядываюсь на пережитое. Где мои радости? Прожитая
жизнь, словно заболоченная дорога. Дорога, по которой не едут,
не идут, а бредут, с трудом передвигая ноги, не в силах сбросить
комья налипшей грязи. Уставший уже от первого шага и обесси-
левший от последующих, я ищу светлое пятно на пройденном
пути и не нахожу».

Мне печально, мне страшно вспоминать о Пидмогильном. И
все же хочется верить, что он был счастливым человеком. Бог не
мог лишить его ощущения своих ненапрасных деяний, пусть эти
ощущения мелькнули в его сердце хотя бы на одно мгновение...

В Ворзеле, где Валериан учительствовал, много сосен, и
школьники беззаботно смеются между соснами. Иногда они захо-
дят в 7-й класс (мемориальный кабинет Пидмогильного), и, при-
слушиваясь к их голосам, я будто слышу голос Валериана
Пидмогильного.

Тут его земля. Хорошая, добрая и печальная.
Зеркало недели

№ 4 (328) 27 января – 2 февраля 2001
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КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Народився у слободі Кантемирівка Богучарського повіту Во-

ронезької губернії (Східна Слобожанщина). Його батько був дріб-
ним купцем родом з Полтавщини, а мати – з Воронежчини. У сім’ї
було 8 синів і дочок. Спадкові сухоти  періодично забирали когось
із дітей. Мати була зайнята, тож Євген жив під опікою сестри
Ганни. 

Деякий час вчився у Воронезькій гімназії (виключений за
участь у нелегальних гуртках), пізніше – у Ростові-на-Дону, Боб-
рові (Воронежчина). 1918 року родина переїздить на Полтавщину
(с. Велика Богачка ), де Є. Плужник працює вчителем мови та лі-
тератури. Він вирішує спробувати свої сили як актор у мандрівній
трупі, а вже влітку 1920 р. від’їхав до міста Києва до старшої сес-
три Ганни, яка працювала лікарем-фтизіатром в медінституті, а її
чоловік – викладачем у ветеринарно-зоотехнічному інституті. Він
загітував вступити Євгена до цього інституту. Але через рік Плуж-
ник зрозумів, що це не його покликання. Він вирішує піти на про-
фесіональну сцену. 

З 1921 – у Київському музично-драматичному інституті ім. М.

ПЛУЖНИК
ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ

(ПСЕВДОНІМ – «КАНТЕМИРЯНИН»)

Український письменник, 
поет, драматург, перекладач.

Дата народження: 14 (26) грудня 1898 року
Місце народження: слобода Кантемирівка
Дата смерті: 2 лютого 1936 року
Місце смерті: Соловки
Громадянство: СРСР
Мова творів: українська
Рід діяльності: письменник, поет, драматург, 
перекладач
Жанр: п’єса, поезія, роман, оповідання, повість

Знімав квартиру у Ворзелі з серпня по грудень 1926 року.



Лисенка, де вчився у відомого тоді професора Володимира Слад-
копевцева разом із В. Строєвим та В. Осєєвою. Попри успіхи у на-
вчанні був змушений покинути його через туберкульоз. 

Ще під час відвідування лекцій він знайомиться зі своєю май-
бутньою дружиною Галиною Коваленко, яка навчалася на істо-
рико-філологічному факультеті ІНО (Інститут народної освіти).
Вони закохуються одне в одного і 12 жовтня 1922 року одружу-
ються. Дітей не мали. 

У другій половині 20-х років Плужник написав багато віршів,
які потім увійшли до його збірок. Та, раптом, у липні 1926 року,
коли дружина була на відпочинку, стан здоров’я письменника
різко погіршується: горлом пішла кров. Однак поет вижив («Ти
знаєш, якщо дуже захотіти, можна і не вмерти...»). Через місяць
лікарі дозволили нарешті відвезти хворого до передмістя, у
Ворзель, де зняли кімнату.

Там і перебував поет до глибокої осені, потім лікувався у
тубінституті, а навесні поїхав до Карасану. Відтоді двічі на рік
– в Криму або на Кавказі. 

Наділений даром передчуття, вразливою душею, Є.Плужник
не міг не передбачити трагічних наслідків суспільних деформацій
свого часу. Поет писав у своїх роботах про правду за що і був реп-
ресований.

4 грудня 1934 заарештований НКВС. Звинувачений у прина-
лежності до націоналістичної терористичної організації. Розу-
міючи неповоротність далі, на допитах не творив опору. У березні
1935 року виїзною Військовою колегією Верховного суду разом з
Г. Епіком, М. Кулішем, В. Підмогильним, О. Ковінькою та ін. за-
суджений до розстрілу. Згодом вирок змінено на довготривале та-
бірне ув’язнення на Соловках, де він помер від туберкульозу. Його
останніми словами були «Я вмиюся, пригадаю Дніпро і вмру». По-
хований на табірному кладовищі. Могила не збереглася.

Реабілітований у серпні 1956. Умовна могила – на Байковому
цвинтарі у Києві, 9 дільниця.

1943 року дружина Євгена Плужника Г. Коваленко емігрувала
до Львова, згодом до Німеччини і зрештою до США. Написала
спогади про поета. Її сестри Марія Юркова та Таїсія Коваленко
берегли пам’ять про поета та сприяли його реабілітації і переви-
данням.

Творчість
Літературну діяльність розпочав на початку 1920-х років. 1923

року під псевдонімом Кантемирянин з’являються публікації
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Плужника. Перші твори були під власним прізвищем опубліковані
1924 року. У літературу увійшов завдяки старанням Ю. Меженка,
який перший оцінив талант поета і привів його на засідання Ас-
пису. У жовтні 1924 року відбувається перший публічний виступ
поета в приміщенні Всенародної бібліотеки Української Академії
наук. Відтоді він став членом літературного угрупування «Ланки».
Поезію Є. Плужника високо оцінили М. Рильський, М. Зеров, М.
Бажан. Друкувався в журналах «Глобус», «Нова Громада», «Чер-
воний Шлях», «Життя й Революція».

У середині 1920-х років видав свої перші поетичні збірки
«Дні» (1926) і «Рання осінь» (1927).

Входив до літературних об’єднань «АСПИС» (1923–24),
«Ланка» та «МАРС». 

Працював разом з В. Атаманюком і Ф. Якубовським над «Ан-
тологією української поезії» (1930–1932). Перекладав «Невський
проспект» та «Одруження» М. Гоголя, «Похлібці» та «Злодії» А.
Чехова, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Дитинство» й «Отроцтво»
Л. Толстого, «Діло Артамонових» М. Горького, «Острів попеляс-
тих песців» Я. Кальницького, «Зруйновані гнізда» І. Кіпніса.

Плужник – автор збірки поезій «Рівновага» (1933, опубліко-
вано в Аугсбургу в 1948, в Україні – 1966), роману «Недуга»
(«Сяйво», 1928), п’єс «Професор Сухораб» (1929), «У дворі на пе-
редмісті» (1929), «Болото» (текст невідомий), віршованої п’єси
«Змова в Києві» («Шкідники», «Брати»). Останню мав ставити
театр ім. І. Франка (режисер Кость Кошевський) та «Березіль»
Леся Курбаса. Автор вірша у оповіданні Валер’яна Підмогильного
«Третя революція». Написав кілька сценаріїв для ВУФКУ, однак
фільми не були поставлені. Доля сценаріїв невідома.

Спільно з Валер’яном Підмогильним уклав словник «Фразео-
логія ділової мови» (1926, 1927). Заради заробітку робив мовну
редакцію «робітничих» письменників, зокрема, редагував «Роман
міжгір’я» І. Ле.

Література
Енциклопедія українознавства. У 10-х т. / Гол. ред. Володимир Кубійович. –

Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954–1989.  – Т. 6. – С. 2111.
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ЄВГЕН ПЛУЖНИК
Юрій Лавріненко

Дуже своєрідне місце посів Плужник у складній добі, коли сві-
жоджерельну течію молодого українського відродження почала
перекривати каламутна повінь північного тоталітаризму. Як у пе-
ретині цих двох різних стихій кристалізувалася оця чітка і ясна,
мов шляхетний камінь, індивідуальність? Вона світилася негасну-
чим внутрішнім світлом і вірою відродження, що відкривало «пре-
красний світ єдиний». І вона (індивідуальність) витворювала
протиотруту спасенного скептицизму і тоскної нудьги видющого
самотника проти мухоморного суспільно-духового розчину біль-
шовицької нівеляції і «колективізації» людини, забріханости і са-
мофальшування та спромоглася на протест проти тиранії поліцая
і догми. Велика віра великого скептика!.. А жив же Плужник без
найменших ілюзій і, між іншим, точно спророкував кінець своєї
долі в снігах далекої російської Півночі. Хворий на невигойну
спадкову туберкульозу поет виявив рішучість загубити все, крім
свого кредо і своєї індивідуальности.

Цей парадокс звертає нашу увагу на цілком своєрідну у Плуж-
ника здібність до інтроспекції – бачити самого себе на точно схоп-
леному тлі речей і явищ, і доби. Еспанський філософ
Ортеґа-і-Ґассет вважає здібність бачити самого себе рисою най-
вищих культурнотворчих можливостей людини. Може з цим
зв’язаний і філософізм поезії Плужника, і його замкненість у собі,
як у останній надійній фортеці.

Як і у випадку Свідзінського, зовнішня біографія Плужника
бліда, майже відсутня, тоді як внутрішньо, духово його коротеньке
життя було інтенсивне та багате. В цій замкненій немногословній
душі перетоплювався на вогні невідомости і болю велетенський
матеріял велетенської своїми зломами і наслідками доби. На 27
році життя Плужник міг певно сказати: Бачив життя до останнього
дна Сотнями ран!

Народився Євген Плужник 1898 року наймолодшим у чималій
селянській родині («Я – як і всі. І штани з полотна») в слободі Кан-
темирівській колишнього Богучарського повіту на Воронежчині.
Гімназію закінчив 1918 року в м. Боброві. Українська національна
революція потягла його до Києва, але по дорозі він мусив осісти
вчителем у селі Багачка Миргородського повіту на Полтавщині.
Учачи дітвору, він ще більше учив сам себе. Але самоосвіта не за-
довольняє його. Він їде до Києва, учиться у Ветеринарному інсти-
туті, – кидає; учиться в Театральному інституті ім. Лисенка, –



кидає. І надалі весь свій час, що лишався в нього після робочого
дня в редакції чи як перекладача, віддає літературній і самоосвіт-
ній праці. 1923 року Зеров залучає Плужника до Асоціації пись-
менників (АСПИС), що об’єднувала тоді всю «непролетарську»
літературу Києва. В 1924 році Плужник стає членом письменниць-
кої групи Ланка, яка 1926 року перетворюється на МАРС (Май-
стерня революційного слова). На чолі МАРСу, як раніш Ланки,
стояли такі «неупокорені», як Борис Антоненко-Давидович, Вале-
ріян Підмогильнии, Григорій Косинка. МАРС вважали за київську
неофіційну філію харківської ВАПЛІТЕ; обидві організації були і
громлені та ліквідовані одночасно (1928).

Писати Плужник почав на 25 році життя, друкуватися – на 27.
Його літературний шлях почався пізно. Він ішов повільно, але все
вгору і вгору, з кожною своєю поезією і книжкою підносячись ви-
соко над більшістю своїх сучасників. Широкі щаблі лежать між
його першою збіркою поезій «Дні» (Київ, в-во. «Глобус», 1926, 96
стор.), другою – «Рання осінь» (Київ, в-во. «Маса», 1927) і третьою
та останньою – «Рівновага» (Авґсбурґ, 1948, 64 стор.). «Рівновага»
писалася в дні московського геноциду на Україні (1928–35); за-
вдяки дружині письменника рукопис «Рівновага» був вивезений за
кордон та надрукований там 12 років після смерти поета.

Дебют Плужника не був «зелений». З першого ж свого кроку
він з’являється як поет вершинний, великий. Уже в ДНЯХ видно
його індивідуальність, як людини і як поета, з його вимовним ла-
конізмом і незбагненною мистецькою щирістю та логікою. Фахова
критика не без підстав назвала Плужника «найвидатнішим май-
стром імпресіоністичної поезії 20 сторіччя» (Володимир Держа-
вин. «Лірика Євгена Плужника. До десятих роковин смерти,
1936–1946». «Літаври», ч. З, червень 1947, стор. 54). Справді, деякі
риси імпресіонізму, як, наприклад, інтелектуальна гра на нюансах
емоцій, уникання дієслів, пуантилізм тощо, зразу помітні в поезії
Плужника; а сентенційно-афористичний жанр у нього розробле-
ний не менш, ніж, наприклад, у такого німецького майстра імпре-
сіоністичної прозової мініятюри, як Петер Альтенберґ.

Проте, є в Плужника і нетипові для імпресіонізму риси, як-от
прагнення до мужнього ясного погляду на явища, підкреслене оре-
чевлення чи конкретність образу, нахил до звичайної розмовної
прози, рівновага ритмічних і змислових елементів.

Та всі ті засоби Плужник не запозичив як цілісні системи, а
взяв їх, як окремі прийоми для власної оригінальної системи. Ім-
пресіоністичний засіб в нього, наприклад, не раз дає експресіоні-
стичний образ. Плужників поетичний лаконізм родиться із
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прагнення вилущити ядро, суть речі, дійти до найістотнішого, вир-
вати голу правду із лахміття масок і фальшу, здобути артистичну
природність і підняти весь дійсний вантаж свого дня і своєї доби.

А вантажем його був і поточний день, і вічність; і цілий «світ
єдиний», і приреченість глухої української провінції («сум світо-
вий в масштабі повітовім»), і топтана власним безвихіддям ти-
сячолітня страта українського селянства – «темного і босого» –
що прагне вирости на модерну основу нації, і трагедія молодого
українського відродження та людини, що прокинулася до життя в
кам’яному мішку московського тоталітаризму. Поет-філософ,
Плужник викриває протиріччя між метою і здобутком людини,
між справжнім сенсом людського життя і його нікчемними зов-
нішніми виявами: отим «музеєм дрібниць» і злочинів. У нього
було рідкісне відчуття простору часу – нового виміру, відчуття
таке гостре, що поет мусив говорити про «біль моїх хвилин».

Критики в СРСР і за кордоном любили говорити про скепти-
цизм, зневіру, втому і нудьгу Плужника. І справді, їх не одняти від
цього поета. Вони просто частина його долі. Тільки ж це не «за-
непадництво розбитої і гнилої буржуазії», як твердила більшо-
вицька критика. Ані блискучий «сплін» джентльмена, що все
бачив, усе пережив, усьому «знає ціну» і тому не має чого праг-
нути й любити. І вже зовсім нічого тут нема від «перекислої» сла-
бої внутрішньо вичерпаної натури. Це в основі той великий
«біль», та (мовляв Плужник) «мука свята» сковородинської і шев-
ченківської «духової людини», у яких звільняється, самостверд-
жується людина і нація, торуючи свій власний шлях життя.
Пригадаймо Плужників «Отченаш» із поеми «Галілей» – цю мо-
литву муки, віри і осанни «убієнним синам» українського відрод-
ження. Оце той ґрунт, на якому майстер лаконічного мистецького
слова здобув духову перемогу та оту, слушно відзначену крити-
кою, «небувалу в нашому письменстві ілюзію абсолютної природ-
ности», потрясаючу мистецьку щирість, визволення з-під тиранії
забріханства, «фрази» і «літературщини». Тому віриться Плужни-
кові також і тоді, коли в нього проривається скромне признання
своєї готовости поділити долю замученої людини своєї нації: «Я
такої смерти не боюсь!»

Остання збірка поезій Плужника «Рівновага» – це є документ
перемоги «духової людини», що серед какофонії доби знайшла
собі «тишу», душевну рівновагу, певність своєї правди, красу
«світу єдиного», серед загального розпаду – «міцний зв’язок між
днем біжучим і простором часу» (див. В. Порський. «Євген Плуж-
ник і його «Рівновага», передмова до згаданого вище авґсбурзь-
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кого видання «Рівновага», 1948). В одній із своїх останніх і кра-
щих поезій «Вона зійшла до моря...» Плужник несподівано вражає
читача такою антично-прозорою і гармонійною лінією краси, якій
позаздрив би і найбільший з неоклясиків. І такою палаючою по-
внотою «жаркої, важкої і повної квітки», повнотою сили – якій по-
заздрив би і найвищий майстер подібного типу образів Микола
Бажан. Як могло статися таке чудо у поета, якого дожирали сухоти
і на якого чигала смерть від руки варвара-окупанта, чудо – зрод-
жене у трупній атмосфері тотального голоду і терору?..

Плужник не є винятком серед тих своїх колеґ-сучасників, що
опинились у ролі казкового скрипаля, який упав у вовчу яму і про-
бував відкупитися від вовка своєю грою. Є і в нього вірш про Ле-
ніна. Одкуплювався він більше в своїх (слабших за його поезії)
прозових (роман «Недуга», Київ, 1928) і драматичних творах
(«Шкідники», «Професор Сухораб», «У дворі на передмісті»). Але
вовк боявся і був жадний знищити живу душу, серце, нчузу поета.

Зразу після розстрілу 28, серед яких були його друзі по Ланці
і МАРСу, Плужник потрапляє в чергову пачку призначених до роз-
стрілу. 25 березня 1935 року йому призначають кару смерти. В
присуді йому закидають і... «терор», до якого він мав хіба тільки
те відношення, що геніяльно затаврував його в своїх поезіях. Кара
була замінена на найдовший у той час термін каторги – 10 років.
В журналі «Наші дні» (Львів. 1943, ч. 11, стор. 8) був опублікова-
ний хвилюючий лист поета, написаний до його дружини в той
день, коли він довідався про заміну смерти на далекий концтабір.
Його, в останній стадії туберкольозу, вивезли в «телятниках» на
Соловки у Білому морі.

Семен Підгайний у своїй книжці «Українська інтелігенція на
Соловках. Спогади 1933–1941 (Новий Ульм, вид. «Прометей»,
1947, стор. 80) пише: «На острів привезли його умирати. Він не
міг уже працювати і ліг до соловецького шпиталю. З того шпиталю
на весні 1936 (точніше: 2 лютого. – Лавріненко,), не зважаючи на
всі спроби з боку української соловецької громади (в’язнів) йому
допомогти, його винесли мертвим. Могила Євгена Плужника на
Соловках – відома, бо з його смерти ГПУ не робило таємниці, як
це робилося, звичайно, в інших випадках».
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РЯДКАМИ ТВОРЧОСТІ

* * *
Я – як і всі. 
І штани з полотна... 
І серце моє наган... 
Бачив життя до останнього дна 
Сотнями ран!

* * *
От! І не треба ніяких слів! – 
За мовчанням вщерть зголоднів. 
Зійде колись велетенський посів 
Тишею вірних днів!

Ось і не треба газетних фраз! – 
Біль є постійно біль! 
Мовчки зросте десь новий Тарас 
Серед кривавих піль!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 9.

* * *
Для вас, історики майбутні, 
Наш біль – рядки холодних слів! 
О, золоті далекі будні 
Серед родючих вільних нив!

Забудь про надхненні свята, 
Що в них росила землю кров!
Мовчи, мовчи, душе підтята, – 
– Агов!

Якийсь дідок нудний напише, – 
Війна і робітничий рух...
О, тихше! – 
Біль не вщух!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 10.
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* * *
Уночі його вели на розстріл. 
Хтось тримав ліхтар, мов смолоскип. 
На неголенім обличчі гострі 

Волоски...

Віддалік, немов цілком байдуже, 
Офіцер димок цигарки плів. 
Тільки неба хмарний, темний кужіль 
Чув нудне і коротеньке – плі!

Відбулось. Мета моя далека, 
Я такої смерти не боюсь! – 
Зійде кров, немов всесвітня Мекка 
Для твоїх майбутніх синіх блюз!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 11.

* * *
Притулив до стінки людину, 
Витяг нагана...

Придивляйтесь, дітлахи, з-за тину, – 
Гра бездоганна!

Потім їли яєшню з салом, 
До синців тисли Мотрі груди... 
О, минуле! Твоїм васалам 
І в майбутньому тісно буде!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 15.
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* * *
Зустрів кулю за лісом. 
Саме там, де посіяв жито! 
За яким бісом 
Стільки було прожито!

Прийшла баба, поголосила... 
Невеличка дірка поміж ребер... 
Ну, звичайно, – краса і сила! 
Marche funebre!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 20.

* * *
...І ось ляжу, – родючий гній, – 
На скривавлений переліг...
– Благословен єси, часе мій! 
Навчи мене заповітів своїх!

Розцвітайте, нові жита!
– А на кожному колосі – мука моя... 
О, воїстину час ратай! 
Славословлю його ім’я.

Благословен єси, часе мій! 
О, жорстокий! І весь в крові!
– Це нічого, що я мов гній – 
Під посіви твої нові!

– Бо ось вірю, зросту колись, – 
І до когось вітрами, – жни!.. 
Серце, серце моє! навчись 

Тишини...

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 45.
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ІЗ ПОЕМИ «ГАЛІЛЕЙ»

– Нехай буде воля твоя, 
Часе мій, 
На землі натомленій цій! 
Комашинка маленька я 
На твоїй байдужій руці...

Ой, упали ж та впали криваві роси 
На тихенькі – тихі поля... 
Мій народе! Темний і босий! 
Хай святиться твоє ім’я!

Хай розквітнуть нові жита 
Пишним цвітом нової слави! 
Гей, ти, муко моя свята, – 
Часе кривавий!

Убієнним синам твоїм
І всім тим, 
Що будуть забиті, 
Щоб повстали в безсмертнім міті, 

Всім
їм

– Осанна!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 51–52.

ІЗ ПОЕМИ «КАНІВ»

(Кінцеві рядки)

Бо не дозволять мрійникам робити 
Якихсь купюр історія і дні – 
Випереджає ранкові огні 
Світанок тихий, тінями повитий. 
Але закон – це не причина скніти, 
І не джерело розпачу, о, ні! 
Спокійно мудрий стане у багні, 
Бо прийде час, коли себе омити. 
Це тільки учні, хворі і піїти 
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Завжди в сучасному такі смутні, 
Бо треба нервів дужих, щоб зуміти 
Відчути шовк в цупкому полотні, 
Щоб в смузі днів сіренькій і нудній 
Часів нових початок розпізнати – 
Коли в розлогах світових ланів 
Почне життя своє минуле жати! 
І, над колискою схилившись, мати 
Про час минулий творчости й руїн 
Візьме не раз таких пісень співати, 
Що, літ дійшовши, зрозуміє син 
І дні мої, і біль моїх хвилин – 
Усе, що ним колись земля боліла – 
І всю тебе, моя Вкраїно мила, 
Найнепомітніша з усіх країн – 
Мільйони сел серед німих долин... 
Десяток міст... Земля на хліб збідніла... 
Десь на горбку позаколишній млин 
І над Дніпром занедбана могила!

«Дні». Київ, в-во «Глобус», 1926, стор. 99.

* * *
Косивши дядько на узліссі жито, 
Об жовтий череп косу зазубив... 
Кого й за віщо тут було убито, 
Хто і для кого вік свій загубив, 
Йому байдуже...

Тут, на місці бою, 
Таке дорідне жито і густе, 
А що на гній хтось жертвував собою, – 
Пусте...

Косар схиливсь над річчю дорогою – 
Косою срібною, що череп пощербив, 
І, череп той відкинувши ногою: 
Порозкидало вас! – проговорив.

«Рання осінь». Київ, в-во «МАСА», 1927.
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* * *
Ніч... а човен – як срібний птах!.. 
(Що слова, коли серце повне!) 
...Не спіши, не лети по сяйних світах, 
Мій малий ненадійний човне!

І над нами, й під нами горять світи... 
І внизу, і вгорі глибини... 
О, який же прекрасний ти, 
Світе єдиний!

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 3.

* * *
Тепер на півночі горять сніги... 
Стрункі на півночі біжать олені... 
І, знак північної снаги, 
Високі заграви студені 
Сліпучо міняться...

Повій 
В остиле серце, Аквілоне!– 
Я зрозумію голос твій, 
Бо кров, млявіючи, холоне;

Бо нижче й нижче никне голова, 
Як буйність барв байдужий зір зустріне;
І все частіш пустиня снігова
Мені ввижається...
Вітай, пустине!

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 12.
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* * *
Що менше слів, то висловитись легше.
Горни, поете, їх замети цілі!
Гасай у колесі своєму, векше...
Ах, марний біг! Ах, марний труд без цілі!

Що висловиш? Чужої голови
Про людське серце домисли готові?
Сум світовий
В масштабі повітовім?

Твори!
Твори!

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 23.

* * *
Суди мене судом своїм суворим, Сучаснику! – 
Нащадки безсторонні 
Простять мені і помилки й вагання, 
І пізній сум, і радість передчасну, –
Їм промовлятиме моя спокійна щирість.

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948,, стор. 34.

* * *
Подолано упертість Ізабелли, 
Довершено змагання многих літ, – 
І от Колюмб виводить каравели 
Здійснити мрію і створити міт.

Діб сімдесят пливуть вони. 
Пустелі Незнаних вод то ясні, то мрякі... 
Невже ж брехня і мапа Тосканеллі 
І здогади бувалих моряків?

Невже шляхів до Індії немає? 
Невже ганьба їх подвигу й труду? 
І море це ніде не підіймає 
З безодень темних землю молоду?
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Та проліта в смерковому міражі 
Землі близької вісник, голуб сиз! – 
І вже дзвенить в подертім такелажі 
Легенький, пряний, відбережний бриз.

Земля! Земля! Прочувані країни! 
Вони знайшлись! По слову! Румб у румб! 
Що то вагання, голод, глум і кпини, – 
Довершено! Колюмб!

Колюмб!
Колюмб!

І він виходить і салют приймає 
На честь відваги, мудрости й снаги... 
...І, Індію відкривши, обіймає 
Америки якоїсь береги...

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 40.

* * *
Мовчи! Я знаю. За всіма словами – 
Холодний смерк, спустошені сади... 
Це наша пристрасть стала поміж нами, 
Нас розлучаючи назавсігди.

Шалій, шалій, від розпачу сп’янілий! 
Що розпач той?! Річ марна і пуста! 
...Як пізно ми серця свої спинили! 
...Як роз’єднали рано ми вуста!

О, друже мій! Останні трачу сили, 
В країні тій уявній живучи, 
Де образ твій, утрачений і милий, 
Де голос твій... Мовчи!

Мовчи!
Мовчи!

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 55.
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* * *
Вона зійшла до моря. Хто вона – 
Навіть самій їй байдуже віднині...
...Хіба ж не всі ми – єдности луна 
В скороминущій і пустій відміні?

Лінивий рух, – і ось під ноги ліг 
Прозорий вінчик – кинута намітка, 
І на стрункім стеблі високих ніг 
Цвіте жарка, важка і повна квітка – 
Спокійний торс, незаймано-нагий!

Спадає вал... Німують береги... 
І знову плеск... І затихає знову... 
То пальцями рожевої ноги 
Вона вгамовує безодню бірюзову.

І відкрива обійми їй свої
Ця велич вод, усім вітрам відкрита, –
Здається, повертає Афродіта
У білий шум, що породив її!

«Рівновага». Поезії. Авґсбурґ, 1948, стор. 60.

З книги
Юрій Лавріненко. РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ.
Антологія 1917–1933 «СМОЛОСКИП» КИЇВ – 2004
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ВСЕ, ЧИМ ДУША БОЛІЛА
Леонід Череватенко

Євген Плужник – один з великих українських поетів XX сто-
ліття. В цьому переконані всі читачі, бодай трохи обізнані з літе-
ратурним процесом на Україні. А літературознавці не
сумніваються нітрохи, що Є. Плужник давно вже і надійно «впи-
сався» в загальноєвропейський, більше того – в світовий поетич-
ний контекст. І це – при нечисленних перекладах з Є. Плужника
на інші мови, це – при до смішного малій кількості його україно-
мовних видань, при до болю мізерних тиражах його книжок. Втім,
останнє зовсім не применшує Плужникового авторитету, не за-
тьмарює Плужникової слави. Хоча – дивна ота слава: незаперечна
для порівняно вузького кола і невідома загалові, для якого Є.
Плужник був і залишається автором кількох хрестоматійних по-
езій («Я знаю», «Він»), Та й годі.

Розмірковуючи над особливостями й неповторністю Плужни-
кової творчості, неодмінно згадаєш одного з улюблених його пое-
тів Ф. Тютчева (йдеться про заключні строфи вірша «Ціцерон»):

Счастлив, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые! 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир.

Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был – 
И заживо, как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил!

Але одразу на думку спадає виболений зеровський рядок:

Яка ж гірка, о господи, ця чаша...

В самій долі і творчості Є. Плужника чимало, на поверховий
погляд, незбагненного, загадкового, суперечливого. Стало майже
нормою, банальністю з «Лексикону прописних істин» передусім
наголошувати деякі парадокси особистої його і творчої біографії.
Народився, наприклад, у Росії, а писав по-українському. Або: за
життя здобув собі визнання серед інтелігенції, проте ширші маси
не зрозуміли його. І так далі. Оці й подібні аргументи переконливо
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бринять лише на відстані. А при ближчому ознайомленні ви-
являється, що Плужникова доля (і прижиттєва, і посмертна) під-
лягає строгим закономірностям, що він розвивався, писав і не
писав, підкоряючись певним, чітким регуляторам. Тільки – своїм,
йому лише, а не комусь іншому притаманним. Щоб їх осягнути,
треба передусім знати. Знати, як він жив, як творив, з ким прияте-
лював, кого любив і кого ненавидів, у що вірував і на що не спо-
дівався, чому і як загинув. Розкрити оці, для невтаємничених
приховані закономірності його життєвого і літературного шляху –
першочергове (хоча й не єдине) завдання стислого біографічного
нарису, який зовсім не претендує на повноту й остаточність, а
тільки на достовірність і правдивість. Щоб це написати, автор ви-
користав геть усі йому приступні друковані джерела (не такі вже
й рясні), а переважно послуговувався усною інформацією. Дове-
лося зустрітися з десятками людей, самовідданих друзів і переко-
наних недругів Є. Плужника, уважно вислухати їхні розповіді,
занотувати все якнайретельніше, щоб уже потім одвіяти зерно від
полови. Багато з оповідачів перебралися в кращий, як кажуть, світ,
залишивши авторові у спадок не лише свої спостереження і
думки, але й обов’язок перед їхньою пам’яттю. Не кажу про до-
вічний обов’язок, несплатний борг перед самим Є. Плужником.
Дуже довго автор силкувався в усіх деталях і подробицях воскре-
сити життя улюбленого поета, але виявилось це нездійсненною
метою. Втрати, завдані суворими роками, невідшкодовні, а вдава-
тися до вигадок і домислів я не мав права: це образило б насампе-
ред самого Є. Плужника, письменника напрочуд відповідального
і чесного. Пишу, як воно зібралося і склалося. Читайте, судіть – і
робіть собі висновки.

Євген Павлович Плужник народився 26 (14) грудня 1898 року
в слободі Кантемирівці Богучарського повіту Воронезької губер-
нії. Розташована за 279 км від Воронежа, Кантемирівка нині центр
одного з тридцяти двох районів Воронезької області. Район це ти-
пово сільськогосподарський (тут вирощують пшеницю, соняшник,
коріандр, займаються м’ясо-молочним тваринництвом), а сама
Кантемирівка – селище міського типу з вузловою залізничною
станцією на лінії Георгіу-Деж (Ліски) – Міллерово, з розвиненою
місцевою промисловістю. В Енциклопедичному ж словникові Ф.
А. Брокгауза та І. А. Єфрона, виданому наприкінці XIX століття,
ми не знайдемо Кантемирівки ані в реєстрі, ані на карті Воронезь-
кої губернії – через, очевидячки, малозначущість цього населеного
пункту. Втім, це була слобода, тобто село вільних, не покріпачених
людей, в якому був свій торг і більш аніж одна церква. І сьогодні
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Кантемирівка межує з Луганщиною, а раніше вона входила до
складу Слобідської України, заселеної сперш українськими коза-
ками (або черкасами, як їх називали в Московській Русі), а згодом
і селянами, що також виходили на вільні землі з «Малоросії», пе-
реважно з Полтавщини, Київщини, Чернігівщини, але також і Пра-
вобережжя, із Західної навіть України. Загалом це були землі
колишнього Острогозького полку, й ось які відомості дає про нього
згаданий «Енциклопедичний словник» Брокгауза – Єфрона (том
XXII, 43 напівтом, 1897 р., стор. 357–358): «Первыми поселенцами
Острогожска были черкасы, или малороссийские казаки, появив-
шиеся в этой местности, вероятно, не ранее второй четверти XVII
в., так как до этого времени линия р. Тихой Сосны не была еще
занята и укреплена нами; первый укрепленный пункт на этой реке
был Верхнесосенск, основанный в 1637 г. В 1652 г. устроен на
Острогожском городище Острогожский острог. Постепенно уси-
ливаемые новыми выходцами из Малороссии, острогожские чер-
касы образовали в 1664 г. особый черкасский острогожский полк.
В 1670 г. в Острогожске, при содействии шаек донских казаков,
вспыхнул мятеж, но был подавлен. В 1696 г. в Острогожске про-
изошло свидание Петра I с Мазепою. В 1724 г. предписано было
из Острогожска русских посадских людей вывести в Коротояк, а
из Коротояка казаков черкасских вывести в Острогожск. В 1765 г.
из острогожского слободского полка сформирован гусарский полк,
жители переименованы в государственные войсковые обыватели,
а Острогожск переименован в провинциальный город и причислен
к Слободско-Украинской губернии. С 1802 г. Острогожск –
уездный город Воронежской губернии».

Аналогічні відомості одержуємо і про Богучар (Брокгауз–
Єфрон, IV том, 7 напівтом, 1891 р., стор. 205): «Место, занимаемое
городом, с значительной частью уезда по течению реки, было
ранее известно под названием Богучарского юрта и долина р. Бо-
гучара оставалась незаселенной до 1716 г., когда по pp. Толучееве
и Богучару были выселены 2 сотни черкасов острогожского полка
и год спустя (1717 г.) к ним присоединены были еще несколько
сот казаков того же полка, переведенных из Ливен, Земляне ка,
Чернавска, Ендовища и др. городов. В 1765 г., при введении нового
гражданского устройства в правлении слободских жителей, слобода
Богучар вошла в состав Острогожской провинции Слободско-Укра-
инской губернии. При учреждении в 1779 г. Воронежского намест-
ничества из 15 уездов, в том числе и Богучарского, эта слобода была
переименована уездным городом. В 1779 г. Богучар вместе с уездом
снова отошел к Слободско-Украинской губернии и только в 1802 г.
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окончательно причислен к Воронежской губернии».
Нехай собі причислений, але населення там залишилось те

саме – українське, і такими ж – українцями – продовжували себе
усвідомлювати тамтешні жителі. Звідти, між іншим, з території
колишнього Острогозького полку походив батько письменника А.
Чехова Павло Єгорович, а дід його Crop Чех був родом із слободи
Княже. Що дало А. Чехову підстави називати себе з гордістю «ко-
заком, малоросом». Не дивно, що й Є. Плужник, народжений на
цій Воронежчині, з дитинства добре засвоїв рідну українську мову,
мав певні (органічні) українські симпатії й ілюзії. Це, як ми по-
бачимо, дуже позначилося на його покликанні.

«Енциклопедичний словник» збагачує нас неоціненною інфор-
мацією щодо економічного розвитку цього регіону (це має також
безпосереднє відношення до Плужникового життєпису): «Богу-
чарский уезд – самый большой из уездов Воронежской губернии,
занимает юго-восточную часть ее (...) Он разделяется Доном на
две совершенно разные по внешним формам части. Левая часть
представляет ровную и гладкую равнину, по преимуществу чер-
ноземную. Правая же – покрыта холмами, образующими водораз-
дел р. Дона и притоков Донца (...) Главное занятие жителей
хлебопашество, но развиты также бахчеводство и рыболовство. В
уезде находится 313 фабрик и заводов при 5500 рабочих, сумма
производства которых не превышает в настоящее время 100.000
руб. (...) В уезде бывает ежегодно 118 ярмарок, оборот которых
простирается до 4.000.000 руб.».

На тих ярмарках реалізовувалась сільськогосподарська про-
дукція навколишніх ланів, до того ж – ця територія безпосередньо
прилягала до Області Війська Донського, до верхньодонських ста-
ниць, які постачали, окрім збіжжя, худобу і рибу. Все це з Воро-
нежчини переправлялося потім у центральні губернії Росії, не
вельми багаті харчами. Гуртоправство, оптова торгівля хлібом,
«купівля й продаж» – цим живилось чимало навколишнього люду.
Цим займався, з цього жив і батько майбутнього поета Павло Ва-
сильович Плужник.

Він походив із селян Полтавської губернії, за одними даними
– з Великої Багачки, за другими – з Великих Сорочинців, з гого-
лівських країв, одне слово. Мав якусь освіту (навряд чи середню)
і зовсім не мав потрібної, щоб сяк-так існувати, земельки. Через
що і подався уторованим шляхом на родючі воронезькі чорноземи.
Та, огледівшись і оговтавшись, не забажав хліборобом бути, а по-
ступив у Воронежі до фірми, що торгувала сукном і вовняними
матеріалами, яких вистачало з надлишком: це ж на Острогожщині
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вивели і культивували надзвичайно цінну міхновську породу
овець. Павло Плужник розпочав свою кар’єру підручним, але був
кмітливий, енергійний, отож і вибився у прикажчики. Не відразу.
На це довелося йому витратити роки і роки. А тим часом одру-
жився, й одружився вигідно – дружину взяв з добрим приданим,
але хвору на сухоти. Здається, вона була дочкою купця, тільки
нема підтвердження, що росіянка, як дехто з дослідників пише.
Точно відомо лише одне: була вона з Воронежчини. На жаль, ми
не знаємо навіть імені її, не знаємо і років життя. Павло Плужник,
коли «вибився в люди», працював від отої фірми уповноваженим
і розповсюджував її товари. Своєї торгівлі, жодної крамниці не
мав ніколи, але вважався дрібним купцем. Він з родиною осів на-
стало у слободі Кантемирівці. Довелося чути про восьмеро дітей
Павла Плужника. Можливо, так і було. Нам відомі шестеро: се-
стри Ганна і Марія, брати Іван, Георгій, Василь і Євген. Євген був
наймолодшою дитиною у родині, а ще, кажуть, найулюбленішою
і найтендітнішою. Діти взагалі були хворобливі, змалку заражені
туберкульозом (який передається не спадково – сучасна медицина
це заперечує, а через побутові стосунки). Щоб утримати отаку ве-
личеньку сімейку, щоб вивчити дітей (а вони всі були дуже здібні,
здатні до науки), батько мусив, як тепер висловлюються, «крути-
тися». Він постійно перебував у роз’їздах, добуваючи необхідні
кошти. Плужники мали свій будиночок, садок, але жили навряд
чи розкішно. В усякому разі, Євген Плужник завжди «малим був
ситий», не було у нього звички претендувати на щось більше, аніж
вимагається для задоволення елементарних потреб в їжі й одязі.
Так він був привчений ще з дитинства. Хоча злидні селянські,
певно, сприймали таке доволі скромне існування як цілковито пан-
ське. В оповіданні «Ріка Потудань» А. Платонова (теж воронежця)
мовиться про «слободу Кантемировку, где спокон века были боль-
шие базары и жил зажиточный народ; правда, там нищему чело-
веку подавали всегда мало, кормиться как раз приходилось по
дальним, бедняцким деревням, но зато в Кантемировке было
праздно, интересно, можно пожить на базаре одним наблюдением
множества людей, чтобы развлеклась на время душа».

Розваги, скоріше за все, були невигадливі. Поет охоче розпо-
відав про одного кантемирівського знайомого, який щонеділі при-
ходив до них у гостину. Батько наказував виставити на стіл
самовар, і вони вдвох статечно заходжувалися пити чай з колотим
цукром. Засиджувалися допізна, поки повністю не допивали, не
спорожняли відерний самовар. І все це мовчки, не промовивши й
словечка, тільки піт з чола витирали. Після чого знайомий втом-
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лено підводився з ослона: «Добре ми з вами погомоніли! Час і до-
дому». І прощався до наступного візиту. Взагалі кантемирівські
роки мало чим відрізнялися від провінційного «расєйського» жи-
вотіння, що його з болем описали А. Чехов і М. Коцюбинський.

Євгенові ледве виповнилося сім років, коли вмерла його мати.
Після її смерті господарство на себе взяла і займалася вихованням
дітей далека родичка, жінка самітна і немолода. Малого Євгена
вона любила, доглядала добре, та й взагалі хлопчик постійно був
оточений турботою і теплотою. Хоча родинна атмосфера взагалі
була приязна, доброзичлива і всі молоді Плужники виростали
своєрідними особистостями, кожний із своїми переконаннями й
політичними уподобаннями. Отже, згодом знайшлися в одній ро-
дині і монархіст, і самостійник, і ліберал, і анархіст. Малий Євген
мислив себе соціал-демократом. Ця з дитинства спостережена тра-
гічна колізія потім неодноразово наштовхне його і на поетичні, і
на драматичні, і на прозові твори з одним-єдиним, по суті, сюже-
том: непримиренна ворожнеча найближчих людей, що їх боротьба
ідейна розвела, розкидала по різних таборах.

Євген вчився спершу вдома, в Кантемирівці, далі батько відвіз
його до Воронежа і влаштував у гімназію. При цьому найнявши
йому квартиру, де б той міг не тільки мешкати, а й столуватися. Ро-
зумний хлопчина оцінив зручності свого становища. Він записався
негайно до місцевої бібліотеки, накупив цукерок, що їх полюбляв
над усе. І зажив тим життям, яким йому хотілося жити. З усіх пред-
метів йому подобались два – література й історія, не подобалися
найбільше – фізика й математика. От він і ходив на літературу й іс-
торію, а фізику й математику старався обминути. Але як він не хит-
рував, усе закінчилося викликом батька до гімназії. «Знаєте,–
сказали вчителі,– ваш хлопчик дуже хороший, тихий, чемний.

Але атестувати його ми не можемо, бо він не відвідує уроків».
Був скандал, було покарання. Проте з воронезької гімназії дове-
лося Євгена забрати. І перевезти його в Богучар. Між іншим, ці-
кавий збіг: у богучарській гімназії протирав штани, щоправда,
пізніше і Михайло Шолохов, один з найавторитетніших для Є.
Плужника письменників. Неважко було передбачити, що в Бо-
гучарі Євген вчився так само, як у Воронежі,– не блискуче. Тобто
вчився, поки не набридло. А тоді знов купив ящик цукерок, запи-
сався в бібліотеку, сидів удома, читав досхочу, ласуючи «по-ківсь-
кими» (був такий фабрикант) солодощами. До того ж він
захопився кінематографом і, окрім бібліотеки, ще бігав регулярно
в сінема. Чи будемо дивуватися, що гімназіальне начальство знову
викликало батька і повідомило: «Ваш хлопчик не ходить на лекції.
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Просимо забрати його»,– і що з Богучара Є. Плужник мав переве-
стися до Ростова? Де знову винаймали йому квартиру «із столом»,
щоб він тільки вчився. А вчився він своєрідно. В місті Ростові тра-
пився випадок, яким Є. Плужник довго втішався. Побіг він, як уже
звик, на нову фільму в новий, неодвіданий ще кінотеатрик, а там
його радо зустрічають: «О! І Плужник тут!» Це була тепленька і
знайома компанія лоботрясів, що так само переходили з одного
учбового закладу до іншого, переїздили з міста у місто. Скрізь, по
всіх російських гімназіях, носили стандартну сіру форму. А в ро-
стовській була козача, особлива: чорна з білими лампасами. Але
майбутнього перекладача «Тихого Дону» не втримало і це.

Курс класичної гімназії розрахований загалом на вісім років,–
Є. Плужник провчився десять, бо залишати гімназію доводилось
здебільшого серед, зими, тобто серед навчального року. І, незва-
жаючи на це, він був і зостався вельми пересічним учнем. Єдиною
користю від такого навчання було серйозне і поглиблене вивчення
літератури, насамперед російської, але й світової також. З укра-
їнською літературою він теж був обізнаний грунтовно, але знайо-
мився з нею в приватних бібліотеках, здебільшого під час літніх
вакацій на Полтавщину, куди батько не забував відправляти своїх
дітей. Ми знаємо також, що в останній з гімназій, котру домучував
Є. Плужник (в місті Дарчий напис на фотографії, яку Євген Плуж-
ник подарував Таїсі Коваленко.

Боброві на Воронежчині), якийсь закоханий у свій предмет
викладач літератури помітив неабияку талановитість цього серед-
нячка і напророчив йому голосне літературне майбуття. На той час
Є. Плужник уже писав поезії (російською мовою), наслідуючи, як
він зізнається віршем «В гімназії, де я кінчав науку», приклад
свого товариша по учбовому закладу. А «кінчав науку» він у роз-
палі громадянської війни 1918 року. Прямо скажемо, пізно: на
двадцятому році життя.

Безперечно, не слід уявляти собі Плужникових «років на-
вчання» суцільним байдикуванням. Цього не було, і цього не
могло бути. В цей час вибухає імперіалістична війна, що її на-
слідки на всіх окошились, навіть на учнях. Хоча б тому, що гімна-
зії, де вчився Є. Плужник, забирали під лазарети. Навколо
вирувало незадоволення, поступово переростало в обурення, і на-
решті 1917 року сталися революції – Лютнева і Жовтнева. Це кар-
динально вплинуло, перевернуло не лише життя, а й світогляд Є.
Плужника. Розладнався і розмірений, здавалось би, назавжди
влаштований побут і спосіб існування. Не спитавшись ні в кого,
зміни проникали всюди і скрізь, нового несила було зупинити, все
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ламалося зверху донизу – державний устрій, національні взає-
мини, відносини у родинах. Плужники не становили винятку. Що
таке являли собою революція і громадянська війна у воронезькому
варіанті, ми знаємо принаймні з платоновської прози. А. Платонов,
який не лише зблизька спостерігав, але й брав безпосередню
участь у цих подіях, ще тоді помітив чимало такого, що його ми
намагалися довго і не згадувати, і забути. За всіма тогочасними
мірками, батько Є. Плужника був типовим представником замож-
них класів, оскільки мав можливість не тільки не голодувати, а й
навчати дітей по класичних гімназіях та інститутах, більше того –
лікувати їх у приватних лікарів, ще більше – відправляти їх щоліта
на південні курорти. І хоча батькова оптова торгівля з революцією
геть припинилася, йому залишатись на Воронежчині було не
тільки небажано, а й небезпечно. Якийсь кантемирівський Чепур-
ний мав усі «підстави» і дані поставитись до нього як до «еле-
мента», простіше кажучи – без суду поставити до стінки. А тут ще
й сини розбіглися по різних партіях, воістину: «Батьки і діти! О
питання кляте!» Старший син Іван, випускник Київського полі-
технічного інституту, забився десь чимдалі від родини в глухий
закут. Помер від туберкульозу Георгій. Погано себе почувала мо-
лодша сестра Марія. От батько і вирішив повернутися на рідну
Полтавщину: з одного боку, може, там не зачеплять, а з другого –
цілюще повітря, фрукти, овочі Полтавщини мають підтримати,
порятувати хворих дітей.

1918 року Павло Васильович Плужник разом із дочкою Ма-
рією та сином Євгеном переїздить десь на Псло – чи то у Велику
Багачку, чи то у Великі Сорочинці (тут є такі і такі свідчення). Але
дочці не допоміг цей переїзд. Невдовзі Марія вмирає від сухот, а
через півроку, не витримавши доччиної смерті, вмирає невтішний
батько. Це одна версія. Є й інша: не троє, а четверо Плужників по-
вертаються на Полтавщину, в тому числі і Георгій. Але троє з них
(батько, сестра Марія і брат Георгій) одне за одним протягом при-
близно двох років пішли з життя, при чому не всі – природною
кончиною. Документальних доказів, які могли б підтвердити як
першу, так і другу версію, ми навести не можем, але друга розтлу-
мачує дуже багато у виникненні «розстрільного» циклу із збірки
«Дні». Хоча ось цей – особистий, інтимний – мотив навряд чи
обов’язковий для поета, який постійно відчував нерозривний,
кровний зв’язок з кожною людиною, кожною живою істотою на
землі. Це, мабуть, найголовніше, визначальне для Є. Плужника.

Громадянська війна у місті – дуже страшна, але на селі вона
стократ страшніша. Безнастанно змінювалися влади, тобто обви-
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нувачі й винуватці переплутались геть. Коїлося щось несосві-
тенне. Ті, на кого вчора полювали й винищували, на завтра об’яв-
лялися прокурорами, жертви і карателі неодноразово мінялись
місцями. Світ перевертався людям в очах, бо немає, мабуть, нічого
дурнішого і лютішого за братовбивчу різанину. Люди привчилися,
пристосувалися жити в такому напруженні, що тремтіла кожна
клітина. Між іншим, навчилися на слух відрізняти, не витикаю-
чись з хати: а хто ж завітав у село? Вже знали: якщо риплять вози
– це повстанці (Маруся або Левченко), якщо тачанки торохтять –
це махновці, якщо піхота гупає важко – денікінці, загуде кіннота–
петлюрівські гайдамаки, ціла кінна армія з гарматами – значить,
червоні. Але господарем на селі залишитись надовго ніхто з них
не міг. Заходили, шмагали шомполами, «коцали», палили хати,
іноді вішали – і щезали, немов і не було. Привидом виникав і зни-
кав невловимий Махно. Якось його зусебіч оточили, загнали у па-
стку, наче вовка. Він пролетів, промчав – з гори в долину і знову
на гору, не зупиняючись. За ним гналася червона армія – тільки
млявіше, повільніше. І незабаром усі дізналися, що Махно ви-
рвався – вже вкотре! – з оточення. Один берег Псла низький, дру-
гий стрімкий, лісистий. От у цих лісах і водилися партизани чи,
як їх просто називали, бандити. І регулярно (через різні, правда,
інтервали) проголошувалася Радянська влада, вивішувався над
ревкомом червоний прапор.

А кров лилася річкою. Що й казати, видовище було не для
слабкодухих. Безперечно, в усьому цьому можна було побачити
кривавий хаос, царство хама, що зірвався з ланцюга,– Є. Плужник
побачив пробудження хай темних, але життєспроможних мас, по-
бачив на цих щедро закривавлених полях пришестя нової духов-
ності, незаперечні ознаки відродження віками уярмленого,
людських прав позбавленого народу. «Революція зробила мене
митцем»,– сказав про себе Плужників одноліток, кінорежисер
Сергій Ейзенштейн. Щось подібне мав би сформулювати й Є.
Плужник (якби він здатний був виголошувати дзвінкі фрази). Але
суть, як ми збагнули, не тільки в словах, а найперше – в позиції.
Плужникова позиція була чітка і недвозначна: він, попри деякі ва-
гання і сумніви, всім серцем сприйняв революцію, повіривши у
«справедливість добра», яке несе вона його батьківщині.

Як же йому велося на Полтавщині – в оті роки, з отими пере-
живаннями? Він учителював, заробляв і духовний досвід, і хліб
насущний. А викладав він те, що міг,– мову і літературу. Це було
на Миргородщині – в селі Велика Багачка і в селі Нові Сорочинці,
де він організував театральний гурток, який здобув собі славу по
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навколишніх хуторах і селах. Самому Є. Плужникові його «теат-
ральне минуле» придасться ще, коли він працюватиме над влас-
ними п’єсами.

А поки що він жадібно вслухався в те, що і як гуторять пол-
тавські дядьки і тітки, які приходили на його спектаклі або збира-
лися ввечері до школи, де молодий вчитель, чекаючи їх, палив
грубку, а дочекавшися, фіксував їхні колоритні думки й вирази. На
вечерю гості не розраховували, бо пригощати не було чим. Жалу-
вання вчителям тоді було таке: три мільйони фішми, триста грамів
солі і цукру п’ятсот грамів – це на місяць. Грошей ніхто з учителів
не брав, бо не мали вони жодної ціни, а от сіль і цукор – з великою
радістю, бо на них можна було виміняти і борошно, і сало, і кар-
топлю. А взагалі, якби не селяни, оті – «свідомі» (часом
заможні,часом – незаможні), котрі «приймали» вчителів до себе і
годували, то вижити було б непросто. Значно простіше було б –
не вижити, потроху вмираючи від недоїдання.

І дорога поетова повертає на Київ, з яким плужниківські долі
переплелися давно і тісно. Сюди їхали вони здобувати вищу освіту
– по черзі, але, «дійшовши віку», тільки сюди. Тут проживали брат
Василь, який закінчив Київський політехнічний інститут (агроно-
мічне відділення), і сестра Ганна, асистент, а потім доцент Київсь-
кого медичного інституту. Вона й вирішила забрати Євгена з
провінції і таки дати йому вищу освіту. Ганна Павлівна була одру-
жена з деканом, а згодом і ректором Київського ветеринарно-зоо-
технічного інституту Антоном Калениковичем Скороходьком
(1883–1954). Це була високопорядна людина, як мовиться, інтелі-
гент із селян, чудовий фахівець і великий, як раніше казали, украї-
нофіл. Переїхавши влітку 1921 року до Києва, Є. Плужник
оселяється у Скороходьків, де йому виділили куточок. Відбулася
термінова рада сімейна: що робити з Євгеном? Спеціальністю нія-
кою не володіє, чорноробом працювати не подужає, в університет
(тобто в КІНО), мабуть, не візьмуть через походження. А от у ве-
теринарно-зоотехнічному інституті можна було ці проблеми зала-
годити. І Євгена, як він жартував, «віддали у ветеринари». Що ж,
якби він досидів там до диплома, це був би (після О. Олеся) дру-
гий ветеринар – за освітою – в українській поезії. Поїхав би він
собі на село, дихав би свіжим повітрям, пив парне молочко. Та
зовсім інше було написане йому на роду.

Є. Плужник явно не поривався присвятити себе корисній
справі лікування свійських тварин. З ветеринарно-зоотехнічним
інститутом повторилося те саме, що і з гімназією: на лекціях він
нудьгував спочатку, далі перестав відвідувати, а в стінах інституту
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найдовше Є. Плужник перебував того дня, коли забирав свої до-
кументи назад. Проте цього разу він керувався конкретною і ом-
ріяною метою: стати професійним актором. І вступив до
Київського музично-драматичного інституту імені М. В. Лисенка
на російське відділення – до знаменитого професора Володимира
Володимировича Сладкопєвцева (1876–1957). Відомий актор, ре-
жисер, театральний педагог, Сладкопевцев уславився як вихова-
тель кількох видатних виконавців: досить сказати, що учнем його
був геніальний Михайло Чехов. А також – В. Чабукіані, Г. Ярон,
В. Куза. І цей, київський, набір нездарностями не ряснів. Разом з
Є. Плужником вчилися О. Запорожець (майбутній академік пси-
хології), В. Строева (майбутній кінорежисер), В. Осєєва (майбутня
дитяча письменниця), інші яскраві індивідуальності. Але з-поміж
усіх вимогливий професор виділив передусім Є. Плужника...

Якось В. В. Сладкопевцев дав студентам своїм завдання – під-
готувати й виконати популярний серед читачів вірш Д. Мереж-
ковського «Сакья-Муні». Сакья-Муні – це одне із втілень Будди,
й ось у вірші йдеться про те, як юрба волоцюг і старців у прощі
своїй до священних вод Гангу здибує в одному з храмів кам’яну
статую Будди, прикрашену коштовним діамантом. Злиденні про-
чани хочуть викрасти отой діамант, гримить грім, спалахнула
блискавка – бог розгнівався. І тоді один із злодіїв гордо виступає
наперед і присоромлює могутнього Будду:

О, стыдись, стыдись, владыка неба, 
Ты воспрянул – грозен и могуч,– 
Чтоб отнять у нищих корку хлеба! 
Царь царей, сверкай из темных туч, 
Грянь в безумца огненной стрелою,–
Я стою как равный пред тобой 
И, высоко голову подняв. 
Говорю пред небом и землею: 
Самодержец мира, ты неправ!

Геть усі намагалися прокричати цей викривальний текст, вони
«дерли пристрасть на шматки»! Самий тільки Є. Плужник не гор-
лав, а навпаки – промовляв монолог стримано, спокійно, сти-
шуючи дедалі голос. Ефект від такого трактування вразив
досвідченого В. В. Сладкопєвцева. І той заявив, що з усього курсу
(майже тридцять душ) лише у Є. Плужника – незаперечне ак-
торське обдаровання, лише в його майбутньому він, професор, не
сумнівається. І сам Є. Плужник старанно опановував складне ак-
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торське ремесло. Наскільки величезний був ентузіазм, видно при-
наймні з того, що він акуратно відвідував лекції і заняття. Це при
тому, що матеріально жилося йому вельми скрутно і він, щоб не
померти з виснаження, продавав на київських вулицях газети. Але
похвала, щедре пророцтво знаменитого професора зовсім неспо-
діване враження справили на Є. Плужника: він перестав ходити
до музично-драматичного інституту. «Я завжди мріяв бути скром-
ним трудівником у театрі,– пояснював товаришам Євген.– Як
тільки Сладкопевцев отруїв мені душу славолюбством і я побачив,
що ним посіяне проростає, я визнав за краще одразу позбутися
спокуси». Але мовчав про те, що невблаганна хвороба (тубер-
кульоз) вже гризла його, а він не хотів своїх колег піддавати не-
безпеці. Потім: саме тоді остаточно визріло у нього рішення
серйозно зайнятися літературою. Нарешті ще одна причина: Є.
Плужник закохався.

В тому ж Музично-драматичному інституті імені М. В. Ли-
сенка одночасно із ним осягала таємниці акторської майстерності
дуже примітна дівчина. Звали її Галина Коваленко, а родом вона
була теж із Полтавщини, із села Шилівка, що на Пслі (це трохи
нижче Сорочинців і Багачки). 1921 року закінчила вона історич-
ний факультет Київського університету (КІНО), працювала в Нар-
комосі друкаркою, а що була незвичайно гарна, то закортіло їй
себе спробувати ще й на акторському поприщі. Вона тішилась не-
абияким успіхом як в інституті, так і поза його межами, завжди
оступали її зусебіч поклонники – з іменем, із становищем, з ін-
шими достойностями. Отож у невідомого, нездужалого, неіму-
щого Є. Плужника, якщо тверезо, не було шансів. Тільки й того,
що високий, та стрункий, та з чорною шапкою волосся, та з чор-
ними промовистими очима. Проте був він, як і всі українці, впер-
тий і вмів добиватися свого. Вигляду не показував, але
прилаштувався проводити (в гурті) Галину Коваленко додому. А
вона мешкала на вулиці Прорізній, в так званому «доходному» бу-
динку, що раніше належав київському багатієві Іващенку. А той, у
свою чергу, одержав його як посаг за дружиною, дочкою мільйо-
нера-цукрозаводчика Терещенка. Будинок був споруджений за
останнім словом техніки, з урахуванням усіх потреб і вимог квар-
тиронаймачів: парове опалення, ліфт, власний резервуар для води,
літній сад на сьомому поверсі. Розміри кімнат, висота стель, ви-
годи – все на найвищому рівні. Зокрема, в тій квартирі № 42 (на
шостому поверсі) проживала в шести кімнатах (не рахуючи «служ-
бових») удова забитого в 1905 році варшавського генерал-губер-
натора Муравйова. Проживала, звісно, в «ті», дореволюційні часи,
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а потім вона й інші такі повтікали завбачливо за кордон. А в квар-
тирі оселилися нові, з інших соціальних верств, громадяни. В най-
меншу з кімнат і прописали (вдвох із двоюрідною сестрою Марією
Юрковою) Галину Коваленко. Кімната опалювалась (коли ща-
стило дістати чи вкрасти дровець) «буржуйкою», отже, було там
вогко, зимно, шпалери повідклеювались і нависали живописно
над відвідувачами, але стіну прикрашав самодіяльний плакат, де
красувалася серед скрипок, флейт і весняних світів горьківська ан-
титеза до Ф. М. Достоєвського: «Смелей, человек, и будь горд!»
А нижче – власне, народжене з глибокого переконання: «На Бай-
кове – не підемо!» (Інформація для не киян: Байкове – чи не най-
більше київське кладовище).

І от у цю кімнату вчащати заходився Є. Плужник – бездомний,
безробітник, «безперспективний». Ну, який з нього був конкурент
отим хлопцям, спадкоємцям найгучніших київських фамілій? Та й
поводився він нелогічно, дивно: приходив, сідав у глибоченний фо-
тель, що його він називав «піч», бо сховатися в ньому можна було
з головою, і набирав мефістофелівського вигляду. Він мовчки спо-
стерігав Галоччині романи, іронічно посміхався і вряди-годи лише
кидав дошкульне щось на адресу чергового суперника. Але в цій
нелогічності своя крилася тактика, свій безпомилковий розрахунок.
Це очевидним стало незабаром: по-перше, Євген осмішував, при-
нижував численних поклонників ув очах Галини Коваленко, а по-
друге, своєю дивною поведінкою він таки заінтригував і зацікавив
свою обраницю. Талант, що й казати, завжди є талант.

І в цей момент виникає на обрії найголовніший і найневразли-
віший конкурент: Іван Рудницький. Дорослий, забезпечений, та
ще й при ділі, та ще й галичанин (тобто іноземець). Він знав Га-
лину Коваленко з дореволюційних ще літ, а от тепер заявив на неї
свої претензії – якнайсолідніше. На доказ чого прислав їй з-за кор-
дону, з Відня, в’їзне запрошення. Відступати не було куди, це
Євген добре втямив. З’явившись на Прорізну в розпал веселощів
і просидівши безмовно цілий вечір у своєму фотелі, він прощаю-
чись, раптом при всіх обняв Галину і поцілував. Що було цілко-
витою несподіванкою як для неї, так і для всіх присутніх. А він
пішов собі. Наступного вечора, знову з’явившися на шостому по-
версі, довго німував, а потім промовив поблажливо: «Ну й начу-
дили ми вчора з вами, панно Галино!» Та була ні в сих ні в тих:
хто начудив? з ким? для чого? Є. Плужник ніяк своїх слів не ко-
ментував. Більше того: взяв і пропав десь на кілька місяців. І за
весь цей час не обізвався жодним рядочком. Галина ходила як у
воду опущена: такого конфузу (і такої пригоди!) з нею не було ні-
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коли. Вголос вона обурювалась, а потайки ревла: «Що це за лю-
дина? Як до нього ставитись?» Вагалась, вагалась – і закохалась.

Євген повернувся худющий, обдертий – і просвітлений. Ска-
зав, що ці місяці провчителював у Миргороді; що туди заховався,
щоб перевірити справжність почуттів своїх і Галининих; що від-
носно власних не має сумнівів, а от відносно... Але обраниця його
також не сумнівалась більше. В жовтні 1923 року Є. Плужник і
Галина Коваленко побралися. А в листопаді з’являються друком
перші Плужникові поезії. Поки що підписані прозорим псевдоні-
мом «Кантемирянин» – на згадку про далеку воронезьку слободу,
де він побачив світ.

Власне, «починав» Є. Плужник вдруге. Ми не забули, що в гім-
назії, нахил відчувши до поезії, Євген списав російськомовними
віршами два грубеньких зошити. Згодом ті віршові спроби автор
власноручно знищив. Бо вважав їх «баловством», що грішать ним
у певному віці багато юнаків. «Баловством» були вони не тільки
через їхню невправність, наслідувальність, недовершеність, але й
тому, що т і вірші були з іншої, чужої епохи, що відійшла назавжди
і все своє забрала з собою. Для змужнілого юнака, що скупався в
розбурханому потоці революційних катаклізмів, пережив події ве-
личні і трагічні, який «бачив життя до останнього дна сотнями
ран», для цієї оновленої особистості, що нею став Є. Плужник, т
а поезія вже не існувала. Так він писати більше не бажав, не зумів
би. Але я к писати по-новому, не відав і не міг поки що відати.
Але: «Якщо бути письменником, то тільки справжнім, таланови-
тим». Так він гадав.

Рішення повністю присвятитися літературі у нього збігається
з рішенням бути саме українським поетом. Як з ним сталася отака
метаморфоза? Під впливом кого і чого? З якої причини? Коли саме?

Найскоріше – в Києві. Найімовірніше – під сукупним впливом
багатьох чинників. Безперечно, українцем він почував себе з ди-
тинства, любив українську мову, літературу, «пісні... Шевченка».
Ще в гімназії його приголомшило святкування столітнього ювілею
Т. Шевченка, точніше – заборона святкувати цей ювілей. Що таке
любов народу до свого поета – це тоді Є. Плужник побачив на
власні очі. Українцем він був, «але до певних меж». Таким би й
лишився, коли б не революція. Це вона розкрила йому очі на при-
значення й істинне значення рідної мови, літератури. І те, що це
сталося не десь там, а в Києві, де точилися найзапекліші змагання
за новітній український Ренесанс, за відродження української
культури, надиханої високим духом демократизму і народності,
найпередовішими ідеями доби, це – закономірно. А не потрапив
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би Є. Плужник саме в ці бурхливі роки на Україну, до Києва, ні-
защо б не відбувся він як митець питомо український. Надто знач-
ним було те, що він уздрів і осмислив, щоб не втілилося воно в
небувалу словесну форму. До того ж він мав перед очима плідні
докази, плоди такого відродження – нову, радянську українську
поезію. Надзвичайно високо цінував твори О. Олеся, П. Тичини,
М. Рильського. Дуже захоплювався першою збіркою П. Филипо-
вича «Земля і вітер»: скрізь її носив і всім пропонував прочитати.
У нас є підстави думати, що навіть тему «днів» Є. Плужник запо-
зичив у П. Филиповича. Інша річ, звичайно, як він цю тему транс-
формував і що він у неї влив, яке вино сучасності!

Але найперші (несміливі) кроки на терені української поезії
Є. Плужник зробив особистими, інтимними віршами, присвяче-
ними майбутній дружині. Мабуть, розуміючи їхню необов’язко-
вість для інших, Є. Плужник називав їх «хатніми» і на люди не
виносив. Далі треба було йти вперед, але молодий поет явно, на-
вмисне відтягував неминучість наступного кроку. Чому? Бо не мав
певності, що вже спроможний сказати «хоч щось своє, не казане
ніким». Тому й підписувався не власним, а прибраним ім’ям. І
новий, 1924 рік розпочав віршем, який так і звався: «На 1924 рік»,
надрукованим 1 січня в київській газеті «Більшовик». І знову під-
писав його псевдонімом «Кантемирянин».

Та ось настало 21 січня 1924 року, яке сколихнуло, вразило всю
планету. Вмер В. І. Ленін. Ця смерть приголомшила Є. Плужника.
Він якось ураз посуворішав, зібрав усю волю в кулак. З В. І. Лені-
ним у Є. Плужника пов’язувалися не лише звитяги і звершення
минулих років, а й перспективи, задуми, плани на майбутнє. Кон-
чину В. І. Леніна він потрактував як усезагальну і водночас як гли-
боко особисту втрату. В ті морозні січневі дні цей худий, високий,
високочолий юнак немовби розчинився у народній масі. Розгуб-
лений, збентежений, Є. Плужник ходив київськими вулицями, що
їх заповнювали такі ж, як і він, збуджені й розгублені юрби. Роз-
ширеними очима уважно вбирав і червоні з чорним прапори, які
розпачливо билися на крижаному вітрі, і людські збілілі обличчя,
що не ховалися в коміри від того вітровію.

Саме тоді він усвідомив, що йому треба, йому необхідно втілити
оте, що кипіло і боліло у нього й у всіх на серці. Але – як? Де знайти
єдино можливі, а не просто придатні, слова, думки, інтонації? «Про
Леніна ще напишуть багато віршів,– звірявся він найближчим
людям.– Хочу, щоб про мій могли сказати: це – Плужників».

У день похорону В. І. Леніна, споглядаючи неудавану й одно-
стайну людську скорботу, оглушений людським плачем і криками
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паровозних та заводських гудків, Є. Плужник повернувся додому
неговіркий і творчо наснажений. Зупиняючись на переходах, під-
нявся на шостий поверх, до квартири № 42, зайшов до нетопленої
кімнати. Попросив його не турбувати і ліг, укрившися з головою
«пальтиськом рудим» без вати, перешитим з чужої шинелі.

Двадцять рядків вірша «Він» писалися кілька днів. Безжалісно
відкидалися невдалі і зайві рядки, нищилися численні варіанти,
ретельно вивірялись – на сенс, на вагу, на звучання – слова, сло-
восполучення, фрази. Коли Є. Плужник уперше прочитав цього
вірша в колі родичів і приятелів, то з тиші, яка запала в кімнаті,
збагнув: мети досягнуто. Справді, так про В. І. Леніна ще ніхто не
писав. Тут навіть його ім’я не назване, а всі розуміють, про кого
йдеться: Ленін у цьому вірші – легенда, міф. І разом з тим він тут
живий, присутній, він поряд, поруч кожного з нас. Є. Плужникові,
здається, єдиному з тогочасних поетів, цей задум пощастило ви-
конати мистецьки переконливо. «Він» – перший вірш, що його Є.
Плужник опублікував під власним прізвищем. В українській ра-
дянській літературі з’явився новий творець, до того ж – взірцевий
майстер. Бо вже з появи своєї в шостому числі київського журналу
«Глобус» цей Плужників первісток сприймався як твір класичний.

А сам творець, за своєю звичкою, непевнився. Тобто він про-
довжував віршувати, віршував завзято і багато, але з віршами тими
не носився по редакціях, навпаки – ховав їх від людського ока: він
знову (і дуже послідовно) «міняв шкіру», точніше – манеру. Роз-
почавши в українській поезії як виразно публіцистичний, полі-
тично заангажований автор, Є. Плужник спершу навчився
говорити «голосно», «в дусі часу» і, поза сумнівом, і далі зумів би
отак писати: намагаючись, щоб тебе почули неодмінно й одразу.
Але скоро (неймовірно скоро!) він переконався, що серед гуркоту,
галасу, брязкоту зброї, серед одчайдушних стогонів і вигуків тор-
жества – тихий, свідомо притишений голос якраз найчутніший, і
найчутливіший, і найдохідливіший, і найправдивіший. Сам він
щодо цього сумнівів не мав, але – як люди? як читачі? Молодий
поет писав, писав без передиху, та редакційних порогів не оббивав
і взагалі не домагався, щоб його надрукували. Навіть зошити свої
з віршами ховав у себе під подушкою, щоб ніхто з друзів, які за-
ходили до кімнати, нічого не запідозрив. «Рано,– казав він.– Це
ще не те, чого я хочу. Нехай полежать».

Невідомо, скільки б Є. Плужник ще карався і примірявся, якби
не дружина. Вона викрала у нього зшиток з віршами і показала їх
Юрієві Олексійовичу Меженкові, який очолював Український нау-
ково-дослідний інститут книгознавства й активно виступав у пресі
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як літературний критик. Вірші показано йому було, звісно, інког-
ніто («так, одного знайомого»), але Ю. Меженко, швидко їх про-
читавши, запалився: «Це справжній поет! Не схожий ні на кого,
цілком оригінальний! Хто це?» Галина Коваленко мусила зізна-
тися, що автор – її чоловік. Але зізналася і в тому, що Євген не ви-
являє особливого бажання оприлюднювати свої твори.

Щоб підштовхнути делікатного поета до рішучих вчинків,
вони, себто дружина і літературознавець, розробили потаємний
план: як включити Є. Плужника в літературне життя Києва. До-
мовлено було, що Галина Коваленко – нібито випадково – відпра-
вить о певній годині свого чоловіка прогулятись на вулицю
(Прорізну), де його – нібито випадково – перестріне Ю. Меженко.
Так воно й сталося. Ю. Меженко перестрів Є. Плужника і – начебто
випадково – привів його на чергове засідання літературного угру-
повання «Аспис» (асоціація письменників). Є. Плужник уважно
слухав, придивлявся, аж тут Ю. Меженко представив його і попро-
сив прочитати свої вірші. Є. Плужник знітився, але прочитав. Успіх
був незаперечний. Молодого поета щиро вітали, зокрема присутні
на тому засіданні М. Зеров і П. Филипович, від яких немало зале-
жало в тогочасному літературному процесі. Це було вже профе-
сійне визнання. Дружина по-жіночому раділа: «Пішов з дому
Євген, а повернувся поет». Поет удавав, що гнівається.

Втім, ця подія, безперечно, надала йому снаги й натхнення.
Він напружено пише, з-під пера його виникають не лише вірші,
котрі склалися невдовзі у збірку «Дні», але й дві грандіозні поеми,
що й досі їм важко підшукати аналогії в українській радянській
поезії: «Галілей» і «Канів». «Канів» не був оцінений сучасниками,
як того заслуговує поема, та й сьогодні ми ще не до кінця перей-
нялися відкриттями й осяяннями цього унікального історіософіч-
ного твору, натомість «Галілей»... В Будинку ВУАН регулярно
провадилися літературні вечори, на які збиралися й звичайні, а не
лише обрані слухачі. За дві години до початку одного з таких вечо-
рів Є. Плужника запросили – за дорученням М. Зерова – висту-
пити. Цього разу він погодився: очевидно, знав, що йому вже є що
сказати народові. Зала була переповнена, ніде впасти яблуку. Ви-
ступало багато письменників – і прозаїків, і поетів. Настала Євге-
нова черга. Щойно він промовив слова епіграфа «От ликующих,
праздно болтающих, обагряющих руки в крови...», як залягла сте-
рильна, лікарняна тиша: чути було, як люди не дихають. Слухали,
як слухають проповідь у церкві. Хвилювання присутніх наелек-
тризовувало й автора. Він читав пророчо. Відчув: він людям не-
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обхідний. Закінчив, а тиша тривала. Ну а далі – оплески, що пе-
рейшли в овації. Це була перемога, яка визначила і літературну си-
туацію в Києві, і долю Є. Плужника в літературі.

З 1924 року твори його регулярно з’являються на сторінках то-
гочасних часописів «Нова громада», «Глобус», «Життя й револю-
ція», «Червоний шлях». Поета примітили і читачі, і критики. Про
нього пишуть, сперечаються, він стає вагомим аргументом (і «за»,
і «проти») в численних літературних баталіях. Відзначимо як ди-
вовижу: з перших своїх виступів у пресі Є. Плужник виявився по-
стійною величиною для української поезії, для української
свідомості. На нього посилаються як на незаперечний аргумент,
його цитують як визнаного метра, хоча метр поки що не спромігся
на першу збірочку. «Не біда: Галілей своє доведе – «а все-таки
обертається» (цитата з Плужника), (...) Не біда: Галілей своє до-
веде». Це М. Рильський, оповідання «Коли копають буряки. (Знову
ідилія)», надруковане у вересні 1925 року. Той же М. Рильський і
літературознавець А. Лебідь ввели Є. Плужника до своєї автори-
тетної й вишуканої хрестоматії «За 25 літ», що репрезентувати
мала українську літературу XX століття – від Лесі Українки. Лише
51 письменник удостоївся такої честі, а серед них Є. Плужник, на
тоді – автор кількох газетних і журнальних публікацій. Він єдиний,
хто в хрестоматії обійшовся без бібліографічної довідки: не було
на що посилатись.

Ось перед нами архівний конспект докладу «Огляд української
літератури р. 1925», накреслений таким доскіпливим знавцем, як
М. Зеров: «...рекомендую Плужника як поета сильного і інтерес-
ного». Це – про дебютанта і початківця. Бо «Дні», перша Плуж-
никова книжка, вийдуть лише 1926 року. І викличуть вибухову
реакцію критиків, які по-різному сприймуть одкровення молодого
поета: і хвалитимуть його, і хулитимуть. М. Рильський відгук-
неться блискучою статтею «Про двох поетів»: «Сучасний чи не-
сучасний? «Дні» – які, чиї дні? Наші, теперішні? Чи, може, треба
приліпити до обкладинки сигнатурку «несучасне», констатувати
добірність вірша, скласти для аматорів «формалізму» схему склад-
ної строфічної будови в поемі «Канів» – і на тім крапка? Ні. Кож-
ний нерв, що тут б’ється, б’ється сьогоднішніми болями, а як іноді
обличчя йому освітлює проміння, то це проміння нашого сонця, а
не того, що в старих книгах. Хай нема в поета ні трансмісій, ні мо-
лотків, ні тракторів, ні іншого приладдя виробничої поезії, але й
книжності в нього мало. Я не кажу, що книжність – гріх. Книжка
так само, як й інше життєве явище, може стати за джерело твор-
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чості. Але просто Плужник не з тих майстрів, що пишуть свої со-
нети на крисах улюблених книг. Він «не может о другом», він «все-
гда об одном». А це його одне – як дволикий Янус: гримаса
старого, просвітлена даль майбутнього. І в цьому суспільне зна-
чення Плужникової поезії. «Як той дзвін, що мертвих оплакує,
живих скликає, оплакує вона тих, хто упав на шляху,– і закликає
тих, хто ще йде, не спинятись, не падати, а й упавши, вірити у
«всесвітню Мекку» (...) Через трагедію йдемо до очищення: така
й має бути справжня трагедія».

Є. Плужник подарував йому свої «Дні», написавши: «Поетові
– учень. Максимові Рильському – Євген Плужник». У відповідь
М. Рильський зробив візит на Прорізну, приніс свою збірку «Три-
надцята весна» – з дедикацією, зміст якої зводився до того, що
Євген Плужник належить до тих учнів, які переростають своїх
учителів.

Взагалі побут у Плужників був простий, майже солдатський.
Жили від гонорару до гонорару чоловікового, від зарплатні до зар-
платні дружини, яка працювала друкаркою в Книгоспілці, потім у
Будинку вчених. І все-таки поступово стяглися, «освоїли», «окуль-
турили» кімнату. Кімната була величенька. Праворуч, як зайдеш,
платяна шафа, за шафою – ліжко, трельяж. Посередині двоє вікон,
до одного з яких зліталися голуби: двійко, пара. Євген годував їх
об одинадцятій годині, щоранку, і принадив. Під вікном стояла ото-
манка. У простінку – шаховка на книги, темного кольору, із слюдою
вгорі замість скла, де стояли довідники, словники і найнеобхідніші
та подаровані книжки. Невеличка була бібліотека, бо ніде було її
тримати. Ще стояла генерал-губернаторська велетенська канапа. І
– з того ж гарнітуру, тих же розмірів – пуф, який видавав своєрід-
ний звук, коли на нього сідали. Через що Євген звав його «пфу» –
і реготав при цьому. Посередині – круглий стіл, два стільці. В кутку
– на тумбочках бюрко. Над канапою – полтавський килим, портрет
Т. Г. Шевченка і репродукція рєпінських «Запорожців». Ще висіла
жирандоля, до якої прив’язаний був білий ведмедик, з яким Євген
іноді розмовляв, коли в хаті не було нікого.

Але таке траплялось нечасто. Потреба спілкуватися розвинена
була у Є. Плужника сильно: з письменниками, з дідами і дядьками,
з дітьми. Вдачею він був не те що компанійський, але –t особли-
вий. І нетовариським назвати його не можна. А так – не з усіма
сходився. З незнайомими і чужими йому людьми поводився гор-
довито, навіть неприступно. Натомість для друзів, які знали його
близько, це був щедрий, доброзичливий хлопець. До нього любили
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заходити – погомоніти, почаювати. Чай, щоправда, пили у Плуж-
ників не з самовара, а з зеленого чайника, подавали печиво, медя-
ники і дорогі цукерки, що їх Євген смакував. А ще – вареники з
вишнями. Дуже часто забігав Микола Бажан, по-жіночому якось
закоханий в Є. Плужника. Приходив Володимир Сосюра, який ще
з порога, шапки не знявши, починав читати вірші, звичайно ж,
вірші про кохання: «Ось послухайте, що я вчора написав...» Од-
ного разу прийшов не такий, як всі, Павло Тичина. Прийшов на
півгодинки, а просидів чотири: «У вас так тарно, затишно. А в
мене зимно, миші бігають, книжки гризуть...» Прибігали зовсім
молоді початківці – непосидюща, бойова Марія Пригара чи, трохи
пізніше, комсомольський поет Грицько Саченко, якого Є. Плужник
хвалив і якому протегував.

Але найчастіше і найгустіше товклися в кімнаті на Прорізній
оті київські друзі – письменники, які перебували з ним ув «одній
команді», яких разом з Є. Плужником славили і ганили,– так звані
«ланківці», тобто члени літературного угруповання «Ланка», що
виділилась – цілком природно, а саме протиставившись «неокла-
сикам» – з «Аспису». Про це й писав очевидець тих подій О. До-
рошкевич: «Деякі з цих письменників пробували утворити
«аполітичну» групу «Аспис» («асоціація письменників»), але вона
розпалася влітку 1924 р. виходом з неї групи «Ланка». До «Ланки»
ввійшли такі письменники: Б. Антоненко-Давидович, М. Галич, Г.
Косинка, В. Підмогильний та Є. Плужник; платформа асоціації ба-
зується «на визнанні Жовтневої революції яко передумови до со-
ціального й національного визволення України». «Ланка», як
організація, жодної роботи не виявила і незабаром влилася в
«Майстерню революційного слова» («Марс»). Сюди входили з
київських письменників ще Я. Качура, Д. Фальківський, В. Яро-
шенко та ін.» («Підручник історії української літератури. Видання
четверте. Книгоспілка, 1929 р., стор. 270). (Тут чомусь не згаданий
з «ланківців» обдарований поет Тодось Осьмачка).

Той же О. Дорошкевич у статті «Літературний рух на Україні
в 1924 р.» отакі давав характеристики цій на сьогодні мало не за-
гадковій літературній групі (адже стільки про неї понаписувано і
набалакано дурного, наклепницького, провокаційного): «Щирість
і безпосередність – ось ніби вимоги «Ланки» (...) «Ланка» ще не
оформилася виразно. Але нам здається, що можна підкреслити її
основну тенденцію – «синтезувати традиції української класичної
літератури з новими вимогами революційного життя». Як наслідок
– пристрасні ідеологічні шукання, бажання усвідомити не тільки
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діалектику життя, але й свою ролю в ньому» (журнал «Життя й
революція», 1925, № 3).

Мовлено, здається, недвозначно і переконливо. Справді, про-
довження кращих традицій української (і російської) літератури,
але на новій, радянській основі, розвиток реалізму, але з ураху-
ванням новітнього історичного досвіду – ось неписана, проте
чинна програма «Ланки». «Отже, наше гасло не «Європа чи «Про-
світа», а – література УСРР, позбавлена халтури, просвітянщини і
хахлацької макулатури!» – заявив на відомому диспуті, організо-
ваному культкомісією місцкому Української академії наук (24
травня 1925 р.) один з «ідеологів» і чи не найголовніший оратор
«Ланки» Б. Антоненко-Давидович. Додамо тільки, що «Ланку» пе-
рейменовано було на «Марс» (це після і внаслідок того, що в Хар-
кові з «Гарту» вийшло Вапліте) на пропозицію іншого «ідеолога»
й оратора Валер’яна Підмогильного (Є. Плужник не прагнув ні-
коли ані теоретизувати, ані виступати в пресі чи на зібраннях). І
продовжимо пізніші вже спогади Б. Антоненка-Давидовича про
«Марс», «який утворився з невеликої числом, але міцної духом
«Ланки». Тут не було ні ідеологів, ні пастирів-керівників, не було
навіть жодного критика. Тут вільно було журитися, коли тобі
сумно, тут уміли й до сліз сміятися над примітивізмом і безглуз-
дям, що їх час від часу подавало поточне життя. Такі неоднакові,
як Плужник і Осьмачка в поезії чи Підмогильний і Косинка в
прозі, «марсівці», проте, були щільно об’єднані в одне здружене
товариство любов’ю до літератури й прагненням прислужитися в
літературі своєму народові. Перебираючи ще в «Ланці» кращі де-
мократичні й народолюбні традиції літературного минулого, «мар-
сівці» намагалися перенести їх у свою творчість, укладаючи тим
підмурівок для майбутнього, в яке всі вони непохитно вірили (...)
Єдиною умовою для вступу в «Марс» були – літературний хист і
громадянська порядність. Через те тут мирно співпрацювали, ба
навіть приятелювали рафінований інтелігент Плужник і хаотич-
ний, нерозсудливий Тенета, якого сьогодні захоплювало полю-
вання, а завтра – волейбол, сьогодні писав ліричні поезії, а завтра
сідав за повість «Гармонія і свинушник» (Дмитро Фальківський,
«Ранені дні», Словацьке педагогічне видавництво в Братіславі, від-
діл української літератури в Пряшеві, 1969).

Це прочитавши, не будемо, либонь, чудуватися, що приєдна-
лися до «ланківців» такі письменники, як Борис Тенета, Яків
Качура, Михайло Івченко, Дмитро Фальківський, Володимир Яро-
шенко, що горнулися до «Марсу», і такі також ні до кого не подібні
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Гордій Брасюк, Григорій Косяченко, Іван Багряний (Лозов’ягин).
Обстановка в «Ланці», мабуть, найсприятливіша була для

творчості: демократична, щира, вимоглива. «Ланківці» спілкува-
лися між собою дружньо і просто (хоча й на «ви»), Євген, Гриша,
Борис, Валер’ян – по батькові не вживалося, не заведено це було
серед них. Проте взаємини, ясна річ, не були і не могли бути без-
хмарними. Скажімо, Євген Плужник і Тодось Осьмачка, обидва
провідні поети «Ланки», терпіти не могли один одного, не любили
– взаємно – і поезії суперникової. Але на люди це не виносилося,
не афішувалося, зовні все було по-джентльменському. Зате з Т.
Осьмачкою приятелював Г. Косинка. Ніхто з «ланківців» не розу-
мів Тодося так, як Гриць. Може, тому, що і той, і цей були аж до
самої кістки селюки і міста не любили. їхній дружбі трохи за-
здрили, як дружбі Кастора і Полідевка, і навіть називали їх «Кось-
мачка». Втім, не менш приязні стосунки в’язали Г. Косинку з Є.
Плужником. До Євгена, який найбільш був «домашній» серед
«ланківців», Г. Косинка прибігав з найменшого приводу: почув ці-
каву плітку, написав нове оповідання, здибав колоритну людину,
вигадав сюжетний хід (головне, щоб причина була). Полягають на
канапу, позакладають руки за голову – і розмовляють, регочуться.
«Господи, ну чого б ото сміятися півдня!» – обурювалося жі-
ноцтво. А їм хоч би що.

Але найтісніші зв’язки єднали Є. Плужника з В. Підмогиль-
ним. Тут узнаки давалася ще й близькість натур: обидва розумні
понад усяку міру, спостережливі – примічали все, дотепні – деталі
запам’ятовували, слівця, а вже висловлювались!.. А ще – обидва
собі знали ціну, своє значення і місце в літературі усвідомлювали
прекрасно. Й оригінальність одчували добре і вміли боронити її.
«Повторювати чужі думки – все одно що зодягати на себе заво-
шену сорочку»,– говорив Є. Плужник. Мав не тільки проникливий
розум, а й очі проникливі, і погляд його витримували не всі: не
дивився він, а вдивлявся, наскрізь бачив. «Нація, на все здібна і ні
до чого не здатна»,– вторував йому В. Підмогильний. «Спогади
цікавлять лише того, хто згадує»,– казав Євген. «І тому ви напи-
сали про громадянську війну?» – запитував В. Підмогильний.
«Зовсім то не спогади, а передчування»,– відказував Є. Плужник.
«Да,– коментував Г. Косинка,– жодний каратель так не розстріляє,
як Євген Павлович уміє!» (Дійсно, що таке громадянська війна,
побачена – чи передбачена – очима Є. Плужника? Це насамперед
війна самогубча: син проти батька, батько проти сина. Що захо-
вують оці вірші? Великий біль. Великий жаль: що не впізнали
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один одного, що не порозумілися, не навчилися одне одного ша-
нувати). «Мальчонка!– промовляв зніяковілий Є. Плужник.– Вы
сначала жить научитесь, а потом уже рассуждайте о поэзии!..» Він
завжди, коли треба було висловитись урочисто чи щось гнівне ска-
зати, переходив чомусь на російську мову.

А проте, при всій подібності до В. Підмогильного, це були
дуже різні люди. От мудрі обоє, насмішкуваті, язикаті. А втім,
Євген не позбувсь якось, не розгубив цнотливої, просвітленої ди-
тинності, для нього завжди існувала межа, якої «не перейдеши».
Тоді як Валер’ян Петрович не зупинявся перед чорним скепсисом
і до цинізму охоче вдавався – як до зброї. Але й їдкуватий, скеп-
тичний Валер’ян побоювався нещадного леза Плужникової думки.
Тоді в моду ввійшов Зігмунд Фрейд, і В. Підмогильний оголосив
себе правовірним фрейдистом. І залюбки на цю тему розводивсь.
Але враз припинив, коли Є. Плужник висловив у товаристві (і,
зайва річ казати, в присутності В. Підмогильного) сумнів з при-
воду того, чи Валер’ян прочитав бодай частину того, за що він агі-
тує? Сам Є. Плужник – прочитав і до З. Фрейда ставився без
надмірної поваги.

Ми згадували вже, що питання «одружуватися чи не одружу-
ватися?», «утворювати родину чи не утворювати?» дуже гостро
перед Є. Плужником стояло, точніше – він сам собі його ставив.
Щоправда, не з фрейдистських мотивів. «Чи маю я право видавати
векселі, яких не можу сплатити?» – ось що хвилювало його. І не-
даремно. Влітку 1926 року він затягнувся цигаркою і – раптом за-
хлинувся кров’ю. Кров, не зупиняючись, ішла дванадцять днів,
рушників неставало, її зупиняли простирадлами. Вся кімната була
закривавлена: «як поле битви» – не втримався від жарту Є. Плуж-
ник. Говорити йому не дозволено було, він мусив дзеленьчати ло-
жечкою об склянку. Домашні й лікарі падали з утоми. Справа
погіршувалася тим, що в хаті не було й копійки грошей. І тоді пер-
ший з’явився Дмитро Фальківський, який видер гроші з місцев-
кому письменників. Приніс, поклав на бюрко і сказав: «Без
віддавачки». Тобто без повернення. «Гроші не ощаджуйте, нічого
не жалійте. А купуйте йому все, що треба, все, що скажуть ме-
дики». Самого Д. Фальківського також з’їдав туберкульоз, набутий
під час роботи «на знос» у ЧКБ (в Надзвичайній Комісії Білорусі).
«Не куритиму більше!» – пообіцяв Є. Плужник. І вже цигарки в
рота не брав, хоч раніше курив страшенно.

Втім, лікарі його прирекли на смерть – одноголосно. Тоді особ-
ливо не церемонились, а різали «правду-матку» в очі: так було і в
політичному житті, і на медицину подібна практика поширилась.
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«Немає на одужання жодної надії. Але,– вирішили гуманно лі-
карі,– щоб хворий не думав, що його не лікують, перевезіть у Вор-
зель». Сказати легко – перевезіть! А коли хворого не можна й
торкнутися? В усякому разі, труською київською бруківкою везти
його ніяк не випадало. І от Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка,
В. Підмогильний, по черзі одне одного змінюючи, понесли його
на руках до вокзалу і там посадили (точніше – поклали) в поїзд.
Так і доїхав Є. Плужник до Ворзеля, де мав діждатися кінця.

Щовечора – після роботи – їхала туди і дружина. Вже знала,
що він, зачувши паровозний гудок, повертає голову в бік залізниці,
вже й звикла бачити навстріч обернене обличчя Євгенове. Одного
разу вона, як завжди, простувала швидко стежкою до знайомої
сосни, де на розкладайці конав чоловік, але... він лежав нерухомо
і – спиною до неї. «Все. Кінець»,– майнула найперша думка.
Проте, добігши, побачила очі не конаючої, а живої, повнокровної
людини. Євген посміхався і навіть не чув жінчиних кроків: так він
задивився на вивірку, що стрибала з гілки на гілку. А коли вивірка
зникла, подивився воскреслими очима і промовив фразу, яка потім
стала ходити і досі ходить по людях: «Ти знаєш, якщо дуже захо-
тіти, можна і не вмерти... Я житиму. Я народився знову. І ти не моя
дружина, ти моя наречена, бо життя починається вдруге».

Це «життя вдруге» полягало в тому, що двічі на рік, навесні і
восени, його відправляли в Крим або на Кавказ, а влітку, коли там
було спечно, він їздив до родичів на Полтавщину (в село Білоцер-
ківку і місто Хорол). При погіршенні лягав у Київський туберкуль-
озний інститут, що на Лук’янівці. Там, в інституті, Є. Плужник
познайомився з хлопчиком на ім’я Сократ, якого взяв з дитячого
будинку селянин – за підпасича. Хлопчик полежав на холодній
землі і схопив скоротечні сухоти. Євген Павлович попросив, щоб
для малого принесли з дому книжку. І принесли Панаса Мирного
«Хіба ревуть воли...». Сократ погортав ’n’ і проказав: «Мабуть, я
не встигну: надто груба книжка». I помер-таки, не дочитавши. А
Плужникові необхідно було не лише дочитувати, а й дописувати
свої книжки. Для цього – мати здоров’я. Тоді туберкульозникам
робили піддування (пневмоторакс): нагнітали в легені азот, щоб
стиснути каверни. Операція була болюча. Приходив лікар і витягав
своє приладдя, всі намагалися втекти з хати, щоб не бачити цього
і не чути: голку вганяли в міжреберря, і коли вона пробивала
плевру, такий розлягався звук, що ніхто не витримував. А Є.
Плужник зносив усе мовчки, терпляче, стоїчно: так хотілось йому
жити і працювати.

До речі, дехто з визнаних дослідників Є. Плужника воліє по-
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глянути на його творчість саме під цим кутом зору – під кутом не-
виліковної його недуги, наголошуючи на фізичному стані, в якому
перебував поет. Що й казати, це позначилось на його віршах (не
могло не позначитися), накинувши на них серпанок смутку. Але
так само ясно, що цим одним – хворобою – пояснити характер
його віршів неможливо. І не варто, мабуть, літературознавчий ана-
ліз підміняти медичним анамнезом. Невже комусь не ясно, що
певну роль у формуванні поетичного доробку Є. Плужника відіг-
рали обставини тогочасного суспільного буття – громадянська
війна, неп, навмисне загострювана боротьба класів тощо? І коли
він виправдав і оспівав неминучу жорстокість революційних по-
трясінь, то несподівана жорстокість непівських контрастів, що ми-
моволі впадала в очі, не могла не приголомшити чутливого поета.
Є. Плужник змалечку надивився на купців, на торговців, зненави-
дів їх, дуже щиро сприйняв новий лад, пересадив себе з усім ко-
рінням у новий грунт. Що для нього було вимріяне майбутнє?
«Доба, від продажу й купівлі чиста». І як же йому стало страшно,
моторошно, коли знову навколо себе побачив непівську дійсність
– тобто купецький побут. Та не той самий, а ще більш безкультур-
ний, знахабнілий, тріумфуючий.

Шана і честь –
В кого грошики єсть.
Гасло доби –
Гроші роби, – 

співає один з персонажів Плужникової п’єси «У дворі на пе-
редмісті». Розбіжностей між бажаною мрією і конкретною реаль-
ністю не міг він примирити, суперечності епохи не могли не
вплинути на вразливу, тендітну душу молодого гуманіста, що дуже
хотів вірити в добрість людських вчинків та осмисленість історич-
них подій. І от митця, який змусив себе закохатися в «красу подій,
що сталися допіру», наздоганяло його ж минуле. І це породжувало
відчай у нього. А тут ще тупувата (чи, прямо скажемо, дубувата)
критика сипала сіль на рани. Ось що, приміром, писав розпереза-
ний вусппівський голобельник Борис Коваленко: «Є. Плужник, як
і раніше, продовжує відбивати досить одноманітну й неоригі-
нальну філософію холодної роздуми, якесь старече зневір’я, що
подекуди переходить в справжню мізантропію.

«Передчуття спокою і нудьги», «мовчання мудрого печать», ін-
дивідуалістична проповідь відмежуватися від околишнього світу,
зачинитися в затишній кімнаті в оточенні «мертвих друзів» – «на-
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півзабутих романів», – такий зміст без-
просвітнього песимізму автора, що
нічого нового не додає до свого попе-
реднього доробку» («Життя й револю-
ція», 1927, № 1–2).

Яка безвідповідальна дурниця! Пред-
ставляти Є. Плужника відлюдником, який
тільки те і робив, що полюбляв дивитися
на дощик за вікном! Нічого немає більш
неправдивого, аніж уявлення про Є.
Плужника як про «чистого поета», бо «ти-
хенький, ти хенькии», а як умів він мовити
голосно і твердо, як несподівано ставав
трибуном – цей «камерний», «кімнатний»
поет! Уявлення це хибне: в тому ж бо й
справа, що Є. Плужник зазіхнув на сферу
ідеологічної, політичної діяльності – коли його ніхто не просив про
це. Значною мірою поезія Плужникова – то безперервна полеміка із
сучасними (але й не тільки сучасними) поетами (і не лише поетами).
Цей «камерний», «кімнатний» письменник виявляється при ближчому
розглядові одним з найбільших і найпалкіших дискутантів в українсь-
кій літературі 20–30-х pp. Неважко встановити, що немала кількість
його віршів є не чим іншим, як полемічно загостреними відповідями
на твори його сучасників – блискавична, точна реакція на літературні,
політичні, історичні події. Які мудрі висновки, які далекосяжні «при-
стрілки», далекоглядні перестороги у цього «самітного», «камерного»
поета! Треба тільки знати це й брати до уваги – щоб не опускатися до
примітивних припущень й узагальнень.

Літературна манера Є. Плужника визначилась досить швидко,
ну – казково швидко. Можливо, й тому, що він ступив мало не од-
разу на свій шлях – анти-ліричність. Як ми пересвідчились, Євген
Павлович мав відповідні дані для того, щоб стати ще одним закуче-
рявленим українським ліриком. Та не став ним. Очевидно, даючи
собі звіт, що приходить у літературу, де «що не митець, то флегма
і сіряк, що не поет – сентиментальна кваша»... (М. Зеров). І в ньому
спрацювали внутрішні самообмеження, він сам окреслив собі кор-
дони, а в інший спосіб нова поезія і не твориться. Змужніння Є.
Плужника – то якесь диво. Рік-два – і верховина. Можна тільки
припустити, якого душевного напруження це коштувало йому, яке
піднесення викликало до життя довершеність його віршів.

Супротивником своїм Є. Плужник обрав дуже популярного В.
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Сосюру, якого сам Євген називав «поетом з ласки божої», а от –
не поважав. Ставився до нього із співчуттям, як до людини, якій
бракує культури й смаку. Зрозуміло, це Є. Плужникові не могло
заімпонувати, хоча вголос він цього не задекларовував ніде. І бо-
ротьба тут – хоч яка непримиренна, але точилася лише в поето-
вому мозкові, не на сторінках преси. Друковано відгукуватись про
когось письменник уникав, бо часи були такі, що зауваження, кри-
тика – навіть доброзичливі – обертались – не з волі автора – на по-
літичне доносництво. І все-таки, прочитавши щось недоладне, Є.
Плужник обурювався: «Дрянь, конечно, стишки. Но все же лучше,
чем у Сосюры». (Як ми пам’ятаємо, він, коли сердився, несподі-
вано заговорював російською мовою). Ми перестанемо дивува-
тись, якщо зіставимо розлогість Сосюриних слововиливів із зовні
малоформатним, але внутрішньо просторим віршем Є. Плужника,
з якого не те що рядка не викинеш – в якому слова не переставиш.
Строфа стискається так, як стискаються п’ятірко пальців – і спро-
буй їх розчепити! Поряд Є. Плужника видається балакучим М.
Рильський. М. Бажан, не криючись, заздрив: «Мені потрібно ба-
гато строф, щоб сказати щось, а у вас воно вміщається в кілька
рядків». І, даруючи свої «Будівлі», написав: «Євгенові Плужнику,
поетові, одне слово якого варте моїх тисячі слів». Трохи молодший
і теж талановитий безмежно О. Близько нітрохи не вагався:
«Плужник – от хто справжній у нас поет! Цей пише – назавжди».

А писати назавжди було нелегко: чернеток фактично Є. Плуж-
ник не заводив, а просто – виношував вірш у серці, в голові, потім
занотовував. Через короткий час перечитував і, якщо написане
його не вдовольняло, відкидав, нищив і вже ніколи не повертався
до того вірша. У Є. Плужника не знайдете імпровізаційності, не-
стримності вислову, перебільшеної емоційності, що їх дехто вва-
жає чи не за найвищу чесноту поезії, насамперед – української.
Навпаки, тут все розважене, спроектоване безпомилково. «Тради-
ція матні» була Є. Плужникові зовсім не властива. Йому тяжко,
фізично боляче було читати плужанські опуси, він аж у купочку,
було, зібгається від нестерпної муки: «Ну хіба люди не тямлять,
що це ніяка не поезія?» Він же хоч як бідував, але місяцями тру-
дився над кожним віршем, обробляючи, «доводячи» кожний рядок
і кожний склад. Його квапили – з найприхильніших почувань:
«Добувай світа, поки служать літа!» А він тільки – у відповідь –
жартував. Не любив поетів, які граються словами, перетворюючи
їх на звуки: відкидав «дзеньки-бреньки» Грицька Чупринки, кеп-
кував з Ігора Сєвєряніна, знущався з Костянтина Бальмонта. Він
не тільки зневажав словесну еквілібристику, навмисне штукарство
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в поезії,– ображала його сама ймовірність у поетичному слові
вбачати предмет розваги, забавки. Цього він не прощав і Павлові
Тичині, перед яким схилявся, якого вважав чи не кращим (із су-
часних) поетом України. Але на нього Є. Плужник ось таку вига-
дав епіграму, точніше – ось так підправив оригінал:

Дівчинка на призьбі: 
«Ціпу! Ціпу! Ціпу!»
Собака на цепу:
«Гав! Гав! Гав!»

І Павло Григорович це пам’ятав до самісінької смерті.
Лаконізм, простота, виразність – ось (за Є. Плужником) закони

поезії. У нього діють не поверховий блиск, навіть не виняткова не-
повторність оригінального, а невідпорна закономірність необхід-
ного, Є. Плужник послідовно і вперто відмовлявся від цехового
привілею письменника – вигадувати, фантазувати, «брехати».

Плужникова поезія відзначається прискіпливим, майже нау-
ково-точним аналізом тодішньої обстановки. Він – реаліст пито-
мий, вроджений, а це рідкісне явище в поезії. В українській поезії
можна порівнювати його хіба що, деякими рисами, з Лесею Укра-
їнкою, з Іваном Франком, Тарасом Шевченком. Прекраснодушне
мрійництво, ширяння в хмарах і над ними – то не для нього, і коли
він себе змальовує як невиправного мрійника, не поспішайте, будь
ласка, пристати на це: він же насміхається – з себе і з нас. Хтось
зауважив, що це жорстока доба відбилася жорстокими деталями в
його творчості. Дуже слушно: саме деталі – конкретні, «докумен-
тальні» – ось загадка його поезії, таїна її «неодмінності». Ось цим
Є. Плужник і відрізняється, приміром, від П. Филиповича, у якого
він багато чого навчився і перейняв. Але хіба у П. Филиповича
можливі «яєшня з салом», синці на Мотриних грудях або «чиїсь
закривавлені лапи, тіні творчої вічно руки»? Такий чутливий кри-
тик як М. Рильський це високо й одразу поцінував: «Він уміє ди-
витись і не бачити не може. Хай це боляче, а він не одірве очей:

Не схибить куля – не стогнатимуть довго.
Подивилися – поле! Ромен з трави...
Передній, мабуть, ходив,– так човгав:
Черевики скривив.

Це про людей, що йдуть на смерть. Підкреслена деталь досягає
мети: вона вражає («Про двох поетів»).
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Настирливо зіставляли Є. Плужника із С. Єсєніним. Дуже по-
верхове зіставлення, якщо навіть виходити з тих соціологічних
схем, на які тогочасна критика орієнтувалася. С. Єсєнін – поет се-
лянства, до того ж селянства російського. Є. Плужник – поет «тру-
дової інтелігенції». С. Єсєнін – поет-самородок, з тих, що беруть
нутром, «душею», звідси неймовірна їхня популярність: це поети
для всіх. їхні вірші – матеріальні, уречевлені, вони пахнуть бере-
зовим листям, печуть опівденним сонцем, дурманять жіночою
плоттю. Подібні вірші можна важити на вагах і напевне сказати,
скільки маємо кілограмів (я нічого поганого в це порівняння не
вкладаю). Але Є. Плужник зовсім з інших поетів, поетів-інтелек-
туалів, а такі поети, володіючи всіма скарбами світової культури,
можуть вільно їх сполучати в нечуваних комбінаціях, вони можуть
витворювати нову реальність, непідвладну поетам єсєнінсько-со-
сюринського типу. Є. Плужник з того поетичного ряду, що і в ро-
сійській, наприклад, поезії А. Ахматова, О. Мандельштам. Такі
митці часто ризикують наразитися на нерозуміння і неувагу пуб-
ліки, але тільки вони можуть рухати літературу вперед. Вони-бо
духовність, а не вульгарність. Поезія Є. Плужника – це насамперед
високий напружений стан душі. Воднораз він значно земніший,
«натуральніший» від своїх російських побратимів. Але душею він
тягнувся до них, чуттєва його система була настроєна ось на таке
світосприйняття.

Як вже було сказано, Є. Плужник був вихований російською й
українською класичною літературою, не тільки, ясна річ, поезією.
М. Гоголь, М. Салтиков-Щедрін, А. Чехов, М. Горький, І. Бунін
теж допомогли йому оволодіти літературною майстерністю, пі-
знати, що це таке – «суворе ремество» письменника. Але кого він
шанував найбільше, кого відносив до своїх учителів? Є. Плужник
був активним читачем, читав весь час, але – не всіх. Можна ствер-
дити, що смак його був цілком природний, далеко від норми не
відходив. Безперечно, він любив дуже О. Пушкіна, М. Лєрмонтова,
Ф. Тютчева. Безперечно – Олександра Блока. Інокентій Анненсь-
кий дуже йому подобався. Але й Саша Чорний. І Борис Пастернак.
І Анна Ахматова. І Володимир Маяковський. Так, і Сергій Єсєнін.
Хоча – де це видно в його поезіях? Наприклад, чи знайдемо там
сліди В. Маяковського? А Є. Плужник шанував його, казав: «Це –
огром! Так просто не зрозуміти його, в нього треба вчитатися». І
він же його пародіював. З українських поетів (крім названих ра-
ніше) назвемо Лесю Українку, Івана Франка і – Якова Щоголева,
співця Слобожанщини. Ще коли Є. Плужник мешкав у Скороходь-
ків, над столом у нього висіли портрети М. Некрасова і – ні, не
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Барб’є, як у відомому вірші, а Т. Шевченка. Портрет – уже інший
– Т. Шевченка прикрашав і кімнату на Прорізній. Та не знай ми
цього факту зовсім, все одно віддали б Шевченкові першість
поміж Плужникових духовних вождів. Т. Шевченко був для нього
взірцем благородства, мужності, переборювання страждань, вір-
ності своєму обов’язку. Саме в поезії Т. Шевченка слід шукати
першопочатки багатьох Плужникових ідей, але й формальних по-
шуків також. Будова твору, його ритмічна організація, спромож-
ність викликати в уяві образи, що начебто і не закладені в самому
тексті,– цього Є. Плужник вчився у Т. Шевченка. Це властиво шев-
ченківська здатність – таку створити атмосферу, таке «магнітне
поле», в якому й виникає щось, немов саме собою, поза волею й
участю автора. І, поза сумнівом, від Т. Шевченка беруть свої ви-
токи духовність, висока моральність, органічна мудрість людини,
яка немарно живе на світі. Ну і глибока народність, загальний де-
мократизм. Що відбилося відповідно і на структурі Плужникових
творів: слідом за Т. Шевченком він перевагу віддавав не усклад-
ненню й учудненню форми (якими таке багате було перше поре-
волюційне десятиліття), а наповненості змісту, характерів,
ситуацій, думок. Як це казав Л. Бетховен: «Нове й оригінальне
твориться саме собою, без думки про це». Ну не так щоб і «саме
собою», а втім... Досконалість простоти – ось питома риса Плуж-
никової поезії. Але писати занадто просто – небезпечно так само,
як і писати занадто химерно. Публіка (читацька) не хоче дурно
платити гроші, вона хоче відчути себе «знавцем», «гурманом», і
неабияке потрібне вміння, щоб підлестити їй. А тут – які, скажімо,
елегантні, але непримітні неологізми: «відбережний», наприклад,
просто не відрізниш від тих слів, які потраплять до шкільного
словника. Вже потім здогадуєшся, що з «прибережного» зробити
«відбережний бриз» може хіба поет-ювелір. Або: «прискалок»
(«на прискалку забув»), майже «присінок», «причілок». Чи «недо-
мисел» («недомисел природи»): це як «недоумок», але загальніше.
І таки не до кожного Плужникові поезії доходили. Він це відав і
говорив: «Що ж, я не для всіх. Та коли знайдеться десять душ,
яким потрібні мої вірші, я буду щасливий». А от висновок (усний)
М. Рильського: «Якби нам хоч десяток таких поетів, як Євген
Плужник, то яка б вона була – українська поезія!» Втім, Плужники
десятками не приходять в літературу, їх виявилося рівно стільки,
скільки земля тоді подужала народити,– один. Зате й він зумів пе-
ресотворити у віршах свій час, зумів бути адекватним почуванню
й мисленню своєї доби.

Окремого розгляду заслуговують засоби, що ними оперує – і
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дуже вдало – Є. Плужник: його поетичний інструментарій. Це,
звичайно, тема окремого дослідження. Звернімо тільки увагу на
його рими, які реалізують внутрішні ресурси української мови: ра-
досте – виросте, зараз – вираз, вулиця – туляться, свято – знято, в
вічі – двічі, за тих – за яких, далечінь – спочинь, світло – обридло,
таке ж – без меж, сьогодні – самотні, Відні – рідні, веде – ніде,
чорне – горне, напише – тихше, розповім – твердім...

Так, Є. Плужник збагатив українську поезію свіжими, неутер-
тими римами, хоча й не ставив собі цього за головну мету. Але нас
тішить можливість «промацати» механізм Плужникового вірша, зро-
зуміти, чому при такій лапідарності, скромності виражальних засо-
бів його поезії справляють враження чогось енергійного,
розгонистого, летючого. Ця динамічність, активність, дієвість пое-
тичної його мови ще має й технічне, технологічне підґрунтя: на
останню, ударну позицію в рядку поет висуває, ставить, в основному,
дієслово (давня, до речі, традиція писемної української мови, укра-
їнської літератури). Що це – знання чи інтуїція? Мабуть, і перше, і
друге. Але, починаючи з «учнівських» своїх віршових спроб, Є.
Плужник заходжується римувати дієслова: побачити – плачете, ба-
лакати – плакати, хутори – говори. А що вже було далі: повіям – по-
віяв, пригорне – чорне, Європа – второпав, рідне – розквітне, плів –
плі, боюсь – блуз, довго – човгав, зустрінув – без упину, простер –
росте, вітер – витер, ліс – ріс, прекрасне – гасне, адюльтер – не обтер,
щирости – вирости, брам – віддам, виконуй – по закону, солоний –
відгонив, голова – повива, згадуй – Елладу, руде – веде, скажіть –
мить, все – несе, змолодніють – надію. І т. д. і т. п.

В українській поезії не було і немає іншого, крім Є. Плужника,
віршотворця, який би так послідовно дотримувався цього прин-
ципу і так би вправно це робив. Без будь-якого перебільшення
можна Є. Плужника ще назвати і поетом дієслівним.

Євген Плужник – один з найвиразніших поетів шевченківської
школи в нашій літературі, поет-громадянин, активна соціальна сила
в українській радянській поезії. Багато в чому проявляється його
шевченкіанство, але найбільше – в умінні залишити ся самим собою
за часів, коли це було неможливим, у здатності перетерпіти і пере-
бороти антилюдяні обставини. «Він був людиною»,– говорить Гам-
лет про свого батька. Бути людиною, за Є. Плужником, це
насамперед бути відповідально-чесним: «Бути щирим – не всім зу-
міти!» Штучну, перебільшену наївність деяких поетів-сучасників
Є. Плужник відкидав категорично. Він зневажав оте свідоме уда-
вання з себе простачка: «Ой-йой-йой!» та «Ай-яй-яй!». Завжди він
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кладе в основу своєї поезії невикривлене об’єктивне знання епохи,
конфлікту, ворогуючих сил. Є. Плужник не обминав ніколи неймо-
вірностей і суперечностей свого часу, він болісно їх осмислював і,
вже перестраждавши і передумавши все і про всіх, ставив, наче
лікар, діагноз. І рятував своїх читачів – у всякому разі, тих, які мали
кебету і хіть рятуватися. Пройшовши через піднесення перших по-
рево-люційних літ, Є. Плужник зіткнувся потім з тенденціями
прямо протилежними, коли пафос негайної світової революції почав
вихмелюватися з гарячих голів і першорядним стало завдання – ви-
жити. Як вижити державі і як вижити особистості в державі? А ви-
пробування хвиля за хвилею накочувались на розгубленого,
здезорієнтованого громадянина щойно утвореної республіки: гро-
мадянська війна, неп – і різке погіршання політичного клімату на-
прикінці 20-х років. Духовне життя почало всіляко задавлюватися,
і в першу чергу це стосувалося національно-культурного життя. Ча-
вунний ренесанс поступався місцем розстріляному ренесансу, і
сила, яка все це рухала, була майже містична, не підлягала нормаль-
ним законам розвитку: сталінізм. Господарі політичної ситуації де-
далі частіше діяли за відомою приказкою: «Холодно? На тобі пасок,
підпережися!» Отож, Є. Плужник не випадково залишив за облав-
ком першої (вже першої!) своєї збірки свої закличні вірші.

Настала пора жорстоких переоцінок, з нею мало народитися і
нове світовідчування. Яке? Газети доводили одне, безпосередній
досвід Є. Плужникові підказував інше. Спочатку поет собі не до-
віряв, але помалу, вбившись, мовляв, у колодочки, осмілів, нава-
жився вимовити «щось своє, не казане ніким». Судилося йому, хай
і не тільки з його волі, стати найокресленішим виразником
«ранньої осені». За що негайно йому перепало від ортодоксальної
критики на горіхи.

Але знайшлися, на честь українського громадянства, були й
інші, мудріші й допитливіші, як довів час, поцінувачі й критики.
Зосібна Ю. Меженко, який в спеціальній статті «Читаючи «Ранню
осінь» («стаття дискусійна»,– завбачливо зауважила редакція жур-
налу, що видрукував її) запевняв: «Коли-небудь, може, за багато
років цікавий читач захоче довідатись, а чи в наш бурхливий над-
звичайний час, крім стандартизованих міщан та стандартизованих
пролетарів, чи жили живі люди на терені У. С. P. Р. Це ж таки конче
треба буде знати, бо майже всі наші письменники лише про такі
стандарти й говорять. І от тоді треба буде йому (читачеві тому)
розшукати кілька книжок поетів, що не лише вірші писали, а й по-
чували і мислили. Почесне місце серед тих небагатьох книжок зай-
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матиме друга книжка Плужникових по-
езій» («Життя й революція», 1928 p., №
5). Не втримаємось, щоб далі не проци-
тувати: «Власне, тим книжка й пре-
красна, що вона неспокійна, вона
хвилює і примушує працювати уяву.
«Треба стримувати свою уяву в усьому,
що стосується до нашого щастя або не-
щастя; насамперед, не слід будувати па-
лаців з повітря, вони обходяться надто
дорого, бо в короткому часі доводиться
з сумом їх руйнувати» (Шопенгауер).
Цю мудрість Плужник засвоїв, він не
мріє...

Вбити мрію, насміятися з неї – це
для поета відважний крок, бо поета без

мрії ми ще не знаємо. Кожен мріє, як знає: один про майбутнє сус-
пільство, другий – про минуле; той про Дніпрельстан, інший про
голубів та жіночі перса; а українські поети здебільшого вважають
за свій обов’язок мріяти про індустріалізацію, радіофікацію, ра-
ціоналізацію, електрифікацію, нову генерацію та взагалі про
вельми сучасні речі.

А от знайшовся такий, що жодних машин не виспівує, в гені-
альність В. Поліщука не вірує і рецензій Клоччя за істину не вва-
жає, і все ж таки поет і навіть видатний, бо це не лише моя думка,
а й Бор. В. Якубського.

І цей поет сам несе свій обов’язок як важкий тягар».
Блискуче сказано! І можна не лише віддати належне прозірли-

вості й ерудиції Ю. Меженка,– можна зрозуміти ще, чому так не-
втримно і швидко виростав Є. Плужник: оточували його і
підпирали дуже достойні, дуже освічені, самовіддані люди – укра-
їнські інтелігенти, справжні демократи, вихованці й сини укра-
їнського народу. Але можна (і треба) зрозуміти, чому, так бурхливо
розпочавши (збірка «Дні» вийшла 1926 року, а 1927 року збірка
«Рання осінь»), він за життя не видрукував більше жодної. Збірка
«Рівновага», яку він заходився писати 1928, а завершив 1932–1933
року, не прорвала бетонованих укріплень, вчасно до читача не по-
трапила і побачила світ багато років по тому, як автора її не стало
серед живих. Таким чином, дві прижиттєві й одна посмертна
збірка. Дуже мало. Але тут візьмімо до уваги й легендарну Плуж-
никову вимогливість до себе, його фахову принциповість: все, що
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не відповідало його високим, може, й завищеним критеріям, по-
трапляло до кошика. Це при тому, що просто віршувати, римувати
не становило для Є. Плужника проблем. Він, такий потайний у
своїй творчості, міг легко, демонструючи свою вправність, щось
таке втнути на ходу, на очах у всіх. Так було написано вірш до опо-
відання В. Підмогильного «Третя революція». Так він писав інші
– «замовлені» – вірші. Очевидно, й вірші до своїх п’єс він теж на-
писав самотужки, а не підслухав десь. Приміром, пісню старців з
комедії «У дворі на передмісті» – що це: фольклористичний запис,
вдала контамінація чи підробка під старечу псальму?

Мимо раю проходжу,
Гірко плачу-ридаю!
Ой горе, горе нам
Превеликеє!
Птиці райськії поють,
Мені горя завдають...
Ой горе, горе нам
Превеликеє!

Не кажемо вже про явно спародійованих у п’єсах поетів (Йо
Міхуватий, Безмежний), яким Є. Плужник подарував ним же скла-
дені рядки. Взагалі Є. Плужникові властивий був нахил до пере-
дражнювання, до містифікації, що слід, очевидно, враховувати при
дальших дослідженнях його творчості. Бо, на жаль, деякі його
публікації, підписані псевдонімами, промайнули свого часу на
шпальтах періодики, але так і залишились невідомими – «непізна-
ними об’єктами». Є у нас на прикметі вірші, автором яких міг би
– за багатьма ознаками – бути Є. Плужник, але довести це нині
змоги немає, бо свідків не залишилось. Як приклад, наведу один
з випадків, про який мені розповідали.

«Несамовиті ревнителі» ідейної чистоти настирливо докучали
Є. Плужникові, закидаючи йому відірваність від життя, мінор-
ність, занепадництво. Це його дивувало і дратувало: «Нехай, кому
не ліньки, пише, що от, мовляв, запеклий песиміст». Якось він за-
сперечався з приятелями: «А хочете, я от зараз сяду й напишу вір-
шика, в якому колоситиметься буйний степ, сміятиметься дівчина,
віятиме вітер, світитиме сонце, духмянітимуть квіти, а вгорі леті-
тиме літак? Віршика, до якого ніхто з критиків не зможе прикласти
жодне з улюблених кримінальних звинувачень». І справді, сів за
стіл і, «не відходячи від каси», зразу начисто написав дуже довгого
і дуже крикливого вірша. І не тільки написав, а й опублікував його.
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Це ми знаємо напевне, от не знаємо тільки, де його тепер шукати.
Як і решту аналогічних.

До речі, з таких-от віршів-портретів, віршів-пародій Є. Плуж-
ник збирався скомпонувати цілу збірку – четверту. Якою б вона
була, ми можемо уявити собі досить об’ємно. «Ходить!.. Все хо-
дить!..», «Гладкого Панчо...» – ось зразки того, як намірявся Є.
Плужник «поквитатися» із своїми братами-літераторами. Сюди ж
треба зарахувати і вірш «Я – людина цивільна...». В жодному разі
не годиться відносити його до «автобіографічних», як це кимось
заведено. Хіба це свій «автопортрет» змальовує автор отакими ка-
рикатурними штрихами: «Літератор. Портфелик... штани з індпо-
шиву (...) картаті штани, кепка (...) пенсне»? Ні, це хтось інший,
тільки не Є. Плужник, який, поза сумнівом, перекривляє когось.
Але кого? Може, колись ми і довідаємось. Напевне, то була б пре-
цікава книжка, ота четверта збірка, збірка віршів-портретів. Порт-
ретів, уточнимо, різноманітних – і саркастичних, і побутових, і
патетичних. Там кожен дістав би належне: Євген Павлович був
людиною справедливою. А до п’ятої збірки мали ввійти самі по-
езії... про кохання. «Це буде книга про Велику Любов»,– казав він,
такий іронічний і гострий супроти будь-якої розчуленості («все з
великих літер, прошу»). Безперечно, йшлося про любов до дру-
жини, та – чи тільки до неї? Пам’ятаєте з «Днів»:

Я знаю!
І буде так:
Пшеницями зійде кров;
І пізнають, яка на смак
Любов.
Вірю.

Він не встиг створити цієї книги. Прагнув, але встигнути не
дозволили. Не встиг, але прагнув. Яка духовна, погодьмося, міць,
яке душевне здоров’я!

Звідки черпав сили Є. Плужник? Передусім – у вірі. Незва-
жаючи на всі протиріччя й суперечності доби, яких він не міг не
помічати,– вірив у месіанство В. І. Леніна, в очисне полум’я
Жовтня, був активним діячем, надійним будівничим нового сус-
пільства. Комуністичного суспільства, щодо цього він не мав сум-
ніву. Ми, сучасники і співучасники повторюваних нігілістичних
десятиліть, не завжди схильні сприймати всерйоз цю водночас ди-
тячу і фанатичну, простодушну й одчайну віру. Віру людей, яким
пощастило пережити величезне піднесення революційних зма-
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гань, які пройшли крізь нестерпний вогонь випробувань, що пе-
ревищували часом людську змогу. А вони свято вірили – і в рево-
люційну законність, і в право народу на свободу, і в право на
обмеження цієї свободи, і в загірну Комуну. Вірив палкий і запек-
лий Микола Хвильовий, смаглявий архангел української соціалі-
стичної революції. Вірив стриманий, позбавлений будь-якої пози,
неприродності чи наївності конопатий геній Микола Куліш. Вірив
і Євген Плужник, прикриваючи цю пречисту віру іронічною – «ін-
телігентщина ця вже!» – посмішкою. Певні (а не якісь) надії все-
лила в нього славетна постанова ЦК ВКП(б) 1932 року «Про
перебудову літературно-мистецьких організацій». І розпуск зви-
роднілого ВУСППу. Здавалося, «чотириіваніє» ВУСППу розві-
ється прахом раз і назавсігди. Гадалося, що не матимуть оці
ошалілі вусппівські верховоди (Іван Кулик, Іван Микитенко, Іван
Кириленко, Іван Ле) такої необмеженої і жахливої влади над ду-
шами і долями порядних людей. Ані вони, ані будь-хто інший. Та
не так воно сталось, як бажалось.

Закономірне виникає питання (доводилось чути його від ба-
гатьох): а як же існував Є. Плужник – не в духовному, а в грубо
матеріальному витлумаченні слова? На які гроші він жив? Адже
за вірші йому платили копійки, та й друкувався нерясно. Так, пое-
тичні заробітки не були пишні, а жив Є. Плужник звичайно, не по-
панському, на існування заробляв перекладацтвом. Але в спадщині
Є. Плужника ми не відшукаємо віршованих перекладів, тобто тієї
частини її, яка була б природною й неодмінною в доробкові чи не
всіх (безперечно, більшості) українських поетів. А от у Є. Плуж-
ника цієї складової немає. Чому? І в цьому виявився Плужників
характер. Відсутності віршованих перекладів у цій книзі не ди-
вуйтеся: не залишив їх нам Є. Плужник. «Якщо витрачати життя
на поезії, то вже на свої,– так він шуткував.– Тут не встигаєш за-
писувати власні почуття й думки, не те що чужі». Навіть перекла-
даючи прозу («Тихий Дон», про який мова нижче) Є. Плужник
залишав у російському оригінальному вигляді тексти віршовані.
А міг би й спокуситися! Щоправда, не такий він був догматик,
яким хотів здатися. Маємо відомості, що він таки пробував пере-
кладати улюблені російські вірші, пушкінські зокрема. Але щось
у нього не виклеїлось, і – де їх тепер знайдеш, оті Плужникові пе-
респіви з О. Пушкіна?

Отже, оперувати можемо тільки прозовими перекладами Є.
Плужника. Ще можемо вказати: нашого поета підохотив до пере-
кладів саме прози його друг і колега В. Підмогильний. Вдвох з В.
Підмогильним вони, до речі, «уложили» надзвичайно цінний слов-
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ник «Фразеологія ділової мови». Ось як вони пояснювали у вступі
мотиви свого «укладання»: «Гостру потребу на систематизовану
фразеологію української ділової мови відчуваємо аж надто гостро
по наших установах. Відбувши курси українізації, засвоївши еле-
менти морфології української мови та її синтакси, радянський
службовець, проте, безсилий проти «мовних штампів» звиклої ро-
сійської мови, не маючи під рукою не тільки остаточно фіксованої
української ділової фразеології, а навіть того матеріалу, що давав
би йому хоч навід, коли не нормативну відповідь.

Зважаючи на цю гостру потребу і під увагу беручи цілковитий
брак не тільки суто ділової української фразеології, а навіть за-
гальної, ми й узялися зредагувати той потрібний у діловодстві ма-
теріал, що змогли використати його з передніх словників та
фразеології, відповідно освітивши його придатним матеріалом із
говірної мови наших установ та подекуди подавши нові форми на
ті російські звороти, де теперішні українські переклади не можна
було визнати за вдалі».

Укладачі «Фразеології ділової мови» незле упоралися із за-
вданням: цей словник вийшов аж двічі – 1926 і 1927 року. Та й ба-
гато років пізніше, коли ані В. Підмогильного, ані Є. Плужника не
було на світі, ці видання лежали і по установах (з видертою ти-
тульною сторінкою), і на стільниці у фахівців – учителів, письмен-
ників. Користувалися ним при складанні ділових паперів, при
перекладах, при підготовці до лекцій, але й не тільки. Подібної
лексикографічної праці ми й досі не маємо.

З «подачі» В. Підмогильного Є. Плужник робив мовну редак-
цію деяких творів, що стали потім мало не класикою української
літератури. Наприклад, він зредагував «Роман міжгір’я» І. Ле; тоді
це проходило без усякого сліду, «правщик» одержував гроші, та й
годі. Євген Павлович правив цей витвір малокультурної людини,
що дуже «гордилася» – як дехто колись дворянством – своїм бід-
няцьким походженням,– правив так, що курява стовпом уставала.
Це було фактичне співавторство, адже Є. Плужник не проминув
жодного речення, жодного звороту, доточував до «роману» цілі
шматки. «Роботочка! – сердився він, підводячись з-за столу, щоб
розігнутися.– Щоб їй!..» Йому ходило про те, щоб їсти шматок
хліба. І. Ле сприйняв це як належне, ніби так воно й мало бути. А
потім ще влаштовував нагінки на Є. Плужника – зверхньо, без-
карно, безпардонно. Все тоді вусппівцям сходило з рук.

На перекладацтво Є. Плужник теж спершу дивився як на спо-
сіб заробітку: треба свіжу копійку добути, щоб мати можливість
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своє писати. Але, як це часто з ним траплялося, поступово захоп-
лювався, входив в азарт – і працював з правдивим натхненням. І
тому доводиться розрізняти серед чималої кількості його перекла-
дів чисто заробітчанські – і високохудожні. Назвемо їх: два опові-
дання А. Чехова «Похлібці» та «Злодії»; «Невський проспект» М.
Гоголя і його ж таки «Одруження», яке світу не побачило через те,
що томик гоголівської драматургії друком не вийшов; така ж доля
спіткала «Дитинство» й «Отроцтво» Л. Толстого; зате вийшли
«Діло Артамонових» і нарис «В. І. Ленін» М. Горького; вийшла
повість Я. Кальницького «Острівпопелястих песців» й оповідання
І. Кіпніса «Зруйновані гнізда». Назвемо нарешті найбільший і най-
відповідальніший переклад Є. Плужника – «Тихий Дон» М. Шо-
лохова. Офіційно вважається, що він переклав третю (четвертої
ще не було написано) книгу і зредагував першу та другу книги
славетного роману, проте маємо дані, що на творчий рахунок Є.
Плужникові записати слід усі три книги. М. Шолоховим поет не
тільки захоплювався (вони, до речі, майже були земляки),– він на-
зивав його письменником великим, найбільшим з-поміж сучасних
російських прозаїків. І не соромився вчитися у молодшого віком,
але такого блискучого майстра, як М. Шолохов.

Звертався до прози й сам Є. Плужник. Появі його роману «Не-
дуга» передувала дискусія, точніше – суперечка з «ланківськими»
прозаїками Б. Антоненком-Давидовичем і В. Підмогильним. Заспе-
речалися на тему – що легше писати: прозові твори чи поетичні?
Кожний, ясна річ, свою відстоював правоту. Тоді Є. Плужник (за-
пальний все-таки був) сказав: «Хочете, я напишу роман? Чистень-
кий, середній, культурний, як визначають міщани, роман. Який
читатимуть – і навіть із захватом. Який навіть витримає два ви-
дання. Хочете?» Він «заспорився» з Валер’яном, а Б. Антоненко-
Давидович «розбив руки». Але на писання роману потрібний був
час, іншими словами – гроші, на які можна було б годуватися.
Гроші позичив, тобто – видав Є. Плужникові аванс, його приятель
Павло Іванович Комендант (1892–1960). Директор, редактор і влас-
ник (єдиний у трьох особах) кооперативного видавництва «Сяйво».
Згадують, ця процедура відбулася елементарно просто: П. Комен-
дант витягнув з кишені пук грошей, скільки вхопила рука, і запи-
тав: «Вистачить?» Є. Плужник перелічив і мовив: «Цілком».

Роман він писав на піднесенні, так само ретельно, як і свої
вірші. Карбував кожне речення і втішався: прозова форма, чужа
йому, корилася. Поет дуже старався. Кілька разів ходив до київсь-
кої опери – слухати «Кармен», зазнайомився спеціально з балери-
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нами та співачками: до речі, виконавиця Завадська (прізвище го-
ловної героїні роману) існувала в дійсності і справді співала в
київському оперному театрі. Одне слово, Є. Плужник «вживався
в обстановку». Переписував, переклеював сторінки і розділи.
Дуже пишався, знайшовши останню фразу: «Черевики йому тихо
рипіли».

І роман вийшов 1928 року у видавництві «Сяйво». Це було для
всіх несподіванкою. Роман читався, широко обговорювався, і на-
ступного року діловитий П. Комендант видав його вдруге. «От
бачите? – дражнився Є. Плужник.– А віршів, які б можна було дру-
кувати, які варті уваги, з вас ніхто не напише. От не напишете – і
край!» «Ланківці» «Недугу» не гудили, проте Є. Плужник бачив,
що Б. Антоненко-Давидович і В. Підмогильний не захоплені його
романом. Критика теж сприйняла «Недугу» доволі кисло. Хто
знає, може, такий прийом і прохолодив Є. Плужника, хоча він мав
намір продовжити пошуки у прозі. Оголосив про свою роботу над
романом «Дім Кашкіних». Це мала бути історія дрібного купець-
кого роду, можливо, навіяна особистими враженнями. Але й інспі-
рована, як зізнався у приватній бесіді Є. Плужник, «купецькими»
хроніками М. Горького. Можливо, і ця обставина зупинила поета.
Все-таки вірші він творив свої – від першого до останнього рядка,
а от прози – такої собі, не краденої, але й не власної – продукувати
не бажав. Проте і тут він пішов ва-банк і – програвши, як уважав
дехто – видав черговий дотеп: «Зате скуштував і прозової слави!»

У нас не повертається язик назвати «Недугу» поразкою: роман,
безперечно, зберіг неабиякий аромат епохи і може задовольнити
читацьку цікавість ще и сьогодні. Поза всяким сумнівом, видати
його варто найближчим часом – у більшому «Вибраному» Є.
Плужника.

Великий інтерес викликає до себе Плужникова драматургія.
Почнемо з того, що зникло безслідно: з його кінодраматургії. Про-
фесійним сценаристом Є. Плужник себе не відчував, але потребу-
вав, сидячи на постійному безгрішші, заробітку. От і подався він
до ВУФКУ, де штатно працювали знайомі друзі-письменники і де
багатьом бажаючим охоче видавали аванси. Під заявку, звісно. Є.
Плужник пригадав свої незабутні кінопоходеньки і написав сце-
нарій. Спочатку один, а потім – другий. Один у співавторстві з ки-
мось, а другий сам. Котрийсь із двох сценаріїв купили і навіть
ухвалили до запуску. Але фільм так і не був поставлений. Зате,
відвідуючи кінофабрику, Є. Плужник збагатився неординарним
спостереженням. Здибав там ревізію, чи то – народний контроль.
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Є. Плужник довго на це дивився, після чого зауважив: «Мені тепер
ясно, в чому полягає відмінність між гоголівським ревізором і ре-
візором нашим. У Гоголя на одного ревізора припадало триста
кур’єрів, а у нас – на одного кур’єра триста ревізорів». Коли він
повертався з кінофабрики, його перестріло кілька душ і кожне за-
питало: «Ви знаєте, чим відрізняється гоголівський ревізор від ра-
дянського?» – «Тепер я знаю, як народжуються анекдоти»,–
розповідав Є. Плужник.

П’єс він написав, за нашими відомостями, чотири. Найперша
його п’єса – «Болото» – присвячена була викриттю сучасного мі-
щанства, сірості інтелігентського українського середовища.
П’єсою зацікавився театр імені І. Франка, її вже готували до
прем’єри, посилено репетирували. Оскільки Є. Плужник лежав
хворий вдома, до нього приходили режисер, актори.

Потім Є. Плужник відвідував репетиції в театрі. Коли раптом
майже готову виставу заборонили: «невчасно», «неактуально».
Текст цієї п’єси так і залишається невідомим.

Дві наступні п’єси Є. Плужника – «Професор Сухораб» та «У
дворі на передмісті» – видрукував київський журнал «Життя й ре-
волюція» 1929 року (№ 1 і № 9). Вони теж – про інтелігентське
(точніше: напівінтелігентське-напівміщанське) життя, теж – драми
з виразним комедійним ухилом. І, на нашу думку, не втратили ще
свого звучання. їх можна (і треба було б) виставити і перевірити
на життєвість, адже вони так і не дочекалися отого «світла рампи».
Хоча, і не зустрівшися з глядачем, вони залишили свій слід в укра-
їнській радянській драматургії, наприклад, уславлений і увінчаний
О. Корнійчук простудіював Плужникову «комедію на 4 частини»
«У дворі на передмісті» і дещо корисне для себе звідти видобув.
Сам Є. Плужник про свої п’єси казав: «їх дивитимуться з цікаві-
стю. Не більше. Але я колись напишу таку п’єсу, про яку говори-
тимуть як про визначну подію. Навіть як про виняткову подію». І
поет створив її.

Писав він цю п’єсу кілька років. Кілька разів кидав писати.
Кілька разів «кардинально» міняв задум. А розпочав її зразу після
«Ранньої осені», отже, п’єса виникла паралельно із збіркою «Рів-
новага». Тема була – та сама, Плужникова, постійна: розкол ро-
дини внаслідок приналежності її членів до різних,
антагоністичних сил суспільства. Кілька разів мінялися – відпо-
відно до задуму – назви: «Інженери», «Брати», «Змова в Києві»,
«Шкідники», «Фашисти». Колосальний вплив на формування цієї
п’єси мали політичні процеси кінця 20-х – початку ЗО років і все,
що навколо них говорилося і діялося (Шахтинська справа, процес
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Промпартії – це в Росії, процес СВУ на Україні). Як до цього ста-
вився Є. Плужник? В кожному разі, дуже серйозно це сприймав.
Нову п’єсу він називав головним своїм твором, а її написання вва-
жав за обов’язок перед літературою, перед народом. «Ой, не до-
ведуть вас до добра ці братці, Женічка!» – попереджали його рідні.
Але він тільки невесело у відповідь посміхався: він не міг цього
не написати. Хоча надворі вельми і вельми посутеніло. Проте він
писав з чистою совістю, без якоїсь там задньої думки.

У п’єсі багато героїв, але про одного лише автор говорив: «Це
– я». Герой цей – «старий спец», інженер Лукаш. Дивний авторсь-
кий обранець, чи не так? Та ось уривок з п’єси (діють двоє –
Лукаш і поет-пристосуванець Безмежний):

Б е з м е ж н и й
Чи варто так зважати на дрібниці? 

Л у к а ш
Так значить... що? 
Ми – кар’єристи ниці, 
Для кого честь і погляди – лиш звук?
(по павзі) 
О, скільки нарікань, вагань і мук 
Я пережив за ці недавні роки! 
Я позабув, що то душевний спокій, 
Бо, як і кожному, судилося мені 
Сказати – так! Або сказати – ні!

Б е з м е ж н и й 
І ви сказали?» 

Л у к а ш
Я довів на ділі, 
Що прагнення мої – не білі.

Б е з м е ж н и й
Рожеві, мабуть?

Л у к а ш
Годі вам, не жарти 
Сей вибір був!

Б е з м е ж н и й
Та, певне ж, і не вартий
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Такого нервів! 

Л у к а ш
Я довів не раз, 
З ким я іду і з ким іти я хочу! 
Без зайвих слів, без непотрібних фраз 
Включивсь в добу напружено-робочу, 
Щоб робітничий будувати світ, 
Щоб Україну наново творити; 
І хай беруть на суд мене, на звіт 
І громадянство наше й рідні діти,– 
Моє сумління чисте. Так лише 
Мого народу прислужуся долі, 
Того народу, що посів уже, 
Мовляв Франко, в народів вольнім колі! 
І тільки так стара душа моя 
Розв’язує фатальний цей трикутник – 
Соціалізму, нації і «я»!

Б е з м е ж н и й
Простіше кажучи: ви інженер-попутник.

От у цьому й полягала біда: Є. Плужник щиро відбивав те, що
навколо відбувалося. Безперечно, він повигадував своїх героїв, не
було таких насправді. Але вигадав їх, маючи перед очима гігант-
ський розворот небувалих історичних подій. І як йому з тих подій,
суперечок, арештів, судів вимальовувалась оця драма, так він її й
написав. Все було живе, і все – наче з багаття вихоплене! А його
відштовхували в непотрібну чи то небезпечну юрбу «попутників».

Наведемо характерний уривок з доповіді Івана Кулика на чет-
вертому пленумі оргкомітету Спілки радянських письменників
України: «Євген Плужник надіслав свою віршовану трагікомедію
– «Фашисти» до редакції нашого основного журналу «Радянська
література». Ця трагікомедія, коли її брати в цілому, свідчить про
безперечний початок перебудови Євгена Плужника, що у Плуж-
ника є вже певний розрив зі своїми колишніми ідейними пози-
ціями, що він порвав з неокласиками, позиції яких ми завжди
визнавали за буржуазно-націоналістичні. Зміст цієї трагікомедії
такий: він у ній подає цілу шерегу типів інтелігенції і української
і російської, тобто росіян на Україні, технічну інтелігенцію, інже-
нерів. Одні з них щиро працюють з Радвладою, інші, навпаки, зай-
маються шкідництвом. Тут же він показує і побут на виробництві,
боротьбу, що розгортається на великих підприємствах. З цих місць
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видно, що Плужник серйозно вивчав матеріал, працював особисто
над ним, придивився до виробництва; кінчається дія перемогою
комуністичних елементів і тих, що орієнтуються на комуністів,
йдуть за партією. Все нібито гаразд. А проте, коли ви вчитаєтеся
уважно у рукопис, ви побачите, як важко перебудовуватися деяким
письменникам, як важко, зокрема, Плужникові позбавитися свого
українського націоналізму, як старі зв’язки в’яжуть його з неокла-
сицизмом, і наш з вами обов’язок полягає в тому, щоб допомогти
йому порвати нитки з тим старим і почати спільно з нами працю-
вати, коли він цього бажає» («Червоний шлях», 1933 рік, № 4).

Ще відвертіше висловився на одному з обговорень молодий, а
вже сановитий Євген Шабліовський: не можна ворогам (тобто не-
гативним персонажам) вкладати в уста переконливих аргументів,
бо це приверне глядачів на їхній бік. Простіше кажучи, запереч-
ників п’єси не влаштовував життєвий зміст, що виривався з кожної
репліки, з кожного рядка цієї віршованої п’єси. Але тут автор
нічим не міг зарадити: створив, як міг, тобто – яскраво й талано-
вито. Ще коротенький приклад – кумедні пересвари на й донині
актуальну «мовну» тему (діють – Безмежний і галичанин Карут):

Б е з м е ж н и й
Який там грунт! Тут всі і все змінилось! 
Признайтеся, що навіть вам не снилось 
Таке побачити у нас? Який наплив 
Культурних цінностей! Театр! Наука! Книга! 
Тут кожен з нас тепер горою двига! 
За десять літ здогонимо віки! А мова! Мова! 
Розвиток який!

К а р у т
Одне лиш в мові тут мене вражало: 
Багато пишуть, а говорять мало. 
Та й мова та, це, прошу вас, жаргон! 
Я в Харкові, коли рушав вагон. 
Купив роман собі,– в дорозі почитати... 
Не книга – брус, не палітурки – шати; 
А от всередині...

Б е з м е ж н и й
Та смішно ж і чекати, 
Щоб вам сподобався романів наших зміст!
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К а р у т
О, не заходьмо тут у принципову свару! 
Зміст – справа поглядів і часто... гонорару... 
Облишмо й стиль... Я зовсім не стиліст... 
Таж мова! Мова! Сором навіть знати, 
Що українською її могли назвати, 
Це, прошу, мішанка з усіх тутешніх мов: 
Малоросійської, хохлацької і теї,
Якої автор, буде хай здоров. 
Колись пильніше вчився, ніж своєї! 

С е м е н
Тобто російської? 

К а р у т 
Запевне. 

Б е з м е ж н и й
Це пусте! 
Це доказ лиш, що мова в нас росте! 
Адже збагачення– тенденція здорова, 
І важить більш, ніж сталих форм знання!

К а р у т
Все ж російський язик, зіпсутий навмання, 
Це ще не українська мова!

Є. Плужник хотів створити щось подібне до «Лиха з розуму»
О. Грибоедова, яке він напам’ять знав і яке обрав собі за взірець.
І справді, афористичністю, влучними характеристиками «Змова в
Києві» не поступається великій п’єсі російського письменника.
Ось, на вибір, деякі Плужникові перлини: «Де українців два, там
і лінгвістів двоє»; «Героїв чергових ідейна приживалка»; «Минуло
всім, але не всім минулось»; «Вони ж ідуть – значить, вони праві»;
«Чуття на гріш – розмов на коновик»; «Як два по два чотири: лі-
віють погляди – псуються і маніри»; «Той людям не суддя, кого
сучасність кинула в підсудні»; «Я, друже дорогий, за кожного, хто
звик не продавати ні серця власного, ні поглядів своїх».

Є. Плужник небезпідставно мріяв про драматургічний успіх.
Безумовно, ця п’єса прогриміла б на всю Україну: колоритні типи,
колоритні репліки, монологи, діалоги. Ні, не помилявся Є. Плуж-
ник щодо майбутнього своєї трагікомедії. Вже перше знайомство
сучасників з п’єсою це підтвердило. На початку літа 1933 року Є.
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Плужника запросили на творчий вечір у Київський будинок літе-
ратури, «де письменник зачитав першу частину з своєї трилогії
«Боротьба» – «Фашисти» (Літературна газета, за 2 липня 1933 p.).
На присутніх це читання (а читав Є. Плужник гарно) справило
враження ще більше, аніж колись «Галілей». Автор і сам цього не
чекав. Слухали заворожено, сміялись, плакали. А потому кинулись
до нього, тиснули руки, а старші навіть його цілували.

Далі він прочитав цю п’єсу в театрі імені І. Франка. Знову фе-
номенальний ефект. Одразу ж п’єсу анонсують. Режисером мав
бути Кость Кошевський. Дійшло вже до розподілу ролей. А в Хар-
кові, на квартирі у В. Підмогильного, зібралися Лесь Курбас, Ва-
лентина Чистякова, весь акторський цвіт «Березоля» – спеціально,
щоб послухати «Фашистів» в авторському виконанні. Знову
тріумф. «Акторові тут є на чому творити характер,– сказав Лесь
Курбас.– Зроблено філігранно. Беру».

Щасливий Є. Плужник говорив дружині: «Ми ж не марнославні.
На прем’єрі ми сядемо десь у куточку ложі, щоб нас і не видно було.
А коли надто вже гучно кричатимуть: «Автора! Автора!» – я
скромно підведуся й уклонюся з ложі. І знову сяду в куточок».

Отаке мріялось...
Підступаємо до найпохмурішого (і найнебезпечнішого для ви-

світлення) періоду в складній загалом біографії Є. Плужника. Пе-
ріоду, який закінчився його безпідставним ув’язненням і –
передчасною смертю. Зрештою, чим займався Є. Плужник, що він
такого лихого зробив, що можна було б йому інкримінувати? Ну,
писав, друкувався, говорив – не з трибуни, а в кімнаті, найдовіре-
нішим людям. «Та це ж розмова лиш!– Але розмова довга: почнеш
у Києві, кінчиш на Соловках!» Цей зловісний жарт потрапив і в
остаточний варіант «Змови у Києві», але він, жарт оцей, був ре-
зультатом тривалих, болісних спостережень і роздумів. Якщо бути
відвертим, можливість такого кінця Є. Плужник відчув доволі
рано: десь на рубежі 1928–1929 років, коли помітно змінилася по-
літична обстановка в країні, а точніше – Й. Сталін і його прибіч-
ники захопили владу в партії та державі. Гострим сигналом
тривоги пролунав інспірований за вказівкою згори процес так зва-
ної СВУ (Спілки визволення України), конкретною метою якого
було дискредитація і подальша ліквідація, цілковите усунення з
суспільного кону старої, ще до революції сформованої української
інтелігенції. Процес відбувався з 9 березня по ЗО квітня 1930 у
приміщенні харківського оперного театру. Провокаційний харак-
тер цієї акції не був ні для кого секретом, ще й організатори її, не
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криючись, кепкували: «Опера СВУ, музика ДПУ». Відповідно реа-
гувала громадськість. Г. Косинка показував «в лицах», як все від-
бувалося: «Викликають до управління пана Ніковського. «Ну-с,
Андрей Вальевич,– потираючи руки,– нужна хохлацкая организа-
ция!» – «Сколько?» – питає Ніковський. «Немного. Человек пять-
десят».– «Будет сделано!» – каже Ніковський». «Ланківці» лягали
з реготу, качалися: таким це видавалося смішним. Але радіти не
було з чого. Далі, якщо істинний зміст цього заходу розгаданий
був правильно, настати мала черга нової, пореволюційної вже
української інтелігенції. Насамперед так званих «попутників».

У тій же квартирі, що й Є. Плужник, проживав по сусідству
Теофан Васильович Черкаський, один з редакторів видавництва
«Рух», а в минулому, хоч як дивно, міністр пошт і телеграфів уене-
рівського уряду. Євген Павлович не дуже прихильно ставився до
Т. Черкаського, скажемо більше – він його не любив: за обмеже-
ність, за міщанство, скнарість, за духовну вбогість. Поет не при-
ховував своєї зневаги і відверто знущався з колишнього нездалого
міністра і теперішнього недоладного видавця. Втім, події розгор-
талися так непередбачено і так навально, що обидва опинилися ми-
моволі в одному човні. Розповідають очевидці, як вони,
контрреволюційний міністр і революційний поет, довгими вечо-
рами сидячи на комунальній кухні, обговорювали свою, свої тобто
планети. Щодо майбутнього – тут вони сходилися у висновках,
жодних розбіжностей у них не було. «Мене заберуть першим, вас
– другим»,– твердив Т. Черкаський. «Так,– погоджувався Є. Плуж-
ник,– мене другим, а вас – першим». Так воно й сталося. Т. Чер-
каського забрали 1931 року. Є. Плужникові ще дозволено було
деякий час походити на волі, потоптати полтавські стежки і
київські пішоходи. Але гнітюча атмосфера – згущена,передгрозова
– не бавила перспективами порятунку. Іноді, щоправда, попускали,
залякували трохи менше, але зразу ж, негайно затискували ще
більше, ще болючіше. Звинувачення, чистки, арешти, каяття, по-
громи, жахливі повідомлення – ось як жила українська інтелігенція
початку 30-х років, українське письменство, зв’язане кровними
узами з українським селянством. А на селі коїлось неймовірне:
примусова колективізація, масове розкуркулення, мільйонні депор-
тації селянства на північ, у Сибір, в Казахстан і, нарешті, безприк-
ладний голодомор 1932–1933 років, який також викреслив з життя
кілька мільйонів неповторних людських істот,– усе це густим яду-
чим туманом звідусіль оточувало Є. Плужника, нависало над ним,
тисло на мозок і формувало настрої безвиході, одчаю, поразки. Не-
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веселе світовідчуття, що й казати. Говоримо про це, щоб читачеві
ясно було, за яких трагічних обставин дописувалася «Рівновага»
(що навіть назва її відлунює гумором повішеника), писалася вір-
шована п’єса, замислювалися четверта і п’ята збірки віршів.

Невдачі сталінського «великого стрибка» помітно посилили не-
щадність і лють отої сталінської адміністрації. На Україні розгул
беззаконня і насильства традиційно вже набув особливо загрозли-
вих і макабричних форм. І чомусь (власне, зрозуміло – чому) серед
найперших ворогів (тобто жертв) опинилися найкращі, найталано-
витіші, найблагородніші представники українського народу. І, до
речі, найкращі, найблагородніші з-поміж них робили спроби, на-
магалися протестувати, протидіяти якось тим злочинам, що вер-
шилися довкола. У Харкові майже один за другим пролунали 1933
року постріли, які обірвали нитку життів Миколи Хвильового і Ми-
коли Скрипника, котрі таким хоча б, самогубчим способом вирі-
шили привернути увагу до геноциду, що його Й. Сталін і його
поплічники розв’язали на Україні. Того ж таки 1933 року заареш-
товано було Михайла Ялового (Юліана Шпола), Сергія Пилипенка,
Остапа Вишню, Леся Курбаса, багатьох інших. «Все вужче й вужче
коло»,– зітхав один з героїв «Змови у Києві». Коло справді звужу-
валось – далі нікуди. «Знаєте, як це страшно,– звірявся Євген Пав-
лович рідним, найріднішим людям.– Ходиш, щось пишеш, а сам
думаєш: а як на це подивляться т а м, а як я буду там поводитись».

Ні в кого з «ланківців», зокрема у Є. Плужника, не було сумніву,
що їх рано чи пізно «позамітають» і раніше чи пізніше зліквідують.
Невідомо, коли загребуть і за що, але заберуть неодмінно. І треба
до цього заздалегідь себе підготувати. «Снаряди рвуться в окопах,
ховайся хто де може»,– авторство цього вельми характерного до-
тепу приписують кільком письменникам (що, на нашу думку, не є
вирішальним). Чули його і з вуст Євгена Павловича. Був він чи ні
творцем наведених слів – не це важливо. Для нас, приміром, значно
більше важить, що вони означали в біографії самого Є. Плужника.
А означали вони ось що. Ясна річ, до усвідомленої неминучості
розправи над собою кожний з письменників ставився по-своєму.
Дуже різним було це ставлення. Серед «ланківців», скажімо,
знайшлися такі, які шукали шляхів порятунку, закликали до актив-
них заходів, до рішучих дій, до опору. Назвемо їх: Борис Анто-
ненко-Давидович і Борис Тенета. І навпаки, Валер’ян
Підмогильний вважав, що будь-які спроби опору, непокори не
тільки не допоможуть, а ще більше роздратують тих, хто взявся
іменем народу засуджувати і карати. Отже, боронитися, чинити

118



опір – безглуздо, краще визнавати найдикіші звинувачення, вису-
нуті на твою адресу, підтверджувати інсинуації слідчого, підпису-
вати всі протоколи. Іншого виходу просто немає. Сьогодні – за
аналогією – на думку спадають «міркування» и «аргументи» од-
ного з нещасних героїв грузинського фільму «Покаяння». Отого,
який, щоб унаочнити безглуздість і злочинність репресій, «добро-
вільно» зізнався, що завербувала його іноземна розвідка і що за її
завданням він хотів прорити попідземний тунель від Бомбея до
Лондона. Хоча Є. Плужник навряд чи здогадувався, що в майбутнь-
ому з’явиться подібний фільм, але він теж схилявся до такої хибної
теорії, вважаючи незбагненний, сліпий гнів оскаженілої каральної
машини чимось неминучим і невідворотним. Як, приміром, зем-
летрус чи виверження вулкана. А значить, будь-яку боротьбу – на-
перед приреченою. А значить, безвідносно до того, як ставитись
до заданих землетрусу чи виверження, слід як належне сприймати
всі звинувачення, будь-які закиди і претензії, адже вони – це при-
близно як вияв стихійних і некерованих сил природи.

Щодо ставлення, воно у Є. Плужника втілилося і в поезії, де
найповніше характеризується поняттям «безум». Але білий пра-
пор капітуляції – про всяк випадок – він завчасно викинув. Гово-
римо про це прямо, з небезпекою наразитися на деякі
неприємності, проте – саме цим, а зовсім не удосконаленням його
світогляду годиться пояснювати і колорит Плужникових заяв у
пресі, і тональність його віршів, що з’явилися друком 1934 року.
Зміст їхній зводиться до одного – до визнання і схвалення ста-
лінської програми і практики, а також – у завуальованій формі –
самого Й. Сталіна. Треба в цьому давати собі звіт, щоб не винахо-
дити за Є. Плужника його еволюції. Отже, він капітулював свідомо
і розраховано, хай і не з власної охоти, але ніяке то не творче під-
несення й завоювання істин, як у цьому нас переконували. Зреш-
тою, читач має нагоду порівняти і пересвідчитись, яка ж то
необхідність оголошувати названі вірші найвищими зразками
Плужникової ліри. 

Комусь пораженські Плужникові передчування і настрої, може,
видадуться неправомірними, перебільшено трагедійними. Це тим
більше припустимо, що наприкінці 1933 – на початку 1934 років
літературні справи Є. Плужника нібито поліпшились. Його, як і ра-
ніше, вряди-годи «проробляли» у пресі, «відмінювали» на зборах,
конференціях, з’їздах. Він там фігурував – за усталеною звичкою
– як негативний персонаж і приклад. Проте якесь тимчасове по-
слаблення відчув: його хоч і нерегулярно, але друкували, давали
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заробити (в основному, перекладами) на прожиття, дозволяли ще
дихати повітрям мистецтва. Це його підтримувало, вселяло якісь
надії. Обставини складалися начебто на його користь. У червні-
серпні 1934 року відбувся І Всеукраїнський з’їзд письменників, 17
серпня–1 вересня – І Всесоюзний установчий з’їзд письменників.
Серед найперших членів новоутвореної Спілки письменників
України був і Є. Плужник. Це дало йому певні пільги, зокрема –
йому дозволили вступити до письменницького кооперативу, і він
сплатив належні гроші за квартиру в будинку РОЛІТ (робітників
літератури), що саме споруджувався на вулиці М. Коцюбинського.
Намітилося й відносне покращання його здоров’я. Є. Плужник, як
і щороку, поїхав на Чорне море, цього року на Кавказьке узбе-
режжя, в Гюльріпші. Повернувся звідти бадьорий, зміцнілий, спов-
нений задумів і планів. Все нібито йшло гаразд, хотілося, в усякому
разі, в це вірити. Зразу після повернення він помчав негайно до
«своєї квартири», ще не добудованої, але – з другого боку – майже
готової. Доросле своє життя він то протинявся по чужих кутках, то
мешкав у комуналці, де крізь тонку фанерну перегородку все всім
було чутно і відомо. І його невимовно радувала ця реальна можли-
вість переїхати у власне помешкання, мати власну домівку. А ще –
хвилювало його: чи «стануть» у новій квартирі улюблені меблі –
канапа, ліжко, фотель (вони, як ми пригадуємо, були велетенських,
слонячих розмірів). Євген Павлович старанно все замалював і по-
записував, позаміряв меблі паличкою, побіг до «своєї «хати». А
звідти повернувся веселий і щасливий: «Стане! Стане!» В новий
будинок він мав переїздити 11 грудня 1934 року.

Грім прогримів у листопаді, коли раптом заарештували велику
групу діячів української культури, а серед них Григорія Косинку і
Дмитра Фальківського – Плужникових друзів-товаришів. І хоча не
всіма це було сприйнято як оголошення тотального майже по-
грому і далеко не все зовні передрікало трагічну розв’язку, Є.
Плужник зрозумів: шагренева шкіра звузилась до краю, а йому
особисто не уникнути вже поразки і не втекти від розправи. Те
страхітливе і протиприродне; яке він навіть боявся, не насмілю-
вався називати вголос, надійшло і «стало на порозі».

1 грудня 1934 року в Ленінграді застрелено було С. М. Кірова.
І наступного дня газети опублікували постанову про терористів-
контрреволюціонерів: судити їх в десятиденний термін, без при-
сутності сторін, а вироки виконувати не зволікаючи, нехтуючи
правом засуджених на оскарження. Коротше кажучи – розстріл на
місці, наче під час воєнних дій. Це підступне вбивство у Смоль-
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ному і тоді, як і сьогодні, не до кінця було прояснене і зрозуміле в
деталях, але щодо істинної його причини і справжньої мети сум-
нівів не було ні в кого, хто здатний був аналізувати надзвичайну
тогочасну ситуацію. Сталінізм переходив у рішучий наступ.
Вождь народів, прибравши найімовірнішого й найнебезпечнішого
суперника, спритно використав його смерть для того, щоб пере-
класти провину на міфічних ворогів, агентів міжнародного імпе-
ріалізму. Й. Сталін прийняв рішення: кривавим терором залякати
народ, паралізувати будь-які намагання будь-якого спротиву. Ра-
дянське суспільство дуже дорого заплатило за цей сталінський
тріумф (читай: злочин). А поки що вулицями сіл і міст маніфесту-
вали грізні юрби, над якими невблаганно майоріли транспаранти
і плакати з категоричною вимогою нещадно розправитися з вирод-
ками: «На смерть Кірова ударим нещадним ударом по недобитках
класового ворога!»

Для Є. Плужника, який взагалі не дуже розважав себе ілю-
зіями, стало ясно: це кінець. Він занишкнув і наготував собі вузлик
з найнеобхіднішим (рушник, мило, цибуля, зубна щітка). Але про-
довжував жити і трудитись: на хліб все одно треба заробляти. З
Харкова, з видавництва ЛІМ надіслали верстку другої книги шо-
лохівського «Тихого Дону», яка видавалася вдруге і, до речі, таки
вийшла наступного, 1935 року, тільки без прізвища Є. Плужника.
Просто «переклад з російської» – та й усе. Ніби передчуваючи це,
Є. Плужник невтомно вичитував і правив сторінки роману, який
не міг не нагадати років дитинства й юнацтва. Йому трохи незду-
жалося, проте Євген Павлович поспішав.

4 грудня він засидівся допізна. Зчитувати допомагали дружина
та її сестра Тетяна Коваленко. Того вечора Є. Плужник не жарту-
вав, як він це любив і вмів, а був незвично мовчазний і заглибле-
ний в свої переживання. Відірвавшися від роботи, він напам’ять
прочитав вірш О. Блока:

Весенний день прошел без дела 
У неумытого окна; 
Скучала за стеной и пела, 
Как птица пленная, жена.

Я, не спеша, собрал бесстрастно 
Воспоминанья и дела; 
И стало беспощадно ясно: 
Жизнь прошумела и ушла.
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Еще вернутся мысли, споры,
Но будет скучно и темно;
К чему спускать на окнах шторы?
День догорел в душе давно.

Втім, на вікнах Плужникової кімнати не було ніяких штор,
лише фіранки. Яскраво освітлені вікна його на шостому поверсі
далеко виднілися в грудневій темряві.

О першій годині роботу було завершено. Сестра пішла додому,
а Плужники повкладалися спати. Але сон тікав. Лихі видіння ми-
готіли, клубочились перед очима. І не випадково. Десь о пів на
другу ночі перед під’їздом Плужникового подвір’я зупинився лег-
ковий автомобіль. «Це за мною»,– чужим голосом сказав Євген
Павлович і потемки почав одягатися. Кроки на сходах гучнішали,
наближалися. Потім у двері закалатали.

На порозі стояло троє, молоді хлопці у формі. Пред’явили
ордер на арешт. Є. Плужник зустрів це спокійно, лише зблід ще
більше. Він вже зібрався, вузлик з найнеобхіднішим, що могло б
у подібних випадках придатися, лежав напоготові. Все як у давнь-
ому вірші Плужниковому: «Ніби виконував ролю в нецікавій ви-
ставі». Але й ті, що прийшли, мабуть, добре орієнтувалися, хто
перед ними. Обшук вони робили абияк, для годиться, відаючи на-
певне, що нічого надзвичайного не знайдуть. Коли процедуру за-
кінчили і можна було вже йти, Є. Плужник несподівано попросив
дозволу побути ще трохи вдома: він хоче попрощатися з кімнатою.
Ті, що прийшли по нього, перезирнулися, але дозволили. Євген
Павлович сів на свою канапу і похилив обличчя в долоні. На цій
канапі написано було найкращі його рядки. На цій канапі розмов-
ляв він з любими товаришами... Так він просидів декілька хвилин.
Йому не заважали. Потім Є. Плужник підвівся і промовив: «Я го-
товий». І поцілував дружину.

Коли його виводили з кімнати, сталося непередбачене. Вся
квартира, звісно, була вже на ногах, і один з Плужникових сусідів,
робітник, багатодітний батько, дітей якого Євген Павлович підго-
довував своїм академічним (письменникам видавали) пайком у го-
лодні роки, цей робітник накинувся з кулаками на оперативників:
«Що ви робите? Ви не знаєте, яка це людина!» Його хутко втихо-
мирили, а Євгена Павловича повели сходами донизу.

До місця призначення (республіканський НКВС, нинішній
Жовтневий палац) було недалечко, пішки дійти не так уже й важко.
Деяких арештованих так, між іншим, і водили туди – своїм ходом.
Те, що за Є. Плужником персонально послали автомобіль, озна-
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чало підкреслене зацікавлення слідства його особою. Чи, може,
взяли до уваги стан здоров’я цього арештанта? Хто це розкриє
тепер?..

Зовсім недавно (після переїзду уряду з Харкова до Києва) ко-
лишній Інститут шляхетних панянок було переобладнано під бу-
динок НКВС, в якому розміститися мали і працівники, і ті, з ким
працювали. Робився ремонт прискореними темпами, квапливо:
треба ж було кудись «гостей» заселяти. В коридорах свіжа фарба
ще бралася за підошви. В камерах тримали по двоє: на одиночки
не вистачало приміщень. Разом з Є. Плужником сидів М. Дармо-
рос, талановитий інженер і, до речі, один з авторів «Словника тех-
нічної термінології» (що вийшов у видавництві «Горно»). Справу
Є. Плужника вів Михайло Ізраїльович Хаєт (1904–1956), молодий
– тридцятилітній – слідчий. Що не тільки подавав, але й виправ-
дав, як ми переконаємось, надії свого керівництва.

Про перебіг так званого слідства. Нерідко запитують: якими
методами воно велося, чи не катували,бува, тоді? Ні, тортурів не
застосовували, до цього дійшли незабаром, але пізніше. Тоді ж,
1934 року, слідчим наказано було поводитися «в рямцях закону»,
бути по можливості чемними, з українськими (заарештованими)
письменниками розмовляти українською мовою. Для чого слідчі
спеціально цю мову вивчили. Проте всі засоби морального, пси-
хологічного, ідейного тиску застосовувалися на повну котушку, і
не завжди ними обмежувались. Годували дуже кепсько: баланда,
хліб та вода. Від чого в’язні дуже швидко виснажувались. У в’яз-
ниці тихо було, як у могилі. Наглядачі ходили перед камерами у
валянцях по килимах, в’язнів викликали на допити пошепки. До-
питували тільки вночі, коли особливо не до балачок, коли не-
стерпно хочеться спати. До слідчого вели коридорами,
застеленими килимними доріжками. При цьому наглядачі покла-
цували пальцями, щоб заарештований не дізнався, хто ще водно-
час із ним перебував під слідством. Стерильна ізоляція також була
одним із перевірених засобів «впливу»: так вірніше було «переко-
нати» ув’язненого.

Букви юриспруденції, кримінального кодексу дотримувалися
під час ведення справи необов’язково. Слідчі, яким велено було
терміново підготувати матеріали до суду, не обтяжували себе яки-
мись параграфами, не дуже заглиблювалися в подробиці і факти:
не до того їм було. Допити зводилися в основному до запитання:
«Визнаєте свою провину чи не визнаєте?» При чому бажано було
визнати, мало того – ще й вимислити цю провину. Що називалося
«допомогою слідству». Звинувачення були стандартні, дикі: терор,
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шпигунство, організація замахів на державних і партійних діячів.
Безперечно, від такого «зізнання» вигравав слідчий, але він дово-
див своєму підопічному, що той також від цього виграє. На в’язня
«впливали» різноманітними засобами: горлали, застрашували, обі-
цяли нездійсненне, вдавалися і до рукоприкладства. Добивалися
одного: аби «клієнт» відчув, збагнув свою беззахисність і цілко-
виту залежність. Якщо спадало комусь із в’язнів на думку згадати
про суд, де є можливість, шанс відмовитися від насильно вибитих
показань, слідчий, впевнено посміхаючись, парирував: «А вас і не
пустять до зали суду. На суді я за вас буду давати свідчення».

Зловісну тишу розтинали зловісні крики. Так 17 грудня 1934
року несамовито кричав Григорій Косинка, якого вели на розстріл.
Кричав, накликаючи на голови своїх катів ще лютіші кари, аніж
оце впали на нього. Інженер М. Дарморос запам’ятав, як, дивля-
чись невидющими чорними очима, Є. Плужник запитував, повто-
рював: «Як ви гадаєте, нас вони теж розстріляють?» Що можна
було на це відповісти – та ще тоді, за тих умов? Є. Плужник не
сумнівався, що у провині його були переконані наперед. Самий
арешт означав фактично звинувачення. До того ж у тюрму до Є.
Плужника прослизнула звістка про те, що дружину його – через
його ж таки непослушенство – почали тягати по інстанціях. А за
дружину він потерпав більш, як за себе, найбільше. І він не вит-
римав, заломився.

Він підписав геть усі протоколи, що їх зварганив М. Хаєт, під-
писав, либонь, і не вчитуючись. Покірно визнав усі пред’явлені
звинувачення. Не опираючись, механічно. Виявивши бодай цим
свою неповагу до вчиненого беззаконня. Про суд Є. Плужника, як
і решту його товаришів по справі (В. Підмогильний, В. Вражли-
вий, Г. Майфет, В. Поліщук, М. Ірчан, О. Ковінька тощо), заздале-
гідь попередили – і попередили про найімовірніші результати
суду: «вишка». Розстоіл тобто.

Суд відбувся 27 березня 1935 року: розпочався десь о десятій
годині вечора і скінчився о п’ятій годині ранку вже 28 березня.
Відбувалося все в тому ж Республіканському НКВС – у колишній
церкві Інституту шляхетник панянок. На амвоні (колишньому) ви-
сочів блискучий стіл чорного дерева, а за столом – головуючий,
армвоєнюрист 1-го рангу Василь Васильович Ульріх і двоє засіда-
телів у військовому. Оце й була виїзна Військова колегія Найви-
щого суду СРСР. Судочинство, звичайно, йшло російською мовою.
Запитував сам В. В. Ульріх: прізвище, ім’я, по батькові, де і коли
народився (установчі дані). Фальшива підоснова цього процесу
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була очевидною і для підсудних, і для суддів. І тому все нагадувало
самодіяльний спектакль, де всі, по можливості сумлінно, виголо-
шували затверджені й узгоджені тексти. Підсудних викликали по
одному, до зали заводили під вартою. Розмовляли з ними різко, су-
воро, неприступно (щоб усвідомив в’язень усю могуть і велич дер-
жави, яка стояла за цими суддями), проте хамства, грубощів,
знущань, з якими провадилося слідство, не було. Підсудному на-
давали останнє слово. Є. Плужник говорив – гарячково, переко-
нано – про те, що він ще з дитинства себе відчував
революціонером. Вислухали його неуважно: не перебиваючи, але
й жодного значення не надаючи його щирості. 

Потому – після короткої перерви, під час якої судді перекусю-
вали і заодно радились – усіх гуртом завели до зали. Вишикували
в одну шеренгу: сімнадцять підсудних, а між кожним – відстань у
кілька кроків і вартовий. Є. Плужника добре запам’ятали: висо-
кий, неймовірно худий. Чорний піджак висів на ньому, як на ві-
шалці. Чорні палаючі напівбожевільні очі – і матово-біле обличчя,
вкрите яскравими червоними плямами.

Вирок був неоригінальний: всім – найвища міра покарання,
розстріл. Який був замінений найвищим терміном ув’язнення в
спецтаборах: десять років.

Наступного дня дружина Є. Плужника отримала – через слід-
чого – таке повідомлення:

«Галча моє!
Це дрібничка, що пишу я тобі чорнилом, але разом з тим – це вели-

чезну має вагу: я хочу, щоб надовго, на все твоє і моє життя зберігся цей
лист – найрадісніший, вір мені, з усіх листів, що я коли-небудь писав
тобі. Галю, ти ж знаєш, як рідко я радів і як багато треба для того, і от
тепер, коли я пишу тобі, що сповнює мені груди велике почуття радо-
сті,– так це значить, що сталося у моїм житті те, чому й ти разом зо мною
– я знаю – радітимеш. У мене мало зараз потрібних слів – мені б тільки
хотілося пригорнути тебе так міцно, щоб відчула ти всім єством твоїм,
що пригортає тебе чоловік, у якого буяє життьова сила і в м’язах, і в
серці, і в думках.

Я пишу тобі, а надворі за вікном сонце – і мені, їй-богу, так важко
стримати себе, щоб не скрикнути: яке хороше життя, яке прекрасне май-
бутнє в людини, що на те майбутнє має право.

Я цілую тебе, рідна моя, і прошу: запам’ятай дату цього листа як дату
найкращого з моїх днів.

Твій Євген. 28.ІІІ.35.»
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Дату він аж двічі, наполегливо підкреслив.
Є. Плужнику після оголошення вироку дали кілька побачень з

рідними. Все відбувалося в присутності слідчого М. Хаєта. Сестра
Плужникової дружини Таїса Коваленко розповідає: «Привели Єв-
гена – в чоботях, у чорній, тій самій, косоворотці. Вже стрижений,
в дорогу споряджений. Сміється: «Ну як вам подобається «первый
парень на деревне»?» – «Женічка,– питаю,– куди ж вас тепер?» –
«Ай, Тасінька! Ще питаєте? Для такої, як я, мерзоти шлях один –
до вічної мерзлоти!»

Це, здається, був останній його київський дотеп і остання
київська рима.

Подальші звістки від нього надходили вже з ув’язнення, із Со-
ловецького табору особливого призначення (СЛОН). Листи над-
ходили з великим запізненням, проте були бадьорі, світлі, як
завжди у нього, іронічні. Писані, звичайно, російською мовою:
така була вимога цензури – щоб легше було перевіряти їхній зміст.
З батьківщини йому посилали невеличкі пакуночки з харчами і
теплими речами. Є. Плужник просив не турбуватися: йому всього
вистачає, він усім задоволений і сподівається на повернення до-
дому. Останній лист, що від нього прийшов, був датований 26
січня 1936 року. Як ми знаємо, живучи на Прорізній, Є. Плужник
принадив був двох голубів, годував їх щоранку. Голуби – птиця
пунктуальна, годинником не користуються, але й далі вони точно
об одинадцятій годині, щодня, прилітали до знайомого вікна. Бо
звикли до того. Але ніхто вже їм не сипав пшона, не кришив хліба.
На той час уже й дружина втекла з Києва, рятуючись від переслі-
дувань, і переховувалась у родичів на селі. Адреса на листі значи-
лась неповна: «Київ, Михайлівський провулок». Та й край. Ані
номера будинку, ані номера квартири: очевидно, йому вже млої-
лося, бідному, в голові. Але поштарки знали, від кого це і кому, і,
спасибі їм, принесли М. П. Юрковій. Написано було того листа
чужим, незнайомим почерком, але бадьорість, іронія були ті ж
самі, Плужникові. І його ж власною рукою, нетвердою, тремтя-
чою, дописано: «Присягаюсь тобі, я все одно виживу!» Листа от-
римали 29 лютого 1936 року: рік був високосний, день рідкісний,
отже – його закарбували в пам’ятку.

А далі – загрозливе мовчання. Листи і посилочки поверталися
родичам з позначкою: «За ненахождением адресата». Родичі звер-
талися у відповідні органи з проханням повідомити, що сталося з
політв’язнем Є. Плужником, але в Києві про це нічого не знали,
отже, й відповісти не могли. Але у травні 1936 року в кімнату на
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Прорізній, на шостий поверх, завітав уповноважений республі-
канського НКВС – немолодий, втомлений мужчина у цивільному.
І, пред’явивши посвідчення, повідомив, що Плужника Є. П., за-
судженого Військовою колегією на 10 років, серед живих уже
немає. Тоді родичі, за порадою таких же бідолах, чиїхось родичів,
написали К. П. Пєшковій, першій дружині Максима Горького. К.
П. Пешкова, як відомо, працювала в «Товаристві допомоги полі-
тичним в’язням», що цілком легально діяло в Радянському Союзі
як відділок Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця. Невдовзі «Товариство допомоги» офіційно повідомило:
політв’язень Є. Плужник помер 2 лютого 1936 року в лікарні Со-
ловецького табору особливого призначення. Все. Далі чекати було
нічого і сподіватися не було на що. А проте – краще було знати,
аніж мучитись невідомістю.

Ось так виглядає фінал Плужникового життя з погляду і за спо-
гадами близьких йому людей, які зосталися в Києві. А що ж від-
бувалось т а м – за межами України, по той бік закону і
справедливості?

Нам відомо, що, «діставши по заслузі», Є. Плужник деякий
час перебував ще у внутрішній тюрмі НКВС – у підвалах нинішнь-
ого Жовтневого палацу. Причина затримки була чисто бюрокра-
тична: тяганина з паперами. Етап на Соловки формувався й
оформлявся не за один день. Про що думав, про що мріяв поет, си-
дячи в темній вогкій камері посеред улюбленого Києва,– про це
можемо хіба здогадуватись. Але ми знаєм, що за ці тижні послі-
довний слідчий М. Хаєт влаштував Є. Плужникові кілька очних
ставок. Зосібна з Б. Антоненком-Давидовичем, якого з Алма-Ати,
з Казахстану, де він намагався переховатися, привезли до столиці
України, запізнившися трошки на процес, по якому проходили
його товариші. Саме ця обставина, як виявилося, Б. Антоненка-
Давидовича і врятувала. Неочікувано машина репресій на корот-
кий проміжок пригальмувала свою ходу, її маховики уповільнили
свій розгін, зменшивши відповідно кількість офір. Б. Антоненко-
Давидович розповів авторові цієї передмови, що слідчий М. Хаєт
поводився з Є. Плужником брутально, вимагаючи, щоб той «зі-
знався» в існуванні контрреволюційної (міфічної) організації. М.
Хаєт навіть ударив його по обличчі, вдарив у присутності Б. Ан-
тоненка-Давидовича, тобто не боячись і не відчуваючи найменшої
відповідальності за свої протиправні вчинки. Б. Антоненко-Дави-
дович розповів також, що Є. Плужник виглядав фізично змученим
і морально зламаним.
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У травні Є. Плужника вкупі з іншими засудженими відправили
етапом на Соловки. На пересилочний пункт, що містився на стан-
ції Протасів Яр (нижче Байкового кладовища), їх вивозили вночі.
Щоб не допустити контакту репресованих з родичами і знайо-
мими, які днювали-чергували під дверима тюрми. Того ж таки
травня місяця Є. Плужник не з власної волі потрапив спочатку на
Ведмежу Гору, потім у Кем, а далі – до Соловецького табору особ-
ливого призначення, центром якого був колишній Соловецький
монастир. Сюди за давньою традицією російської держави заси-
лали найнебезпечніших злочинців – як кримінальних, так і полі-
тичних. Серед них з початком XVIII століття об’являються тут і
українці: антимазепинець Захар Патока і запеклі мазепинці, остан-
ній кошовий Запорозької Січі Петро Калнишевський і сумбурний
кирило-мефодієвець Юрій Андрузький. На кінець 20-х років XX
століття вихідці із сонячної України становили значну, а бувало
що й переважну кількість «мешканців» Соловецького табору. Це
були учасники (реальні і вигадані) контрреволюційних партій і
рухів, «бывшие» дворяни і непмани, церковні владики, розкурку-
лені селяни, жінки-людоїдки – жертви голоду 1932–1933 років. А
з початком 30-х років контингент покараних раптом змінюється:
відсоток інтелігентів (науковців, режисерів, акторів, письменни-
ків, студентів) помітно зростає. Що конкретно відбило зміну в по-
літиці на Україні, в ставленні сталінського апарату і самого Й.
Сталіна до української людності, до української культури. Загалом
укомплектовувалися Соловки не найгіршими представниками
українського народу. Таким чином, присутність серед них Є.
Плужника, одного з найяскравіших письменників і найоригіналь-
ніших мислителів свого покоління, була не випадковою, а, ско-
ріше, закономірною.

Треба визнати, що в цьому регіоні і на самих Соловках чудова,
розкішна природа і дуже здоровий, зовсім не заполярний клімат.
Неймовірна, казкова краса вражає і вабить кожного, хто тут хоч раз
побував і встиг роздивитися довкола. Проте бідолашні в’язні геть
нічого того не бачили і такого замилування розділити не могли. За
межі велетенських (10 метрів заввишки, 6 метрів завтовшки) мурів
Соловецького кремля, де розмістилися головні установи табору, їх
практично не випускали. Напевно, нічого такого не помічав і не
відчував тієї навколишньої краси Є. Плужник: не міг помітити й
відчути. Прямо з корабля він потрапив не на бал, а до великої за-
гальної камери. До вогкої, погано опалюваної і погано освітлюва-
ної буцегарні, вщерть заповненої. Де одяг буквально зотлівав на
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ув’язнених протягом лічених місяців, бо звідти людей виводили на
прогулянку двічі на добу – і то на короткий час. Як ми знаємо, Є.
Плужник був тяжко (невиліковно, на тодішнє розуміння) хворий,
а перебування у «затишних» підвальчиках не сприяло зміцненню
здоров’я. На Соловки поет прибув з туберкульозом в останній, най-
критичнішій стадії. Недуга спопеляла, спалювала його зсередини
і прогресувала з катастрофічною швидкістю. У Є. Плужника з’яви-
лася задишка, зник апетит, він майже нічого не їв. Його мучило без-
соння. Жодних надій на одужання в цій напхом напханій
зрозпаченими, також нездоровими людьми Є. Плужник не мав. Він
танув на очах. І на додачу почав пухнути: ноги понабрякали, наче
колоди. Табірні лікарі (переважно вільнонаймані, а не «зеки») рі-
шуче наполягали на його негайній госпіталізації.

Так Є. Плужник потрапив до лікарні, в палату сухотників. Па-
лата мала порядковий номер «два» і розташувалась на другому по-
версі одного з капітальних монастирських будинків. Це була
звичайна кімната із звичайними, хоча й заґратованими, вікнами.
Під таким вікном стояло і Плужникове залізне ліжко. В палаті ле-
жало восьмеро хворих. Вони мали цілком пристойне (порівняно з
рештою – здорових – в’язнів) харчування і пристойний медичний
догляд. На опалення лікарні дров не шкодували, таким чином, у
палаті нормальна була температура. Але зовсім ненормальна тем-
пература була в Є. Плужника. Він мерз, його весь час тіпало, і тому
хворого вкривали трьома ковдрами, а зверху клали – на його ж
прохання – ще й оте саме оспіване в поемі та віршах «пальтисько
руде», в Києві здобуте і невідомо ким перешите з чужої шинелі.
Та, незважаючи на все, всупереч усьому, С. Плужник продовжував
творити не зупиняючись. Писав він повільно, як і вдома, як і звик:
вдень обмірковував, обдумував вірші, а вночі, коли менше зава-
жають, занотовував. Єдине, чого не міг Євген Плужник робити,–
це ходити, віршуючи, по кімнаті, відшукуючи в такий спосіб но-
вонароджуваний ритм. Ані лікарняне, ані табірне начальство не
забороняло йому займатися творчістю, можливо, тому, що знали:
Є. Плужник приречений на смерть. Швидку і невблаганну. І він,
скориставшись нагодою, вкладав душу в оті, поки що невідомі,
рядки. Щоранку лише у нього забирали списані аркуші. Отже,
якщо архіви Соловецького табору збереглися, ми – є така надія –
ще колись почуємо ці передсмертні Плужникові сповіді.

Як ми вже довідалися, він одержував з дому листи і посилочки.
Це підбадьорювало, підтримувало його, але врятувати не могло.
Хоч як він переконував рідних (і самого себе), що виживе і повер-
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неться до Києва, проте він не міг не розуміти безнадійності свого
становища. Близькість своєї кончини відчувши, Є. Плужник, пе-
ребуваючи при повній пам’яті і свідомості, розпорядився, хто і
якими речами після його смерті має володіти. Йому обіцяно було
виконати його волю. Він ще змагався, хоча життя виходило, вили-
валося з нього, як вода з розбитого глека. Поступово вмирало тіло,
але дух виявляв незаперечні ознаки незнищенності, напружено ці-
кавлячись тим, як же продовжується і продовжуватиметься земне
буття. «Миколо, ти бачив сонце?» – запитав одного разу Євген
Павлович санітара, який за ним ходив і до якого він велику відчу-
вав симпатію (це був молодий земляк-українець, що вчився колись
у Києві, і от цей хлопець і доніс до нас подробиці останніх Плуж-
никових днів на землі). Санітар не міг не здивуватися: Є. Плужник,
як було сказано, лежав просто під вікном і бачив, безперечно, про-
міння і на стіні і на стелі. Очевидно, поетові знати було важливо,
що їх, сонячні промені, бачать ще й інші люди, які залишаться в
світі, коли його не стане.

Згодом Є. Плужник звернувся до того ж таки хлопця-українця,
підкликав його до себе і попросив кволим голосом принести хо-
лодної води: «Я вмиюся, пригадаю Дніпро і вмру». Він це промо-
вив спокійно, без найменшого хвилювання – як про справу давно
і не ним вирішену. Занурив долоні в миску з принесеною крижа-
ною водою, помалу, не кваплячись, омив своє лице, затримав руки
біля очей, наче прагнув щось найголовніше оживити й зафіксувати
в уяві. Не поспішаючи, витерся полтавським рушником. Ліг, схо-
вав руки під ковдру, випростався і склепив повіки. Санітар-земляк
старанно вкрив його до самого підборіддя і на коротку хвилинку
відлучився: треба було миску з водою винести. А коли повернувся,
Є. Плужник не дихав уже. Він помер.

Сталося це точнісінько в день народження його друга В. Під-
могильного – 2 лютого 1936 року. Бодай у цьому Є. Плужникові
поталанило – відійти до 1937 року, отже – до масових кривавих
чисток, що вбивчою хвилею прокотилися таборами, зокрема Со-
ловецьким, за моторошного владарювання М. Єжова.

Коли десятками тисяч «зеків» ставили під кулемет, а потім
згортали у гігантські ями-рови. Чи то вивозили у відкрите море і
там топили, гуртом спускали на дно. Є. Плужника принаймні по-
ховали по-людському: в окремій могилі, в окремій труні. Поховали
на великому табірному кладовищі, на схід від Соловецького
кремля, за його мурами. Похорон був казенний, малолюдний. Але
в головах Є. Плужникові поставлено було кілок з фанерною до-
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щечкою, на якій земляки написали, хто саме тут спочиває. Втім,
до наших днів могила поетова не збереглася. Як не збереглося і
саме Соловецьке кладовище, ліквідоване (разом з табором) після
XX з’їзду КПРС. Нині це сумна улоговина, що на неї неодмінно
потрапиш, якщо йти з Соловецького кремля до моря. Підсвідомий
жах починає ворушити волосся, мимохіть проймає морозом на
цьому непривітному просторі. Зарівняна, проте плямиста (плями
– очевидно, забуті могили) холодна місцина, що влітку заростає
густо кущами червонуватого іван-чаю: все як вогнем взялося. Десь
тут – останній притулок Є. Плужника. Віднайти могилу його
можна, тільки для цього треба провести ексгумації на всьому те-
рені Соловецького кладовища. Що й казати, непросто вилучити
Є. Плужника з історії.

Оце, власне, і все майже, що ми вважали за необхідне повідо-
мити як давніх, так і нових читачів Є. Плужника – те, без чого
важко буде увійти у зовні буденний, а насправді дуже складний
світ його віршів, правильно їх зрозуміти, сприйняти, трактувати.
Те, без чого неможливо ними перейнятися. Так би мовити, вступна
частина до його творчості, до його настроїв, звершень, поразок,
вагань, осяянь, відкриттів. Ну, а про інше (найбільш несподіване
і суттєве) допитливий читач довідається з Плужникових поезій і
поем. Читаймо, думаймо, навчаймось!
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ГЕНЕРАЦІЯ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

КОЧУР
ГРИГОРІЙ ПОРФИРОВИЧ
Український перекладач, поет, 

літературознавець, громадський діяч.

Дата народження: 17 листопада 1908 року
Місце народження: с. Феськівка, Чернігівської обл.
Дата смерті: 15 грудня 1994 року
Місце смерті: м. Ірпінь
Національність: українець
Громадянство: СРСР
Мова творів: українська
Рід діяльності: перекладач, теоретик перекладу,
громадський діяч

Мешкав у Ірпені.

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Народився в селі Феськівка Менського району Чернігівської

області в селянській родині. Навчався в Київському інституті на-
родної освіти, де його викладачами були професори С. Савченко,
М. Калинович, Б. Якубський, С. Маслов, М. Зеров. Викладав у Ти-
распольському та Вінницькому педінститутах.

1943 разом з дружиною безпідставно заарештований, засудже-

Григорій Кочур.
З фото ЦДКФФА
ім. Г. Пшеничного



ний до каторжних робіт на шахтах системи ГУЛАГ м. Інта (Комі
АРСР). Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку ін-
телігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав
вірші, вивчав із допомогою в’язнів нові мови, зокрема, естонську,
латвійську, вірменську, грузинську, долучав до цього друзів. Ак-
тивне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги.

Після звільнення (1953) і реабілітації (1962) Кочур повернувся
в Україну й оселився в м. Ірпінь, під Києвом.

Найближчий соратник М. Рильського, Григорій Кочур був не-
формальним лідером українського перекладацького цеху.

Кочур належав до ключових фіґур національно-культурного
відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром,
де збиралася опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після
першої хвилі арештів серед української інтелігенції в 1965 Кочур
в числі 139 авторів підписав лист-протест 139 на захист своїх дру-
зів і близьких знайомих.

Усі ці роки Кочур багато і плідно працює, виховуючи нове по-
коління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, по-
чинаючи від Архілока (давньогрецька поезія) і закінчуючи
сучасними поетами, три континенти (Європа, Америка й Азія),
близько 30-ти літератур. Він автор статей з теорії перекладів, ква-
ліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних
рецензій і спогадів.

У 70-х Кочур став усе частіше потрапляти до списків тих, кого
«розбирали» на різних зборах, попав до «чорних списків», зо-
крема, за те, що зустрічався з українськими літераторами з-за кор-
дону. За другої хвилі репресій серед української інтелігенції в 1973
К. був виключений зі Спілки письмеників України (СПУ): попри
тиск, не дав потрібних КДБ показів проти Є.Сверстюка. Був прак-
тично позбавлений можливости публікуватися.

Тільки 1988 Кочур відновлений в СПУ. 1989 видана невелика
збірка його віршів «Інтинський зошит», його табірна поезія з
царства «дротяного дракона». 1991 р. виданий том вибраних пе-
рекладів «Друге відлуння».

Як твердить критик і теоретик перекладів М. Новикова, збірка
перекладів Кочура – це „одночасно факт української культури, до-
кумент нашого часу і «багатоголосий монолог» самого Кочура“.

Кочур – лауреат премії ім. М.Рильського за переклади і Дер-
жавної премії ім Т.Шевченка за книгу «Друге відлуння».

Тільки у 82-річному віці дістав можливість прийняти зарубіжні
запрошення і виступити з доповідями на наукових конференціях у
США (Іллінойський університет, 1991), у Польщі й Чехії (1992).
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Кочур був дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шев-
ченка, нагороджений медаллю НТШ ім. М.Грушевського.
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Визнання
Лауреат премій М. Рильського та Т. Шевченка за перекла-

дацьку діяльність, нагороджений медаллю Наукового товариства
імені М. Грушевського.

В Ірпені діє музей Григорія Кочура.[2]
У Львівському університеті відкрита перекладацька кафедра

ім. Г. Кочура.
В 2008 на честь 100-річчя перекладача випущена марка з його

портретом.

Література
Григорій Кочур і український переклад: Матеріали міжнар. наук.-

практ. конф. Київ; Ірпінь, 27–29 жовт. 2003 р. / Редкол.: О. Чередниченко
(голова) та ін. – Київ; Ірпінь: ВТФ Перун, 2003

Примітки
1. Григорій Кочур: до 100-річчя від дня народження – Бібліографія
2. Музей Григорія Кочура в Ірпені
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ГРИГОРІЙ КОЧУР ПЕРЕКЛАВ 130 АВТОРІВ ІЗ 28 МОВ

Віктор Гриневич

Кочур родом із Чернігівщини. Батько з козаків: ”коч” – бойо-
вий запорозький човен, ”кочур” – моряк. Кочур із його заполярним
табірним досвідом напівжартома виводив своє прізвище від
”окоченеть” і ”окочуриться”. 

Читати він умів із трьох років. У журналі ”Нива” знайшов
якийсь переклад. Це його заворожило, як інших море чи небо.
1928-го вступив до КІНО – Київського інституту народної освіти,
як тоді називали Університет Св. Володимира. Його вчителем був
Микола Зеров. Кочур скоро увійшов у коло блискучих переклада-
чів – Максим Рильський, Валер’ян Підмогильний, Михайло Драй-
Хмара, Микола Бажан. 

У КІНО Григорій Порфирович зустрів майбутню дружину.
Ірина Воронович була донькою одного з керівників капели
”Думка”. Училася на російській філології. Після університету
вони обоє вчителювали в Тирасполі. 1933 року в них народився
син Андрій. Далі Кочур викладав у Вінницькому педінституті.
Якось пережив час, коли його вчителя Зерова та ще чимало інших
знищили – ”за відривання української мови від російської”. 

Своєї дисертації про творчість Поля Верлена не захистив, бо
розпочалася війна. Кочури встигли евакуюватися до Полтави, як
німці взяли це місто. Там працював в історичному музеї, який при
відступі німці спалили. Це так на нього вплинуло, що коли при-
йшла Червона армія, попросився добровольцем на фронт. Та
СМЕРШ не дрімав: Кочура, як ”пособника окупантів та українсь-
кого буржуазного націоналіста”, арештували. Дружину – теж.
1943-го їм дали по 10 років таборів у Комі АРСР і ще по п’ять
ущемлення в правах. 

У таборі Григорій Кочур був шахтарем, далі нормувальником на
шахті. Це місце мало назву Інта. Там перекладав поезію – угорців,
грузинів, латишів – усіх, у кого були в таборі книжки рідними мо-
вами. Мав захалявного блокнота – із сірникову коробку, яким міг ско-
ристатися у вільну хвилину. Згадував: ”Так ми тоді бавилися”.
Наглядачі казали про вірші: ”Частушки – не положено, надо сжечь!”.
Чимало зробленого пропало й відновлювалося пізніше з пам’яті. 

Син Андрій ріс у Києві, у тітки Тамари, материної сестри. Із
батьками не бачився понад 10 років. Мав нахил до філології, але
прізвище Кочур – не для університету. Тож вступив до Інституту
фізкультури, вчився на боксера. Вагова категорія ”муха” – 51 кг.



Дуже схожий на батька, так само невисокий – 166 см зросту.
Андрій Григорович згадує, як літав в Інту до батька, де той

жив уже на поселенні. На аеродромі його зустрів натовп – хотіли
бачити ”сина самого Кочура”. Бо Кочур-старший мав великий ав-
торитет серед людей, яких закинула туди доля. В Інті був клуб бок-
серів-аматорів – самі важковаговики. Один із них запропонував
Андрієві поєдинок. ”Син самого Кочура” не міг відмовити і, за-
вдяки своєму досвідові та швидким ногам, переміг. Усі були вті-
шені, навіть Кочур-старший, хоч боксу й не схвалював. 

Родина возз’єдналася пізніше в Ірпені під Києвом, де Кочур
купив дім. Шахтарської пенсії на це не вистачило, і Максим Риль-
ський позичив йому 80 тис. дореформених рублів. Цей дім нази-
вали Ірпінським університетом. В оселі Кочурів збирався цвіт
шістдесятницької інтелігенції. Григорій Порфирович не був тим,
кого називають нині ”зіркою”. Не сипав афоризмами, не робив
ефектних вчинків. Говорив тихо, був на вигляд сухим педантом.
Однак за півхвилини підкоряв будь-яку аудиторію. Міг видаватися
навіть старомодним. Та молодших сучасників дивувало, що він
знав пісні Окуджави, коли ще не вийшла жодна його платівка. 

Григорій Порфирович за табірною звичкою писав ”на коліні”,
а не за столом, завжди заваленим новими книжками. Уважав: пе-
рекладач мусить знати не лише мову ”чужого” автора, а й усе про
культуру його народу. 

Невістка Марія згадує, як свекор, маючи вже за 80, уперше по-
трапив до Нью-Йорка й почувався там цілком звично, а через тиж-
день захотів додому. Будучи невиїзним, він не бачив Парижа, але
професорові Сорбонни так розповідав про нього, що той шаноб-
ливо називав Кочура лише ”метром Ґреґуаром”. 

Кочур жартував: лише перші п’ять-шість мов даються важко,
далі – легше. Його збірка ”Друге відлуння” – переклади 130 авто-
рів із 28 мов, 33 літератур. А в часі це – 27 століть, починаючи зі
стародавніх греків. У світовій практиці – щоб лише з оригіналу,
без підрядника – подібного немає. 

Було ж не лише ”Друге відлуння”: Кочур згуртував навколо
себе цілу школу перекладу: Микола Лукаш, Василь Стус, Анатоль
Перепадя, Михайлина Коцюбинська, десятки інших. У глухі часи
після хрущовської відлиги, можливо, тільки перекладацька школа
Кочура тримала нашу літературу на гідному рівні.

– Можливо, у кожного народу є свій Шекспір, та не кожного Шек-
спіра перекладають на світові мови, – якось сказав Григорій Кочур.

Із молодшим на 11 років Миколою Лукашем вони зустрілися
наприкінці 1950-х, коли Кочур повернувся з Інти. Лукаш тоді вже
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переклав ”Фауста”, працював у журналі ”Всесвіт”, знав до 20 мов.
Вони дружили, хоч мали різну вдачу. Григорій Порфирович –

незворушно спокійний, Микола Олексійович – імпульсивний. Пер-
ший байдужий до випивки, другий – навпаки. Принцип Кочура-пе-
рекладача – вірність оригіналові. Принцип Лукаша – співтворчість
із автором. Про нього казали, що він ”прагне вплинути не лише на
майбутнє нашої культури, а й на її минуле”. Тому й переклав ”Де-
камерона” такою українською, яка нібито могла бути в епоху Бо-
каччо, а пізніше забулася. А ”Дон Кіхота” так, що в читача виникає
враження, ніби Сервантес – старий український шляхтич.

1973 року Лукаш написав листа владі – щоб його посадили за-
мість арештованого Івана Дзюби: ”Прошу ласкаво дозволити мені
відбути замість вищеназваного Дзюби визначене йому пока-
рання”. Кочур зауважив, що це не допоможе:

– І Дзюбу не випустять, і тебе посадять.
Не посадили – лише виключили зі Спілки письменників і не

друкували. У Київській опері йшов тоді ”Дон Жуан” Моцарта, та
не згадувалося, що лібрето переклав Лукаш.

Коли збиралися Кочур і Лукаш, приміром, брали якогось вірша
– і порівнювали його звучання у перекладі європейськими мовами,
навіть наспівували.

Старший пережив молодшого: Микола Лукаш помер 1988 року.

Віхи життя
1908, 17 листопада – Григорій Кочур народився в селі Фесь-

ківці, нині Менського району на Чернігівщині.
1928–1932 – по закінченні Менської семирічки навчається в КІНО.
1932–1941 – викладає в Тирасполі (нині Молдова) та Вінниці.
1943–1953 – Інтинський табір (реабілітований 1957 року, по-

вернувся в Україну 1959-го).
1972 – вигнано зі Спілки письменників, у наступні роки його

не друкують і не згадують; поновлений 1988 року.
1985 – померла дружина Ірина Воронович.
1991 – вийшла збірка перекладів ”Друге відлуння” (Шевчен-

ківська премія 1995 року, посмертно).
1994, 15 грудня – Григорій Кочур помер. Похований в Ірпені

під Києвом.

Старанням сина й невістки Григорія Кочура – Андрія та Марії
– у будинку перекладача в Ірпені постав приватний дім-музей.

"Газета по-українськи" №730 за 21.11.2008.
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ГРИГОРІЙ КОЧУР

Роксолана Зорівчак

Григорій Порфирович Кочур – один із найяскравіших талантів
сучасного українського письменства, культуролог, поет, перекла-
дач, історик i теоретик українського художнього перекладу, інте-
лігент найвищої проби, творець з унікальним естетичним
відчуттям, із сакральним сприйняттям рідної мови та історичної
пам’яті як оберегів народу. Він зробив настільки великий внесок
у світову культуру, що його доробок заcлужив на окрему галузь
філологічних пошуків – «Кочурознавство». 

– Він був Українцем з великої літери, громадянином, який на-
віть у найчорніші часи жив за кодексом честі, тобто жив і працю-
вав заради своєї нації, а отже – на користь усього людства, –
зазначає літературознавець Михайлина Коцюбинська.

Життя Григорія Кочура було тернистим, як i доля української
нації та її літератури. Усього спізнав він ущерть – i замовчувань, i
принижень, i тюрем, i концентраційного табору, коли, за його влас-
ними поетичними словами, довелося «Крізь біль, крізь бруд, крізь
тундру пронести // Свого мистецтва полум’я високе». Упродовж
довголітньої творчої діяльності у несприятливих умовах він зро-
бив дуже багато. Феноменальний ерудит, знавець багатьох інозем-
них мов, майстер опанував рідне слово до найпотаємніших
глибин, працював над ним ревно і самовіддано.

МИСЛИТЕЛЬ

Літературу він сприймав як головну духовну опору в боротьбі
нації за самозбереження. Майстер вимріював величезну споруду
– відбудову світової літератури на рідному грунті і, як Драгоманов,
Франко та Зеров, уважав саме цю споруду одним із засобів здобути
інтелектуальну волю для своєї нації. Побудові цієї споруди при-
святив себе повністю.

У 2000 р., уже, на жаль, без Григорія Порфировича, виходить
найповніша збірка його перекладів «Третє відлуння». Ця непере-
січної літературної ваги книжка засвідчує, що її автор подарував
українській перекладній літературі «здоровий корм духовий» (ви-
слів І. Франка) – поезії понад 130 авторів, перекладені з 28 мов,
які репрезентують 33 національні літератури. Вона обіймає знач-
ний часовий період (двадцять сім століть, починаючи з давнь-
огрецького поета Архілоха, VII–VI ст. до н.е.) та географічний



простір – Європу, Північну та Південну Америку, Азію. 
Літературний подвиг Григорія Кочура можна порівняти з по-

двигом Івана Франка, який перекладав рідною мовою художнє
слово тридцяти п’яти народів, а українського народу – німецькою
і польською, та подарував українській перекладній літературі
твори 125 письменників та численні зразки народного епосу й на-
родної поезії двадцяти народів. Античних авторів перекладав най-
більше – 75. А були ще численні наукові та науково-популярні
переклади.

Кочур залишив нам такі зразки перекладацького мистецтва, з
якими нелегко й зрівнятися. Його творча індивідуальність ніколи
не тяжіє над поезією, яку він перекладає: глибинне знання світової
культури, філологічна компетентність та повага, з якою він ста-
виться до автора, творять це чарівне, дивне перевтілення. 

Очевидно, це не значить, що переклади Г. Кочура – абсолют-
ний еталон і удосконалення цих шедеврів неможливе. Має слуш-
ність С. Гординський, який у розвідці про українські переклади
французької поезії наголошує, що, при всіх позитивних рисах
Кочурового перекладу «Осінньої пісні» (найславетнішої поезії П.
Верлена), перекладач не врахував, що оточенням, у якому виник
Верленів шедевр, була паризька вулиця. У вірші на це є натяки:
поет чує гру скрипок, дзвін годинника на вежі, можна навіть здо-
гадуватися, що час був пізній, бо вулиця була безлюдна. В уяві ви-
ринає образ поета, який блукає містом і якого жене лихий вітер,
наче мертве листя, що покриває вулиці...

Після передчасної смерті М. Рильського (1964 р.), у дуже важ-
кий для нашої культури час, коли лютувала цензура, Г. Кочур став,
по суті, керманичем школи українського художнього перекладу,
центру морального опору тоталітаризму. Він був причетний до
кожної серйозної ініціативи в галузі художнього перекладу в
Україні. Подібно спершу до свого вчителя М.Зерова, а далі – по-
братима М. Рильського, він доклав неймовірних зусиль, щоб гідно
впроваджувати перекладну літературу до національної культури.
I це в часи, коли, згідно з офіційною ідеологією тоталітаризму,
нашу мову та літературу обмежували «домашнім ужитком», а ма-
совий читач бездумно зараховував світову класику до російсько-
мовної літератури. І ось у таких умовах, коли перекладачі діаспори
були позбавлені рідномовної стихії, мовотворчого оточення, а в
Україні до політичних цькувань долучалася майже цілковита від-
сутність літератури, зокрема, лексикографічних та довідкових
джерел, українські перекладачі вивели рідну мову на неозорий
простір світового письменства, підносячи тим самим її авторитет.
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Склалася парадоксальна ситуація, коли джерело живлення літера-
турної мови значною мірою перенеслося з оригінальної літератури
на перекладну. «I хто знає, наскільки важче пережила б українська
література десятиріччя по «відлизі», якби її не підживлював – не-
видимо, та все ж незмінно – художній переклад такого рівня й та-
кого самозречення?» – ставить риторичне запитання професор М.
Новикова. 

УЧИТЕЛЬ

Григорій Кочур був педагогом у найглибшому, найсвятішому
розумінні цього великого слова. Як учитель увійшов у життя чис-
ленних своїх учнів, щоб залишитися там назавжди.

Терпеливо, не шкодуючи часу, Григорій Порфирович допома-
гав початківцям підніматися крутими стежинами науки. Застері-
гав, що перекладознавча стаття – не реєстр перекладацьких
курйозів, а глибокий філологічний аналіз із розкриттям своєрід-
ності у сприйманні світу, характерних для носіїв різних мов і куль-
тур. Він нагадував, що перекладач мусить дослухатися до
першотвору, мати витончений смак і зірке око; учив позбуватися
панегіричного тону, уникати кучерявих висловів – зайвої краси-
вості. Кочур наголошував, що треба уважно стежити за власною
мовою, що слово в перекладi повинно бути мистецьким. Він радив
частіше заглядати до словників, наголошував, що словник можна
читати як захопливу книжку, що художня література – це мислення
в образах, що мова повинна бути не доповненням до життя, а
самим життям, що її можливості безмежні.

Значними здобутками останнього часу є друковані у «Всесвіті»
«Нариси з історії українського перекладу» М. Москаленка та мо-
нографія відомого науковця і перекладача М. Стріхи – учня і по-
слідовника Григорія Порфировича – «Український художній
переклад: між літературою і націєтворенням». 

Кочур – автор широкомасштабних досліджень з грунтовними,
виваженими оцінками та багатьох статей для «Української літера-
турної енциклопедії». Його перекладознавчі та літературознавчі
статті одні з перших в Україні ознайомили читачів із перекладаць-
ким доробком П. Куліша, М. Зерова, В. Підмогильного, Ю. Клена,
Т. Осьмачки та ін. «Я маю зухвальство вважати себе не тільки пе-
рекладачем, а ще почасти й істориком та теоретиком перекладу»,
– писав Г. Кочур.

Усі праці дослідника надзвичайно багаті на абсолютно точний
фактаж і постійні посилання на майже недоступні першоджерела.
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Григорій Кочур всебічно досліджував творчість античних пись-
менників та історію рецепції їхніх творів в Україні («Античные
литературы в украинских переводах»), зокрема, Езопа («Езоп
українською мовою»), Менандра («Вперше в Радянському
Союзі»), Вергілія («Літературна доля Вергілія»), Арістофана
(«Арістофанів сміх»). Науковець глибоко вивчав історію українсь-
ких перекладів французької літератури («Про новітню французьку
поезію», «Етапи розвитку»), рецепцію творчості Данте і Шекспіра
в Україні («Данте в украинской литературе», «Шекспир на
Украине»). В окремих працях Г. Кочур подає стислу історію укра-
їнського художнього перекладу («Здобутки і перспективи»), ха-
рактеризує тих чи інших перекладачів у хронологічному порядку,
починаючи від М. Зерова до М. Лукаша («Майстри перекладу»),
М. Рильського («Верленове «Мистецтво поетичне», «З перекладів
Максима Рильського», «З останніх перекладів Максима Риль-
ського») та інших. 

ПАМ’ЯТАЄМО

Колосальний доробок майстра входить у наше науково-літера-
турне буття. Цьому сприяє, зокрема, утворений в його ірпінському
будинку Літературний музей Григорія Кочура, що функціонує (на
засадах приватної власності) завдяки подвижництву його дітей –
Андрія Григоровича та його дружини Марії Леонідівни. Головна
мета музею – зберігати й раціонально використовувати рідкісну
бібліотеку, архів, зокрема, унікальне листування Г. Кочура, що
сприяє впровадженню до наукового обігу матеріалів про літера-
турні та мистецькі процеси в Україні в 1950–1990 рр. ХХ ст.

Становленню «Кочурознавства» як окремої філологічної га-
лузі сприяє також те, що університети України вишколюють мо-
лодих перекладачів та перекладознавців, що присвячують свої
дослідження історії українського художнього перекладу. Є вже
певні досягнення у фаховому вивченні творчості Григорія Кочура,
його перекладознавчих принципів, його методів відтворення до-
мінант оригіналу, загалом детального та вдумливого аналізу пере-
кладацької поетики майстра, його розуміння засад дослідження
історії українського художнього перекладу.

29 січня 2008 р. опубліковано указ Президента України Вік-
тора Ющенка «Про відзначення 100-річчя від дня народження
Григорія Кочура». Термін «Кочурознавство» поступово входить в
наше літературне буття, так би мовити, набуває прав наукового
громадянства. Найперше нам треба усвідомити, що Григорій Пор-
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фирович – великий поет і мислитель і ще не весь доробок майстра
відомий. Варто продовжувати дослідження перекладацьких засад
і стратегії Г. Кочура та інших майстрів, його попередників, сучас-
ників і послідовників. Бажано, щоб «Кочурознавство» вийшло за
межі України. 

Нещодавно побачили світ два томи критичних праць Григорія
Порфировича. Відповідно коментовані, вони стануть вагомим на-
бутком теорії та історії українського художнього перекладу. Дуже
цікава тема про західноєвропейські неримовані переклади укра-
їнської римованої поезії у світлі теоретичних настанов Г. Кочура.

Упроваджуючи нові форми, поет-перекладач може розрахову-
вати на успіх лише тоді, коли загальний рівень його національної
поезії такий, що новаторство уже може прищепитися, тобто вийти
із стадії експерименту і стати не оказійним, а узуальним. У ви-
падку з англомовними та німецькомовними перекладами українсь-
кої поезії справа полегшується тим, що відповідні поетики
пройшли вже стадію римованої поезії, і читачі не могли зовсім за-
бути її – це б значило позбутися свого літературного досвіду. 

Вимагає опрацювання тема «Григорій Кочур: творчість за гра-
тами» як складова теми «Приречені мовчати – не мовчали (Укра-
їнське художнє слово на каторзі)». Очевидно, слід великим
накладом перевидати «Інтинський зошит». Адже це видання давно
вже стало бібліографічним раритетом. Тема «Григорій Кочур як
культуролог» – цікаве пошукове поле. Стосовно музичних заці-
кавлень Григорія Порфировича, то проблема ця ще зовсім недо-
сліджена. Кочур дуже любив музику, зокрема, симфонічну, не
пропускав жодного концерту по телебаченню, досить часто відві-
дував концерти органної та камерної музики в Києві. Ще одна річ
не терпить відкладання – це спогади про Григорія Кочура. Адже
людська пам’ять – продовження земних днів кожного. Скільки ці-
кавих для нашої культури, важливих подій відбувалося за участі
Г. Кочура та І. Стешенко у її київській господі, які цікаві теми тут
обговорювалися (на вул. Пушкінській, 20)!

Дуже доречно опублікувати хоча б вибраний епістолярій Гри-
горія Порфировича. Як стверджує дослідниця Кочурового епісто-
лярію О. Братаніч, майстер залишив по собі понад 10 000 листів.
На різноманітних сторінках зшиткового паперу своїм особливим
почерком мережив Григорій Порфирович листи до численних дру-
зів, учнів, рідних. Він писав, коли вважав своїм обов’язком пере-
дати певні відомості, спогади про давніші події, коли висловлював
свої поради чи то початківцям, чи досвідченим авторам...

Мрією мрій було б опублікувати «Третє відлуння» як, так би
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мовити, різномовну білінгву з відповідним коментарем та портре-
тами авторів оригіналів. А також – білінгву Шекспірових «Гамле-
тів» – в оригіналі та в усіх українських перекладах від 1865 до
2000 року (П. Свєнціцького, Ю. Федьковича, П. Куліша, М. Ста-
рицького – у двох редакціях, Г. Хоткевича, Юрія Клена, Л. Гре-
бінки, Г. Кочура, М. Рудницького, Ю. Андруховича, О. Грязнова
та ін.). Це був би чудовий перекладознавчий посібник! 

Доречно опрацювати мову перекладів та оригінальних творів
Григорія Кочура, передусім з позицій інтертекстуальності. Май-
стер був рідкісним знавцем тонкощів української мови. Дуже ці-
кава тема «Григорій Кочур як шістдесятник», і щоб її повністю
осмислити, треба зібрати великий фактаж... Настав час для напи-
сання монографії «Григорій Кочур як культуролог, перекладач та
перекладознавець у контексті українського літературного процесу
другої половини ХХ – початку ХХI століть».

Газета «День», №210, середа, 19 листопада 2008
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УРОКИ МЕТРА

Михайлина Коцюбинська, 
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Виступ на І Міжнародній науково-практичній конференції з
перекладу, присвячений 95-річчю від дня народження Г. Кочура в
Київському національному університеті імені Т. Шевченка ( 27–29
жовтня 2003 року). Надрукована стаття в збірнику конференціїї під
назвою "Григорій Кочур і український переклад"  2004 році.

Під «уроками Метра» маю на увазі не тільки й навіть не так
уроки перекладацької майстерності, значення яких незаперечне, як
загальний образ людини – Трудівника, Інтелігента, Гуманітарія, при-
чому інтелігента українського у найсимпатичнішій мені іпостасі.

Спілкування з Григорієм Порфировичем Кочуром на пере-
клацькій ниві було справді фаховою школою. Він поєднував у собі
знання історії й теорії перекладу з колосальним практичним до-
свідом і умінням цей досвід передати – ненав’язливо, але твердо.
Чіпко тримався того, в кому догледів бодай іскорку перекладаць-
кого хисту. Не випускав його зі своєї орбіти, спрямовував, пропо-
нував тексти, давав «домашні завдання», стежив за тим, як хто
працює, схвалював здобутки, гостро критикував у разі потреби.
Інакше кажучи, намагався видобути творчі потенції кожного.

Знаю це на власному досвіді. Відчувши в мені схильність до
перекладацтва, відразу ж гаряче підтримав мої спроби – переклад
віршів і легенд канадської письменниці індіанського походження
Полін Джонсон (Техагіонвейк), Жака Превера – з французької. За-
лучав до участі в перекладацьких зібраннях у Спілці письменни-
ків, зокрема, ініціював вечір канадської поезії, практично
присвячений моїм перекладам з Полін Джонс, у вечорах французь-
кої та югославської поезії (на останньому я виступала в ролі ви-
конавця перекладів Світ личного – Кочура не задовольняли
декламаторські можливості автора).

Григорій Порфирович пропонував мені для перекладу твори
Емілі Дікінсон і припинив ці спроби, впевнившись, що це мені не
до снаги, що перекладацтво все ж перебуває десь на периферії
моїх літературних занять і задовольнившись моїми вибірково ім-
пресіоністичними спалахами перекладацького інтересу – Максим
Танк та інші білоруси, Марія Павліковська-Ясножевська і ще дещо
з польської поезії.
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Крім конкретної праці над текстом – прискіпливої, скрупуль-
озної, фахово переконливої (зокрема, у моєму розпорядженні є
тексти перекладів Стуса з Рільке з редакторськими втручаннями
Кочура), колосальне значення мало вже саме звичне, буденне спіл-
кування, бесіди на літературні теми, екскурси в історію перекладу
– завдяки цьому можна було співставляти свої зусилля зі спробами
й здобутками попередників чи й суперників; а також доступ до його
багатющої книгозбірні. Не зносив він професійних інтриг і гри ам-
біцій, намагаючись пригасити їх зброєю іронії, своїм авторитетом.
Стіл у його вітальні аж вгинався від книжних новинок (вони злі-
талися сюди всіма можливими й неможливими шляхами з усього
світу), яких тоді більше ніде було й побачити. Мали допуск до цих
скарбів перед усім ті, хто не просто задовольняв свою цікавість, а
користувався ними в роботі – перекладав, популяризував, застосо-
вував у наукових дослідженнях. До цього стола хотілося звертатися
так, як у Чеховському «Вишневому саді» звертаються до старої ро-
динної шафи, – «вельмишановний столе»…

Не раз мені доводилося спостерігати Григорія Порфировича в
спілкуванні з Миколою Лукашем, другом і соратником, якого він
ніжно й вимогливо любив і цінував понад усе. Розмови цих двох
людей – то справжня духовна й інтелектуальна учта, свято інте-
лекту й ерудиції, феєрверк дотепів і безцінних фахових цікавинок.
Зворушливо було спостерігати, як Григорій Порфирович боровся
з Лукашем за Лукаша. Як боліли йому творчі простої, депресії по-
братима, нездатність взятися за роботу, довести до кінця роз-
почате. Розумів причини цього, бачив, як в атмосфері тиску й
несвободи щось зламалося в цьому делікатному творчому орга-
нізмі. Та не міг із цим змиритися – він, чийого робочого ритму не
могло порушити, здається, ніщо. Допомагав, доводив, брав обі-
цянки, накреслював графіки роботи, сердився…

Пам’ятаю, якось у семидесятому зустріла в Григорія Порфи-
ровича М. Лукаша, який завітав до нього з Будинку творчості, де
жив «на пташиних правах». Він був тоді в гарній формі й читав
нам нові, ще «гарячі» поетичні переклади (на жаль, не пам’ятаю,
чи то з французької, чи з угорської). Це були маленькі шедеври,
але Порфирович нарікав, що той розмінюється на дрібниці, тим
часом як «Дон Кіхот» лежить без руху…

Він дивився на переклад широко – не як на ремесло (вірніше,
не тільки ремесло), а як на важливу культурну діяльність, як на
знаряддя національної культури, аргумент національної ідентич-
ності й зрілості. Свідомість цього йому вдалося прищепити ши-
рокому колу людей, причетних до перекладу, в атмосфері, далеко
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не завжди сприятливій (не чекав сприятливої атмосфери, не був
розбещений нею), вдалося «запустити» реальні механізми такого
культурного чину. Досягти повноцінного функціонування укра-
їнської культури в світі ерзаців і табу. Власне, в особі Кочура ми
мали потужний неформальний інститут культурних зв’язків, нау-
ково-практичний координаційний центр перекладацької діяльно-
сті, значення якого в історії української культури ХХ ст. важко
переоцінити.

Нещодавно, опрацьовуючи архів однієї з Кочурових постійних
і активних кореспонденток Зіни Ґеник-Березовської з Праги, я
звернула увагу на кілька листів Кочура до неї. Мов би звичайне
дружнє листування, та водночас яке інформаційно насичене, ро-
боче, націлене на конкретні фахові завдання. Оцінки того чи того
літературного явища – чіткі й незалежні від осіб, інформація про
нові видання, розмірковування над тим, що включити в орбіту пе-
рекладацьких зацікавлень, живий інтерес до того, над чим працює
адресат, тощо. Принагідно хотілося б звернути увагу на виняткову
цінність для нашої культури багатющої епістолярної спадщини
Кочура – це той скарб, який треба не просто зберігати, а осмислю-
вати, опрацьовувати, публікувати – знов-таки як важливий чинник
української культури ХХ ст.

На черзі також видання збірки спогадів про Г. Кочура. Бажано,
щоб це були не просто емоційні слововияви до Метра і визнання
його заслуг, а своєрідні мемуарні дослідження, які б розкрили в
конкретних проявах, на конкретному матеріалі факти його пере-
кладацької майстерності, його уміння вирощувати перекладацькі
таланти. Показали б внесок Метра у видавничу діяльність: скільки
нових імен і творів «засвітилося» в українському небі завдяки його
зусиллям, скількох він благословив, підпирав своїм далеко не бо-
гатирським плечем, «проштовхнув» у друк, допомагав обходити
рогатки цензури, зрештою, позичав своє добре ім’я, поки воно ще
було «прохідним». Адже це історія української літератури, «ор-
кестрована» на людські голоси і на людські долі.

А таке вже згадуване яскраве суспільно-політичне явище, як
організація вечорів перекладної поезії в Спілці письменників у
річищі культурного ренесансу 60-х – вони далеко переростали
свою скромну суто перекладацьку «нішу» в культурному розвит-
кові. Надам слово Валерієві Марченку, який писав мені з табору
(10.05.1977):

«Десь наприкінці шістдесятих років у спілчанському клубі про-
ходив вечір югославської поезії. Мій теперішній сусіда [І. Світлич-
ний – М.К.] саме намірявся читати один із своїх перекладів, як
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слово забрав головуючий Григорій Кочур. Його пропозиція зводи-
лась до того, щоб попросити Михайлину Коцюбинську почитати
Іванові переклади – «Бо ми тут всі поснемо», було мотивацією та-
кого оберту справи. Зараз я хочу нагадати вам зміст того прегарного
твору, який справив на мене тоді враження, можливо, своїм змістом
– отже, хистом перекладача, а можливо, пристрасним, переконли-
вим прочитанням, і лаври слід було віддавати вам. Та вже згодом я
збагнув, що ділити нічого не треба. Тут мав місце випадок, коли
мистецька річ заграла завдяки прегарному синтезу. Ви, певно,
пам’ятаєте, в тому вірші розповідалося про тяжкий, виснажливий
путь каравану, що, простуючи до мети, має торувати стежки в не-
знаних пустощах, дертися крізь терню диких чагарників. Погоничі
потерпають від холоду вночі й від нестерпно палаючого сонця
вдень, їм бракує їжі, мучить спрага, чигають постійні, різноманітні
небезпеки. «Валують пси, а караван іде». Прості люди – ті пого-
ничі. Один, не витримавши, забирає з собою ніжну, гладку жінку,
теплий повстяний намет і залишає друзів, з якими вирушав у путь
і яким присягав на вірність. Наполягає, що зупинитись слід отут,
подальша хода-бо йому здається безнадійною гонитвою за маре-
вом. І, осівши на узбіччі, кидає навздогін караванові глузливі про-
сторікування, вдає, ніби раніше піддався омані, а от тепер
тверезодумний і нормальний, як усі. І падають від нестачі корму
верблюди, падають від хвороб та втоми погоничі. Хтось, перепро-
сивши нечисленний гурт друзів, відступає. Цілує зраділу, вщаслив-
лену подругу, пестить по голові дитину, з повагою показуючи на
посталих на далекому овиді жертовних шукачів. Ціплять зуби по-
гоничі, женучи від себе зневіру та смуток. Все так, а не інакше. І
«далекий» шлях зовсім не відповідник до «неправильний». Неда-
ремно Крлежа справді дістав Нобелівську премію, та й гідних укра-
їнських тлумачів також. Бо й ваші переклади Превера мені припали
до смаку, це вже на іншому вечорі. Відтоді я, коли зустрічав Ваше
прізвище в газеті або часописі, уважніше вчитувався в текст, спо-
діваючись на вибухові інтонації Крлежі». [Валерій Марченко.
Листи до матері з неволі.– К.: 1994.– с. 243]

Серед уроків Метра хотіла б зупинитись на його ерудиції. Еру-
диція буває різна. Холодна й егоїстична, яку тримають «для себе»
як знаряддя самовивищення над загалом, ревниво зберігають і не
розтрачують на інших. Неструктурована й аморфна і водночас по-
верхова – про все потроху і ні про що глибинно (колись Тарас Іва-
нович Франко перекладав слово «ерудиція» як «нахапаність»). Це
ефектний феєрверк, який, спалахуючи, гасне і не здатен зігріти до-
вкілля. Ерудиція Кочура при всій її широті й енциклопедичності
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була глибоко структурована – україноцентрична й перекладоцент-
рична. До того ж тепла й динамічна, максимально відкрита для
інших. Налаштована на те, щоб давати – за принципом: що більше
даєш, то більше прибуває. Носії такої ерудиції – рушії розвитку,
справжні центри інтелектуального тяжіння. Брак їх непоправно
відбивається на стані культури. У наш час характер ерудиції й
образ ерудита зазнає суттєвих змін. Настає ера комп’ютерної ци-
вілізації, тандем Людина – Книга поступається місцем тандему
Людина – Комп’ютер. Григорій Порфирович уявляється мені
уособленням першого. Це був Лицар Книги – вірних цього ордену
ще чимало, але порода ця потроху відмирає, і я ностальгую за нею.

Не раз доводилося чути, що Кочур «не займався політикою»,
свідомо дистанціювався від неї. Що ж, політичним діячем він,
ясна річ, не був і не прагнув бути. Проте ця теза не безсумнівна. Я
б сказала – і так, і ні… Почати з того, що Григорій Порфирович
був безпосередньо причетний до поширення самвидаву – а це ж
була чи не головна стаття звинувачення в антирадянській діяль-
ності. Через його оселю йшов потік самвидавницької літератури,
і це було відомо всім, і передусім на Володимирівській, як і його
високий авторитет і душевна близькість до «малесенької щопти»
Незгодних.

Так, він не афішувався у відкритих протестах, утримувався від
підписів під колективними листами, одвертих декларацій. Та його
найближче оточення, до речі, й не спонукало до цього Метра. На-
впаки, його оберігали. Недаремно розлогі зауваження Кочура з
приводу Стусових перекладів з Рільке своєю рукою переписувала
дружина Світличного Леоніда і в такому вигляді пересилала авто-
рові до табору. Але ж те, що Григорій Порфирович підтримує по-
стійні і творчі взаємини з в’язнями сумління та їхніми родичами
для державного «всевидячого ока» було «секретом Полішинеля».
А це в тогочасних умовах однозначно кваліфікувалося як полі-
тична (читай – антирадянська) діяльність – добре знаю це з влас-
ного досвіду. Коли в кінці 80-х почало розвиднюватися і я взялася
за роботу над спадщиною Стуса, першим, до кого я звернулася,
був Григорій Порфирович. І він дав мені Стусів лист до дружини,
що зберігався в нього. Величезний лист, тепер уже широко відо-
мий, з повним корпусом Стусових перекладів «Сонетів до Орфея»
Рільке з авторським коментарем і реакціями на зауваження Метра.
Збереглися й окремі аркушики Стусових перекладів цих сонетів,
відредагованих і переписаних рукою Кочура. В листі до Віри Вовк
21.07.1975. Стус писав: «Тим часом над моїми Сонетами до Орфея
вдарили добрі громи: перекладачі «Осінньої пісні» Верлена дають
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мені напутніх духопеликів, і я радо підставляю кожну щоку». Така
ж тісна, хай і заочна, співпраця не припинялася і з Іваном Світ-
личним. Все свідчило про твердий екзистенційний вибір, як і від-
верті, за офіційною фразеологією, «зв’язки з закордоном», і
сприймалося як виклик.

Кочурів патріотизм був глибоко внутрішній, органічний, него-
лосний, самозрозумілий – як повітря, як дихання. Саме такий пат-
ріотизм – аж ніяк не менше, ніж закличний, голосний, безоглядний
– має (знаю це по собі) велику притягальну силу. Адже в ньому
ані нотки ксенофобії, він не відштовхує, а вабить іншого – на рівні
конкретного чину, екзистенційного самовизначення людини, її
«будування себе».

Пряма публічна декларація, відверта політична заангажова-
ність не належали до життєвих стереотипів Кочура. Він віддавав
перевагу конкретному літературному чинові. Не відкидав розум-
ного компромісу, уникав прямої патріотичної фразеології, тихо й
незламно виконував свою програму, без патетики творячи масив
культурних цінностей на українському терені. Співміряючи зі сві-
товими культурними здобутками, без патріотичної всеядності,
коли своє підноситься тільки за те, що воно своє.

Така всеядність була неприйнятна для нього – з його здоровою
іронією і чесним національним критицизмом. Ні на хвильку не
втрачав високих загальнолюдських понаднаціональних критеріїв
і впевненості, що тільки так Україна посяде своє питоме місце
серед інших народів і культур світу.
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МУЗЕЙ ГРИГОРІЯ КОЧУРА В ІРПЕНІ

Григорій Кочур – поет, перекладач, історик і теоретик укра-
їнського художнього перекладу, один із найяскравіших талантів
сучасного українського письменства... 

Життя Григорія Кочура – це історія української літератури. Він
пройшов і замовчування, і приниження, і тюрми, і ГУЛАГ. Але ви-
стояв, не зламався, продовжував писати, вчити перекладацької
майстерності, боротися за місце українського слова серед скарбів
художнього літературного перекладу.

Про батька і музей розповідає Андрій Григорович Кочур.

– Українські перекладачі розуміли своє історичне покликання
– не загубити українську мову, залучити її до освоєння інтелекту-
альних і духовних багатств людства, до розширення її історичної
перспективи.  Ось такі цілі і ставив перед собою Григорій Кочур
– людина  з енциклопедичними знаннями, феноменальної пам’яті
( знав до сорока мов). Він переклав і доніс українському народові
творчість багатьох народів світу. Його поетичні роботи – це своє-
рідна панорама  світової поезії від античних до найновіших часів. 

– Пане Андрію, як кількома словами, визначити діяльність
батька?

– Г. Кочур не тільки перекладав, а здійснював фактично за-
гальну стратегію творення поетичних перекладів, постійно когось
консультував, допомагав молодим фахівцям, залучав їх до роботи,
активно листувався з колегами з різних республік колишнього
СРСР і представниками діаспори. 

Його будинок називали «Ірпінським університетом» – тут за-
любки збиралися «шестидесятники», українські патріоти: І. Світ-
личний, В. Чорновіл, В. Стус, І. Дзюба, Л. Костенко, Г. Зубченко,
О. Сенюк… Зрозуміло, що в ті часи така активна діяльність  не
подобалась певним службам. Кочура часто  не друкували, за ним
слідкували, підслуховували, організовували провокації. А в 1973
році виключили зі Спілки письменників,  фактично заборонивши
його публікації.

Звісно, нелегко працювати й перекладати вірші без сподівань
на їх вихід у світ. Але друзі й учні допомагали. Деякі його пере-
клади побачили світ під іншими прізвищами, деякі речі вийшли
анонімно... У часи перебудови в країні ситуація змінилася – Гри-
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горія Кочура поновили в Спілці письменників, в 1989 році  він
стає лауреатом премії ім. М. Рильського, в 1995 році – Державна
премія України ім. Тараса  Шевченка (посмертно).

– А як виник музей?

– Після  смерті Григорія Кочура, в 1994 році, його діти вирішили
продовжувати  справу його життя – підтримувати розвиток укра-
їнської перекладацької діяльності, піднімати й розвивати українську
культуру. В будинку майстра в 1997 році відкрили приватний Літе-
ратурний  музей ім. Г. П. Кочура, де розповідають про  життя укра-
їнських патріотів 60–70-х років ХХ століття. Тут же знаходиться
меморіальна виставка вчителя Г. Кочура, видатного перекладача М.
Зерова, сподвижника неокласичного літературного направлення. І,
головне, зберігається безцінна бібліотека, яка  допомагала поетові
в його творчих пошуках. У Львівському університеті відкрилася пе-
рекладацька кафедра ім. Г. Кочура, за допомогою МФ «Відрод-
ження» було видано найповніший збірник його поетичних
перекладів «Третє відлуння», проведена  Міжнародна наукова кон-
ференція «Григорій Кочур і український перекладач».            

– Як дістатися? Замовити екскурсію?

– Музей відкритий  для всіх.  Лише наберіть тел. (044) 486-71-
39 або(04497) 6-11-05 і вас обов’язково зустрінуть і проведуть не-
забутню екскурсію про нелегке, але яскраве життя видатного
українського перекладача Григорія Кочура.

З сайту журналу «Музеї України»
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ВОЛИНЕЦЬ 
МИХТОДЬ ІВАНОВИЧ

Український письменник, просвітянин.   

Дата народження: 3 березня 1926 року
Місце народження: с. Іванівка (тепер Травневе) 
Коростишівського р-ну Житомирської обл.
Національність: українець
Громадянство: Україна
Мова творів: українська
Рід діяльності: письменник, просвітянин, 
громадський діяч

Мешкає у Ворзелі з жовтня 2002 року.

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ
Овсієнко В.В.

Біографія
Волинець Михтодь Іванович народився 3 березня 1926 року в

с. Іванівка (тепер Травневе) Коростишівського р-ну Житомирсь-
кої обл. 

З селянської родини. Початкову школу закінчив у рідному селі,
семирічну в сусідній Березівці. Перед війною один рік навчався в
Коростишівській педагогічній школі ім. І. Франка. Брав участь в
антифашистському підпіллі, яке перешкоджало вивозити людей
на роботу в Німеччину, било машини, молотарки, трактори, щоб
не допустити вивезення хліба в Німеччину, псувало військовий ка-
бель Київ – Житомир,  під час воєнних дій обстрілювало німецькі
машини. 

Усе дитинство і юність М. І. Волинець провів з книжкою.
Читав українські газети, які виходили за німецької окупації. По-
слав вірші до газети «Волинь», мав позитивну відповідь від Уласа
Самчука. Один вірш був опублікований. 

З поверненням Радянської армії від січня до березня 1944 року
працював секретарем сільської ради і бухгалтером колгоспу. 

Михтодь Волинець.
Фото з сайту 

«Музей дисидентського
руху в Україні»

www.archive.khpg.org.



3 березня 1944 року призваний до Радянської армії: навчаль-
ний полк у Казані, потім на ст. Інза Ульяновської обл. З вересня
1944 року служив на Львівщині, у районі м. Бібрка, де заготовляв
дрова та фураж, охороняв дороги від повстанців. Набачився
страждань місцевого населення від нових окупантів. Вразила кар-
тина, бачена на початку березня 1945 року: в хаті лежить на ліжку
вбита напівроздягнена жінка, залита кров’ю. У колисці дитина з
сокирою в голові. З-під ліжка витягують забиту дівчинку років
семи. У присутності заздалегідь привезених журналістів капітан
пояснює: «Вот это бандеровцы убили за то, что ее муж ушел в
ряды Советской Армии защищать Родину». 

Після цього М. І. Волинець сказав друзям: «Хлопці, що слу-
жити таким катам – то це й на нас паде кров отих дітей». Не здо-
гадалися прилучитися до підпілля ОУН, яке діяло поруч, –
створили свою «Спілку вільної української молоді». Перші члени
– Михайло Чекерес із Кіровоградщини, Василь Миронюк з Тер-
нопільщини, потім Леонід Пілат з Донбасу. У березні 1945 року
М. І. Волинець склав програму і статут організації. Зберігав їх
разом з заявами в штабі, де працював у секретній частині. До ли-
стопада в організації було вже 14 осіб. З переформуванням ча-
стини юнаки опинилися в різних місцях, але продовжували діяти
за принципом «трійок». Метою організації було: 1) здобути неза-
лежність України. При цьому покладалися на ст. 72 Конституції
СРСР та ст. 69 Конституції УРСР; 2) пропаганда й агітація серед
української молоді. Її вели усно, писали листи на адреси, взяті з
довідників, з газет. На незареєстрованій машинці друкували ли-
стівки; 3) досконале вивчення українцями озброєння Радянської
армії для майбутньої боротьби та розбудови українських військ;
4) дезорганізація роботи органів СМЕРШу (засилали туди своїх
людей, щоб вивідувати її наміри і «стукачів»). 

З червня 1946 року М. І. Волинець служить на ст. Зимня Вода
під Львовом. Бере участь у роботі літературної студії при журналі
«Радянський Львів», де була опублікована добірка його віршів,
схвалених Максимом Рильським. Ще в 1945 році один вірш був
надрукований у газеті «Молодь України». 

Восени 1946 року М. І. Волинець переведений до Московсь-
кого військового округу – Гороховецькі арттабори, а пізніше на ст.
«Правда». У 1947–49 рр. закінчив німецьке відділення Державних
центральних курсів заочного вивчення іноземних мов «ИНЯЗ»,
1950 року поступив ще й на англійське. У кінці 1946 року органі-
зував відмову батальйону зв’язку від неякісної їжі. У зв’язку зі вте-
чею члена організації Петра Вознюка, якому М. І. Волинець
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підробив документ на відпустку, щоб відвіз та заховав архів орга-
нізації, переводиться у м. Владимир. Відбувся гауптвахтою. 

«Спілка вільної української молоді»  діяла далі. Зокрема, М. І.
Волинець перевербовував на свій бік агентів СМЕРШу, викрив
Віктора Погружальського (насправді Віталій  Погуржальський),
який згодом, 24 травня 1964 року, підпалив відділ стародруків і
рукописів ЦНБ в Києві. 

За два дні до демобілізації, 3 квітня 1950 року, М. І. Волинець
заарештований. Перші допити у Владимирській тюрмі нічого не
дали. Етапований у Москву на «Луб’янку», потім переведений у
«Лефортово», в «Бутирку». Ні М. І. Волинець, ні заарештований
Іван Зеліско (з Буковини) нікого не видали, їх навіть судили окремо. 

7 лютого 1951 року М. І. Волинець заочно засуджений Особ-
ливою нарадою (ОСО) за  ст.ст. 58-1-б, 58-10 ч. 1 та 58-11 КК
РСФРС на 25 років ув’язнення у виправно-трудових таборах.
Перед тим півтора місяця тримали в камері смертників у «Лефор-
тово». Звинувачений у створенні антирадянської націоналістичної
організації, написанні її статуту, програми та звернень до укра-
їнської молоді та українців, які служать у Радянській армії.

На початку березня 1951 року М. І. Волинець вивезений ета-
пом у Тайшет. У колонії 019 на Чуні працював на деревооброб-
ному комбінаті (ДОК). Тут подружився з письменниками Яковом
Майстренком та Іваном Гришиним-Грищуком, близько зійшовся
з сином ґенерала Української Галицької Армії (УГА) Тарнавського
Мироном, з вояками УПА. Коли дійшли чутки про Кенґірське та
Норильське повстання, почали готуватися до повстання і на Чуні.
Щоб налагодити зв’язок із сусідніми зонами, М. І. Волинець пе-
ревівся на «чорну біржу», куди приходили вагони й машини з
лісом. Там листовно познайомився з Марією Мариняк з зони 030,
ув’язненою 1946 року на 10 років за співпрацю з УПА. 

Актуальність повстання відпала у зв’язку зі смертю Сталіна.
Та оскільки перші амністії не торкалися політв’язнів, М. І. Воли-
нець, Леонід Котенко та Анатолій Куралін в липні 1954 року
втекли, але через три доби були піймані та відправлені в тюрму м.
Тайшет. 25.08.1954 р. виїзна сесія Іркутського обласного суду за
ст. 82 ч. 1 КК РРФСР додала їм по 3 роки. Їх відправили на
штрафну 43-ю зону Озерлагу під м. Братськ будувати станцію
Анзьоба. Від роботи відмовилися. Цю зону заповнювали інозем-
ними підданими. М. І. Волинець вислухав розповіді колишнього
члена уряду Забайкальської Народної Республіки Павла Яхна,
який згодом у Харбіні завідував українською «Просвітою», про-
фесора Миколи Одинця – радника імператора Маньчжурії Пу Ї. 
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Переведений у колонію 06, де працював на цегельні. М. І. Во-
линець був у близьких стосунках з Іваном Долішнім – Жидачівсь-
ким надрайонним ОУН. Організовували акції непокори, викривали
донощиків. Колонію закрили як нерентабельну, в’язнів переки-
нули на той самий ДОК у Чуну. 

Державна комісія з перегляду справ політв’язнів, яка почала
працювати з червня 1956 року, не звільнила М. І. Волинця, хоча всі
справи ОСО були опротестовані Ґенеральною прокуратурою. На
початку жовтня 1956 року його викликали на переслідство на
«Луб’янку». Військовий трибунал Московського гарнізону
16.05.1957 р. переглянув справу М. І. Волинця й виніс новий вирок
за ст. 58-10, ч. 1 КК РСФСР: 8 років виправно-трудових таборів та
позбавлення прав на 3 роки (ст. 31). Цим вироком також поглина-
лася невідбута частина вироку Іркутського облсуду від 25.08.1954
р. Оскільки початок терміну рахувався від першого арешту
3.04.1950 р., то зі врахуванням «заліків» це означало звільнення. 

22 червня 1957 року (довідка тюрми КГБ при Раді Міністрів
СРСР про звільнення датована 21.06.1957 р.) М. І. Волинець вий-
шов з дерев’яним зеківським чемоданом за ворота Луб’янської
тюрми, з труднощами взяв квиток на Київ. Зійшов на хуторі Ми-
хайлівському, став на коліна і поцілував рідну землю.  

У рідному селі не прописували, доки не подав заяву: «Прошу
видати паспорт у зв’язку з виїздом за межі Європейської частини
СРСР». Поїхав з ним у м. Осинники Кемеровської обл., де одру-
жився з Марією Мариняк – до того з нею, ніби як із «двоюрідною
сестрою», яка вже вийшла була на заслання, мав лише одне поба-
чення 4.07.1955 р. в присутності наглядачів. 

Працював на шахті, 1959 року закінчив з золотою медаллю 10-й
клас вечірньої школи, вступив до Кемеровської філії Всесоюзного
заочного фінансово-економічного інституту, який закінчив 1964
року. Працював ремонтником у шахті, згодом черговим електро-
слюсарем, десятником на лісоскладі, економістом шахтоуправління.

Не бажаючи віддавати сина Данила (1958 р. н.) до російської
школи, у вересні 1964 року сім’я переїхала в с. Іванівка. У пошуках ро-
боти об’їздив пів-України: відмовляли, як тільки скаже, звідки повер-
нувся. Нарешті по знайомству влаштувався бухгалтером-ревізором у
Коростишівській районній  «Сільгосптехніці», 1965 року одержав кім-
нату в гуртожитку в Коростишеві, згодом квартиру. З посади головного
бухгалтера в листопаді 1966 року перейшов у «Міжколгоспбуд» пла-
новиком, а з 1967 року працював начальником планово-виробничого
відділу.  1967 року народилася дочка Галина. 1971 року спіткало горе:
потрапив під машину і загинув 8-річний син Ігор. 
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Усе життя М. І. Волинець писав вірші й вів щоденники. Допи-
сування до газет стало пробним каменем: перші після звільнення
вірші опублікувала обласна газета «Радянська Житомирщина».
Були захоплені відгуки, запрошення до літстудії при газеті, але
після окрику з КГБ – як одрізало. Районна ж газета «Ленінським
шляхом» опублікувала сотні віршів, гуморесок, статей. Були пуб-
лікації в журналі «Україна».  

З окупацією Афганістану посилилися репресії проти інако-
думців. У липні 1980 року в с. Студениця Коростишівського р-ну
органи КДБ заарештували вчителя й перекладача з французької
Ю. Залету, з яким М. І. Волинець був знайомий. 6 і 7 серпня 1980
року за санкцією прокурора «с целью изъятия рукописей Залеты
Юрия Ивановича» був проведений обшук у помешканні М. І. Во-
линця, але вилучили рукописи та щоденники господаря – 46 зо-
шитів, списаних за 25 років, починаючи з Озерлагу! 

11.09.1980 р. проти М. І. Волинця порушено справу за ст. 187-
І КК УРСР («Розповсюдження завідомо неправдивих вигадок, що
паплюжать радянський державний і суспільний лад»). Заарешто-
ваний 19 вересня того ж року. Звинувачення найпримітивніші: го-
ворив, що спортсмени Білоусова і Протопопов, артисти
Растропович і Вишневська втекли з СРСР, бо їм тут було погано;
говорив про війну в Афганістані; передав у США, що в Корости-
шеві обвалився міст. Головне ж – що вів щоденник. Спочатку
справу вів слідчий прокуратури Ніколай Обельченко, він передав
її слідчому Анатолію Шелепі, який ознайомившись зі справою,
відмовився її вести. Довів справу до суду Юрій Кулик, який згодом
повісився.  

14.11.1980 р. Житомирський обласний суд під головуванням
Білецького С. М. з участю прокурора Савченка присудив М. І. Во-
линцю 3 роки позбавлення волі в таборах суворого режиму. 

Відбував покарання в таборі суворого режиму ЯЮ-309/73 у
с. Райки Бердичівського р-ну Житомирської обл. Працював у бух-
галтерії – виписував накладні на продукцію. У нього були ви-
лучені записи, влаштовувалися примітивні провокації. Хоча
ніяких заяв не писав, та щоб позбутися «наклепника», адмініст-
рація через суд у грудні 1981 року спровадила М. І. Волинця на
поселення. 

Етап тривав до лютого 1981 року: Харків – Казань – Солі-
камськ – Нироб Пермської обл. 

Колонія-поселення – це колишній табір, тільки без колючого
дроту. У бараках повно тарганів і блощиць. М. І. Волинець грів
воду на лісоповалі, потім його поставили приймати ліс. «Блатні»
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вимагали приписок, то він покинув таку роботу. Збирав піхтову
лапку й варив олію, яку розбазарювало начальство. Там «закінчив
два курси академії МВД» – писав контрольні роботи капітанові-
заочникові. Це полегшувало йому режим: можна було ходити ви-
селком, користуватися бібліотекою.

19.09.1983 р. одержав документи про звільнення, наступного
дня вилетів додому. 

На роботу в Коростишеві ніде не приймали. Нарешті начальник
районного КДБ влаштував М. І. Волинця бухгалтером на ремзаводі,
згодом він працював економістом, майстром з капітального ре-
монту. 3.03.1986 р., коли виповнилося 60 років, вийшов на пенсію.  

Коли М. І. Волинець був у неволі, дружині на дверях писали
«бандеровка». Коли повернувся – підсилали сусідів підслухову-
вати або відлякували їх, поширюючи чутки, що у Волинців по-
ставлені «жучки». Вкидали в поштову скриньку погрози:
зображення черепа зі схрещеними кістками. 

З настанням «перебудови» М. І. Волинець вів активну просвіт-
ницьку, громадську і політичну роботу. 1989 року заснував у Ко-
ростишеві Асоціацію дослідників голодомору, учасник двох
міжнародних її симпозіумів, опублікував свої спогади про голод
1933 року, організував виступи інших очевидців. Він член-заснов-
ник Української Республіканської партії, «Просвіти» та Всеукра-
їнського об’єднання ветеранів у районі. Провів багато зустрічей,
лекцій, уроків, має сотні публікацій. Перша книжка вийшла 1999
року. Працює над кількатомними спогадами, які охоплюють період
від заснування с. Іванівка донині – як сприймалися історичні події
народом. 

1991 року реабілітований Військовою комісією Верховного
Суду Російської Федерації та відповідно до Закону УРСР від
17.04.1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні».  

З жовтня 2002 року М. І. Волинець живе у м. Ворзель під Києвом. 
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АВТОБІОГРАФІЧНІСТЬ ТВОРЧОСТІ 
ВЕЛИКОГО УКРАЇНОЛЮБА ТА В’ЯЗНЯ СУМЛІННЯ,

ВОРЗЕЛЯНИНА З 2002 РОКУ,
МИХТОДЯ ВОЛИНЦЯ

Вступ
Михтодь Волинець належить до покоління письменників-но-

ваторів, які своїм життям та творчістю будили національну само-
свідомість українського народу, самовіддано боролися за
відродження національної культури України, за самостійність
нашої держави, за права людини в ній. І доля, і творчість митця
багато в чому близькі до долі та творчості Тараса Шевченка, Ва-
силя Стуса, Василя Симоненка та інших кращих синів України. З
єдиним лише винятком: письменник попри складні життєві ви-
пробування, дякуючи Богові та долі, і досі живе та творить у на-
шому живописному Ворзелі.

Живучи та працюючи в складні періоди суспільного життя,
Михтодь Волинець двічі був кинутий за ґрати через наклепи, які
зводила на митця тогочасна бюрократично-партійна система. Од-
наче, незважаючи на ув’язнення, утиски та переслідування, ми-
тець продовжував свою активну громадську та письменницьку
діяльність, таким чином виступаючи на захист прав людини проти
свавілля й беззаконня сталінсько-брежнєвських років. В умовах
неволі письменник не зломився, попри всі тюремні страхіття за-
лишаючись людиною та громадянином своєї держави. Його твор-
чість та громадська діяльність виявилися детонатором
пробудження національного «Я» всього українства, про що свід-
чать одвічна непокора тоталітарному режиму в мемуарній прозі
письменника та високі громадянські мотиви лірики Волинця-
поета.

Це літературно-наукове дослідження є спробою заглибитися у
автобіографічний світ поезії та прози українського письменника
Михтодя Волинця: погортати сторінки спогадів про дитинство
митця, рідних серцю людей; визначити жанрові обрії його зрілих
літературних творів, з’ясувати тематику творчості у відповідності
з життєвим кредо, довести громадянську принциповість, непо-
ступливість тоталітаризму та благородство літературної спадщини
письменника.
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Розділ 1. 
Земля батьків. «Село на нашій Україні».

Михтодь (Методій) Іванович Волинець, літератор та еконо-
міст, проживає на одній із живописних вулиць Ворзеля протягом
дев’яти останніх років. Народився 3 березня 1926 року в селі Іва-
нівка (тепер Травневе) Коростишівського району Житомирської
області у сім’ї колгоспників. «Моя родословна, – пише у своїй
книзі спогадів «Село на нашій Україні» Михтодь Іванович, – не
знає видатних діячів ні на ниві науки, ні мистецтва, ні на полях
битв, як політичних, так і воєнних. Мої предки, яких я можу при-
гадати лише по імені не далі діда-прадіда, а не від Рюрикового
роду, походять не з князівських чи боярських родів, хай хоч пар-
шивеньких, зачуханих. Моя родословна вся лежить на ниві се-
лянській, щедро политій потом предків. І те, що мої відомі предки
були гречкосіями, мене ніскільки не принижує». У преамбулі до
твору автор зазначає, що книгу спогадів «Село на нашій Україні»
присвячує своїй матері Євдокії Данилівні та батькові Івану Ми-
хайловичу – світлій їх пам’яті. Продовжуючи присвяту, Михтодь
Іванович наголошує: «Перед Вашою пам’яттю клянусь писати
правду, правду і тільки правду». Українська література знає чи-
мало автобіографічних творів, та щоб автор давав обітницю до-
тримуватися слова правди на пам’яті своїх найрідніших людей –
це, мабуть, дійсно надзвичайно свято та дорого йому. А найго-
ловніше – те, що у творі – весь він, із притаманними лише йому
плюсами та мінусами, зі своїм суб’єктивним поглядом на життя,
з подекуди їдким, відвертим висміюванням суспільних вад та зде-
більшого добрим, здоровим сміхом над собою та оточуючими, за-
галом же – суцільною картиною істини, що супроводжувала його
від дитинства до зрілості. Саме в цьому, мабуть, і полягає винят-
кова унікальність твору митця, правда його світобачення. Свої лі-
тературні спогади Михтодь Волинець «переплавляв кров’ю
серця, щоб стати на суд своїх дітей і внуків таким, яким був і є
зараз, голим, як Адам, без прикрас мішурного світу, без фальші,
без позування». У преамбулі письменник правдиво наголошує:
«Хай судять мене своїм судом.

Лиш не повторюють моїх гадостей, які я натворив, свідомо чи
несвідомо, і гордяться тим, що я встиг зробити доброго для людей
взагалі, для мого рідного народу зокрема». А зробив письменник
для України немало. Любов до Батьківщини стала невід’ємною
складовою його творчої, бунтівної вдачі. У цій любові зріс та
сформувався Волинець-борець, Волинець-поет, Волинець-грома-
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дянин. Цю любов письменник проніс крізь усе своє життя, ли-
шивши відбиток цього глибокого почуття у своїй творчості.

1.1. Любов до України в мікрокосмосі людського буття.
Наскрізну, винятково усвідомлену любов до України Михтодь

Волинець плекав у собі ще з дитинства, коли малим хлопчаком до-
слухався до рідної мови, щедрими носіями якої були насамперед
батьки письменника, захоплювався побутом, звичаями та тради-
ціями рідного народу. Варто зауважити, що в початкових розділах
«Села...» маємо цілий мікрокосмос людського буття, як внутрі-
шнього, так і зовнішнього. З великою любов’ю автор виписує об-
рази близьких людей у їх тісному поєднанні з оточуючим життям.
Так, письменник, звертаючись до світлого образу своєї « доброї
чарівниці-матері», «високої, сильної, гарної», згадує про її без-
межну обдарованість від Бога бачити прекрасне і нести його в цей
світ, «...коли і стеля, і стіни, і комин у кімнаті вибілені, то тут по-
чинається найцікавіше. Мати беруть фарби, виготовлені з різного
зілля, з випаленого річкового глею та червоної глини, скручують
з шерсті щось схоже на малюсеньку щіточку і починають малю-
вати. На білому комині виростають буйні зелені гілки в листі, за-
цвітають сині та червоні квіти, співають зелені, сині та червоні
птахи. Я не можу відірвати очей од того дива», – читаємо в розділі
«Мої перші дитячі вражіння». Любов та повага матері митця до
народних символів-прикрас, як то вишиті рушники, паперові ви-
тинанки, саморобні килимки, викликає у тоді ще малого Михтодя
відгук урочистості, піднесеності народної основи над буденщи-
ною. Це, мабуть, та перша складова гордості за рідний народ, яка
отримала своє місце в душі маленького хлопчика. Малий Михтодь
як носій спогадів, безперечно, уособлює в собі постать зрілого
майстра, яким є автор. Письменник, перепускаючи ті ідилічні
згадки через свій нелегкий життєвий досвід, доводить, що саме в
такому звичному для українця колі зароджується справжня любов
та повага до найріднішого людині – землі батьків. Відповідно,
саме малий Михтодь викликає якнайбільшу симпатію, оскільки
передає ту щиру любов та повагу до українства, що її письменник
проніс крізь усе своє подальше тернисте життя.

1.2. Відлуння епохи зла.
Як зазначає Михтодь Волинець, та сама ідилічна картина його

«босоногого дитинства» мала місце на тлі страшної епохи. Автор
наголошує, що йому і його «поколінню й судилося випити чашу
ленінського кривавого коктейлю до дна, від народження й до по-
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хилого віку». Описуючи блукання чорного привиду, що з’явився
у Європі і заполонив світ, письменник з огидою порівнює його з
марою, трупом, що, розкладаючись, розпросторює ядучий сморід,
отруюючи людство. Це відверте порівняння автор вмотивовує гір-
кими наслідками, що ними закінчилося те блукання Україною. Од-
наче не можна не звернути увагу на ту світлу сторінку розділу «На
тлі страшної епохи», де Михтодь Волинець описує свій захват від
демонстрації представників українства 1 квітня 1917 року, де вия-
вилася наша широка підтримка українській справі на чолі з Цент-
ральною Радою. Цей натхненний виклик «держиморді Валуєву»
та й усій російщині виявився аж надто гучним. « ...Але от настало
1 квітня. Вулиці й майдани Києва заповнив народ по вінця. Не
бачив ніколи Київ досі такої людної демонстрації, понад 100 тисяч
його мешканців вийшло заявити, що не вмерла Україна, що живе!
Живе не в архівах історії й літератури, не на сцені в класичній
драмі чи думі кобзаря, а в самій товщі народній, в серці землі укра-
їнської!» Не вишукуючи помилок та прорахунків першопрохідців
української державності, автор відзначає, що «ні Центральна Рада,
ні гетьман С. Скоропадський, ні Директорія не забруднили кров’ю
своїх рук так, як російські білі та червоні інтервенти, зокрема біль-
шовики». «Тому, – наголошує письменник, – й ненавиділи люто
комуністи українську владу тих часів, що вона була для них наче
докором совісті: порядна, чесна, гуманна, висококультурна проти
брутальної, темної, кривавої, грабіжницької й розбійної мос-
ковсько-більшовицької».

Достеменно про події «комуно-більшовицького чорного прав-
ління» Михтодь Волинець розповідає, описуючи тогочасні події в
рідній Іванівці, яка, як і інші українські села, потрапила в епіцентр
знущань над нею представниками нової влади. Письменник зазна-
чає, що саме в добу «комуно-більшовицької сваволі» почав фор-
муватися його характер, саме тоді з’являється перший осуд нової
системи, яка ставила за мету всезнищення «до основанья». Бу-
дуючи ж новий світ, влада рад регулярно поповнювала свої чис-
ленні ряди підростаючими Павликами Морозовими, що в
подальшому ставали неперевершеними провокаторами, донощи-
ками та катами. Саме ці кадри підступно втілювали в життя всі
злочинні задуми ленінсько-сталінської людиновбивчої машини.

По відбутті XV з’їзду партії 1927 року, який увійшов до історії
як «з’їзд колективізації», селян майже силоміць почали заганяти
до колгоспів, що озвалося відлунням і в рідній Волинцеві Іванівці.
«...Мої батьки не поспішали вступати до колхозу», – зазначає пись-
менник. Порівнюючи працю в колективному господарстві з по-

164



денщиною в пана, матір воліла бути одноосібною господинею
свого майна. До того ж батьки письменника відзначалися праце-
любством та хазяйновитістю на відміну від деяких сільських ле-
дацюг та дармоїдів. Той статус «індусів», за ідеологією комуністів,
вважався бандитським, та так чинили всі кращі, найуспішніші гос-
подарі села, що не хотіли «лізти до колгоспного ярма». Про жах-
ливі наслідки колективізації в Іванівці Михтодь Волинець лишив
свої свідчення в спогадах «Село на нашій Україні», а ще оповів у
Книзі-Меморіалі «33-й: голод».

Розділ 2. 
«33-й: голод». Автентичність свідчень.

Гортаючи сторінки Книги-Меморіалу «33-й: голод», укладеної
Л. Коваленко та В. Маняк, вражаєшся масштабами тієї страшної
трагедії, що сталася в нашій Україні в тридцятих роках минулого
століття. Ця книга – перша спроба в книговидавничій практиці
зібрати свідчення тисяч людей, що вціліли, вижили в навальному
голодоморі, а тепер своїми словами оповіли, як це було, по-своєму
пронизливо розкрили причини і наслідки найбільшого злочину
сталінізму. У передмові до видання співголова Українського рес-
публіканського історико-просвітнього товариства «Меморіал» Во-
лодимир Маняк наголошує: «На десятиліття можна засекретити
архіви. Можна прикопати в глибинах спецсховищ викривальні до-
кументи. Можна замести сліди злочинів. Можна раз, і вдруге, і
втретє переписувати історію – на догоду диктаторові чи скороми-
нущому ідеологічному божкові. А з пам’яттю народу нічого не
вдієш. Після заборон, утисків, принижень людської гідності вона
оживає, відроджується – що б там не було».

На суд честі і справедливості над сталінською імперією, над
тяжким злочином проти українського народу приніс свої праведні
свідчення і очевидець голодної трагедії 30-х Михтодь Волинець.
Описуючи типову картину розкуркулення однієї з іванівських сімей,
письменник наголошує, що уповноважені з району, окрім продпо-
датків, забирали з обійсть селян усе, що мало бодай якусь вартість.
«Майже щодня, – оповідає автор, – творились на селі страшні кар-
тини. Ось уповноважений Вінник сам веде за налигач з двору Ва-
силя Зеленця, його Лиску. Василь понуро йде ззаду до воріт, не
мовлячи й слова. Та коли вже були коло самих воріт, десь із городу
взялась розкуйовджена й розпатлана Василева жінка Варка. Зала-
муючи руки й лементуючи на всю вулицю, вона просила й закли-
нала: «Беріть усе, що є в хаті, не беріть корови, бо діткам смерть!»
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За Варкою бігла її босонога і безштанна малеча. Все те верещало,
кричало і плакало.... Вінник не розгубився. Він вихопив з кишені
револьвер і тицьнув збожеволілій Варці під ніс: «Застрелю сабатаж-
ную сволочь!» Подіяло. Перелякана жінка відсахнулась».

Розповідаючи про наслідки грабунку під виглядом «із’ятія із-
лішков», що він проводився «червоною мітлою» від двору до
двору, Михтодь Іванович зазначає, що не оминула та мітла і їхнь-
ого двору. «Ми, діти, – пише автор, – спочатку не відчували того
страху, який уже не давав спати дорослим, які, як могли, оберігали
нас від голоду. Та з надходженням весни почали надходити три-
вожні вісті: почали пухнути і вмирати люди. Голодувала вся Іва-
нівка». Письменник, згадуючи той страшний рік, із великим болем
свідчить, що «голод кістлявою рукою вхопив за горлянку кожного
зокрема і все село, весь район, всю Україну, цей споконвіку хлі-
бородний край із працелюбним і талановитим людом». За словами
свідка трагедії, люди його рідного села, щоб порятувати себе від
голоду, їли кропиву, бурячиння, лободу, цвіт акації, дійшло навіть
до собак і котів, горобців та жаб. Страшним свідченням проти ви-
нуватців геноциду є факт поїдання людьми дохлої конятини, що
вивозили за село і викидали не закопуючи, оскільки ті, хто виво-
зив, не мали сили бодай прикидати конячі трупи землею. «Як
тільки конячий труп вивозили до яру, – свідчить письменник, – на
нього вже чигали десятки пар людських та собачих очей. Люди
чекали темноти, а собаки відразу накидались на холодні конячі
туші. Люди і собаки гризлись за дохлу конятину».

Батько Михтодя Івановича на той голодний час секретарював у
сільраді. Одного разу прийшовши з роботи додому, він сказав, що
більше не реєструватиме померлих, оскільки реєстрові книги забрали
до району з метою заховати кінці у воду. Письменник оповідає, що
людей ховали без домовин, голод убивав совість, пошану до предків,
привів із собою наругу над живими і мертвими. В одній лише Іва-
нівці, за словами свідка Михтодя Волинця, голодомор 33-го року за-
брав 73 невинні душі. А скільки таких сіл по нашій Україні?

Розділ 3. 
«Мої сталінські університети». 

СВУМ (Спілка вільної української молоді).

Михтодь (Методій) Іванович Волинець 1944 року у 18-річному
віці польовим військкоматом був призваний до армії. Служив у Ка-
зані, Ульяновській області, Львові, під Москвою, у Владимирі-на
Клязьмі, де й був заарештований за створення у військовій частині,
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де проходив строкову службу, Спілки вільної української молоді.
«Нас, призваних, – згадує письменник, – обсадили сексотами, по-
водились брутально, часто обшукували, примушували доносити
один на одного. Я це бачив, переживав тяжко – й не тільки я». Та
найбільше гнітила письменника не ця обставина, а остаточне пере-
конання, що народ український не є державним, що він не є госпо-
дарем землі батьків, що господарює на Україні чужинець. Із цих
чинників і склалося непохитне переконання в тому, що лише за
умови незалежності України народ дістане можливість жити та роз-
виватись належним чином. «З такими переконаннями, – зазначає
М. Волинець, – у березні 1945 року я з двома надійними друзями
по батареї.... засну вали підпільну Спілку вільної української молоді
для боротьби з невільницьким більшовицьким режимом. Програму
та статут СВУМу написав я . Цілі СВУМу за програмою були такі:

1. Боротьба за Самостійну Соборну Українську Державу всіма
засобами до збройних включно.

2. Досконале оволодіння своїми військовими професіями, вив-
чення нової техніки, стратегії і тактики війни, щоб у належний час
можна було успішно бити ворога його ж зброєю.

3. Дезорганізація роботи органів МГБ шляхом заслання до них
своїх людей під виглядом сексотів та пере вербування викритих
діючих сексотів, щоб знати, за ким «Смерш» полює, й рятувати
своїх людей.

4. Антирадянська агітація і пропаганда всіма доступними ме-
тодами; усно, листівками, анонімними листами до газет і журна-
лів, до навчальних закладів і окремих осіб.

5. Організація актів непокори начальству серед солдатів.
6. Підтримка всіх антирадянських організацій, які ми виявимо

у своїй подальшій роботі.
Слідуючи програмі, М. Волинець, звичайно ж, не міг лиши-

тися поза увагою керівних органів військового округу, які собі у
помічники запросили МГБ. Тож 3 квітня 1950 року письменника
було заарештовано. За статтями 58-16, 58-10 ч.і та 58-11 КК
РРФСР «особьім совещанием» при МГБ СРСР він був присудже-
ний до розстрілу, три місяці відсидівши у смертній камері в Ле-
фортові. Згодом смертну кару було «милостиво» замінено 25
роками каторги.

3.1. Тюремні молитви. «В’язничний мій псалтир».
Усвідомлюючи себе людиною, «не байдужою до життя, яке

оточувало, ламало, випробовувало, простою людиною, яка з ди-
тинства тяглася до знань, цікавилася політикою, мистецтвом, іс-
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торією, філософією, літературою, а не повнотою свого живота і
своїх кишень», письменник розумів, що Сталін «чистив» Україну
особливо люто. Він незлюбив наш народ ще за часів громадянсь-
кої війни, оскільки «побачив його силу і значимість для самого іс-
нування червоної імперії, його ненависть до московського
утопічного дурману». Автор наголошує, що Сталін зі своєю ком-
панією, яку довго і старанно добирав, через криваве сито від-
сіюючи все розумне, чесне, совісне, порядне і активне, встановив
голодний ентузіазм страху. «Письменник, науковець, журналіст, –
стверджує письменник, – який посмів замість Державінської чи
Ломоносовської оди на честь його, Сталіна, написати слово
правди, позбавлявся життя або змоги друкуватись і годувати себе
і свою сім’ю чесною працею, ставав перед дилемою – голодна
смерть і тюрма або холуйська пісня  й безхребетне плазування біля
батькового корита. І більшість вибирали друге. Тратили совість,
плювали на честь і порядність, на муки народні, і ради шматка
ковбаси особисто для себе йшли в сталінські потурнаки й тру-
бадури». Засуджуючи таким чином те письменницьке рабство,
Михтодь Волинець виношував у своїй голові абсолютно проти-
лежні рядки до тих, що співалися Союзом повсякчас:

В целом мире нигде нету сильї такой,
Чтобьі нашу страну сокрушила –
С нами Сталий родной, и железной рукой
Нас к победе ведет Ворошилов.

Отримавши звинувачення і відбуваючи ув’язнення на Луб’янці
та в Лефортові, письменник без страху та каяття народжує у са-
мому серці «тюрми народів» вольнолюбні, опальні антирадянські
поезії:

Живи і красуйся, моя Україно,
Країно бандури й козацької слави!
Хай кодло вороже лютує зміїно, –
Борців твоїх відданих множаться лави.

Катів ми повергнемо в порох і тлін. 
І Матір зведемо на ноги з колін. 
І де б не бували, – ми, вірні Тобі, 
Ідемо на поміч, ідемо на бій!
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Неволя турецька і каторга царська 
Тебе не зуміли скорити, священна. 
У битвах кривавих звитяга лицарська 
Твої злото-сині вкривала знамена.

Знамена твої ми високо несем, 
За ними на муки і подвиги йдем. 
І де б не бували, – ми, вірні Тобі,
Ідемо за Тебе, Вкраїно, на бій!

Перебуваючи за кам’яними мурами московських в’язниць, у
камері смертників, поет, лишаючись насамоті, укладав особистий
поетичний псалтир, яким послуговувався під час своїх звернень
до Бога, яким для нього була і рідна Україна. Збірка «В’язничний
мій псалтир» поділяється на дві частини, якими є молитви «Ран-
кові» та «Вечірні». Найдорожчою для автора є «Найперша мо-
литва», з якої, власне, і починається збірка. Звертаючись у поезії
до України, автор із сумом оповідає, що зараз на Батьківщині, де
господарює інтервент, «течуть сльози» і «мовчать солов’ї». Та не-
зважаючи на це, письменник, як перед Господом, сповідує перед
нею свої гріхи та виливає свої сумніви:

Тобі лиш одній я молюсь на колінах.
Вернуся до тебе з найдальших доріг...
Прийми ж цю молитву, моя Україно,
Мій Боже єдиний, найтяжчий мій гріх!

Однією з святинь для М. Волинця є його рідна мова, яку з по-
вагою в поезії «Вкраїнській Мові, найріднішій» автор увінчує ве-
ликою літерою. Розмірковуючи над її високим значенням для
поневоленого народу, письменник називає українську мову нашим
прапором у праці й боротьбі:

Черпаю силу в тебе знову й знову,
Щоб не сконать, не впасти на путі.
Бо поки ти живеш, Вкраїнська Мово,
І я живу, і мій народ святий.

До святих українських ликів поет заносить світлий образ од-
вічного народного співця Тараса Шевченка, мученицькою долею
якого переймався, захоплюючись відданістю рідній державі та не-
покорою поневолювачам та катам українського народу. На цьому
питанні можна було б зупинитися окремо, оскільки і Т. Шевченко,
і М. Волинець стоять надто близько один до одного щодо сили по-
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чуття патріотизму, любові до України, боротьби за долю її народу,
відданості ідеалам добра, справедливості й незламності духу:

О, дай мені сили своєї краплину, 
Щоб вистоять. Вірну вкажи мені путь: 
Як в темній в’язниці любить Україну 
Й, до неї вернувшись, людиною буть.

Серед «Ранкових молитов» своє належне місце віднайшли й
поезії «Матері» та «Батькові», у яких М. Волинець возвеличує об-
рази найрідніших йому людей, що також сприймаються автором
як священні особи. Саме до них, як до Бога, письменник душею
йде на прощу, та не зрікається він свого покликання бути чесним
і вірним Батьківщині:

Прости мені: може, поганим був сином.
Не став я сумирним, покірним телятком.
Усього себе віддавав Батьківщині,
Не заздрячи трутням, що ссали дві матки. 

(«Матері»)

Прости ж мені, Тату, за болі й тривоги,
За труси у хаті, за допити пізні.
Обрав я собі цю в’язничну дорогу,
Щоб чесним лишитись і вірним Вітчизні. 

(«Батькові»)

3.2. «Сталінська» поезія. Образ тирана у творчості М. Волинця.
Серед «Вечірніх молитов» особливим викривальним пафосом

вирізняються поезії «Поетам», «Донощикам» та «Сталіну». Тут
саркастично-їдкі ноти звучать як догана оспівувачам «радянських
принад», «апостолам» підлості і зради, та найбільшу огиду й гнів
у автора викликає образ «вождя народів»:

Мислі ти моєї не зламаєш.
Тіло – так, а духу – ні, не вб’єш!
Та, проклятий, ти таки сконаєш
І, як пес скажений, зогниєш.

В «Останній молитві» М. Волинець, звертаючись до Бога,
знову згадує тирана-павука у проханні Творця позбавити Україну
від його чорного павутиння:
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Не споглядай лише затято, –
Свою нам силу покажи:
Від Сталіна, від цього ката
Народ, – о, Боже! – вбережи!

Не можна не відмітити, що образ Сталіна, що уособив у собі
весь біль народний, у творчості письменника посідає неабияке
місце. Ще до Павличкового «Коли помер кривавий Торквемада»
Волинець, відбуваючи покарання в 019 окремому лагпункті «Озер-
лага», нехтуючи можливістю бути покараним повторно, пише свої
«На смерть Сталіна» та «Сталін помер», виливаючи в них свою
ненависть і огиду до мучителя України, головного будівельника
«тюрми народів»:

Не може Правда вічно спину гнути –
Здолає млу, мов Сонце осяйне.
Помер Тиран. І тихо шепчуть люди:
– Невже земля свята його прийме? 

(«На смерть Сталіна»)

Так, Він помер.
Приречений був згинуть.
Життя не терпить ідолів жаских,
Тому і викидає неодмінно
На смітники історії таких. 

(«Сталін помер»)

Спогади про роки першого покарання ввійшли у книжку за на-
звою «Мої сталінські університети», де письменник зазначає, що
«тут побачив колишніх вірних ленінців, які за миску баланди про-
давали всіх і все, совєтську інтелігенцію, яка копалась у смітниках
і теж залюбки продавалась, бачив іноземців, серед яких особо до-
стойно поводили себе японці. Тут я зустрічав учорашніх бійців
УПА, гартованих націоналістів, які поводилися гордо, гідно і
дружньо. І вже тут я став переконаним націоналістом, хоч ніколи
не належав , не належу і не належатиму до жодної партії. Я тоді
зрозумів, що лише націоналізм є рушієм народного прогресу й
майбутнім цілої планети».

У вересні 1956 року письменника викликають на переслідство
до Москви, знову на Луб’янку, де зменшують строк покарання до
8 років. Прямо з Луб’янки М. Волинець виїжджає додому.
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Розділ 4. 
«Репортаж із пащі конвойного пса». Друге ув’язнення.

Ще одне судилище над М. Волинцем відбулося 19 вересня
1980 року. Знову спрацювала «ленінська гуманітарна система то-
тального нищення інакомислячих», «канібальська система». Про
це письменник свідчить у книзі «Репортаж з пащі конвойного
пса». Прозово-поетична сповідь про роки другого арешту і ув’яз-
нення являє собою щоденник-свідчення проти тоталітарної си-
стеми, яка у 80-ті роки мала іншого лідера, та не змінила своєї
зрадливо-наклепницької суті. За словами Леся Дубрівки, цього
разу «Звинувачень – кілька лантухів. З-поміж усього того – за «по-
ширення пліток» про виїзд за кордон Білоусової з Протопоповим,
про неповернення Растроповича з Вишневською, що він, Михтодь,
нібито багато що «неправильно коментує». На закид слідчого,
мовляв, М. Волинець обрав не ту тактику протягом допитів, пись-
менник з притаманним йому почуттям правдолюбства гордо від-
повів: «У мене одна тактика – правда. Я не шахрай, щоб
викручуватись. Мене судите за переконання, а не за дії. А це – зло-
чин. І за це всім вам прийдеться відповідати, як не перед судом,
то перед Богом». Згодом, знаючи, що таке радянський суд, у судо-
вій залі не проголошував гучних промов у порожнечу – послуго-
вувався народною істиною «не метати бісеру перед свинями».
Останнім його бажанням перед виголошенням вироку було про-
хання про побачення з дружиною та дітьми. Вирок не забарився:
на підставі статті 187-1 М. Волинця було вирішено позбавити волі
на 3 роки у виправно-трудовій колонії суворого режиму.

Відбуваючи покарання в Райках, що на Житомирщині, письмен-
ник продовжує свою літературну діяльність. За цей період на світ
з’являються нові поезії, що засвідчують незламність духу поета, що
не покидала його ще з часів сталінсько-беріївських таборів.

4.1. Тема Вітчизни в поетичному доробку 80-х років.
Теми тюремних поезій М. Волинця періоду другого арешту і по-

карання сягають одвічних його роздумів про рідну державу та місце
в ній людини. Зокрема у вірші «Житомирська тюрма» поет називає
тюрмою всю країну, в якій «невдоволених доглядають комуністи».
Резюмуючи це своє переконання, письменник наголошує:

…Бо в тюрмі лиш радянській нині
Місце чесній, порядній людині.
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Гіркою іронією віє від поезії «Куди веде язик». Українська при-
казка про те, що язик доведе до Києва, вмить трансформується на
викривальне звинувачення тоталітарній радянській системі, де
людські думки та переконання, сфабриковані у злочини, так само
швидко обертаються на тюремні вироки:

Друже, гарні старовинні
Приповідки, та не вір,
Бо в часи радянські нині
Язик веде лиш у Сибір.

Любов’ю до України та закликом до боротьби за її незалеж-
ність сповнені вірші «Божий суд» та «Кривавий спогад». Ці од-
вічні теми не полишають творчість автора, який, відбуваючи вже
другий термін ув’язнення, «карається, мучиться, але не кається»:

Зверши свій суд, і неодмінно
Свій вирок сповни до кінця,
Щоб наша мати -Україна
Зняла тернового вінця. 

(«Божий суд»)

– Мій народе, вкраїнський люду,
Доки будеш в неволі спати?
Час з очей вже знімати полуду,
За Вкраїну до бою стати!

(«Кривавий спогад»)

На тлі поетового невдоволення наскрізною брехнею та без-
прав’ям людини в радянській країні надзвичайно патріотично та
самозречено лунає діалог в’язня сумління М. Волинця з Україною,
яка, вільна і рідна, таки існує, живе і не дає йому змоги зломитися,
оступитися на стежині боротьби за цю омріяну реальність:

Кличе, кличе Україна:
– Сину!
Не згинай спину
Перед катом,
Не ставай на коліна,
Бо будеш проклятий!
– Мамо, ненько Україно!
Я чую!
Де днюю, де ночую –
Не корюся,
Не плазую, не рачкую –
Борюся!
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Це Волинцеве українолюбство розповсюджується чи не на всі
поезії письменника. Про що б не розповідав би нам поет – про
свою долю, про розлуку та тяжкі тюремні муки, про свої мрії –
все здебільшого зводиться до слів зізнання Україні в кращих своїх
почуваннях:

Все блукаю по чужині,
Все кайдани волочу,
Та про долю України
Все співаю – не мовчу.

І чим більше вділять муки 
Мені брежнєвські кати, 
Тим міцніють воля й руки,
Щоб добитися мети.

Щоб здобути Україні
Волю й долю у борні.
І тоді на Батьківщині
Залунають знов пісні. 

(«Мрії тюремні»)

4.2. «...Дідів кремлівських хоровод...».
Попри всі поневіряння М. Волинцю судилося пережити не од-

ного вождя, не одного генсека, які, розправляючись із непокірним
дисидентом, самі ж відходили у небуття. Складається враження,
що Творець, бачачи ту несправедливість, дарує поетові силу та
терпіння переживати ті страшні часи, проводжаючи «сильних
світу сього» на той світ своїми саркастичними посмертними по-
святами:

Умер, нарешті, Леонід.
Не той герой, не цар спартанський,
А той старий кремлівський дід,
Невсипний п’яниця радянський.

Дідів кремлівських хоровод
До трону рветься, наче зграя...
Не дивина: який народ –
Вождів таких він вибирає. 

(«Умер Леонід»)

Останній свій день у Райках ознаменувався М. Волинцеві
останнім тюремним віршем, який лише підтвердив незламність

174



духу поета, відданість своєму життєвому кредо, своїм життєвим
переконанням:

Три роки муки та знущання,
Три роки вистраждав намарне,
В неволі нині день останній,
А завтра – воля вже примарна.

Тюремну кину загорожу,
Піду з тюрми у світ незнаний,
Як у глибокий тил ворожий,
Де вічно буду партизаном. 

(«Останній день»)

Розділ 5. 
М. Волинець – поет ліричного складу. «Марійка».

Яскравою стрічкою, що проходить крізь усю творчість М. Во-
линця, торкається кожного періоду його життєвого шляху, хвилює
та лікує душу поета в поневіряннях є тема любові до єдиної у світі
жінки. Жінки, яка чесно і віддано йшла з митцем тернистою жит-
тєвою дорогою, яка, поки Михтодь Іванович відбував кару в тю-
ремних застінках, самостійно піднімала на ноги двох дітей, яка,
як і сам письменник, не скорилась важким життєвим обставинам;
і після цього важкого двобою з життям вийшла разом із чоловіком
переможницею духу, аристократкою совісті, жінкою-піснею. Саме
піснею, оскільки М. Волинець оспівав її світлий образ не в одній
своїй поезії. Тож цією піснею була для поета його дружина Марія:

Ти – наче зірка в небі ясна,
Немов юнача ніжна мрія,
Завжди кохана і прекрасна,
Моя Маріє! 

(«В хвилини ніжності і смутку»)

В інтерв’ю в щотижневику «Ворзельські вісті» на питання ко-
респондента про те, як зміг письменник пронести таку всепере-
магаючу любов крізь життя і зустріти свій поважний вік разом із
коханою дружиною, М. Волинець відповів: «Мабуть, тому що ми
один одного кохали і душею, і совістю. Тому що ніколи безвольно
не корились біді, плекали найголовніші людські чесноти у наших
дітях і онуках. А ще тому, що моя дружина Марія є справді святою
жінкою, якій я присвятив найніжніші свої твори. 14 жовтня 2007
року виповнилося 50 років нашого з дружиною спільного под-
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ружнього життя. Зрозуміло, що найвища заслуга в цьому належить
саме їй, моїй Марії. Сам же факт нашого золотого весілля є най-
кращим свідченням тому, що наш союз є не випадковим, а таким,
що його благословив Господь».

У тему любові до жінки у творчості М. Волинця вплітаються,
звичайно ж, і мотиви боротьби, оскільки без них немає самого ав-
тора. Його кредо борця за справедливість та правду поділяє і ко-
хана жінка. Подружжя сповідує одну спільну мету, до реалізації
якої йде разом, не лишаючи один одного без підтримки:

Побачення… Боже єдиний,
Які вони кровно болючі,
Оці скоролетні години
В тюрмі більшовицькій смердючій.

Уста мов закляклі, німують, 
Від жалю й нестерпної муки, 
Серця ж і кричать, і нуртують, 
Лиш шепчуться сплетені руки.

О, рідна! Кохана до згуби, 
Не плач, свого серця не рви, 
Дай спертись на ніжнії губи, 
Неначе на меч бойовий.

Неначе на плечі могутні,
Яких і недоля не гне.
В бою за щасливе майбутнє,
За спільне прийдешнє ясне. 

(«Побачення»)

Збірка поезій «Марійка» свідчить про Михтодя Волинця і як
поета ліричного складу, оскільки вірші цього доробку виріз-
няються з усіх своїм розмаїттям художніх засобів, милозвучністю
та ідилічністю світосприйняття:

Мовчать зачаровані вишні
В твоєму дівочім саду,
Коли неприкаяний, грішний
До тебе увечері йду.

Яка ти прекрасна та біла, 
Як вишенька, що розцвіла! 
Єством своїм прагну я, мила, 
Жіночого твого тепла.
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Напитись коханого трунку
Наболеним серцем своїм...
Хай квітнуть мої поцілунки,
Мов зорі, на тілі твоїм!

(«Мовчать зачаровані вишні»)

Та глибокі, інтимні ноти письменник, не зраджуючи свого ви-
сокого покликання борця за кращу долю України, подекуди чергує
з включеннями патріотичними, що, звичайно ж, дає змогу впізнати
той індивідуальний стиль письменника-трибуна, великого украї-
нолюба, яким був і лишається Михтодь Волинець:

Та в цю найсвятішу хвилину
Прошу тебе звечора й зрана:
Люби, перш за все, Україну.
Мене ж – після неї, кохана. 

(«Люби!»)

Висновки.
На питання журналістки «Ворзельських вістей» про те, чи не

були всі життєві поневіряння М. Волинця занадто дорогою ціною
за його переконання, письменник відповів, що, переживши нелегкі
для України часи, він остаточно переконався, що лише за незалеж-
ної держави народ український матиме змогу належно жити і роз-
виватися, оскільки всі біди українців беруть початок із того, що
вони були народом недержавним, що на своїй землі жили, як на
чужій, а за підручних мали юрми яничарів. Маючи такі свої пере-
конання, письменник ніколи не зрікався їх, живучи під тиском сте-
жень, підслуховувань розмов, конфіскації записників, викликів до
«компетентних органів» тощо. «Господь зберіг мені життя, –
стверджує М. Волинець, – щоб я таки побачив рідну землю само-
стійною, незалежною, вільною від будь-якого окупанта, тому жит-
тєвий мій шлях, що був аж надто тернистим, пройдено мною
недарма. Та ціна, що була мною заплачена за переконання, мож-
ливо, і не була з дешевих, але виявилась єдино вірною і такою, про
яку мені не соромно писати у своїх спогадах. Спогади ці планую
вмістити в 10 книг, закінчуючи працю над восьмою».

Живучи протягом дев’яти років у нашому селищі, письменник
в одному з інтерв’ю місцевій пресі назвав Ворзель священною
землею. М. Волинець зі своїм мистецьким світобаченням переко-
нує читачів, що, на його думку, саме це місце вражає своєю пиш-
ною природою та цілющим повітрям. «Для мене Ворзель є
священною зоною, – наголошує письменник, – оскільки ввібрав у
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себе найкращі риси всієї української землі: багаті історичні
пам’ятки, казкові краєвиди, добрих і щирих людей. Мешкаючи на
ворзельській землі біля десятиліття, я став ворзелянином, який не
забув свого батьківського гнізда і знайомить теперішніх своїх спів-
вітчизників із історією незабутніх серцю місць. І сьогодні я з упев-
неністю можу сказати, що дійсно закоханий у Ворзель, який
називаю українським едемом».

Лишивши всі життєві випробування за плечима і маючи зрі-
лий, мемуарний вік, ворзелянин Михтодь Волинець лишається
таким самим Українолюбом, Праведником, який мріяв бачити
рідну землю вільною від чужих загарбницьких пазурів, квітучою,
такою, якою споглядає її з вікон свого ворзельського будинку, що
розташувався на одній із найживописніших вулиць нашого се-
лища. А ми, ворзеляни, із великим задоволенням і цікавістю зна-
йомимося з новими творами митця.

Науково-дослідницька робота МАН України 
учениці 11 класу 

Ірпінської загальноосвітньої 
школи І–ІП ступенів № 5

Обревко Вікторії Олегівни 
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СНЄГІРЬОВ 
ГЕЛІЙ (ЄВГЕН) ІВАНОВИЧ

Український письменник, кінорежисер, 
кіносценаріст та журналіст.   

Дата народження: 14 жовтня 1927 року
Місце народження: Харків 
Дата смерті: 28 грудня 1978 року
Місце смерті: Київ
Національність: українець
Громадянство: Україна
Рід діяльності: письменник, кінорежисер, 
кіносценаріст та журналіст.

Мешкав на дачі у Ворзелі у 1960-х–70-х рр.

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Г. І. Снєгірьов народився в родині українського письменника і

драматурга Івана Тимофійовича Снєгірьова. Закінчив Харківський
театральний інститут, працював у Харківському академічному
драматичному театрі, викладав. 

Друкуватися почав з 1954 року, видав декілька збірок опові-
дань і повістей. 

У 1956–57 рр. завідував відділом публіцистики й художньої лі-
тератури ґазети «Літературна Україна». Працював редактором і
режисером (згодом упродовж 7 років головним редактором, був
членом партбюро) Української студії хронікально-документальних
фільмів. 

1966 року зняв документальний фільм про траурний мітинґ у
Бабиному Яру – в день 25-ліття трагедії. Тоді там виступали І.
Дзюба, В. Некрасов та В. Войнович, який приїхав з Москви.
Плівка була вилучена наступного дня, Г. І. Снєгірьов був «розжа-
луваний» у рядові режисери. Знімати кіно йому практично не да-
вали, але друкувався. 

Широку популярність Г. І. Снєгірьову принесло оповідання

Гелій Снєгірьов



«Народи мені три сини», опубліковане О. Твардовським у тоді вже
«напівкрамольному» журналі «Новый мир». Згодом це оповідання
буде перекладене багатьма мовами, увійде в «Антологію найкра-
щої європейської новели». 

1974 Г. І. Снєгірьову пропонують написати лайливу статтю про
його близького друга, тоді вже опального лауреата Сталінської
премії письменника-фронтовика В. Некрасова. На що Г. І. Снє-
гірьов рішуче відмовляється, після чого його виключають із партії
та обох творчих Спілок – письменників та кінематоґрафістів,
звільняють з роботи. 

Уже тоді Г. І. Снєгірьов розпочав роботу над «лірико-публіци-
стичним дослідженням» під назвою «Набої для розстрілу (Нене
моя, нене)». Книга присвячена т. зв. «процесові СВУ» (Спілка виз-
волення України), сфабрикованому ДПУ в 1930 році з метою ви-
нищити і посадати в табори еліту української інтеліґенції, а
заразом і мільйон-другий селян і робітників. Народ з цього при-
воду склав гіркий дотеп: „Опера СВУ – музика ГПУ“ (процес слу-
хався на сцені Харківського оперного театру). 

Ця книга, побудована на фактах, свідченнях уцілілих очевид-
ців і в’язнів – переконливий доказ геноциду українського народу,
вчиненого комуністами. Це – беззастережний вирок не лише ста-
лінській системі, але й большевизму вцілому. 

Г. І. Снєгірьов із великими труднощами передає рукопис на
Захід, він потрапляє в Париж до В. Некрасова, який, на прохання
автора, публікує повість у журналі «Континент». У передмові до
книги Г. І. Снєгірьов, добре розуміючи, на що зважився, пише:
«Візьми в руки книжку цю, брате мій, зарубіжний українцю, і
знай: тут, на батьківщині твоїх предків, на рідній землі твоїй –
дуже погано. Дуже» (Березень, 1977). 

За Г. І. Снєгірьовим розпочинається цілодобове стеження. Але
він іде далі: їде в Москву до дисидента, екс-ґенерала П. Григоренка
з проханням дозволити йому скликати в його квартирі прес-конфе-
ренцію для іноземних журналістів. Порадившись із дружиною, ґе-
нерал відмовив незнайомому київському письменникові і
режисерові (мабуть, побоювався провокації). Г. І. Снєгірьов був на-
полегливий і приїхав ще раз. Хоч на кожному поверсі чергували
сексоти, П. Григоренко скликав кореспондентів провідних західних
ЗМІ, акредитованих у Москві. На прес-конференції перед камерами
Г. І. Снєгірьов зачитав відкриті листи Дж. Картеру та Л. Брежнєву
(заклеюючи другого, він вклав у конверт свого паспорта, заявивши
про відмову від радянського громадянства). «Уся ваша нова Кон-
ституція – брехня, повна брехня!» – пише він Брежнєву. 
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Кінець був неминучий. 22 вересня 1977 року на вул. Тарасівсь-
кій (м. Київ) Г. І. Снєгірьов був заарештований і відвезений на вул.
Володимирську, 33 (КДБ УРСР). На допитах поводився зі слідчим
(прізвище – Слобоженюк) різко. Оголосив голодівку. Гуляючи в
тюремному дворику, 7 листопада Г. І. Снєгірьов на всю тюрму за-
кричав: «Відзначимо свято Жовтня голодівкою! Приєднуйтеся до
мене!» До карцеру не кинули, але наглядачі скрутили його і наго-
дували на 9-й день «сухої» голодівки м’ясним бульйоном через
зонд. 

Упродовж усього ув’язнення слідчий пропонував підписати
«чистосердечне розкаяння», але Г. І. Снєгірьов тільки уміхався. 

На початку 1978 року стан здоров’я Г. І. Снєгірьова різко по-
гіршився (загострилися старі болячки – коронарна недостатність,
крововиливи в сітчатку обох очей). 2 березня Г. І. Снєгірьова по-
клали до тюремної лікарні. Там становище погіршилося ще
більше – паралізувало нижню частину тіла. Страждання Г. І. Снє-
гірьова важко уявити, не прочитавши його «Тюремний щоден-
ник», що дивом потрапив на волю і був виданий у Канаді завдяки
створеному там ще за його життя «Фонду захисту Гелія Снєгірь-
ова» (Торонто). 

Наслідок – під тортурами з застосуванням сучасних медичних
засобів – «розкаяння» під назвою «Соромлюсь і засуджую» було
підписане. Паралізованого Г. І. Снєгірьова винесли на ношах із
моторошної будівлі на Володимирській і допровадили до 14-ї
Київської міської лікарні (Жовтневої). У «Тюремному щоденнику»
він пише: «... я читав і підписував ідіотське покаянння «Сором-
люсь і засуджую» – ледве читав, не бачив нічого від болю, злива-
лося...» 

Покаяння було опубліковане в ґазеті «Радянська Україна»
якраз 1 квітня – як невдалий першоківтневий жарт. У його адек-
ватність мало хто повірив. 

У Жовтневій лікарні Г. І. Снєгірьов доживав свої останні місяці
в товаристві старенької «Спідоли» (марка радіоприймача – прим.
укл.), яка голосами «Бі-бі-сі», «Свободи», «Голосу Америки», «Ні-
мецької хвилі» щодня розповідала йому про нього ж самого. В ото-
ченні «підсадних» пацієнтів (палата, як і камера на
Володимирській, була на двох) і облаштованої в підвалі за остан-
нім словом техніки апаратури для підслуховування. В оточенні
прилизаних молодих вертухаїв у білих халатах, що маячили в ко-
ридорах і на сходах. Щоправда, близьких родичів і друзів, які зва-
жувалися його відвідати (таких «камікадзе» були одиниці) до
нього допускали. 
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Г. І. Снєгірьов, будучи вже на порозі смерти, майже нерухомий,
висохлий, у свої 51, як глибокий старець, – дуже тішився тим, що
на Заході він зарахований до першої п’ятірки радянських диси-
дентів, яку очолювали А. Сахаров та П. Григоренко. 

Г. І. Снєгірьов помер уночі проти 28 грудня 1978 року на лі-
карняній койці. 

Усупереч волі померлого, тіло було кремоване без розтину. Під
час процедури Київський крематорій був оточений посиленим на-
рядом кадебістів: і мертвого вони його боялися. 

Похований на Байковому кладовищі м. Києві, центральна алея. 
Посмертно відновлений у членстві СП України 1989 року. 
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ СТЕНЫ
Виктор Некрасов 

Повесть
(отрывок)

7 
Кто не помнит неунывающего поэта Ляписа-Трубецкого из

«Двенадцати стульев», его бессмертного Гаврилу? «Гаврила ждал
в засаде зайца, Гаврила зайца подстрелил». Зайца, как помните,
пришлось убрать – не сезон, бекаса тоже, по той же причине, и всё
кончилось тем, что Гаврила птицу подстрелил. 

Очевидно, этот незабываемый, любимый образ и натолкнул на
мысль окрестить Гелия Гаврилой. Он тоже был не прочь кое-что
подстрелить, а потом рассказать об этом. К тому времени, как я с
ним познакомился, иначе, как Гаврилой, его никто не называл. К
тому же – Гелий – язык как-то не поворачивался называть так ува-
жаемого человека. 

Кроме охоты и охотничьих рассказов, Гаврила, он же Гелий
Иванович Снегирев, любил и веселое общество, пропустить шка-
лик-другой. Пишу в прошедшем времени, так как неожиданно (и
с чего бы это?) сердце вдруг зашалило, запротестовало, и образ
жизни пришлось чуть изменить. Но в те далекие дни нашего пер-
вого знакомства – а было это лет пятнадцать назад – он беззаботно
принимал, и не один шкалик, и был веселым, красивым, здоровым
парубком, уже тогда членом Союза писателей, к тому же – малень-
ким, но начальством. Должность его называлась – заведующий
сценарным отделом Киевской студии хроникально-документаль-
ных фильмов. Мы, авторы, должны были к нему прислушиваться
и выполнять его указания. Звучали они приблизительно так: 

– Юрка с Максом топают в «Гастроном». Как минимум, два
пузырька. Закусь – сами знаете. Хлеба, буханку украинского,
думаю, хватит. Пиво здесь, в буфете. Сервировку беру на себя.
Одна нога здесь, другая там. Выполняйте! 

Через полчаса, а то и раньше, Юрка с Максом возвращались,
двери сценарного отдела наглухо закрывались, из ящиков пись-
менного стола вынимались тарелочки, вилочки и тому подобное,
и собравшиеся приступали к обсуждению сценария. Было шумно
и весело. Иногда звонил телефон, и все по очереди, соперничая в
остроумии, сообщали кому-то в трубку, что товарища Снегирева
вызвали в ЦК и вернется он не раньше шести вечера. Как ни
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странно, но сценарии после этих обсуждений выходили не хуже
остальных, а фильмы иногда и лучше. 

О прекрасное это время! Обсуждение сценариев (или чего-то
уже другого) после окончания рабочего дня продолжалось на квар-
тире у Гаврилы (или кого-нибудь другого) и заканчивалось далеко
за полночь. 

Кроме того, у Гаврилы была дача в Ворзеле (потом он ее, увы,
продал), и, так как большинство авторов, как и сам хозяин, были
поклонниками природы и свежего воздуха, обсуждения часто про-
водились на даче. В перерывах между обсуждениями, заседа-
ниями, собраниями и прочими партбюро (и членом его он тоже
был) Гаврила писал. Иногда читал вслух. Все смеялись. Бывало,
и печатался. Однажды даже в «Новом мире». Это было событием.
Попасть в эту святая святых не всякому было дано. Во всяком слу-
чае, никому из украинских китов, в том числе и Вадиму Собко,
Гаврилиному дядюшке, такое счастье не выпадало. Гавриле вы-
пало. Напечататься у Твардовского было почище какого-нибудь
«Знака почета» за успехи в деле развития украинской советской
литературы. 

Одним словом, жизнь текла себе помаленьку со своими забо-
тами и волнениями, не переходившими пределы нормы. Текла
себе, текла, пока постепенно, исподволь, не стало что-то меняться.
Симпатичного, доброго директора убрали, сценарии новому на-
чальству стали не нравиться, а заодно и их авторы. И пришлось
Гавриле расстаться с отдельным кабинетом и заняться режиссу-
рой. Занялся, выпускал не ахти какие, но выходившие всё же на
экран ленты о сельских тружениках и передовиках производства.
Как будто уладилось. Но в начале 74-го года и это кончилось. Как
отрезало. Отовсюду, откуда было возможно, исключили. Из пар-
тии, из Союза писателей, Союза кинематографистов. С работы
уволили. К тому же, бросила жена. Взвесила все «за» и «против»
и ушла, забрав с собой 10-летнего Филиппа. А в Филиппе Гаврила
души не чаял. 

Что было всему этому причиной? Не по той дорожке пошел!
Не тех друзей выбрал! Всё это весьма выразительно доказал
Гелию Ивановичу его родной дядюшка Вадим Николаевич Собко,
писатель более чем посредственный, но влиятельный, член всех
президиумов и парткомов, человек ушлый и знающий, что к чему.
Гелий Иванович не внял. С того и пошло. 

Непосредственным толчком послужил визит Гаврилы ко мне
во время обыска. Считается, что в тяжелую минуту всем надо
быть вместе. Власти дружеских этих порывов не понимают, не
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любят и за них наказывают. На следующий же день у Гаврилы был
«свой собственный» обыск, нашли какую-то ерунду, но этого было
достаточно. Дорога не та, и друзья не те... Ясно и просто. 

Расстались мы с Гаврилой 12 сентября 1974 года на Борис-
польском аэродроме. Сжали друг друга, расцеловались, и больше
я его не видел. 

С тех пор прошло три с половиной года. И что-то за эти годы
с Гаврилой произошло. Борцом он никогда не был, окружающую
действительность осуждал не больше других (может, чуть громче,
голос у него актерский, хорошо поставленный), в диссиденты не
лез, короткометражки его о доярках протеста у начальства не вы-
зывали. И вдруг... 

«Мама моя, мама...», конечно же, особой радости властям до-
ставить не могла. Но терпели. Терпець увiрвавсь – прекрасное
украинское выражение – после «клеветнического» письма совет-
скому правительству. Это уже ни в какие ворота не лезло. Наглость
какая! Подождали немного, какая на это реакция будет, – потом
пришли, порылись в книгах и увели. Куда, до сих пор неизвестно.
Сведений о нем никаких. Суда еще не было. 

Гляжу на фотографию Геляши. В клетчатой ковбоечке. Точно
такая же у меня, вместе покупали. Лицо красивое, спокойное, сле-
дов болезни не видно. А он уже инвалид 2-й группы. Сердце ни к
чёрту, со зрением плохо, почти не видит. 

В конце прошлого года столкнулся я на римском аэродроме с
друзьями Гаврилы по студии, с его сослуживцами. Видали его за
месяц до ареста. После письма своего стал спокойней, уверенней.
Ни о каком Израиле и думать не хотел, хотя в кармане вызов –
новая жена еврейка. «Никуда не сдвинусь. Вот так вот, не сдви-
нусь...» И мне в последних письмах: «Решение принял. И беспо-
воротно. Приму удар. Снесу». 

Снесешь ли, Геляша? Пятьдесят лет не двадцать. И здоровье
не то. Помню, как сказал мне, выйдя из тюрьмы, Иван Дзюба:
«Тюрьму может вынести только тот, кто умеет по-настоящему не-
навидеть». Наука ненависти – не твоя наука. Но, судя по письмам
твоим – Брежневу, Картеру, – дошел до точки. 

Перечитал сейчас Кузнецова, и, хотя читал и раньше, всё стало
как-то особенно ясно. Одиночка, барак, карцер... Следователи,
надзиратели, конвоиры... Уголовники, педерасты, онанисты... Не-
легкий ты избрал путь в свои пятьдесят лет, Гаврила. Но избрал
сам, никто тебя не толкал. Наоборот, отталкивали. Дай Бог тебе
сил. Дай Бог... 

А нам веры в то, что и наши усилия к чему-то могут привести. 
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Не меняю ни строчки в уже написанном. Но жизнь вторгается
в него. 

Факты известны... 
Первого апреля Снегирев в полубессознательном состоянии,

с парализованными ногами, препровождается из тюремной боль-
ницы в городскую, «Октябрьскую». Его посещает жена. В тот же
день (в тот же!) в газете «Радянська Украша» появляется за его
подписью «покаянное» письмо. Всё понял, во всем ошибался, бла-
годарит «органы» за то, что помогли ему понять! И за хорошее
лечение... А Некрасов и генерал Григоренко – негодяи и сионисты.
Во всем они виноваты... 

Что можно к этому добавить? Да ничего... И так понятно... 
Не так уж важно, кто из следователей и какого ранга составил

это письмо. Ясна и цель его – раздавить человека, оплевать... 
Удалось ли? 
Сведения из Киева не доходят. Просачиваются чудом. Стена...

Всё та же Стена. 
Известно только, что ни по ту, ни по сю сторону Стены не на-

шлось никого, кто поверил бы в искренность этого письма... Гри-
горенко же и Некрасов всеми возможными средствами пытались
дать понять Гелию (и, кажется, удачно), что они-то, во всяком слу-
чае, не верят и знают цену всей этой подлости. Именно подлости.
Не нахожу, да и не ищу другого – это самое ёмкое, самое всеохва-
тывающее слово. Подлость! 

А дальше? 
Дальше один только вопрос – о жизни... 

«По обе стороны стены»; Повесть, рассказы. 
Изд-во: Effect Publishing Inc., New York, 1984. 
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ВОСПОМИНАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Елена Рыбакова

На днях в Киеве открыта мемориальная доска писа-
телю и кинодокументалисту Гелию Снегиреву, главная книга
которого – «Роман-донос» – 20 лет томилась в спецхране КГБ.

Каждый, учивший когда-нибудь в школе хотя бы один из ро-
мано-германских языков, знает, что такое перфектное время. Со-
бытие вроде бы уже совершилось, отошло в прошлое, но его
последствия продолжают влиять на настоящее, не позволяя счи-
тать породившие их обстоятельства абсолютным прошлым. И до
чего же нелегко нашему славянскому уму дается это мудреное
время! Да и зачем, если разобраться, оно нам? Случится где-ни-
будь там объясняться – нас и так всюду поймут. А не случится –
опять же зачем в голове держать лишнее? 

В подобный ернический тон поневоле впадаешь, стремясь пре-
одолеть зависимость от скоморошьего, по собственному автор-
скому определению, стиля «Романа-доноса» Гелия Снегирева.
Это, в общем, сродни его же попытке самым верным способом за-
страховать себя от всех будущих доносов – перешибить клин кли-
ном: сесть и написать донос самому. Не важно на кого: на друга
ли, соседа, начальника, в конце концов, на себя, любимого. Можно
донести на Самого Главного Начальника из Самого Главного Уч-
реждения (Органов Государственной Бдительности, как именует
их Снегирев), а то замахнуться и на кого-нибудь повыше (если,
конечно, силенки хватит не упасть, как Хлестаков после производ-
ства в фельдмаршалы). Впрочем, на художественный эффект та-
кого произведения вряд ли существенно влияет выбор героя. Здесь
самим жанром предопределена универсальная гибкость в замене
персонажей. Так что, вопреки расхожему мнению, безымянен все
же не автор, а герой доноса: на месте его имени всегда зияет некая
дыра, в которой может оказаться кто угодно. Инерция продолже-
ния заложена, повторим, в самой памяти жанра, и потому любой
донос всегда коллективен и потенциально автобиографичен. Сло-
вом, все, как в книге Гелия Снегирева: классическому образцу
жанра, как известно, положено описывать механизм собственного
происхождения. 

Любопытно, однако, какие метаморфозы за последние двести
лет претерпела у нас эпистолярная, мемуарная и прочая биогра-
фическая литература. От дружеского послания пушкинской эпохи,
от «Былого и дум» этот «приватный» жанр подлинно превратился
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в самую что ни на есть «высокую» прозу, чтобы породить в итоге
причудливый гибрид – законное дитя нашего времени и одновре-
менно литературного байстрюка – роман-донос. И тяготится он,
естественно, как всякий не уверенный в своих правах наследник,
вопросом собственных корней, побаивается, как бы не оказалась
эта ниточка, от пушкинских застолий идущая, такой же мнимой,
как обступающая автора-героя пышная советская действитель-
ность. Но хоть и почитывает автор «Романа-доноса», по его сви-
детельству, на сон грядущий «Былое и думы», сам же на каждом
шагу проговаривается: он, дескать, не Герцен. И герой его, понят-
ное дело, не-Солженицын (в лучшем случае солженицынец, как
заклеймили его начитанные члены районной парткомиссии) и
даже не-Некрасов (опять же всего лишь друг Виктора Платоно-
вича, за что, в общем, и попадает в герои следственных протоко-
лов, отчетов многочисленных парткомиссий и собственного
«Доноса»). И «дело» этого героя в большом доме на Владимир-
ской улице ведет некий Анатолий Васильевич, тоже, разумеется,
не-Луначарский. Пожалуй, только атмосфера киевского писатель-
ского мира 70-х напоминает отчасти булгаковский МАССОЛИТ
(здесь уместно припомнить и «дядю из Киева», обладателя при-
вилегированной квартиры в литераторском доме, и автора много-
томных избранных произведений, всегда готового продать и
перепродать, похоже, не только собственного племянника). Да
ведь и герой наш не Мастер, хоть и снятся ему по-булгаковски сре-
жиссированные сны, и подруга его не Маргарита (она, правда, и
сама Мастер – ее стихами, несколько лет назад наконец-то вышед-
шими отдельной книгой, иллюстрированы едва ли не самые яркие
страницы «Доноса»). И уж где-где, но в спецхранах Органов Бди-
тельности рукописи точно не горят – они просто дожидаются там,
покуда их издадут дети тех, кто заслужил вечный покой... 

Мелькают-взвиваются странички романа, звенят бубенцы на
шутовских колпачках, набирает силу дьявольский карнавал, оче-
редной скифский праздник в шалой столице. В вихре этом дей-
ствительно уже не разобрать, жизненные ли события достоверно
заносятся автором на бумагу или романный сюжет движет био-
графию героя. И коллизия книги, в конце концов, сводится к во-
просу: кем страшнее будет оказаться автору в финале –
несостоятельным другом, мужем и отцом, презирающим самого
себя человеком или недовоплощенным героем, упустившим уни-
кально выпавший ему шанс быть. И в какой мере реализация в
одном из этих качеств угрожает существованию другого? 

Таков снегиревский «Роман-донос» – книга плоть от плоти на-



шего, так и не канувшего в прошлое советского мира-перевер-
тыша. Мира, в котором нескольких дней «лечения» возроптавшего
человека аминазином достаточно, чтобы его деморализовать и вы-
рвать у него подпись под документом, изобличающим вчерашних
друзей. Мира, в котором удачно сказанное слово обеспечивает
биографию, создает репутацию, сулит пусть крохотную извест-
ность на Западе и исподтишка готовит завтрашний сюжет нашей
бессовестно литературной жизни. Да и зачем, право, автору этого
романа в компании с одним пушкиноподобным киевским литера-
туроведом нужно было импровизировать, как о том поведано в
«Доносе», на тему о победивших декабристах и установленной
ими новой диктатуре? Ведь как могло все обернуться, не будь вче-
рашние солженицынцы переселены в Париж или Вермонт, напич-
каны аминазином, задушены доносами и упрятаны в психушки?
В какие импровизации сегодняшнего дня попали бы героически
уцелевшие в карнавальной пляске 70-х лидеры духовного сопро-
тивления той эпохи? И какое все-таки у нас тысячелетье на дворе? 

«Роман-донос» повествует о не таком уж и далеком прошлом.
Но, кажется, что ниточка от него все еще тянется к нашему счаст-
ливому настоящему. Словом, в то самое перфектное время, кото-
рое нам так трудно дается. 

«Столичные новости» №31(179)
28 августа – 03 сентября 2001 года
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КУЛИНЯК 
ДАНИЛО ІВАНОВИЧ

Український поет, прозаїк, журналіст, 
публіцист, історик і еколог.   

Дата народження: 2 квітня 1948 року
Місце народження: с. Старий Кропивник 
Дрогобицької (тепер Львівської) області 
Національність: українець
Громадянство: Україна
Мова творів: українська
Рід діяльності: поет, прозаїк, журналіст, 
публіцист, історик і еколог
Напрямок: реалізм, романтизм
Жанр: поезія

Мешкає в Ірпені

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Данило Кулиняк народився 2 квітня 1948 року на Дрогобичині

в сім’ї священнослужителя.
1951 року його найближчих родичів вислали з Галичини в Хер-

сонську область. 1957 року вони повернулися на Львівщину.
1963 року, закінчивши Сокальську школу-інтернат, Данило

вступив до Херсонського мореплавного училища, звідки в грудні
1964-го був виключений. 16 грудня заарештований за створення
підпільної молодіжної націоналістичної організації «Вісники сво-
боди України» й антирадянську агітацію та пропаганду. Понад рік
працював на Херсонському текстильному комбінаті.

1966 року Данило Кулиняк вступив до Московського літера-
турного інституту імені Максима Горького, який закінчив у 1972-
му. Працював археологом, науковим співробітником у
Роменському краєзнавчому музеї, що на Сумщині. Квартирував
там у Євгена Адамцевича – кобзаря, завдяки якому зберігся відо-
мий «Козацький марш».

Восени того ж (1972) року переїхав із Ромна до Києва, де
якийсь час перебував на нелегальному становищі. У березні 1973-
го Данило Кулиняк виступив на суді над Іваном Дзюбою на його

Данило Кулиняк



захист, після чого був незаконно направлений на службу в армію
– на Забайкалля. Повернувшись звідти у 1976 році, оселився в Лю-
тежі Вишгородського району на Київщині й став державним ін-
спектором рибоохорони на Київському водосховищі.

На час вибуху реактора на Чорнобильській АЕС, з 25-го по 29
квітня 1986 року перебував у відрядженні якраз на Чорнобильщині,
внаслідок чого тяжко хворів, кілька разів потрапляв у лікарні. Після
катастрофи на АЕС Данило Кулиняк став одним із ініціаторів за-
снування спеціалізованої історико-культурницької експедиції в
«зоні відчуження» й керівником її Чорнобильської групи.

Данило Іванович Кулиняк – один із натхненників створення
української екологічної організації «Зелений світ», автор числен-
них книжок і понад трьох тисяч публікацій у вітчизняних та зару-
біжних ЗМІ, член Національної спілки письменників України,
Національної спілки журналістів України, має звання «Заслуже-
ний журналіст України». Він – лауреат кількох премій за журна-
лістську діяльність і літературну творчість.

З початку 1990-х активно співпрацював із українською редак-
цією радіо «Свобода», був оглядачем редакції журналу «Надзви-
чайна ситуація», головним редактором журналу «Натураліс – все
про довкілля». Окремі його твори перекладено російською, ла-
тиською і польською мовами.

Данило Кулиняк – директор Всеукраїнського благодійного
фонду ім. Петра Калнишевського, головний редактор часопису
Всеукраїнського товариства політв’язнів і репресованих «Зона».
Лауреат премії Національної спілки журналістів України «Золоте
перо» та премії «Незалежність» (Золота медаль) Київської спілки
журналістів.

Бібліографія
Поетичні збірки:
«Біля вогнища» (1981)
«Невідкриті острови» (1985)
«Телескопи криниць» (1990)
«Соловецький в’язень» (1991)
«Підводний материк» (2009)
«Тягар чорнобильського неба» (2011)
Прозові твори:
«Між берегами» (1987)
«Останній кошовий Петро Калнишевський» (1991)
«Од Калниша вісті…» (2001)
«Лицар Дикого Поля» (2005)
«Козак у рясі» (2006)
«Тисячолітнє Ведмеже» (2010) 
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СОЛОМОНІВ СУД... НАД САМИМ СОБОЮ
Олександр Михайлевський

Живемо в епоху переоцінки минулого. Думку про нього тих,
хто «перебудувався», «повернувся до себе», «еволюціонував» у
бік протилежний шляху, на якому процвітав усе життя, ми знаємо.
А що ж промовляють своєю творчістю ті, хто завжди був сам
собою і нічим іншим, розплачуючись за те життєвим успіхом, який
у нас, на жаль, ототожнюється з успіхом літературним? Що вони
шукали колись і що тепер?

А те ж саме: знаки Вічності. На яких тримається світ і які
проступають, коли вщухають сьогоденні пристрасті. Це –
найперша думка, яку виносиш з книжки Данила Кулиняка «Триста
спартанців» (Київ, 2001 р.) – підсумку багатолітньої (майже
сорокарічної) поетової творчості на різних життєвих етапах,
людини неординарної біографії, яка народилася 2 квітня 1948-го
в бойківському селі Старий Кропивник на Львівщині, в Карпатах.

«1963. Херсон. Виникла нелегальна організація «Вісники
свободи України», – читаємо в книжці В. Ф. Верстюка, О. М.
Дзюби, В. Ф. Репринцева «Україна від найдавніших часів до
сьогодення. Хронологічний довідник (Київ, «Наукова думка»,
1995 р.). Організував же цю групу Курсант Херсонського
мореплавного училища Данило Кулиняк – з власною програмою
та статутом, створеними на такому рівні, що коли його
заарештували в грудні 1964-го, слідчі КДБ не змогли повірити, що
перед ними – шістнадцятилітній хлопчак. Кулиняк був
звинувачений у зраді Батьківщини й антирадянській пропаганді:
ситуація хрущовської «відлиги» врятувала його від крайніх заходів
– каральні органи після слідства обмежилися громадським судом
та виключенням юнака з комсомолу й училища. Зрозуміло, що
після цього двері в літературу перед ним були закриті, (він був під
постійним наглядом КДБ), але він зумів таки закінчити
Московський Літературний інститут ім. Горького спілку
письменників СРСР, де талановитим поетом опікувалися
Олександр Твардовський, Ілля Сельвінський, Василь Захарченко
та інші нині вже класики російської літератури. Його «херсонська
справа» набула тоді розголосу.

Перші його поетичні публікації з’явилися в республіканській
пресі ще 1965 року, був час, коли його вірші частіше друкувалися
(в перекладах) в московських часописах «Огонек» чи «Техніка-
молодежи» та інших виданнях, в Латвії або Азербайджані, в
Канаді, аніж в Україні.

192



Данило Кулиняк працював науковим співробітником
Роменського краєзнавчого музею, де глибоко вивчав унікальні
історичні матеріали; був археологом. Перебравшись у зв’язку із
загостренням політичних переслідувань з Сумщини на Київщину,
після служби в армії став рибінспектором на Київському
водосховищі. Охороняв природу України. Справи можна було б
поправити відомим способом: каятися, зрікатися «помилок
молодості», підписувати листи із закликом карати «ворогів
радянської влади» і насамперед лаяти «українських буржуазних
націоналістів», славити Комуністичну партію (як Дмитро
Павличко чи Володимир Яворівський), «дихати Леніним» (як,
наприклад, Іван Драч) – коротко кажучи, виконувати ту програму,
яка в літературі забезпечувала «зелену вулицю» й не дуже здібним
літераторам, що на їх авторитет працювала держава. Як сказав
колись Іван Драч: «Ми щасливі, бо маємо Павличка... Вміє
пристосовуватися до умов ситуації». Данило Кулиняк же не
«вмів», а швидше не хотів «пристосовуватися».

Але перед поетом, якщо він справжній, завжди стоїть
перспектива Соломонового суду... над самим собою: або ти
обираєш егоїстичні інтереси, всіляко утверджуючи їх на ґрунті
своєї епохи, або місію – і тоді розплата неминуча. Бо збережений
ціною олжі талант працює в суспільстві як руйнівний фактор, а
псевдопророки заводять свій народ на манівці, ускладнюючи його
й так нелегку долю. На жаль, саме з уст таких псевдопророків і
прозвучали докори на адресу українського народу, що,
виявляється, виявився «недостойним» своїх «духовних
поводирів», не вправившись «розвернутися» слідом за ними. Бо
мав необережність, шануючи їх, приймати за чисту монету
неправдиві слова.

Однак повернімося до творчості Данила Кулиняка, якого не
було серед тих, хто співав панегірики во славу Комуністичної
партії, не було і серед тих, хто «прозрівши», вимагав над нею суду.
Та й серед тих, хто прагнув винагороди за «боротьбу з проклятим
комуністичним режимом» теж не було, хоч деякі підстави на те,
як бачимо, мав. Творчість будь-якого поета важить стільки, скільки
зерно істини, яке він виносить із свого часу, – і Данило Кулиняк
завжди прагнув знайти його. Тим-то твори його згруповані в цикли
безвідносно до дати їх написання: не бачимо ані етапів творчого
зростання, ані еволюції поглядів, бо поет був завжди вірний
своєму покликанню, розуміючи його як обов’язок – і цим усе
сказано. Поетове кредо, було задеклароване 1967 року у вірші
«Триста спартанців»:
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Вірші мої! В найсуворішу мить
Будьте як триста спартанців.

Збірка творів «Триста спартанців», видана 2001-го року,
еклектична – та й зрозуміло чому. Вийшовши з-під багатолітньої
заборони на публікацію його творчості – а в короткий період, коли
вона була знята, Данило Кулиняк видав три поетичні, дві
публіцистичні книжки й дві історичні розвідки – про останнього
кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського, – явно
не втамувавши потреби виговоритися, віддати читачеві все, що
створив за життя. Він жертвує красивістю видання, помпезністю
– задля того, щоб закласти під одну обкладинку журнального
формату якомога більше творів. Цю книжку можна, згорнувши як
газету, носити з собою в транспорті, час від часу щось
прочитуючи, виловлюючи з концентрату поетичної інформації
щось особливо близьке душі. Втім, про оформлення – особлива
мова: на обкладинці – копія ікони Покрови Божої Матері з січової
церкви, під омофором якої – українські козаки, а серед них – Петро
Калнишевський. Ще – портрет самого Данила Кулиняка роботи
художника Бориса Плаксія та його ж ілюстрації до творів поета.
Цей художник-нонконформіст набув широкої відомості у світі, так
і не ставши членом Спілки художників України, бо свого часу
підписав лист з протестом проти політичних репресій і відмовився
зняти підпис, хоч багато його тодішніх соратників вчинили саме
так, полегшивши собі творчий шлях. Данило Кулиняк і Борис
Плаксій давні друзі-соратники, бо їх об’єднує не лише талант, а й
нонконформізм.

Втім, можливо, в цій еклектиці є свої переваги: байдужий до
поезії з інтересом прочитає документальну повість-дослідження
«Од Калниша вісті», написану ще 1970-го року, інші віддадуть
належне віршам. (Фактично – це дві самостійні книжки під одною
обкладинкою). Так чи так, а в часи, коли літературне видання
поставлене в пряму залежність від наявності грошей, (а книжка
Данила Кулиняка вийшла завдяки підтримці керівника
Всеукраїнського благодійного Фонду імені Петра Калнишевського
голови правління ДАК «Хліб України» Івана Рішняка, депутата
Верховної Ради України четвертого скликання) – іншої ради,
мабуть, не було.

«Од Калниша вісті» (за неї автору можна цілком дати звання
доктора історичних наук без захисту, або академіка) являє собою
знову ж таки інформаційний концентрат по дрібці зібраних
відомостей про велику епоху, коли впали козацькі вольності й
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свободи, а з нею й українська державність, яка без того духу просто
не могла існувати. По живому тілу України пройшов розкол на дві
половини, кожна з них втягнулася в орбіту сусідньої держави.

Данило Кулиняк, цитуючи документи, показує, як ішли врозріз
з інтересами нації прагнення тодішніх українських можновладців:
навіть Богдан Хмельницький і Мазепа остерігалися й зневажали
січовиків, котрі, як пише Мазепа, «ни Бога, ни государя, ни власти
гетьманской не боятся». 1654 року Павло Тетеря в холуйському
листі до царя циганить містечко «Сміле з околицями, з підданими
в ньому будучими і зі всіма землями... І зі всіма належними
полями, лісами, уходами та озерами... І щоб бути вільним над
своїми підданими». Сміляни вигнали Тетерю разом з російським
посольством, 28 червня 1659 року царські війська, які спробували
окупувати Україну. Були розгромлені під Конотопом українськими
козаками: паніка в імперії тоді була така, що цар віддав наказ
готувати до оборони Москву, і навіть сам брав участь у
фортифікаційних роботах. Та, оговтавшись, московити
застосували ефективнішу аніж одверті сутички, зброю – міжусобні
чвари української старшини, яких вміло поміж собою
нацьковували, водночас манячи «вірних» калачем привілеїв та
панування над тим, хто ще вчора був твоїм побратимом. У жовтні
1665 року колишній джура Богдана Хмельницького Іван
Брюховецький передав Україну у володіння російського монарха
й погодився на постій в українських містах царських військ з
воєводами на чолі. Почали горезвісні змагання за царську милість
і руки боярських дочок – у річищі указу імператриці Анни
Іоанівни про «вступання в свойства» малоросійського народу з
«великоросійським».

«Так доля наздоганяє людину» – ці слова Бетховена
непослідовно набули нового значення і актуальності в наш час.
Так доля наздоганяє націю, так трагічно-злочинне минуле країни
вражає майбутнє народу, палить мости не лише позаду, але й
попереду на тернистому шляху його поступу» – пише Данило
Кулиняк, між ділом висвітлюючи ситуацію із гіпотетичними
скарбами Павла Полуботка, які позбавили спокою десятки
мільйонів людей котрі почали ділити казкові багатства замість
того, щоб творити добробут повсякденною працею. Вічна
схильність українця до романтичних ілюзій, за яку доводиться
платити дуже дорого...

І з огляду на такий менталітет постать останнього кошового
отамана тієї епохи, коли догасла надія на українську державність,
становить особливий інтерес.
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Ким він був? з одного боку ніби вірний служака царського
престолу: у російсько-турецькій війні відзначився так, що цариця
нагородила його золотою медаллю з діамантами – а за іншою
версією найвищою відзнакою імперії – орденом Андрія
Первозванного. З іншого боку, великий авторитет серед того ж
невпокореного козацтва, яке знов і знов вибирало цього вже
підстаркуватого чоловіка навіть усупереч волі царського уряду.

Як показує Данило Кулиняк у своєму дослідженні, то був
політичний діяч ефективний за умов шаленого наступу на
залишки козацьких прав і свобод. Коли одверте декларування
запорозьких гасел вже не могло принести користі, людина,
спроможна вести тонку дипломатичну гру. Йшлося про заготівлю
того зерна, яке в майбутньому могло прорости духом української
державності. Калнишевський активно заселяв українцями неозорі
землі навколо запорозької Січі, щоб російські вельможі не
захопили їх, створює села й хутори, а головне, дбає про
економічну незалежність України. Не маючи повноважень
опиратися указам Катерини ІІ, він таємно посилає на підмогу
гайдамацькому руху загін на чолі з Семеном Гаркушею – одним з
найвитяжніших борців за свободу в українській історії. Запорожці
брали участь у повстанні Омеляна Пугачова (Омелька Пугача),
котрий – є такі дані – і сам був запорожцем. Цей мало відомий і
дуже цікавий для нас факт підтверджується кількома томами
«Справи про українців, учасників повстання селян під
керівництвом Пугачова», які зберігаються у архівних фондах.
Надто небезпечною стала для Російської імперії Запорозька Січ
після того, як вдалося пробитися до Чорного моря, й припинилася
війна з Туреччиною, надто суперечила колонізаторській політиці
Росії... Аби уникнути даремних жертв, Петро Калнишевський і
старшина здали острів свободи без бою. То за що ж усе таки було
заарештовано останнього кошового отамана, якому тоді було
добре за вісімдесят? Відповісти можна словами з царського указу,
де запорожцям поставлено на карб, що вони «заводя собственное
хлебопашество, растворгали они тем самім основание
зависимости их от Престола Нашего...»

Видавши Маніфест про ліквідацію Січі, текст якого наведено
в повісті-дослідженні. Катерина ІІ щедро нагородила більшу
частину української запорозької старшини, возвела їх у
дворянство. ЩО ж завадило старому благополучно дожити віку?
За що він заслужив присуд до смертної кари, із заміною її
довічним ув’язненням у Соловецькому монастирі?

З цього приводу Данило Кулиняк пропонує логічно добре
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обґрунтовану гіпотезу, з посилкою на лист Потьомкіна до цариці.
Старий козацький отаман «підпільно проводив роботу по
встановленню контактів з тією козацькою старшиною, яка
залишилася йому вірною, аби самовільно відносити Січ у іншому
місці, за межами Російської імперії...» І відбилися його наміри в
легендах та піснях, зокрема й тій, де є слова: «Ой полети ж ти, та
чорная галка, та на Дон рибу їсти, ой принеси нам, то чорная
галка, од Калниша вісті».

Після такого заспіву читацьке око вихоплюватиме з доробку
Данила Кулиняка насамперед твори, присвячені болючому
питанню, чому так важко здійснюється українська державність.
Питання, яке в минулому поставлено перед кожним новим
поколінням, «освяченим кров’ю загиблих батьків». У цьому плані
особливо цікава датована 1968 роком поета «Забіліли сніги» – про
перебування гетьмана Мазепи в Ромні разом з військами
шведського короля Карла ХІІ. Уособленням любові до України є
Гетьман і образ Невідомого – молодого козака, котрий, рятуючи
Січ, поклав на олтар любові до Вітчизни не тільки життя, а й добре
своє ім’я, в людських очах погодившись стати зрадником, аби
заманити татар у пастку.

Між цими двома полюсами – безіменною духовною величчю
і величними іменами проходить доля нації, котра обирає шлях, за
визначенням видатного мислителя ХХ століття Ріхарда фон
Хайєка, «поміж розумом і інстинктом». Його належить зрозуміти,
бо ж звернути з нього неможливо.

Ця юнацька поема Данила Кулиняка звучить особливо
злободенно на тлі нинішнього політичного дилетанства, коли
претенденти на духовних поводирів знов пробують «переламати
народ через коліно», заявляючи про «зміну менталітету», а дехто
трусить кулаками в бік «опришківського духу», який загрожує
новому порядку речей. Але «Дике поле – Історії поле», за
висловом Данила Кулиняка, жило своїм таємничим життям під
гаслом «ні хлопа, ні пана», а іншого поля в нас немає.

Образ Безіменного героя проступає й у поемі, присвяченій
поетові й політичному діячеві XVII століття Данилу
Братковському, людині на рідкість мужній та безкомпромісній:

Я зерно з колосків України,
Що звезли на історії млин...

Треба сказати, що широкі епічні полотна поеми особливо
вдаються Данилові Кулиняку – і кожна з них варта окремої розмови.
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На сьогоднішній день творчість цього поета мало досліджена.
На те є причини: раніш він не потрапляв у поле зору критики через
те, що був під забороною, та й потім не вписався в загальний
літературний потік. Народжене радянською епохою, наше
літературознавство розв’язувало проблему взаємодії і обдарованої
особистості й нації на користь життєвого успіху особистості, його
ж негласна суспільна мораль дозволяла досягати ціною
пристосуванства й пов’язаної з ним облуди. Виявити увагу до
такого поета як Данило Кулиняк для професійної критики означає
зробити переоцінку цінностей, що навряд чи можливо в час, коли
з назви поетичної збірки «Революційні пісні» вилучають літеру
«р», частуючи читача одкровеннями, побудованими за принципом
«аби не так як раніше, або ж прозрів». А широкому читачеві до
поета важко дотягнутися через малі тиражі, зумовлені
фінансовими труднощами... Останнє – справжня біда нашої
спільноти, яка таки ж потребує думки тих, хто завжди був сам
собою, хоч і платити за це доводиться високу ціну.

Китайська мудрість твердить, що зріст людини вимірюється
не від п’ят до голови, а від голови до Неба. Прагненням неба –
того, що над нами, й того, що всередині нас, глибиною
філософічністю й означені вірші Данила Кулиняка. Підняті в них
проблеми виведені на той рівень, де час стає сакральним, відтак
нічого застаріти не може.

Я сиджу на цьому схилі сопки,
А на тому схилі – Чінгіз-хан.
Дні короткі. Все життя коротке.
Думка – човен. Вічність – океан.

А в океані Вічності – острівець людського життя, й острів
життя українського народу, цілої планети земля... І задля чого нам
даний короткий спалах усвідомлення себе самого? Невже тільки
задля сумної констатації:

Весь хід подій нас готував до бою,
А в бою не було вже майбуття?

Що ж тоді? Поет шукає відповіді на це питання і в звичних для
інших явищах нашого дня, і в історії України, і в циклі
реріхівських пейзажів, і в культурі екзотичної для нас Бурятії,
усвідомлюючи себе «рабом на галері поезії, що мчить з глибини
віків». Його кредо часом межують з одвертими деклараціями, але
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частіш глибинні, вистраждані людством істини проступають крізь
образи та розгорнуті метафори. Так, поет осмислює старовинну
притчу про мудрого пророка, з яким захотів порадитися сам Бог,
забравши його живцем на Небо. І не зміг, бо, почувши стогін
стражденної людини, пророк кинувся на Землю рятувати її. Може,
тим вчинком він і дав відповідь на всі пекучі питання, які
виникають у нашому грішному світі?

Наче лотос, пливе в хвилях часу Земля,
Ходять люди по ній. А між ними
Ходять болі мої, ходить доля моя –
Тихий блазень з сумними очима.

Він спізнивсь на епоху (чи рано прийшов?..),
Він дурніший за всіх (чи мудріший?),
Він життя загубив (або ж вічність знайшов).
Він на грані і грому і тиші.

Мотив непокликаності, – ніби зітхання за здійсненним, яке
проте нічого не змінює з громадянській позиції: чітка моральна
визначеність – очі що головне для людини. Та визначеність, яка
не робить поправок на епоху. На другому полюсі цієї мрії про ідеал
– казкові образи, які дарує проникнення в природу: таких віршів
у Данила Кулиняка особливо багато. Найвиразніший з них –
«Колись я стану чаклуном» – таке собі відлуння дитячої мрії
«зварити найцілющіший в світі напій».

Лікує він буденність днів,
Байдужість серця і зневіру,
Облудливість порожніх слів
І ницість душ безхмарно сірих.

Вірші Данила Кулиняка винятково образні, яскраво образні. У
нього «вітри свистять, заклавши скелі-пальці в рот», «Як струни
на бандурі України, співають срібно річечки малі», «жовто-
блакитний тризуб Андріївської церкви тримає наше небо на
золотих хрестах», «біля вогнища місяця гріються хмари з
невиразними плямами думних облич» – у концентраті його поезії
практично немає твору, який можна було б назвати «прохідним».
Особливо вдаються Данилові Кулиняку розгорнуті метафори, на
які накладається думка вірша:

Тривожні ієрогліфи дерев
Природою оголені до суті.
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На сторінках нічних фантазій-мрев
Чужої мови письмена забуті.
Написані абеткою кори...

Такими метафорами фактично й написана присвячена
Чорнобильській трагедії поема «Мічені атоми, або Сліпий політ»,
яку можна назвати автобіографічною. Здолавши тяжку хворобу,
спричинену опроміненням (пережив вибух реактора РБМК над
Прип’яттю, виконуючи там свої обов’язки разом з групою
рибінспекторів). Данило Кулиняк, трохи оклигавши, після
лікарень, повернувся в «зону», щоб, очоливши Чорнобильську
групу спеціалізованої історико-культурної експедиції
Мінчорнобиля України, рятувати її пам’ятки. Так на світ з’явився
цикл уже нових віршів «Тягар Чорнобильського неба».

На асфальті порожніх доріг у безлюдній
чорнобильській зоні

Я вуглинками спалених сіл напишу самобутню поему
життя...

У зоні поет осягає максимальної ступінь внутрішньої свободи
як суті життя істинного митця, коли вже не треба ані паперу, ані
друкарень, бо твори читатиме «щоночі засіяне зорями небо, і
Космічна розвідка, й КДБ, ФБР (ФСК, ЦРУ) і посланці далеких
планет із своїх НЛО». І, здолавши відстань від людської голови до
Чорнобильського неба, можна рушати в Батурин через Крути, як
закликає поет, бо ж «ця станція для нас дороговказ».

«Я писав цю поему на бланках аналізів власної крові» –
читаємо в епілозі поеми «Мічені атоми». Цю метафору можна
трактувати дуже широко: все справжнє пишеться «кров’ю на
сторінках подій» – власною, а не чужою.

І на завершення – короткий роздум, навіяний не тільки
творчістю Данила Кулиняка, але й подіями останніх десятиліть.
Чому так тяжко складається історична доля України? Чи не тому,
що вона обирає своїх «мойсеїв» з тих, хто був найпершим серед
рабів, не помічаючи вільних духом? Успіх життєвий з успіхом
літературним не збігається.

В цьому я переконався, коли, перебуваючи в Києві кілька років
тому, випадково потрапив до Спілки письменників України на
презентацію книг Данила Кулиняка «Од Калниша вісті...» і
«Триста спартанців», де їх і придбав. Пощастило, бо якби я тоді
не потрапив на те велелюдне зібрання, то був би окраденим,
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оскільки теж, як і більшість, не знав би його творчості.
А це для мене великий набуток – духовний. Бо радість

відкриття неповторна, її ні з чим не порівняти.
Не можна здобувати гучне ім’я облудою, не можна

виправдовувати олжу обхідністю зберегти свій талант, бо ж ціла
нація тоді заходить на манівці.

Літературна Україна, 26 червня 2003 року
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ІРПІНЕЦЬ КУЛИНЯК ДОСЛІДЖУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ
ОСТАННЬОГО КОШОВОГО ОТАМАНА 

ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ

Анатолій Зборовський

Письменник і історик Данило КУЛИНЯК, який нині живе в Ір-
пені, замолоду працював науковцем у Роменському краєзнавчому
музеї на Сумщині. Проте й зараз Данило Іванович не пориває
зв’язків з малою батьківщиною. Вже понад 40 літ він досліджує
життя і діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі,
уродженця села Пустовійтівка Роменського району Петра Кални-
шевського; написав і видав п’ять книг про нього. Данило Кулиняк
– директор Всеукраїнського благодійного фонду імені Петра Кал-
нишевського. З ініціативи Фонду вшанування пам’яті отамана від-
бувається на загальнодержавному рівні. Українська православна
церква Київського патріархату канонізувала Петра Калнишевсь-
кого, який за наказом цариці Катерини II промучився чверть сто-
ліття в камері-одиночці Соловецького монастиря. У Пустовіитівці
встановлено пам’ятник Петру Калнишевському, а в Ромнах –
пам’ятний знак.

22 травня цього року в місті Ромни відбулася наукова історико-
культурна конференція «Калнишевий край на теренах української
історії». Науковці і краєзнавці розповіли про видатних краян. Наш
земляк Данило Кулиняк виступив із доповіддю «Родина Потебнів у
контексті історії України». Наступного дня в Пустовійтівці відбулося
Всеукраїнське козацьке свято «Калнишева рада»; Програма свята
складалася з обласного фестивалю козацької пісні «Дивограй», спор-
тивно-розважальних заходів «козацькі розваги», відвідування музею-
Петра Калнишевського і виставки декоративно-ужиткового
мистецтва. Свято завершилося феєрверком.

Цього ж дня у селі Ведмежому Роменського району відбулася
презентація книги Данила Кулияиняка і Сергія Цюпка «Тисячо-
літнє Ведмеже», яка присвячена історії давнього козацького села.

«Тисячолітнє Ведмеже» видано коштом вихідця із села, пре-
зидента Асоціації ювелірів України, відомого благодійника Сергія
Цюпка. Всі жителі Ведмежого отримали у подарунок історію рід-
ного села. Ще одним подарунком селянам стала «Пісня про вед-
меже», яку композитор Теодор Кукурудза написав на слова Данила
Кулиняка.

Ірпінський вісник, №22, 2010 р.
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ПАЛАМАРЧУК
ДМИТРО ХОМОВИЧ

український поет, перекладач, патріот.

Дата народження: 16 серпня 1914 року
Місце народження: Івангород, нині Христинів-

ського району Черкаської області.
Дата смерті: 15 листопада 1998 року
Місце смерті: Ірпінь
Національність: українець
Громадянство: Україна
Мова творів: українська
Рід діяльності: поет, перекладач
Жанр: поезія

Жив в Ірпені з 1960-х рр. до 1998 р.

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Народився в селянській сім’ї. Батько Хома Паламарчук само-

тужки вивчився на агронома, зібрав хорошу бібліотеку. 1937 року
розстріляний в Уманській тюрмі як «ворог народу».

1931 року Дмитро Паламарчук закінчив Краснопільську семи-
річку, після чого рік працював у колгоспі. Далі навчався в Одесі в
художньому технікумі. 1939 року закінчив літературний факультет
Одеського педагогічного інституту.

Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, Паламарчук слу-
жив у танковій частині. Незабаром потрапив у оточення і полон,
але йому вдалося втекти. Далі боровся за незалежну Україну в
лавах ОУН – УПА. Довелося посидіти і в румунській, і в німецькій
тюрмах. З першої його викупили оунівці, а з другої допоміг вир-
ватися німець Еммануїл Гельфріх, з яким Дмитро навчався в Одесі
перед війною.

1944 року Дмитра Паламарчука схопили радянські солдати.
Був засуджений на 10 років таборів. 1948 року його привезли в
концтабір в Інту, де перебував до 1954 року. Працював на шахті.
Спочатку в вибої, а потім колектором: досліджував якість вугілля,
брав проби, засікав пласти.

Дмитро Паламарчук
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У таборі Паламарчук познайомився з Григорієм Кочуром, пое-
том і перекладачем, людиною енциклопедичних знань, а також з
багатьма іншими високоосвіченими людьми. У таборі Паламарчук
взявся за переклади. Французької мови він вчився в колишнього
німецького посла в Італії, англійської – в онука Миколи Терещенка,
цукрозаводчика і мецената. Уночі в бараці в’язні, заморені тяжкою
роботою, спали, а Паламарчук перекладав сонети Шекспіра.

Після таборів повернувся в Україну. Спочатку жив у Богуславі,
в батьків дружини, а потім, завдяки допомозі Максима Рильського,
оселився в Ірпені, неподалік від свого табірного побратима Гри-
горія Кочура.

Від 1958 виступає в царині поетичного й прозового перекладу.
Напружено працюючи над перекладами, Паламарчук власних

віршів майже не писав. Лише коли Україна проголосила незалеж-
ність, знову звернувся до поезії. В його віршах і біль за Україну,
за рідний народ, і викриття шовіністів, які зазіхають на Україну, і
тих співвітчизників, які хочуть затягти нас в імперське ярмо, і спо-
гади дитинства. Поет відгукувався на найзлободенніші теми.

Паламарчук також захоплювався живописом, був непоганим
художником.

Переклади Паламарчука Д. Х. українською мовою:
– усі сонети Вільяма Шекспіра (видано 1966);
– поезії Валерія Брюсова, Максима Танка, Глєбки, Адама Міц-

кевича, Тувіма, Прешерна, Гейне, Ередіа, Петрарки, Байрона;
– романи Герберта Джорджа Уеллса («Війна світів», «Острів

доктора Моро»), Гюстава Флобера («Саламбо»), Анатоля Франса,
Моріака, Стендаля, Оноре де Бальзака ("Розкіш та злидні курти-
занок"), Жюля Верна ("10 тисяч льє під водою").

Брав участь у роботі над виданнями:
«Антологія чеської і словацької поезії» (1964),
«Антологія білоруської поезії» (1971).
Лауреат премії імені Максима Рильського за кращий художній

переклад творів світової літератури (1990).
Вулицю в Ірпені, на якій жив перекладач і поет Дмитро Пала-

марчук, названо його іменем.



«НІ, НЕ ЗАГИНЕШ ТИ БЕЗСЛІДНО 
В НІМІМ БЕЗСЛАВІЇ СВОЇМ...»

Леонід Череватенко
(Передмова до збірки Дмитра Паламарчука «Подзвіння»)

1966 року вийшов у видавництві "Дніпро" невеличкий, ошатний
томик, якщо не помиляюся, другий в серії, що існувала понад чверть
століття і занепала тільки останніми роками разом з усім нашим
книгодрукуванням. Мовиться про "Перлини світової лірики". Попри
дещо манірну "вивіску", "Перлини..." добре прислужилися укра-
їнській культурі і врадували нас кількома літературними чудесами.
Одним з них є згаданий томик – "Сонети" Вільяма Шекспіра у пе-
рекладі Дмитра Паламарчука.

То був перший в Радянській Україні повний переклад Шекспі-
рових сонетів, до того ж виконаний досконало. На еміграції трохи
раніше аналогічну працю виконав Ігор Костецький, проте його пе-
реклади були не так до вживання, як до хизування. Це радше
хвацький мовний експеримент, аніж доконечна допомога українсь-
кому читачеві. Не випадково ж сам Ігор Костецький називав свої
переклади егоцентричними, іншими словами – особа перекладача
тут висувається на перше місце і навіть заступає автора.
Київ¬ський Шекспір явно переважив емігрантського – це по-
мічено було як в Україні, так і в українській діаспорі. Потребуєте
доказів? Будь ласка.

Український поет Борис Олександрів, який проживав у То-
ронто, пересилає українському поетові Ігорю Качуровському, який
проживав тоді в Буенос-Айресі, нещодавно видану в Києві Гоме-
рову "Одіссею", витлумачену Борисом Теном. Ігор Качуровський
негайно відгукується віршем, що так і зветься:"Лист до Бориса
Олександрова".

Щойно отримали ми "Одіссею" в перекладі Тена. Я ще не
встиг прочитати, лише нашвидку переглянув. Бачу: переклад чу-
довий. Ніколи Жуковський і Гнєдич, Ні Вересаєв ніколи, кажу я,
такого б не втнули. Ми-бо (не віриш?) в мистецтві перекладу
перші на світі. Рильський, і Кочур, і Зеров, і Клен, і Лукаш – без-
доганні. Паламарчук, що віддав геніально сонети Шекспіра,
Мусив би стати також у тім самім ряду поміж ними, Тільки що
прізвище трохи задовге і випало з ритму.

Випадало це прізвище, приховувати не будемо, не лише з
ритму, але й З життя "всерйоз і надовго": ті "Сонети" Шекспірові
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мали замало шансів потрапити до читача, бо працювати над ними
заходився перекладач на далекій Інті, в ОЛП, себто в "отдельном
лагерном пункте", і сталося це десь 1951 чи 1952 року. Невесела
то історія, трагічна, хоча й повчальна, глибока і, мовляв, типова. І
хто знає, якби не все те, про що ви небавом довідаєтеся, то чи мали
б ми поета дужого й своєрідного, принаймні того, яким він є сьо-
годні? Втім, послухаємо Дмитра Паламарчука:

"Я народився на Уманщині, в селі Івангород. Батько мій, Хома
Васильович, був потомствений селянин, самотужки вивчився на
агронома. Дуже тягся до освіти: багато читав, зібрав солідну біб-
ліотеку, яку тримав у зразковому порядку – замовляв спеціальні
шафи, на зиму запрошував з Умані палітурника. Той гарно книжки
оправляв – у шкіру, в матерію. Я крутився біля нього і помалу пе-
рейняв цю професію. Досі для мене втіха неабияка: підібрати ма-
теріал, розшити книгу, знову зшити, проклеїти, оправити, щоб її в
руках було приємно потримати. Ну, і ще одну пристрасть перебрав
я від батька – невситиму жагу духовну. Не міг і не можу й дня про-
жити без розумної лектури, весь час вишукую щось таке по книж-
ках, зіставляю, намагаюся висновки намацати. Отже, поступово
та потроху... Ви не повірите, мій дід також складав вірші. А от
батько захоплювався філософією, історією, античним мистецтвом,
тільки не писанням віршиків – крий Боже! неповажна то справа!

Я ж віршувати почав ще у сьомому класі. Явно під впливом
Олександра Олеся: проковтнув його книжку з передмовою Павла
Филиповича – і прорвало. Нічого дивного, з багатьма це трап-
ляється, поки молоді. Я й прозу писав – начитавшись Володимира
Винниченка. В такий спосіб, учнем КраснопільськоІ семирічки
бувши, я причастився літературної творчості..."

Жадібно, зі схлипом затягуючись, Дмитро Хомович розкурює
згаслий недопалок. І довго дивиться кудись за вікно. Я теж мовчу,
не порушую плину його думок. Аж він звертає на мене затумане-
ний погляд і промовляє так, немов і не було цієї паузи:

"Дехто з наших письменників не пропустив змалку жодної
оперної вистави. Безперечно, тут можна хіба позаздрити. Але ма-
тері моїй накинули три гектари буряків – вона вільної хвилини,
щоб угору глянути, не мала. І ото мене дожидалась, щоб я приїхав
на канікули та їй допоміг. і я все кидав, мчав додому і за матір свою
виконував норматив колгоспний. Ясна річ, був би тато живий...

Батько зазнайомився під час революції з Володимиром Вин-
ниченком, у нас вдома і фотографія береглася: Винничеико, тато і
хтось третій, чомусь відрізаний ножицями. Так я і не допитався у
батька, хто ж це був... 1934 року його вислали до Сибіру. Як полі-
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тичне ненадійного: сільські активісти називали батька "петлюрів-
цем". Із заслання, зі станції Анжерки, батько втік. Пробрався в
рідні місця, працював на цукроварні. Вдруге його забрали 1937
року. З Христинівки направили в Умань, в тюрму тамтешню. Я
поніс передачу – не приймають. Чому? Відказують: "Не знаєм.
Может быть, вывезли".

Я добився до начальника НКВД, Зубровський такий, років під
сорок, видний з себе мужчина. Він розпитав мене, хто я, звідки. І
прямо сказав: "И не ходите, и не носите. Отца вашего нет больше".
– "Как нет?" – "Он расстрелян как враг народа. И нечего обивать
пороги".

Не пам’ятаю, як я вийшов звідти. Мене колотило. Уявляв собі,
як вели батька на розстріл, що він думав при цьому. Може, кликав
мене? А було йому – шістдесят один рік. Всього лише.

Тіла розстріляних закопували там же,, в Умані. Відгородили
площу в місті, паркан високий поставили. Вночі звозили трупи.
Далі пересипали вапном негашеним, щоб перебити сопух, – і геть
забетонували. І влаштували танцмайданчик. Отак і лежать кістки
батькові, разом з іншими, – під бетоном, під ногами танцюристів.

З батька, не сумніваюсь, за сприятливіших обставин могло б
вирости щось цікаве. Він замолоду активний був, брав участь у
різних з’їздах, ходив на збори, горнувся до гурту. А тоді припер-
лись "товарищі", побачив мій батько, куди воно хилиться, – виїхав
на село, купив пару коней, хату придбав. Сидів тихо, ніколи не ви-
тикався, ні з ким особливо не спілкувався: "Не хочу ніякої полі-
тики, це безнадійно – спротив, боротьба. Тепер головне для мене
– діти, їхнє виховання, господарство".

Господарював, читав книжки, з нами ніколи ні про що не го-
ворив. Але там, де треба, знали про нього все, до павутиночки. І
не проминули.

А яку бібліотеку він мав! Пригадую книжку Христі Алчевської
"Пісні серця і просторів" – з дедикацією. І другу, теж Алчевської,
"Вишневий цвіт" – та вже була без напису. І збірку Миколи Мах-
новського "Лірика" – з дарчим написом Паламарчукові Хомі Ва-
сильовичу. Без оправи книжка, в м’якій палітурці, папір жовтий,
цупкий, "газетний".

Ні першої, ні другої, ні третьої книжки я ні до, ні потім не
бачив. і де, скажіть, батько міг це доп’ясти?

Коли його забрано, приїхали три вози, повантажили – і завезли
кудись. Нема, як і не було. Загинула людина – і сліду не залиши-
лось. То як, скажіть, можна було жити?"

А жити треба було. І Дмитро Паламарчук жив, навчався в
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Одеському педінституті, малював, збирав старі книжки, друкував
у газеті "Чорноморська комуна" статті з української літератури,
писав вірші. Захоплення Олесем минулось, натомість з’явився
інший поетичний кумир – Володимир Сосюра. Якусь роль відіг-
рало і те, що Олександр Олесь перебував далеко, на еміграції, а
Сосюра – десь поряд. Зрештою, з ним пощастило зустрітися.

Це сталося 1939 року в Одесі, де Паламарчук уже ходив у
"вельми помітних початківцях". Сосюра, вертаючись із Кавказу
пароплавом, завернув до міста своєї юності. Мав декілька виступів
і зустрічей з молоддю. Паламарчука йому представили як послі-
довного і переконаного «сосюринця». Володимир Миколайович
прослухав його вірші, розчулився і присвятив своєму прихильни-
кові одну із поезій. Цю присвяту задокументовано було дарчим на-
писом: "Дорогому чудесному синові моєї зоряної України..." На
згадку сфотографувалися (фотографія збереглася). А ще... На па-
роплаві Сосюра писав поему, в якій перешерстив усіх кухарів то-
гочасної літературної кухні, колоритно змалював обстановку в
письменницькій організації України. Поема ще ніяк не називалася,
проте мала епіграф із Тараса Шевченка: «Я на сторожі коло їх по-
ставлю слово!" Писано її було авторучкою у блокноті. Сосюра
читав поему на своїх вечорах – і завжди зривав бурхливі оплески.
Цілком заслужені і зрозумілі. Послухайте лишень, що читалося з
естради, отже привселюдно, 1939 року!

А серце – тук! А серце – тук!
І гнів у ньому, і зневага:
До Спілки ходить з видом мага
Колгосп двоногий – Корнійчук!
В словах його – і стук, і грюк,
А в ділі лиш порожній звук,
Жеманний тон аристократа.
Жінки й вино, бокалів дзвін,
Твоє життя – суцільне свято,
Охотник до чужих дружин!
Змінив весло ти на палати
І став чужий нам... Більшовик!
Йому нужди уже не знати.
До підхалимів він привик
І навіть любить їх. Нічого,
Що в серці в нас клекоче гнів!
Зате письменники у нього
Прийому ждуть по кілька днів.
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Він поправляється на сало,
Для нього ми раби бліді!
Він важно ходить повз підвали,
Де інші мучаться в нужді.

Багатьох "класиків" згадано в тій поемі "незлим, тихим словом".
Здається, єдиного письменника Сосюра пощадив – Рильського:

Максим Тадейович! Мій брат!
Людина, світла ти людина!
І слів, і діл аристократ!
Це не Бажан і не Тичина,
А справжній геній – скромний, простий,
Не залітає в високості
І гостро бачить все навкруг.
Максим Тадейович! Мій друг!

От цю поему Володимир Миколайович і подарував молодому
Паламарчукові, по-перше, виражаючи свої симпатії, а по-друге,
здогадуючись, що навряд чи вдасться її надрукувати. Сосюра
часом таке міг надумати, таке утнути, що іншим і на думку не спа-
дало. Забігаючи наперед, повідомимо, що цей Сосюрин блокнот з
несподіваною поемою загубився, пропав безслідно у волинських
лісах. Але про це мова далі. А Дмитро Хомович згадує:

"Коли мене забирали до війська, Сосюра подарував мені свою
сорочку. Ношену, не з магазину, ще й дірочку ("для ордена") Марія
Гаврилівна обшила нитками. Буквально зняв з себе і подарував:
"Бери, знадобиться". Не знадобилась. В армії все одразу реквізу-
вали – і в мішечок. Тільки я й бачив тую сорочку Сосюрину!

Трапив я у танкову частину. Привезли до Харкова, точніше –
на Холодну Гору. В приміщення, де розташовувалась перед тим
знаменита Школа червоних старшин, яку в тридцяті роки, зви-
чайно, ліквідували: частково виарештували, частково вистріляли.
Проте всіх перебити, мабуть, не спромоглися.

Нас вишикували на подвір’ї. Стоїмо – сільські жовтодзьобі
хлопаки. Приїхав заступник командувача Харківського військо-
вого округу. В шинелі, але в сивій шапці, набакир заламаній. По-
дивився на хлопців, посміхнувся і "зычно" гукнув:

– Доброго здоров’я, козаки!
Українською мовою. Це було настільки неочікувано, що ми

захоп¬лено закричали – хто на що здатний. Тільки не "Служу Со-
ветскому Союзу!".
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На другому поверсі я надибав на бібліотеку. Зачинено. Випро-
сив у сторожа ключа, зайшов – і мені очі загорілися. Ранні збірки
Тичини, Рильського, Зером, Свідзинсмсого, Плужника, "Паль-
мове гілле" Агатангела Кримського – справжнісінькі скарби. Кни-
гозбірню було грамотно і мудро укомплектовано. І я подумав:
"Ото були б українські офіцери – культурні, освічені, національно
свідомі!"

Пізніше сторож мені по секрету розповів, що цією Школою
червоних старшин опікувався Микола Скрипник.

Як випадала вільна година, я біг до бібліотеки, брав книжки і
заповнював прогалини в своїй "високій" освіті. До двору завезли
колись тюковане сіно. Я з тих тюків збудував "кімнату" – і розко-
шував. Та недовго ідилія протривала.

Одного ранку лежу я на сіні пахучому, читаю. Попереду не-
діля, відпочинок. І раптом чую радіо: "Внимание! Внимание! Пе-
редаєм важное правительственное сообщение!" Така незвична,
тривожна інтонація, що сумніву не було: війна. Справді. Радіо уро-
чистим голосом Левітана оголосило про віроломний напад Німеч-
чини на Радянський Союз..."

Танкова бригада, в якій служив Дмитро Паламарчук, опини-
лася в оточенні. Без пального, без боєзапасу, без чіткого команду-
вання – відомо, яка то була війна. Дмитро Паламарчук разом із
усією частиною потрапив у полон. Гаразд, полон на те і полон,
щоб вириватися з нього.

Перев’язав собі Паламарчук голову, хоч і не був поранений.
Колону військовополонених гнали не зупиняючись. Обабіч колони
– автоматники. Спека, пилюга, "мов за чередою". Наближалися до
села. Поволі-поволі Паламарчук перемістився з голови у кінець
колони. Запитав у конвоїра: "Пан, трінкен? " Той кивнув: можна.

Поволі-поволі опускав відерце у колодязь, поволі-поволі витя-
гав його звідти. І колона проминула. Кинувся тоді в хату. Незна-
йомі селянки перевдягли, нагодували, ще й на дорогу забезпечили
харчами. Розповідь продовжить сам Дмитро Хомович:

"Придибав я у місто Первомайськ. Там уже виходила укра-
їнська газета "Наше життя", і я пішов туди працювати. Була корот-
кочасна ейфорія: наприклад, вулиці перейменовували на честь
Сагайдачного, Хмельницького, Петлюри. Але швидко роздиви-
лися і протверезіли: одну неволю змінила інша. Німці, власне, того
і не приховували. Я пригадую розмову з лейтенантом вермахту.
"Наші солдати кривавились не для Української держави, не на те,
щоб ви тут розбудовували свою культуру, – сказав він. – Нас ціка-
вить передусім український чорнозем. По війні кожний солдат діс-
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тане тут свій земельний наділ". Отже, ілюзій ми позбулися – й
опинилися перед питанням: що робити?

Я зійшовся з хлопцями-оунівцями. Було їх двоє, галичани, спе-
ціально заслані на "східні землі". Заходилися ми при редакції дру-
кувати листівки, розповсюджувати агітаційну літературу.
Агітували, ясна річ, за незалежну Україну.

Хочу наголосити, Первомайськ мав дивний статус: одна поло-
вина перебувала під німцями, а друга – через річку Буг – під ру-
мунами. Якраз ту частину України, по Буг, віднесено було до
Трансністрії. Майорів там румунський триколор, правив префект,
хазяйнувала румунська поліція. Ме¬не схопили, як то кажуть, на
гарячому: роздавав людям листівки. Потягли до сигуранци. То
було перше моє ув’язнення, і жодних приємних вражень і я звідти
не виніс... Добре, що в румунській поліції служили мужики прості,
І голодні і худі як хорти: брали спекулянтів за барки, але й самі
спекулювали,  ’ виловлювали грабіжників, але й самі грабували
населення. Мої хлопці-галичани хутенько зібрали обручки, годин-
ники, хрестики, все золото, яке І можна було нашкребти. І вику-
пили мене. Так що недовго я й просидів у | сигуранці. Але після
цього я вже на румунський бік – ані ногою.

Обстановка була надзвичайно заплутана і неясна. І на початку
сорок другого року мене послали до Києва – розпитати, що і до
чого. А в мене особисто ще одна мета була: зустрітися з Оленою
Телігою. Добрався до столиці, йду в редакцію "Українського
слова". Коли воно вже – "Нове українське слово"! І редактором
там не Іван Рогач, а Штепа, колишній професор Київського уні-
верситету. Ще дивина: розмовляють в редакції не українською, а
російською мовою. В коридорі перестрів мене якийсь молодик –
років тридцяти п’яти, гарний зовні. Запитує: "А ви звідки?" – "Я
із уїзної газети".– "Що? А куди ж вона іде? З повітової!" Я спале-
нів. Молодик зауважив мою розгубленість: "Ви когось шукаєте?"
– "Олену Телігу. Хочу вірші їй показати".

Співбесідник озирнувся і стишив голос: "Чоловіче, прошу, не
згадуйте цього прізвища, її заарештували та невдовзі й розстрі-
ляли".

Я чи не навшпиньки вийшов з редакції – та на вокзал! І в Пер-
вомайськ! А туди теж ця новина докотилася: німці почали вини-
щувати українських патріотів, націоналістів. Хтось накапав і на
нас. Серед дня редакцію оточили, зробили ретельний обшук. Але,
на щастя, ненароком розсипали готовий набір: якраз свіжу ле-
тючку ми зліпили. Таким чином, можна було відпиратися. Але за-
мели всіх: мене, Гриця Геля, Івана Попова... І повезли в
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Кіровоград, він так і називався, німці на те уваги не звертали. Там
у гестапо я просидів десь місяців сім.

Обстановка там була суворіша порівняно із сигуранцею: до-
питували, перевіряли. І що ти думаєш: недурно люди кажуть, що
"треба всюди приятеля мати"! Зустрівся мені такий в тюрмі – хай
не приятель, але знайомий. Еммануїл Гельфріх. Фольксдойче, ні-
мець з Причорномор’я. Одночасно зі мною гриз науку в Одесі, на-
вчався в німецькому педіні (були колись у нас німецький,
болгарський, єврейський педінститути), а коли в тридцяті роки все
це позакривали, опинився він в українському педагогічному ін-
ституті. Еммануїл цей симпатизував мені. Щоб так уже я добре
його знав, то ні, але – віталися і в аудиторіях, і на вулиці. Я непо-
гано малював, він про це довідався, приносить мені фотографію
свою, щоб я зробив з неї портрет. Я зробив, йому сподобалось. Він
організував ще такі "замовлення" – щоб мати можливість мене під-
годовувати з тюремної кухні.

Аж тут вкинувся тиф серед в’язнів. А німці страшенно боялися
цієї хвороби. Заходилися вони тюрму "чистити": одних порозстрі-
лювали, інших повипускали. Під цей шарварок допоміг мені Гель-
фріх вирватися на волю. Через що пам’ятатиму того німця довіку".

Придибав Дмитро Паламарчук у свій Івангород, де пусткою
стояла батьківська хата: матір евакуювали. На шиї в рідні сидіти
не звик, а їсти щось треба було. Роздивився довкола – і вирішив
бондарювати. А до цього–не змайстрував жодної бочки. Спочатку,
на пробу, відремонтував сусідці діжку. Перший млинець не вий-
шов глевким, похвалила тітка роботу, іншим розповіла. І покоти-
лися до Паламарчука у двір кадуби, бочки, діжки. Розплачувалися
люди крашанками, ковбасою, хлібом. Дехто й оковитої наливав –
так, щоб прикрите дно було. "Не протікає? Начебто не протікає.
Ну, то вип’ємо разом!" Майстер не відмовлявся – був молодий і
цього добра міг спожити багато. Без шкоди для здоров’я. Отож не
бідував і родичам не надокучав.

Це для тіла, мовляв. А що ж для душі? Відновив контакти з
підпіллям. Бондарював – і поширював книжки, листівки, роз’яс-
нював, що відбувається -світі, на запитання відповідав. До зброї
не доходило.

Раптом приїхав хтось із проводу ОУН, хто саме – досі неві-
домо. Про справи говорилося – не про те, що можна, а тільки про
те, що необхідне. Тим паче розпитувати не можна було. Переночу-
вав той чоловік у Паламарчука, перекинувся кількома фразами, а
на ранок і мовить: "Готується З’їзд поневолених народів сходу Єв-
ропи й Азії. Потребуємо людини, яка зуміла б усе записати й опра-
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цювати. Нам видається, ви саме така людина – грамотна і наша".
І ще додав: "Активізувалась діяльність організації. Створено Укра-
їнську Повстанську армію. Ми хочемо розбудувати й видавничу
мережу. Бракує досвідчених, відданих хлопців. Як би ви постави-
лись до того щоб ми перекинули вас на Волинь?"

Паламарчук заперечувати не став – і опинився в районі Дер-
маня, на батьківщині Уласа Самчука, твори якого студіював і
любив. Але самого письменника не побачив, надибав тільки Сам-
чукового дядька, кривого Гната: Улас зобразив його в "Марії". Той
каже: "Самчук переховувався у мене, але виїхав, бо на нього чи-
гають".

Виявилось, Улас опублікував у волинській газеті чудову
статтю, що називалася "Так було, так є, так буде". Про Україну, як
вона боролась і бореться і що неможливо її скорити. Німці похо-
пились не зразу, але докопалися, що Самчук зв’язаний з ОУН. Ки-
нулись його заарештувати, та вже піню: пташок випурхнув з
гнізда.

Народ ставився до повстанців дуже добре, винятково, адже
вони єдині той народ захищали. Армія була геть молода: юнаки і
дівчата. Люди старшого віку працювали в тилу, дбали про одежу
й їжу, а в бій ішла переважно зелена молодь.

Хто в що вдягнений, хто в що взутий, без зброї, марширують
сільськими вулицями, співають тонкими, майже дитячими голо-
сами, але бадьоро:

Над Москвою щось голосить,
Стогне і гуде.
Україну просить Йосип,
А вона не йде!
Так, то було посполите рушення, в якому всі брали участь, але

найбільше – хлопчаки 17–18 років. А ті, хто встиг одружитися,
діти мав, ті на армію працювали. До УПА сім’ями приходили,
мало не селами: з одного тридцять, з другого п’ятдесят, а з треть-
ого – сто душ. Сидить командир на подвір’ї, коло себе писарюгу
має, запитує:

– Ім’я?.. По батькові?.. Прізвище?.. Яке псевдо береш?
– То хіба я знаю?.. – стоїть хлопчина, мнеться. Не підготував

він собі конспіративного імені.
Командир подивився на воза і – до писаря:
– Пиши – Семен Дишель.
Потім – Іван Штельвага, Петро Линва, Грицько Люшня. Далі

– Горчик, Спиця, Полудрабок, Крижівниця, Дранка, Тереринка,
Букша, Сниця, Обід, Розвора, Насад, Ступиця, Капиця. Отак цілий
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віз розбере по деталях, наділить прибраними іменами, тоді бе-
реться до плуга: Плуг, Плужиик, Чересло, Чепіга, Леміш, Полиця,
Теліжка, Істик, Вільце...

Надійшов старший командир, з проводу, псевдо – Еней: ану,
які воїни в мене будуть? А вони пухлогубі, засмаглі, з полупле-
ними носами. Стоїть один, ноги розставив, розгубився – тюхтій
сільський.

– А ти псевдо яке вибираєш? – це командир.
– А я не знаю... – тягне хлопчина.
– Як ти стоїш перед командиром? – розгнівався Еней. – Чого

ти розкарячився?.. Пиши його Розкарякою!
Так і записали – Розкарякою.
"А виявився дуже бравий хлопчина! Такий у нього, уявіть собі,

порядок, така у нього хватка командирська, такі вишколені всі! А
псевдо – псевдо таке, яке дали: Розкаряка. Друзям не похвалишся,
перед дівчатами соромно.

Викликають одного разу його до штабу. Прибіг. Постукав у
двері, зайшов, клацнув закаблуками:

– Друже сотенний, ройовий (пошепки) Розкаряка на ваш ви-
клик з’явився!

– Як-як? – перепитує провідник Еней (він саме нагодився до
штабу).

– Розкаряка, – пошепки відказує ройовий.
Еней пригадав цей випадок, примружився:
– Хто ж тобі дав отаке прізвисько?
– Та дурень один, – говорить хлопчина. – Я його більше й не

бачив. Сказав, що я стою перед командиром... розкарякою.
Еней за кілька місяців заріс бородою, – завів задля конспірації,

– тож не дивно, що не пізнав його друг ройовий. Зареготав Еней.
Сподобався йому хлопчина – бойовий, славний.

– Е ні, – каже командир, – який же ти Розкаряка? Ти сокіл, а не
розкаряка! Відтепер зватимешся ройовий Сокіл!

– Слухаюсь, друже командир! – гукнув хлопець, аж у вікнах
шибки задзеленчали. – Можу йти?

– Йдіть, друже Сокіл!
– Єсть!
І побіг, полетів Сокіл – радий, щасливий.
Отака пригода була.
Гарний з себе Еней був, ставний, високий. Загинув потім у бою...
А я в боях участі не брав, мені це заборонялося. Сидів здебіль-

шого у хаті, правив матеріали, писав статті, пісні для повстанців.
Одну навіть люди підхопили: "Ну і що, як прийдеться померти".
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Я, почувши її в загоні, спершу й не признав за свою. Воно ж як?
Ходило само вже між людей: хтось додавав, хтось виправляв,
хтось підкорочував, хтось доточував. Цікаво буде, якщо її сьогодні
десь запишуть.

Я вже казав, що народ ставився до упівців як до своїх дітей:
це була справді народна армія, що захищала українців. Та й не
самих українців. З радянськими партизанами, наприклад, сутичок
намагалися уникати. Також і "совєти" не дуже лізли на рожен. Бо-
ротьба велася передусім з німаками. Бувало, відпочивають "со-
вєти" у клуні, аж тут приходять наші. Зброя одразу в темряві –
клац! клац! Наші посвітять ліхтариком: "Відпочивайте, хлопці!
Ми хоч і не свої вам, але й не чужі. Воюємо з німцями". Почи-
наються розмови: хто ви, за кого, супроти чого? Переночують
отак, а вранці розбігаються, кожний у свій бік.

І навпаки траплялося: в хаті червоні, а туди заскочили упівці.
Гості небажані, до того ж автомати напоготові. І раптом: "Захо-
дите, ребята! Поговорим по душам!" Сперечалися гаряче, це
правда, втім, до гарячої стрілянини діло не доходило. Що не кажи,
а й ті українці, і ці!

Треба підкреслити: кругом німці понатикали таборів, де сиділи
радянські військовополонені. Сиділи вони, звісно, під охороною,
але при першій-ліпший нагоді намагалися втекти. А тікали вони
куди? В села. А в селі УПА. Там вони озброювалися, гуртувалися,
далі нападали на колони військовополонених, що їх водили на ро-
боти. Охорону вбивали чи розганяли, а тих визволяли. І набиралося
їх в одному селі по п’ятдесят-шістдесят чоловік. І заходились вони,
ясна річ, горнутися один до одного, свій до свого: грузини до гру-
зинів, азербайджанці до азербайджанців. Так утворилися націо-
нальні частини в складі УПА: відділ грузинський, відділ
азербайджанський... Найбільше було росіян, але вони йшли впере-
міш з нашими, з українцями, – окремих російських відділів не було.
Траплялося, що червоні переходили на вік УПА цілими загонами
зі своєю зброєю, із своїм командуванням, їх приймали охоче. Але
згодом виявилося, що це мало не лише позитивні наслідки.

Та повернімося до мети мого візиту на Волинь: мовиться про
З’їзд поневолених народів Азії і сходу Європи. Організаторами
З’їзду провід призначив двох своїх людей. Один був Іванів, галича-
нин, а друга – східнячка, Катерина Верещака. Вони зібрали деле-
гатів (по п’ять-десять чоловік від кожної етнічної групи) в селі
Болотківці. Загалом присутні були на З’їзді приблизно до ста де-
легатів. Почалося з короткої, але змістовної доповіді: які завдання
постали перед поневоленими народами, як їм виходити зі скрути?
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Далі пролунали виступи. Від грузинів промовляв такий собі
Арсен, від азербайджанців – забув хто, від казахів, росіян, україн-
ців. Говорили представники різних республік, здебільшого про
одне й те саме: національних шкіл майже немає, національну ін-
телігенцію репресовано, на всі керівні посади центр повсюдно ста-
вить москалів, ще трохи – і нас би всіх поглинула імперія.

З’їзд тривав три дні. Я весь час сидів на засіданнях і записував.
Стенограф з мене аж ніякий, проте я старався.

Відтак відвели мені квартиру, дали друкарську машинку, я все
обробив, – вийшло десь сто двадцять сторінок. Я перечитав з ін-
тересом і здав підготовлений матеріал керівництву. Чи було це
опубліковано? Невідомо. Далі почалася така гонитва, що з-під од-
ного куща під другий ховалися. Такий розгардіяш, що й не сказати.
Коли вже припекло, був навіть уряд утворений – Українська Го-
ловна Визвольна Рада (УГВР), але було пізно. Проґавили нагоду.

Радянські гармати гули вже поблизу, ми їх чули щодня. Мене
прикомандирували до куреня Макса, щоб він мною заопікувався.
Породистий, вельми красивий хлопець, ніколи не скажеш, що він
селюк: на вигляд – уродзоний шляхтич. На рукаві чорна пов’язка:
"Це я нашив у пам’ять про мого побратима, який поліг у бою".
Макс розбив курінь на окремі частини, щоб не сунули полком. А
нашу "писучу" братію тримав на віддалі: "Он у лісі окопуйтесь, а
далі побачимо. Ще, може, й настануть кращі часи".

Нещодавно я довідався, що Макс із вірними людьми пробився
на Захід, зостався живий. Радію за нього: дуже порядна людина.

З Радянською Армією ми в бої не вступали, але сутичок не
могли уникнути. Всякі були контакти.

Заходимо в село, стали на постій. Коли над’їздять червоні за
продуктами – три вантажівки, двоє бійців з капітаном на чолі. Наш
командир наказав відрізати їм вихід із села, не дозволити, щоб
утекли. Щоправда, один шофер помітив, скоро завів машину – і
чкурнув. Решту схопили. Солдатів не чіпали, що з них візьмеш,
люди підневільні. А офіцера привели в хату на допит. Виструн-
чився, блідий-блідий, руки йому трясуться.

– Ви не хвилюйтесь, – кажу. Та де там.
– Я волнуюсь, потому что знаю, что меня ждет. Я знаю, кто

такие бандеровцы.
– А вы что – имели с ними встречи? – запитую.
–Не встречался, но знаю... Говорили нам...
Обшукали: пістолет ТТ, партквиток, декілька листів – та й усе.
– Можно письма почитать? – запитую.
– Пожалуйста, пожалуйста!
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Як зараз пам’ятаю: червоним чорнилом написано, нерівний
почерк. "Дорогой Лешенька, живем мы трудно, дети учатся плохо,
занятия прогуливают. Отец нужен, а надежда небольшая: ведь ты
там среди бандеровцев, а они не милуют никого. А еще собчаю
тебе..." І оце "собчаю" мене добило. Уявив собі оцю малопись-
менну дружину офіцера, яка живе з дітьми на його атестат десь у
російській провінції, – защеміло серце. А він тремтить:

– Я знаю, вы меня расстреляете...
– Звідки ж ви це знаєте? – запитує командир.
– Так у вас же нет ни тюрем, ни каталажек...
– Гаразд, вийдіть у сіни!
Вийшов.
– Ну що з ним робити? – запитує командир.
– Я відпустив би, – кажу.
– А що нам буде за це?
– Не нам, а тобі, – відказую. – Але подивися: навіщо нам його

вбивати? Яка користь з того – нам і Україні? Заберем "фінку", ав-
томат ППШ, а самого – під зад коліном.

Зазиваємо капітана. Інтендантської служби!
– Вот вам партбилет, вот пистолет (без патронов), вот ваши

письма. Документи – все?
– Я не возьму!
– Бери, дурак, иначе пойдешь под трибунал!
– Я и так пойду под трибунал!
– Ну, это уже твоє дело. Мы тут ни при чем.
– Годинник у нього був? – запитує командир.
– Да.
– Знайдіть і віддайте!
– Не надо! Пусть ребята носят, им же больше нужно!
Повернули капітану годинника, вивели за село. Потім хлопці,

які його вели, розповідали: впав на коліна, розпластався перед
ними. Очевидно, думав що бандерівці його таки пристрелять.
Хлопці махнули рукою, відійшли; він стояв навколішки і теж
махав їм рукою. А тоді схопився – і побіг не озираючись.

Що з ним далі сталося – не відаю: ми одразу вийшли з села.
Отакі були бандити, "вбивці з УIIА".

Відступали з великими втратами, за дуже скрутних умовин.
Коли бредеш лісом – без їжі, без спочинку, – підошви наче свинцем
налляті, ноги не піднімеш. Але йти доводилося: позаду – смерть.
Загони зменшувались розпорошувалися. Люди заривалися в землю,
наче кроти. Але криївка взимку небезпечна: сніг розтає довкруж,
пара йде з душника. За цією парою знаходили – і закидали грана-
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тами. То навчилися хлопці ховатися не лише під землею, а й на де-
ревах. Саме так: на дубах чи ясенах робили собі криївки – вгорі. А
вгорі схованки безпечні: вилазь – і сиди собі хоч би й до кінця світу.
Внизу "мисливці" проходили – не виявляли. Втім, це влітку добре,
бо взимку на дубі довго не витримаєш: холодно, задубіти можна.
Тоді спускалися на землю, шукали спиляний стовбур, лягали на
пень по п’ять, по шість, по вісім душ, як на тапчан, щоб не засту-
дитися, і так переночовували. Отакі дерева були на Волині.

Дмитра Паламарчука витягли зі схрону 1944 року, навесні. За-
арештували його на Рівненщині, в районі дерманських хуторів. На
щастя, ліс прочісували не емгебісти, а звичайна військова частина,
що перебувала на переформуванні. Тож бійці-фронтовики не були
такі вже запопадливі: за день, за два знову на фронт, знову бій, а
там невідомо, як воно ще складеться. То навіщо старатися? Пота-
ланило справді: емгебісти розстрілювали "таких" на місці, всіх
підряд. Схопили – і "вишка". Без балачок. Але тут кінець війни
вже розвиднився, і стало ясно: коли замовкнуть гармати, розпоч-
неться відбудова. І відбудовувати доведеться дуже багато. Іншими
словами, потрібно буде багато робочих рук. І заходились "ворогів"
сортувати акуратніше.

Схопили Паламарчука на Волині, але на слідство привезли до
Києва. І; попався хороший слідчий. Розпитав, погортав папери.
"Паламарчук, –  мовить, – судитиме вас трибунал. Таким, як ви,
адвоката не дають. Єдиним | вашим адвокатом буде на суді ваша
винахідливість, ваша кмітливість. Викручуйтесь як можете, а я
буду вас ловити. Така у нас з вами гра буде. Отже..."

І почалося. Під слідством Дмитро Паламарчук просидів 9 мі-
сяців і 18 днів. Коли через двір вели на допит, поклацували паль-
цями: хто йде назустріч, того ставили обличчям до стінки. Щоб
не бачив, хто ще тут, в Лук’янівській тюрмі, пробуває. Сидів в оди-
ночній камері. Жодної людини, окрім І слідчого, але слідчих, що-
правда, помінялося декілька.

Врятувало те, що сам-один по справі проходив: обтяжливих
свідчень чи матеріалів не було, ніхто не міг його викрити, спросту-
вати, заперечити. І, зрозумівши це, Паламарчук скористався з на-
годи: "розкидав темнуху", себто брехав, що хотів і як хотів.
Намагався виграти час – і виграв час, вигадуючи свою біографію.
А попався на дрібниці, на деталі: новий слідчий, четвертий числом,
перехитрив-таки в’юнкого підслідного. А підловивши на "сповіді",
аж зрадів: "Сколько времени ты мозги нам запудривал! Но я тебя
раскололи Не ускользнул ты из моих рук! Но все равно везучий ты,
Паламарчук! Вот, Ивана Бондаря, который с тобой листовки банде-
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ровские печатал, мы шлепнули. Хороший был мальчик, папа, мама
– прекрасные люди, приезжали, просили, плакали, – нет! Расстре-
ляли мы его. А ты в сорочке родился. На| месяц-два тебя раньше б
замели – и, считай, все! Крышка. А теперь указ пришел: война, счи-
тай, окончена. Теперь таких, как ты, приказано использовать на тру-
довом фронте. Благодари Победу и товарища Сталина".

Згадує Дмитро Паламарчук:
"Я дістав "десятку". І знов скажу: поталанило. Суддя підходя-

щий нагодився, єврей. А із справи моєї видно було, що я до євреїв
ставився прихильно: це з моєї намови партизани вчинили напад
на гетто під Рівним, а визволених євреїв розмістили по селах, де
вони й ремісникували. І благополучно дочекалися приходу Ра-
дянської Армії... Цей суддя – немолодий, років під п’ятдесят, спе-
реду зовсім лисий, в чорних окулярах – ну так же приязно весь
час до мене усміхався: не дрейф, мовляв, виручим!.. І, коли виго-
лошували вирок, він ще запитав мене: "Вы довольны? Ведь мы
вам всего десять лет даем!" Як це сьогодні звучить – десять років
примусової праці! Але я був не лише задоволений, а й щасливий
по-справжньому. Бо чекав "высшей меры": не забувайте, час був
серйозний, особливо не церемонились".

Перші роки Паламарчук просидів у київській колонії. А 1948
року потрапив на Інту. В таборі перебував до 1954 року. Працював
на шахті, давав країні "угля". Спершу в забої, потім – колектором:
досліджував якість вугілля, .брав проби, пласти засікав. Тобто фа-
хівцем став справжнім, по сьогодні із шахтарями на рівних бесіду
веде. Останні роки вже на поверхні сачкував – як "заслужений зек
Радянського Союзу". То вже полегшало, і то дуже, але спочатку!..
Дмитро Паламарчук покарання відбував у Комі, яку називали ще
Українською Комі АРСР, стільки там було українців! 1 коли на
слідстві допомогло те, що він один як палець проходив по справі,
то у таборі на допомогу приходили, завжди виручали земляки. Без
них навряд чи вижив би...

Найтяжче було пристосуватися. Годували в’язнів як? А так,
щоб в’язень був "тонкий, звонкий й прозрачный". Меню? Переду-
сім тюлька – така червона, іржава, наче її з суриком перемішали.
Та й тієї негусто – грамів по двадцять. А ще баланда, де крупина
за крупиною ганяється з дрючиною. Листя, лушпиння, все, чого з
людей ніхто не їв, бо їсти його неможливо, кидалося у спільний
казан, солилося, варилося – і в’язні те вминали, аж за вухами ля-
щало! Тюленина, кашалотина, всі покидьки, і все ж воно було
смердюче – хоч святих винось! Але ніхто не кривився, не ремству-
вав, навпаки, все знищувалося з непідробним ентузіазмом, без-
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слідно! Одного разу в казані мелькнуло риб’яче око. Той, до кого
ближче воно було, миттю зорієнтувався, вихопив теє око з бурди
і, щоб не пропало добро, хутенько в рот!| "Что ни говори, а все-
таки мясо!" Потримав за лівою щокою. Нарешті не витримав –
проковтнув. Сів. "Ну как? – запитують його. – Вы ведь м’ясо
съели…» – "Да, знаєте, оно сразу как-то чувствуется". І, щоб по-
казати, як воно "чується", підносить руки, а сили не вистачає під-
няти, і руки йому зразу падають.

Насьорбається бідолашний зек отакої баланди – щось ніби й є
в животі, а ноги не держать. Іде, а його вітром хитає. Людина не
людина, скорше очмана дивна, що тільки в огород на опудало.

І на цих сталінських харчах треба норму виконувати, а шах-
тарська праця – нелегка, навіть здоровий, дужий мужик не кожний
витягне. Тож не штука, що в’язні мерли сотнями, як мухи. Дню-
вальні вранці стягали "жмуриків" до вахти, роздягали догола, бо
треба ж було звітувати за одяг. До ноги прив’язували дерев’яну
бирку з номером: щоб на тому світі не переплутали. З усіх бараків
несуть покійників, зростає купа біля вахти. Тут же вишикувались
зеки, яких женуть виконувати свій трудовий обов’язок. "Кто оста-
нется хоронить?" Люди мовчать, не виявляють бажання. "Кто
останется хоронить, получит дополнительную пайку!" Виходять
кілька охочих. Колони в’язнів крокують на зміну. Бажаючі отри-
мати додаткову пайку розшукують мотузку, примоцьовують до
ноги небіжчикові. І так, за ноги, тією самою дорогою, якою про-
марширували колони, волочать задубілі трупи. Далеко не тягли,
метрів п’ятсот – і кидали у трясовину. Могил не копали: засмокче
до вечора. І засмоктувало.

Приїхав на ОЛП (отдельнмй лагерньїй пункт) начальник ре-
жиму Козлов, повиганяли в’язнів на двір – напівживих-напівмерт-
вих. "Гражданин начальник" обійшов шеренгу, роздивився і
заходився "молитву читати": "Забудьте о том, что вы люди. Отныне
й навсегда вы враги, й к вам будет соответствующее отношение.
На милосердне рассчитывать вы не имеете никакого права". Зро-
бив театральну паузу. Люди німували, понурені і зажурені. "Од-
нако, – виявив великодушшя "гражданин начальник",– кто будет
хороше трудиться, того будем хоронить в нательном белье".

Контингент в таборі строкатий, але й одноманітний: головна
стаття 58-ма. З усіх країв, з усіх усюд – 58-ма. Хто, як, чому по-
трапив "до білих ведмедів" – про це розпитувати було не заведено:
в’язні уникали неделікатних запитань. Проте сиділи переважно з
"десяткою". Втім, дехто мав "четвертак" (двадцять п’ять років):
заслужив, значить! Навіть жарт побутував такий: "За що це тобі
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вляпали стільки?" – "А, ні за що!" – "Не темни! Ні за що десять
років дають!"

На північному вигнанні компанію Паламарчукові складали
дуже цікаві особистості. Насамперед Григорій Кочур, поет і пере-
кладач, людина енциклопедичних знань. Перекладач Юрій Лісняк,
теж згодом лауреат премії імені М.Рильського. Іван Савич
(справжнє прізвище – Лук’яненко), український поет, проживає
нині в Старобільську на Луганщині. Майбутній сценарист і , кі-
норежисер Євген Хрінюк. Олександр Гринько, тепер народний ар-
тист України. Молодий черкащанин, поет і прозаїк, автор трилогії
про Івана |Сірка, Андрій Хименко. Херсонський поет Микола Ва-
силенко. Був там ще і один Василенко – Віктор, історик мистецтва
з МГУ, поет, нащадок Григоріїя Сковороди. Грузинський прозаїк
Рамаз Кобідзе. Єгиптолог Михайло Коростовцев. Автор кінодило-
гії про В. І. Леніна і жених Світлани, доньки Й.В. Сталіна, Олексій
Каплер. Кіносценаристи з Москви Юлій Дунський і Валерій Фрід.
Список цей можна продовжити.

Не зайвим буде нагадати, що концтабори на те, власне, і ство-
рювались, щоб винищити цвіт народу – інтелігенцію. Але саме з
тих "фабрик смерті» всупереч розрахункам більшовицьких вождів
вийшла ціла плеяда митців, мислителів, письменників – людей
найвищої проби, високо ерудованих, духовних. Саме в таборі ово-
лодів Дмитро Паламарчук великою загальнолюдською культурою,
вільно став орієнтуватися в кількох європейських літературах. І
не просто орієнтуватися, читати, а й перекладати, доносити їхні
архітвори до українського читача. І найбільша в цьому заслуга –
Григорія Кочура. Вони познайомились на Інті, поступово запри-
язнилися, ділилися усім, що Бог послав. І, звичайно, декламували
один одному свої поезії. Як ми пам’ятаємо, Паламарчук писав під
впливом Сосюри. Ясна річ, висловлював своє палке захоплення
творчістю Володимира Миколайовича. Кочур нічого не відказав –
людина від природи делікатна й інтелігентна. Втім, натякнув, що
Сосюра не зовсім той поет, якого слід некритично наслідувати, що
в літературі, зокрема українській, є поети значно сильніші і само-
бутніші. І набагато вправніші. А Сосюра, як непрофесійний му-
зикант, зіграти міг то натхненно й яскраво, то блідо й невиразно,
а міг взагалі сфальшивити. Паламарчук про це й сам здогадувався
і погоджувався з Кочуром: так, Микола Зеров як майстер переви-
щує Володимира Сосюру. Ще в Харкові, на Холодній Горі, вичитав
із забороненої і вилученої звідусіль зеровської "Камени" рядок,
що забути його неможливо. Простий і прозорий: "Там левантій-
ський місяць діє чари". Прочитав і відчув душею: яка краса! яка

221



глибинна гармонія і пластика!.. Вже на Інті Кочур розкрив Пала-
марчукові очі на місце і значення Миколи Зерова, українських нео-
класиків загалом в українській літературі.

Потроху та помалу Дмитро Паламарчук переключився на пе-
реклади. То не було зрадою оригінального віршування: перекладав
він тільки те, що було "його" – за духом і за формою. І ще: жодних
підрядників, перекладав виключно з оригіналу. Навіть коли не во-
лодів мовою першотвору. Як це, запитаєте, робилося?

Як, приміром, перекладалися "Повалені сосни" Яна Райніса?
В таборі відбувало термін покарання чимало латишів – менше,
звісно, ніж українців, але достатньо, їм з рідного дому присилали
книжки, а вони їх уважно питали, перечитували, обмінювались
тими книжками. Паламарчук прислухався до них, придивлявся,
зрештою запитав, що означають оці слова і ці. латиші пересвідчи-
лися, що не з дурного дива цікавиться чоловік, і порадили звер-
нути увагу на "Повалені сосни": вірш написано після поразки
революції 1905 року, він багато в чому співзвучний умонастроям
сучасним. Так і народився той переклад.

Чому перекладено було "Якщо" Редьярда Кіплінга, либонь, по-
яснювати не треба. Перекладалося, лежачи на нарах, у бараці. А
Михайло Іванович Хорунжий, батько письменника Юрія Хорун-
жого, педагог, людина славна й освічена, "контролював" процес
"мовного перевдягання" Кіплінгової поезії в українські шати:
схвалював, бракував, радив.

Проте найкраще працювалося над перекладами в тюрмі та ще
в карцері: самотньо, тихо. "І не тільки це, – посміхається Дмитро
Паламарчук. – Обстановка надихала! Є у мене такий переклад з
білоруської – вірш Максима Танка "Сон над Німаном". Я хутко з
ним, пам’ятаю, упорався: три ночі ночував в ізоляторі (вдень же
на роботу ганяли) – і за три ночі добив... Цей вірш і Микола Бажан
переклав. Проте коли через багато років відбирали переклади до
антології "Білоруська радянська поезія", то відібрали чомусь мій.
Напевне, "тому"... А от Адама Асника взявся перекладати вже на
Україні, після звільнення".

Щодо студіювання чужих мов, знайомства з чужоземними
культурами табір надавав можливості найширші, адже якого там
тільки люду не сиділо! Французької мови, скажімо, Паламарчук
вчився у колишнього німецького посла в Італії. Його заарештували
на європейському півдні, в Римі, а привезли на північ Європи. Хоча
– що то за Європа була, Інта – справжнісінька Азія! Прізвище мав
посол знамените: Валенштейн. Так, з того роду, потомок генералі-
симуса і князя Священної імперії, про котрого Фрідріх Шіллер на-
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писав свою драматичну трилогію. А мови англійської Паламарчука
вчив онук Миколи Терещенка, цукрозаводчика і мецената.

Немає такої нації, якої б там, у ГУЛАГу, не було. Німці й ко-
рейці, естонці й японці, поляки та євреї, вірмени й литовці. А най-
більше нашого брата, українців. То був строкатий, многоликий
Вавилон. Селяни, робітники, вчені, філологи, інженери – і всі
матом різали, як злодії чи блатняки, по-російському, звичайно.
Хіба що Кочур ніяк не міг поганого слова вимовити. Лише одного
разу – допекли – сказав, як через прірву стрибнув. Погодьтеся, в
отакій мовній атмосфері вухо є надзвичайно чутливе на вишукану,
"інтелігентську" поезію. В таборі з-під пера Паламарчукового
з’явився вився вірш "Марячи перекладом "Баллады" Б.Пастер-
нака". Я запитав, чи існує такий переклад: щось він мені не потра-
пив на очі.

– Цієї "Баллады" я так і не подужав, – відказує Дмитро Хомо-
вич.– Злякала неймовірна майстерність Пастернака. Як я приди-
вився, як я вчитався – ну, несила цього віддати! Не тільки
адекватно, а й близько – неможливо. А коли не відтворювати цього
– нащо й перекладати? "Ледоход", "Плачущий сад" – це чаклун-
ство якесь, а не вірші! Подумайте, ким треба бути, щоб таке ви-
творити, отак почути? Це таке, що неспромога передати словами,
– можна лише відчути:

Он солнцем давится взаглот
И тащит зту ношу по мху.
Он шлепает ее об лед
И рвет, как розовую семгу.
Капель до половини дня,
Потом, морозом землю скомкав,
Гремит плавучих льдин резня
И поножовщина обломков.
И ни души. Один лишь хрип,
Тоскливый лязг, й стук ножовий,
И сталкивающихся глыб
Скрежещущие пережевы.

"Сталкивающихся глыб скрежещущие пережевы" – чудо! Па-
стернак у засобах російської мови знайшов таке, чого нема в жод-
ній іншій мові. Тож| відтворити це – годі!

Якщо світ – це Божий сад, то людські мови в ньому – як де-
рева. І кожне дарує плоди своєї породи: свій смак, свій аромат, свій
колір. В українській мові також є свої переваги: наприклад, ней-
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мовірна влучність і стислість вислову. "Нізчимний борщ" або
"яблуко надзелень" – спробуйте на іншу, ту ж російську, перекла-
сти! Не вийде. Або: звичайнісінька "олія". "Постное" чи "расти-
тельное масло" – не те. Або: "лій". "Животный жир"? Дуже далеко.

От я й кажу: може, подібні слівця, зокрема нам, українцям, і пе-
рекладати не варто, а просто брати і переносити "живцем"? Росій-
ське "особняк"– ну як його віддаси? "Окремий будинок"? А чому
не "особняк"? Невже не зрозуміло? Є ж у нас "осібна камера"...

– Микола Лукаш ніколи не зупинявся перед прямими запози-
ченнями. "Ваньку валять" – будь ласка, "валяти ваньку". Чим по-
гано? "Є у нашім магазині черевички на резині" – це зовсім не
тому, що Микола Олексійович не знав слова "гума", лише для того,
щоб передати колорит зрусифікованого міста. "Морожене" замість
усталеного "морозива" – прошу! Мова Лукашеві як молотарка: що
хоч туди жбурляй, вона все поспіль перемолотить і перевіє. І ви-
дасть чисте, добірне зерно.

Це я вже Паламарчука переконую, і він погоджується.
– Нахапатися українських слів можна – з тих же словників.

Можна засвоїти українську граматику, – говорить Дмитро Хомо-
вич. – Але народної мови не вивчиш у Києві. Дух мови можна
всмоктати хіба з молоком матері. Матері-украінки і матері-
України.

А думка його лине в табірні, каторжні роки.
– У Пабло Неруди є "Пісня любові до Сталінграда": шістнад-

цять однакових рим! Отож винайшла людина! Це і привабило
мене, коли доп’яв оту "Пісню..." якось і прочитав. Була роботка, я
тобі скажу! Кілька місяців ходив мов несамовитий, добирав оті
рими. А записувати ж можна було тільки в ночі, коли всі позаси-
нають: папір же потрібний і олівець. Навколо крекчуть, стогнуть,
хропуть, псують повітря: що ти хочеш – вимучений, вироблений
люд. Лампочка десь угорі аж під стелею, а я з головою накрився,
вишукую рими оті кляті. А їх же й багацько треба, точних, одна-
кових! Записую – і боюсь, як ніколи, що наскочить якась проява.
1 наврочив! Домучую вже останню строфу – і що ти думаєш? Чорт
приніс його, наглядача, серед ночі: "Чем занимаемся?" Витрусив,
поганець, забрав оту "Пісню любові" – і з кінцями. Останню
строфу доробляв! І хоч як просив, благав його – не повернув. І що
більше я його упрошував, то більше він з мене знущався. Може
думав, щось тут не те? Чи навмисне шкодив – були й такі. Не знаю.
Та не зміг я того, що переклав, відновити. По сьогоднішній день.
Як відрізало! Такий уда по психіці, стрес, як нині кажуть. І про-
пала моя "Любов до Стілінграда"...
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Книжки потрапляли в табір усякими, здебільшого непростими,
шляхами. Спершу взагалі не дозволяли, забороняли одержувати
книжки з Батьківщини. Потім режим пом’якшився, дозволили:
нехай присилають! Але книжки, що їх надсилали офіційно, закон-
ним, мовляв, порядком, необхідно було здавати я бібліотеку КВЧ
(культурно-виховна частина). Тому здобувати їх старалися "неза-
конно", через "вільних", яких задобрювали, віддавали їм усе, що
тільки можна було віддати, – і "вольняшки" дещо приносили, до-
бували в міських книгарнях і книгозбірнях. Деякі твори, що при-
пали до душі, в’язні переписували від руки – до того ж
багатократно. Роберта Бернса, приміром, у перекладі Маршака.

І навіть Бернса вилучали, дозолив комусь і веселий шотлан-
дець. Отож переховували, займалися конспірацією. Брали, наприк-
лад, виданий естонською чи литовською мовою "Краткий курс
истории ВКП(б)", нишком вставляли туди книжки англо- чи ні-
мецькомовні – і так оправляли. Ну, і коли "начальники" робили
"шмон" (а "шмони", себто труси, робили регулярно), бачить охо-
рона, що книжка "наша", і не чіпає. Вони ж не були поліглотами,
"академієв", мовляв Василь Іванович Чапаєв, не проходили, курсів
іноземної мови не кінчали. Навчені лихом, метиковані в’язні всіх
"закордонців" підряд горнули в "Краткий курс" чи в "Вопросм ле-
нинизма" Й.В. Сталіна. Впливало! Наглядачі торкалися побожно
цих книжок і з повагою клали назад, на дерев’яні нари: "Во чу-
хонцы! Даже Генералиссимуса тискают стишками!"

Зайва річ нагадувати, що книжкові операції переважно зами-
кались на Кочурові. Григорій Порфирович без книжки, без друко-
ваного слова не міг і години прожити. Все поперечитував, все
повиписував, все охопив –і те, і що було на обліку в табірній біб-
ліотеці, і те, що таємно арештанти переховували, і те, що началь-
ство мало, але не читало. Книжки йому приносили, присилали,
тягали безперервно, весь час. Власне, як і тепер.

Отак і набирався розуму: добув книженя – і простудіював десь
відлюдді. А коли сподобалось дуже, то й переклав, особливо не
розголошуючи. Це Кочур напоумив Паламарчука витлумачити
Байронову "Поразку Сеннахеріба". Він колись почув зеровський
переклад і запам’ятав твердо тільки перший рядок: "Ассирієць
упав, ніби вовк до кошар". Решта з пам’я зітерлася. Чемний Пала-
марчук завагався: "То як же?.. Це ж Миколи Костьовича пере-
клад!.." А Кочур йому рішуче: "Кажу, беріться! І саме тому, що
Миколи Костьовича Зерова, поета і перекладача, не воскресити
вашою скромністю! А так – бодай один його рядок лишиться
людям". Пізніше, в Києві, знайшовся і оригінал перекладу, вико-
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наний Зеровим на Соловках. Тоді ж, на Інті, з’явився на світ пере-
клад Дмитра Паламарчука – з першим зеровським рядком. А воно
ж як буває? Слово за слово нижеться, в’яжеться. Головне – роз-
почати, а розпочавши – не кинути.

– Переклад – назагал марудна справа, – зізнається Дмитро Хо-
мович. – Марудна і довготривала. Інколи доводиться місяцями хо-
дити довкола однісінького віршика. Допоки він, чужий, не стане
своїм, не зазвучить у тобі, як рідний. Зразу, на жаль, це ніколи не
виходить: не таланить; зловити єдино необхідне слово зразу. Але,
коли знайдеш, коли зловиш його, радість огортає, наче ти справді
той вірш сам написав! Втім, чому "наче» Таки цією, твоєю, мовою
ти ж його витворив, не хто-небудь! Тобто може народитися кілька
разів – спершу в оригіналі, як першотвір, потім у літературі вже
іншомовній, точніше – в кількох літературах. Був би хист!

На Інті Григорій Кочур написав "табірні терцини" і присвятив
їх Паламарчукові. Цей вірш так і зветься: "Перекладач".

Отак і будеш у чужім труді ти
Своє шукати. Ніби одержимий,
Або чужою радістю радіти.

Або страждати болями чужими...
Віддавши серце світовим вражінням,
Мов квіти, рвати чужинецькі рими,

Гасаючи по терені чужиннім,
А потім до знемоги чаклувати,
Важким, виснажуючим ворожінням

До себе навертаючи слова ті,
Як в ліс, ведучи їх в незвичну мову.
То врубуючи корінь вузлуватий,

То стелючи стежину килимову,
Убори даючи дорогоцінні,
Вишукуючи до лиця обнову:

Ходу сталеву – Дантовій терцині,
Примхливий крок – Шекспіровим сонетам...
Працю над Шекспіром інспірував той самий непогамовний і

невситимий Григорій Кочур. Він звернувся до родичів, які наді-
слали йому білінгву: шекспірівський оригінал – і паралельно ро-
сійські переклади Модеста Чайковського, брата Петра Ілліча

226



Чайковського. Переклади не геніальні, на відміну від музики стар-
шого брата, проте стали у пригоді. Кочур засадив Паламарчука за
вивчення і порівняння. Останній, як людина честолюбива і тем-
пераментна (проникливий Кочур на це й розраховував), захопився
по-справжньому, і потроху та помалу "процес пішов". Було цілко-
вито ясно, що це – не на один рік. Вжили, таким чином, запобіж-
них заходів: передусім білінгву переплели в "Краткий курс
истории ВКП(б)". Щоправда, при цьому трохи обрізали Шекспіра,
бо партійний мундир виявився "не по плечу" великому Вільяму.
Хоч і зрушилась робота, проте просувалася поволі: на Інті пере-
кладено було менше третини всіх сонетів, а їх разом у Шекспіра –
154. Решту докінчено було вже в Україні.

Запитаєте, що тримало на світі, що наснажувало за таких ней-
мовірних умов на творчість, на подвижництво: адже ніхто не тільки
не збирався ті перреклади належно поціновувати, навпаки, за них
могли покарати. Багато що підтримувало і надихало. Ну, хоча б оці,
власноручно переписані, вкарбовані в серце слова Шевченка:

Благословенная в женах,
Святая, праведная Мати
Святого Сина на землі,
Не дай в неволі пропадати,
Летючі літа марне тратить,
Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!

– Оце завжди було моє кредо: "Благословенная в женах. Свя-
тая, праведная Мати..." Господи, як же воно написано! Ліпших
слів не добереш, скільки б не шукав, – немає! Відомо: вступ до
поеми "Неофіти". З наукового погляду воно правильно, так. Але я
назвав це "Молитва", переписав рукою власною, носив постійно
при собі і, коли мені важко було, чи зле, чи страшно, це проказу-
вав. І коли не відав, як жити далі, і коли не знав, що і як писати, –
завжди згадував, перечитував 1 повторював усе життя. І мені лег-
шало, Шевченко допомагав. І я, нікчемний, долучався до його ве-
ликої душі. Погляньте: він народився 14-го року – і я народився
14-го року; його в тридцять з чимось заарештували – і мене в тому
ж віці; він все-таки повернувся на Батьківщину – і я повернувся...
І хто знає, може, якби склалося інакше, то і з нас би вийшли люди.
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Але щось же і я старався робити – не так, як хотілось би... Що ж,
як уже сталося...

Під безпосереднім впливом Тараса Шевченка в таборі з’яви-
лися й "Осії. Глава XIV (закінчення)". Саме написалося, а вже як
– не мені судити. Я подумав, що вірш геніальний, проте фіналу не
вистачає, заключних строф... А ще хочу вам дочитати оце:

Ридаю!
Молю ридаючи: пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово племенем взялось,
Щоб людям серце розтопило,
І на Украйну понеслось,
І на Україні святилось
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини. Амінь.

І ще я помітив: ті, хто відбув оте жахливе покарання, хто зумів,
усупереч всьому, вижити в таборах нищення, ті волею Божою довго
на світі затримуються. і трудяться несамовито – не лише за себе.

В таборі начебто і не забороняли писати поезії, проте й не доз-
воляли. Вважалося, що писання поезій – то якась небезпека для
державного ладу Цього, ні, вголос не говорилося, але думалося. І
тому з поезіями автор наш мусив критися, ховав їх од лихого ока
як міг. Шевченко виготовив І на засланні "захалявну книжку". Па-
ламарчук зробив книжечку : тоненьку, бо це ховалось навіть не за
халявою, звідти б неодмінно витрусили, а між устілками, в чоботі.
Через що на мініатюрній книжечці досі темніють плями – чи то
брудного поту, чи то іржавої болотяної води: в тундрі, відомо,
іншої води не водиться. Побоювання зовсім не були марними. В
різні способи, але вірші поширювалися між в’язнями. А значить,
рано чи пізно доходили до табірного "кума". Починались пошуки:
хто автор? як посмів? Люди, спасибі їм, не продавали, не виказу-
вали. Наприклад, користувався успіхом серед інтинських зеків
сонет "Стояки". Вони його переписували, завчали, навіть співали
тайкома. Послухаємо:

Страшним видінням ставши ув очах,
Не стояки вп’ялися і не в стелю,
А ми, в глухім знімівши підземеллю,
Тримаємо Росію на плечах.
Зацікавив цей вірш табірне начальство. Шукали, допитувались
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– не знайшли. Загалом Паламарчукові на порядних людей тала-
нило... Надійшла з родини сумна звістка: помер брат-близнюк
Гриць. Написав Дмитро щемливого вірша, подумав-повагався та
й послав листом через цензуру. Що категорично заборонялося. І
зважте: на листування існував ліміт – два листи на рік. Не більше.
І, якби цей вчинок не викликав захоплення, отут би Паламарчук і
забідував: могли б геть позбавити права листуватися. А цензором
була Слініна, дружина олпівського начальника. Вона, безперечно,
прочитала той вірш, поміркувала і прийшла до Ординця Олек-
сандра. Був такий композитор, з Харкова родом. Теж відбував тер-
мін на Інті, керуючи художньою самодіяльністю.

– Що за один – Паламарчук? – запитує Слініна.
– Мій приятель, – відказує Ординець.
– А де він?
– Як "де"? На роботі.
– Так от, перекажіть йому – хай пише стільки листів, скільки схоче!
Той же Олександр Ординець на слова "Сонета полярної ночі"

скомпонував музику. Вийшла пісня, що її підхопили, заспівали
арештанти – як народну. Бо мало хто відав, а хто відав – мовчав,
що пісня має живого творця, теж ув’язненого. Але один з тих, що
не випадково терлися біля Ординця, переписуючи йому ноти, заніс
крамольний текст оперуповноваженому Кобцеві. Той викликав
зека Паламарчука. Відбулася незвичайна розмова "за зачиненими
дверима".

– Ви, значить, пишете вірші?
– Так.
– Які?
– Всякі. Які на душу ляжуть. Писав, пишу і писатиму.
– Навіть так? – Кобець помовчав. – Добре. Я теж люблю вірші.

Надто українські.
І напам’ять прочитав співомовку Степана Руданського, далі ще

одну. Запитав, як Паламарчукові живеться у таборі: чи немає при-
крощів якихось, чи переслідує хто, бува?

– Байдуже.
Кобець іще помовчав, перевіряючи себе і в’язня. Тоді якісь па-

пірці добуває з шухляди. Простягає: "Сонет полярної ночі".
– Це ви писали?
– Я.
– Не відмовляєтесь?
– Ні.
Оперуповноважений Кобець подивився пильно зеку в очі і

мовив:
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– Що ж, писати – пишіть. Хоча це у нас і не схвалюється. Але
знайте, кому показувати. Люди різні бувають... Я цих слів вам не
казав. Розумієте?

– Розумію.
Кобець віддав ті папірці Паламарчукові, потис йому руку – і

вони розійшлись. Так ніби й не було нічого.
– Минуло десь років із десять. Проводжав я в Ірпені Бориса

Дмитровича Антоненка-Давидовича і побачив: на другому кінці
перону стоїть колишній оперуповноважений Кобець. Звісно, по-
старів, але пізнати можна було. Тим паче що я його ніколи й не за-
бував. Стояв Кобець не сам, біля нього якісь люди. "Мабуть,
проводжає когось", – подумав я собі. І чекав нетерпляче, коли ру-
шить електричка, щоб підійти до нього і подякувати: навіть за тих
нелюдських умов він залишився порядною, шляхетною людиною.
Хоча невідомо – чи за це можна дякувати? Але підійшла елек-
тричка – і Кобець заскочив у вагон. Отака несподіванка. То не він,
а його, виявляється, проводжали друзі. Вже я Кобця не бачив
більше. А шкода. Хотілося б пригадати, порозмовляти про все –
уже на волі...

Після табору Дмитро Паламарчук зостався на Інті, але як
"вольняшка". З Кочу ром удвох збудували собі хатинку в шахтарсь-
кому селищі та й жили, працювали і перекладали. Раділи з того,
що дістали можливість нормально читати, передплачувати газети
і журнали, спілкуватися з родичами. Коли чутка: ніби пускають
"таких" і на рідну Україну. Поїхали. Кинулись у Київ. В Києві осе-
литись не дозволили. Та й не вільно: купити хату не можна, бо не
прописаний; прописатися не можна, бо не працюєш; працювати
не беруть, бо житлоплощі немає і знов-таки не прописаний. За-
мкнене коло.

Кочур нарешті знайшов пристановище в Ірпені. Паламарчук осе-
лився в Богуславі, у жінчиних батьків. Аж тут готується в "Дніпрі"
томик Юліана Тувіма. Григорій Порфирович мав відношення до роз-
поділу перекладів, запропонував і Паламарчукові: "Може, спробуєте?"
Спробував. Редагував книгу Григорій Кочур і Максим Рильський.
Останній ще і ще раз прочитав поезію про горбаня, похитав головою,
читаючи: "Який страшний вірш!" тоді й запитує Кочура:

– Хто цей Паламарчук?
– Зі мною був "там", на Півночі.
– Треба йому більше дати, хай перекладе. Почувається пере-

кладацький талант.
– Та як же він перекладе, – каже Кочур, – коли він і цей пере-

клад в автобусі робив!
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– Як це в автобусі?
– Та він мешкає фактично в автобусі.
– А взагалі де?
– Приймакує в Богуславі.
Максим Тадейович посміхнувся хитро:
– То я депутат чи ні? До того ж є в Києві голова міськвикон-

кому – Давидов. Я колись йому прислужився, – повинен же він чи-
мось мені компенсувати...

Знайшов вільну годину, звернувся до всемогутнього Давидова,
ще до когось у Верховній Раді – і все вирішилось якнайкраще. Па-
ламарчука прописали негайно, втім, не в Києві, а в Ірпені. Таким
чином, Рильський не лише благословив, а й влаштував Дмитра Па-
ламарчука в літературу. І почалося нове життя – письменницьке.

За ці роки Дмитро Паламарчук, окрім Шекспірових сонетів,
наперекладав цілу бібліотеку. Зробив окрему збірку Джорджа-Гор-
дона Байрона. Переклав лірику Рабіндраната Тагора. З російської
– вірші Олександра. Блока, Валерія Брюсова, Сергія Єсеніна, Ми-
хайла Луконіна. З білорусь¬кої – поезії Максима Богдановича,
Янки Купали, Якуба Коласа, Максима Танка, Володимира Ду-
бовки, Геннадзя Буравкіна, Олексія Русецького. З польської –
Адама Міцкевича, Адама Асника, Юліана Тувіма. З чеської –
Франю Шрамека, Ярослава Врхліцького. Із словацької – Яна
Ботто. Із серболужицької – Якуба Барт-Цішинського. З німецької
– Йоганнеса Бехера. З французької – П’єра Ронсара, Леконта де
Ліля, Бодлера, Ередіа. З Італійської – Джакомо Леопарді, Джозує
Кардуччі, Франческо Петрарку. Переклав п’єси Вільяма Шекспіра
"Король Генріх IV (частини І і II)" та "Король Джон". Був титуль-
ним редактором другого тому Шекспірового шеститомника.
Тільки для цього видання відрецензував шістнадцять п’єс. Загалом
рецензування і редагування – то вельми яскрава сторінка в творчій
діяльності Паламарчука. Неабиякий шматок життя пішов на прозу.
Безумовно, це забрало енергію, яка призначалась передусім на по-
езію, зате дозволило фізично проіснувати всі ці непрості роки за-
стою й активного нищення української культури. Прозовий
доробок Дмитра Паламарчука теж солідний: "Двадцять тисяч льє
під водою" Жуля Берна, "Війна світів" та "Острів доктора Моро"
Герберта Уелса, "Виховання почуттів" і "Саламбо" Густава Фло-
бера, "Пермський монастир" Стендаля, "Дорога в нікуди" Франсуа
Моріака, тетралогія "Сучасна історія" та "Боги жадають" Анатоля
Франса, "Втрачені Ілюзії" (у співавторстві з В. Шовкуном), "Си-
лует жінки", "Пишнота і злидні куртизанок" Бальзака...

1990 року Паламарчуку Дмитрові Хомовичу присуджено було
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премію Імені Максима Рильського за кращий художній переклад
творів світової літератури. Що ж, цілком заслужено і справедливо!

Та повернімось на три десятиліття назад. В Ірпені, саме пус-
каючи коріння. Паламарчук в Будинку творчості уздрів Володи-
мира Сосюру. Наважився, підступив до нього. Володимир
Миколайович не зразу, але признав і зрадів. Викликав машину –
поїхали. Дорогою Дмитро Паламарчук і каже:

– А вам нічого ці рядки не нагадують?
І починає "шпарити" передвоєнну Сосюрину поему (цитував,

поза сумнівом, з пам’яті, бо сам блокнот пропав десь у тих парти-
занських лісах):

Усі бездари, що обсіли
Смачний літфондівський пиріг,
Хто лиш в уяві має крила,
А сам блукає без доріг
У хащах шкурництва й холуйства, –
Я знаю, любий друг, таких:
Уста їх повні алілуйства,
А в серці – вітер, холод, сніг...
У них девіз: хапай уміло.
Своя сорочка ближче к тілу!

Часом у Сосюри таке проривалось, що іншим і на думку не
спадало. Вислухав Володимир Миколайович забуті строфи і щиро
здивувався:

– Невже моє? – І тут до нього дійшло: – Ой, і це ви все тримали
в голові? Весь цей час?

І заплакав, розчулений. Заспокоївся нарешті Володимир Ми-
колайович І питає:

– А ви, може, й самі пишете вірші?
Він уже й забув, що давно колись в Одесі благодушно хвалив

молодого поета, сорочку йому дарував свою.
– А пишу.
– Прочитайте, будь ласка!
Дмитро Паламарчук прочитав – з табірного циклу. І знов у Во-

лодимира Миколайовича сльози на очах:
– Ой! Та це ж справжня поезія!.. Кажете, вас "сосюринцем"

звуть? Який же ви "сосюринець"? Ви – Паламарчук! Оце тільки,
щоб ви знали, й залишиться! А все, що ми тут понаписували, за
що нам ордени давали, змете вітер...

І подарував тоді машинопис недрукованої поеми "Мазепа". І

232



напис накреслив зворушливий: "З любов’ю за любов!"
– Коли мене випустили, – розповідає Дмитро Хомович, – я пе-

рестав писати... Знаєш, як відрізало... Чому? Ні, яка, до лиха, пси-
хологія творчості!.. Треба було хату ліпити, бо ніде жити. Сюди,
на Україну, не пускали. Далі тут облаштовувався. А родину году-
вати –: необхідно. В таборі цей клопіт не був чинний, а на волі...
На якийсь час моє віршування припинилось, присохло.

Я не пристаю до приниження психології творчості. Ось при-
клад, що у нас перед очима: Григорій Кочур. На Інті писав вірші,
добре писав. "Інтинський зошит" – чудова збірка. І маємо: приїхав
на Україну – жодного рядка – свого. Яка причина? Не позбувся ж
Григорій Порфирович ані хисту, ані вміння: он як перекладає! І це
ж випадок не поодинокий: справжня поезія і проза творилися в
концтаборах, за умовив, кажучи м’яко, несприятливих, диких. А
може, справа у тих умовинах? Поезія потребує підсиленого емо-
ційного напруження – жорстокі, неприродні обставини викре-
шують з душі іскри обурення, розпачу, гніву, сподівання.

– Вірші "там" писалися знічев’я, з нічого народжувалися, – по-
годжується Дмитро Паламарчук. – Хоча – ні, народжувались з не-
обхідності. І якби мене зловили з деякими – що ж, "намотали" б
новий строк. Додали б ще з п’ять чи десять років, залежно від си-
туації й самопочуття керівництва. Навіть патріотичні (в значенні
"вірнопідданські") вірші "там" писати було ризиковане. У началь-
ства довіри вони не викликали: "Знаєм мы ваш патриотизм бан-
деровский!" А втім – цур йому та пек! Добре пам’ятається довше,
погане швидше вилітає з голови. Я вже й забув багато чого, – не
хочеться й випорпувати з пам’яті...

Гаразд, не будемо копатися в прикрощах, проте забувати не
слід: протягом кількох десятиліть, повністю пожертвуваних пере-
кладацтву, лише вряди-годи брався Дмитро Паламарчук за перо,
щоб занотувати "власний" вірш, "свою" поезію. Все одмінилося з
настанням "перебудови". Утопічний задум – оновити імперію з
допомогою кадрових перестановок нагорі. Подальше зубожіння і
пробудження широких верств населення. Серпневий путч у сто-
лиці Радянського Союзу. Проголошення незалежної Української
держави. Суперечності і гримаси посткомуністичного суспільства.
Муза Дмитра Паламарчука по-молодому відгукується на проблеми
і події суперечливої епохи, не гребуючи "непоетичними" темами
і засобами.

– Нині, коли ніхто нічого не забороняє, хлопці такого понапи-
сували – наче спеціально, щоб ніхто нічого не второпав. Є таке за-
кручене, таке мудре, стільки ерудиції автор демонструє – а вчитати
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його неможливо. А є вірш без надмірних мудрощів написаний,
простенький – а хвилює, зачіпає за живе. От мені таке до вподоби:
прочитав – а воно тебе гарапником обпекло. Так болить! Сьогодні
би, мабуть, трохи розгледітись, поміркувати. Є поети: новатор,
авангардист, а читає – ніби на зуб таргана поклали розчавленого.
Є інші: мову знає, рядок вправний, а ліризму, поетичної сили бра-
кує. Читаєш – очима, до серця не доходить. А он – цікавий поет,
винахідливий, тонкий – а щось мені коле в ніс.

Багато з’явилося нових книжок, молодих поетів. Є різні серед
них: талановиті і не вельми, освічені і зовсім темні, всілякі. Та-
лант, хист – безперечно! Але не завадить ще й "сільраду" на плечах
добрячу мати. Бо коли "сільрада" не працює чи на перерві, то...

Написане попередниками, тими ж соцреалістами, – його не
варто викидати на смітник, як дехто закликає. Не випадає вики-
дати все – тільки тому, що воно "старе". Не можна все "нове" ого-
лошувати новаторським. Такого не буває, щоб тільки новації
існували, самий авангардизм, а решта не мала права на існування.
Перед літературою виникає загроза того, що вона обернеться на
хімічні формули, на знаки, котрі нікого не хвилюють і не рятують.
Індивідуально треба підходити.

Мені здається, небезпечною є оця мода: копіювати, насліду-
вати. Бо всяке наслідування означає плентання позаду. То ми ви-
ключно від Росії брали, тепер під Заходу берем, насамперед від
Америки. Але в такий спосіб перетворюємось на вічно вторинних.
Що – так і будемо задніх пасти? Невже у нас не знайдеться здібних
людей, які б заволіли випередити і Росію, і Захід? Ми ж досі пе-
ремелюємо те, що було колись модним не у нас. Цілковитий
морок, темна вода во облацех! Я люблю поетів, які ростуть самі
із себе, які говорять те, чого до них не говорили. Що не кажіть, а
українська мова емоційніша за інші. До того ж російська поезія
напрацювала вже коли не штампи, то стереотипи – поетичні заго-
товки: їх можна комбінувати, переставляти і сяк і так, перевертати
догори ногами – і воно виходить вірш, доволі вправний. А укра-
їнська поезія, українська мова подібних штампів не виробили, не
встигли. Я не стверджую, що це добре, бо це й погано, якщо бути
відвертим. Зате у нас поет змушений конструювати, винаходити
кож¬ний рядок 1 кожну строфу. А це значно цікавіше і почесніше.

Ми сидимо в його Ірпіському затишному будиночку, в кабінеті,
заставленому полицями І стелажами, що вгинаються від книг. На
стіні – олійна "Інтинська весна", – картину Дмитро Хомович нама-
лював ще "там", щойно звільнившися. На полотні – покручені бе-
різки, а за вікном гудуть щоглові сосни. Верхів’ям, наче полум’я,
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стрибає руда білка. Ех ви сосни мої!.. Не вперше ми обговорюємо
одну й ту саму тему: публікувати чи не публікувати? Якщо не дру-
кувати, то навіщо це писалося? Паламарчук терпляче пояснює:

– Для чого це писалося? Не скажу, приходило саме, спадало,
наче дощ із хмари. Але знаю, для кого писалося. Для людей, зви-
чайно. Люди й читали. Так, писалося в надії, що дійде колись до
людей... Можливо, цим моя поезія і цінна: нехай непоказна, нехай
немає в ній особливих відкриттів, але вона – не на замовлення, а
з обов’язку. Яке не є, але воно моє. Нещирого в мене жодного
слова не знайдете.– Як думав, так і писав. Я доброхіть на себе взяв
хреста. Ніхто не силував мене, ніхто пугою не гнав у волинські
ліси. То була потреба доби. Так міцно все забетоновано, здавалось,
на віки. Але вибухнула війна, розвалило стіни, розтрощило мури
– і ми рушили пробоєм, навпростець. Але виставляти свої страж-
дання, вимагати якоїсь відплати – це не тільки безтактно, а й не-
безпечно.

Я переконую Дмитра Паламарчука – довго, нудно, наполегливо.
Адже йдеться про те, щоб заповнити досі невідому, втрачену, роз-
топтану главу нашої літератури. Мовиться про табірну поезію, якої
мало, поки що невідповідне мало з’явилося в друкові. На деякі за-
гублені сторінки вже й сподіватися годі: мабуть, ніколи не прочи-
таємо віршів, написаних в ув’язненні Євгеном Плужником чи
Миколою Зеровим. Щоправда, останнім часом зрушення сталися.
Виходить редагований Юрієм Хорунжим часопис "Зона". Вийшла
збірка Івана Савича "Крізь полярні завої", "Інтинський зошит" Гри-
горія Кочура вийшов, з’явилися "Хресна дорога" Івана Гнатюка і
розділ "Трагічне покоління" в його збірці "Нове літочислення".

Мова переключається на питання загальнополітичні.
–Україна великодержавникам ногу підставила сильно, через

що і ненавидять її. Але дороги назад немає. Так людям імперія
впеклась у печінки, що не хочуть вони, щоб верталось минуле. А
головне наше нещастя – то наша їдня. Наша біда – в нашій розпо-
рошеності. Отаманщина – ось першопричина поразки визвольних
змагань 1918–1920 років. І під цю пору ненабагато мудріші стали.
Це суто українське: аби мені добре було. А десь там когось кат-
руплять – ну і нехай собі! Не з мене шкуру деруть!

Поет визначається не лише тим, що він написав, а й тим, чого
він не написав. Франце Прешерн, словенський класик, залишив
по собі одну-одненьку збірочку. Але гам немає випадкового чи
зайвого рядка – ані однісінького. Тарас Шевченко, зрештою, теж
автор однієї книги, але ця книга – "Кобзар". Отже, суть не в кіль-
кості, не в уславленості.
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– Я побоююсь, що вірші мої не відповідають сучасному ста-
нові української поезії, – наводить останній аргумент Дмитро Хо-
мович. – У мене гасло таке: або добре – або ніяк. Що б я не робив
– ручку до лопати чи сонет італійський. Такий у мене батько був,
так він мене навчив. І так я намагався все життя прожити. Я і в та-
борі так робив: по-хазяйському, щоб не було встидно.

Так, він все намагається робити якнайкраще. Якщо вже лю-
бить, то від щирого серця, якщо ненавидить, то на всю силу душі.

– Годиться розрізняти, що писалося тоді, а що пишеться тепер,
– не здається Паламарчук. – Воно ніби в одній ціні, а насправді ж
не так, зовсім не так!

Я не вступаю в суперечку, але розумію: він "дозрів". Висту-
паючи на своєму літературному вечорі в Ірпені, Дмитро Пала-
мар¬чук попередив:

– Якщо ви гадаєте, що буде щось ліричне, замилуване, про ко-
хання і природу, – не ждіть цього. Моя поезія – поезія скорботи,
болю і непокори.

Непогане самовизначення. Втім, поетичний світ Дмитра Па-
ламарчука значно ширший, багатший, об’ємніший. Як і належить
непідробній поезії: вона людяна й відкрита, в ній знаходимо і роз-
пуку, і лагідність, і крицю, і шовк.

– Я коли б видавав свої поезії, то запровадив би два розділи –
посейбічний І потойбічний. і назвав би їх: " Голос із цього світу"
і "Голос із того світу". Ми ж на тому світі побували, проте – ви-
жили. І досі, хоч як це не дивно, живемо.

Він курить сигарету за сигаретою. Нервово покусує мундштук.
Думає. Тоді мовить:

– Оце як виб’юся з колотнечі – повернусь до Петрарки й Ере-
діа. Після недотесаних віршів – візьмуся за справжню поезію.

Дмитро Паламарчук запалює нову сигарету і додає:
– Не дні – години в нас уже пораховані. Треба сидіти і працю-

вати, Працювати, працювати. Може, встигнемо народові повер-
нути свій борг. Бодай часточку якусь невеличку.
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СТУС 
ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ

український поет, перекладач, прозаїк, 
літературознавець, правозахисник.

Дата народження: 6 січня 1938 року
Місце народження: с. Рахнівка, 
Гайсинського району, Вінницької області
Дата смерті: 4 вересня 1985 року
Місце смерті: виправна колонія біля с. Кучино, 
Пермської області
Національність: українець
Громадянство: Україна
Мова творів: українська
Рід діяльності: поет, перекладач, прозаїк, 
літературознавець, правозахисник
Жанр: поезія

Перебував в Ірпені
в гостях у Г. Кочура

КОРОТКІ БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА ТВОРЧІСТЬ

Біографія
Народився в селянській родині, був четвертою дитиною в ро-

дині. У 1939 році батьки – Семен Дем’янович та Ірина Яківна –
переселилися в місто Сталіно (нині Донецьк), аби уникнути при-
мусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних
заводів. Ще через рік (1940) батьки забрали туди своїх дітей.

У 1944–54 рр. Василь навчався у донецькій міській середній
школі № 265 і закінчив її зі срібною медаллю. Василь вступив на
історико-літературний факультет педагогічного інституту міста
Сталіно. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працю-
вав у бібліотеці. У студентські роки Стус разом з Олегом Орачем,
Володимиром Міщенком, Анатолієм Лазаренком, Василем Захар-
ченком, Василем Голобородьком був членом літературного об’єд-
нання «Обрій».

Закінчивши 1959 року навчання з червоним дипломом, три мі-
сяці працював учителем української мови й літератури в селі Та-
ужне Кіровоградської області, після чого два роки служив в армії
на Уралі. Під час навчання і служби став писати вірші. Тоді ж від-
крив для себе німецьких поетів Ґете і Рільке; переклав близько
сотні їх віршів. Ці переклади було згодом конфісковано і втрачено.

Василь Стус



1959 у «Літературній Україні» опублікував свої перші вірші з на-
путнім словом Андрія Малишка.

Працював учителем української мови та літератури у середній
школі № 23 м. Горлівки. Згодом був підземним плитовим на шахті
«Октябрьська» м. Донецька.[1]

З березня по жовтень 1963 – літературний редактор газети «Со-
циалистический Донбасс». Вступив до аспірантури Інституту лі-
тератури Академії наук УРСР ім. Т. Шевченка у Києві із
спеціальності «Теорія літератури». За час перебування в аспіран-
турі підготував і здав до видавництва першу збірку творів «Кру-
говерть», написав низку літературно-критичних статей,
надрукував кілька перекладів із Ґете, Рільке, Лорки. Належав до
Клубу творчої молоді, який очолював Лесь Танюк.

У вересні 1965 під час прем’єри фільму Сергія Параджанова
«Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» в Києві взяв участь
в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою, В’ячеславом Чор-
новолом, Юрієм Бадзьо закликав партійних керівників і населення
столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало пер-
шим громадським політичним протестом на масові політичні ре-
пресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій
акції його відраховано з аспірантури.

Роки тимчасових робіт (1965–1972) стали найщасливішими
роками його життя. Хоча з момента виступу у кінотеатрі за ним й
слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі, в ці
роки він й знайшов свою кохану.

Не можна також й оминути того великого значення, якого на-
була для нього робота в архіві. Заробляв на життя, працюючи у
Центральному державному історичному архіві, згодом – на шахті,
залізниці, на будівництві, в котельні, в метро. З 1966–72 – старший
інженер у конструкторському бюро Міністерства промисловості
будматеріалів УРСР.

1965 року одружився з Валентиною Василівною Попелюх. 15
листопада 1966 року у них народився син – нині літературозна-
вець, дослідник творчості батька Дмитро Стус.

Пропозицію Стуса опублікувати 1965 року свою першу збірку
віршів «Круговерть» відхилило видавництво. Незважаючи на по-
зитивні відгуки рецензентів, було відхилено і його другу збірку –
«Зимові дерева». Однак її опублікували в самвидаві. У 1970
книжка віршів поета «Веселий цвинтар» потрапила до Бельгії і
була видана в Брюсселі.

У відкритих листах до Спілки письменників, Центрального
Комітету Компартії, Верховної Ради Стус критикував панівну си-
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стему, що після відлиги стала повертатися до тоталітаризму, від-
новлення культу особи та порушення прав людини, протестував
проти арештів у середовищі своїх колег. На початку 1970-х при-
єднався до групи захисту прав людини. Літературна діяльність
поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами
проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочас-
ного режиму спричинили арешт у січні 1972 року.

12 січня 1972 року – перший арешт; впродовж майже 9 місяців
поет перебував у слідчому ізоляторі. Саме тоді було створено
збірку «Час творчості». На початку вересня 1972 київський облас-
ний суд звинуватив його в «антирадянській агітації й пропаганді»
та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Пока-
рання відбував у мордовських і магаданських таборах. Весь термін
ув’язнення перебував у таборах Мордовії. Більшість віршів, що
Стус писав у таборі, вилучалася і знищувалась, лише деякі потра-
пили на волю через листи до дружини. По закінченню строку,
Стуса 1977 вислали в Матросове Магаданської області, де він пра-
цював до 1979 на золотих копальнях. З ув’язнення звернувся із за-
явою до Верховної Ради СРСР з відмовою від громадянства: «…
мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути
радянським громадянином – значить бути рабом…».

1978 року поета прийнято до PEN-клубу.
Повернувшись восени 1979 до Києва, приєднався до гель-

синської групи захисту прав людини. Незважаючи на те, що його
здоров’я було підірване, Стус заробляв на життя, працюючи ро-
бітником на заводі: спочатку, з жовтня 1979 до січня 1980, форму-
вальником II-го розряду ливарного цеху на заводі ім. Паризької
комуни, після цього і до арешту – працював в цеху № 5 українсь-
кого промислового об’єднання «Укрвзуттєпром» фабрики взуття
«Спорт» намажчиком затяжної кромки на конвеєрі. У травні 1980
року був знову заарештований, визнаний особливо небезпечним
рецидивістом і у вересні засуджений на 10 років примусових робіт
і 5 років заслання. Відмовився від призначеного йому адвоката
Віктора Медведчука, намагаючись самому здійснити свій захист.
За це Стуса вивели із зали суду і вирок йому зачитали без нього.
В одному з листів, адресованому світовій громадськості (жовтень
1980), відомий російський правозахисник А. Сахаров розцінив
вирок Стусові як ганьбу радянської репресивної системи.

Адвокатом Віктора Медведчука затвердили, незважаючи на
чисельні протести обвинуваченого. Суд проходив за зачиненими
дверима. Відомий письменник, правозахисник, громадський діяч
і друг Василя Стуса Євген Сверстюк згадує: «Коли Стус зустрівся
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з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук
є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не за-
хищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його спра-
вою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката».[2] Сам
Медведчук наполягає, що роль адвоката в таких процесах була мі-
німальною: «Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя
Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі
й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося
не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно за-
тверджував оголошений вирок» (цит. за офіційним інтернет-сай-
том Медведчука).

Про методи захисту, які використовував Медведчук, свідчить
«Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав,
що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить
звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979–1980 рр. на під-
приємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку
операцію шлунка. Після промови адвоката засідання суду було пе-
рервано. 2 жовтня засідання почалося прямо з читання вироку
(таким чином, у Стуса було вкрадене належне йому за законом
«останнє слово»)».[3]

Стусові, що з листопада 1980 року перебував у таборі ВС-
389/36-1 в Кучино (тепер Чусовського району Пермського краю,
Росія), заборонили бачитися з родиною, останнє побачення було
навесні 1981 року. Однак його записи 1983 року вдалося перепра-
вити на Захід.

Табірними наглядачами знищено збірку з приблизно 300 вір-
шів Стуса. На знак протесту проти жорстокого поводження табір-
ної адміністрації з політв’язнями він кілька разів оголошував
голодування. У січні 1983 року за передачу на волю зошита з вір-
шами на рік був кинутий у камеру-одиночку. 28 серпня 1985 року
Стуса відправили до карцеру за те, що читаючи книгу в камері,
він сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстро-
кове сухе голодування. Помер в ніч з 3 на 4 вересня, можливо, від
переохолодження.

Був похований на табірному цвинтарі у с. Борисово. Прохання
родини перевезти тіло додому відхилили на тій підставі, що не
вийшов термін ув’язнення.

Посмертне визнання
Пам’ятник Василю Стусу у Вінниці, на майдані Василя Стуса

перед облдержадміністрацією
У листопаді 1989 року поета разом із побратимами Юрієм
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Литвином і Олексою Тихим, що також загинули в таборі ВС-
389/36 селища Кучино, перепоховали в Києві на Байковому
кладовищі.

1991 року Стуса посмертно відзначено Державною премією
ім. Т. Шевченка за збірку поезій «Дорога болю» (1990).

Поезія Василя Стуса характеризується ліричністю, мелодійні-
стю, її основу становить усвідомлення внутрішньої свободи, го-
товності до боротьби за кращу долю народу і України. Проте
поступово домінуючими в творах поета стали песимістичні на-
строї, зневіра, породжені «соціалістичною» дійсністю. Після
смерті поета в Україні видано збірки «Поезії» (1990), «Вікна в по-
запростір» (1992), «Золотокоса красуня» (Київ, 1992), «І край мене
почує» (Київ, 1992), «Феномен доби», написано у 1970–1971 рр.
(Київ, 1993), Твори в шести томах[4], дев’яти книгах (Львів, 1994–
95; ред. Д. Стус і М. Коцюбинська) та спогади «Не відлюбив свою
тривогу ранню…».

За поезіями Стуса здійснено вистави: поетична композиція
(1989, Львівський молодіжний театр), «Птах душі» (1993, київсь-
кий мистецький колектив «Кін»), «Іду за край» [5](2006, Націо-
нальний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки,
Київ) та інші. Пам’яті Стуса присвячено документальний фільм
«Просвітлої дороги свічка чорна» (1992, «Галичина-фільм»). У
селі Рахнівка відкрито меморіальну дошку та пам’ятник поету.
Твори Стуса введено до шкільної програми з української літера-
тури. Засновано премію імені Василя Стуса.

2 червня 2004 року в Державному центрі театрального ми-
стецтва ім. Леся Курбаса відбулася презентація унікального ком-
пакт-диску із реставрованими записами віршів Василя Стуса у
виконанні автора під назвою «Живий голос Василя Стуса».

26 листопада 2005 Стусу посмертно присвоєно звання Герой
України з удостоєнням ордена Держави.

На Донбасі працює Донбаський історико-літературний музей
Василя Стуса.

Творчість
Манера письма Василя Стуса гармонійно поєднала українську

традицію із найкращими зразками світової – особливо, європей-
ської спадщини. Так, в студентські роки поет захоплювався Риль-
ським, Верхарном. Згодом, у 60-х, був Пастернак і «необачно
велика любов до нього», від якої «звільнився – тільки десь 1965–
1966 рр.» («Двоє слів читачеві»). З часом, до поета приходять ек-
зистенціалісти, у філософії яких Стуса зокрема приваблювала ідея
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«свободи життєвого шляху». Василь Семенович називає Камю
серед своїх улюблених письменників.

Прийоми віршування варіюють від верлібра до різноманітних
«фольклорних» стилізацій – художнього наслідування народної
творчості. До останніх віднесемо, наприклад, вірш «М’яко висте-
лив іній».

М’яко вистелив іній
український обік,
тільки довшають тіні
і коротшає вік.

Ночі врвала Варвара,
сонце йде за Різдвом,
і чигає покара
за сусіднім горбом.

На Водохреща маєм
Об, Іртиш, Єнісей,
а в очах не світає,
тьма не йде із очей.

Пси, наглядачів крики
і заліззя тобі ж.
Пригравайте ж, музики,
за колимський рубіж!

«Палімпсести» (1977)

Широко застосовуються асонанси й алітерації: 

Скільки в небі шамотіння снігопаду!
Снігопаду шамотіння скільки в небі!
В високості необлітаній кружляє 
проміж віттями єдине шамотіння безбережне.

Наведена цитата виявляє також інші характерні особливості
творчості поета – «розривні» рядки з переносами, влучна, неви-
мушена рима. Майстерно використовуються поетом різноманітні
діалектизми, архаїзми, розмовна лексика, як-то: антоновий огонь,
басаман, басан, басоля, ґарґоші («На ґарґошах мій сидить синок»),
комонь (кінь), кондак, парсуна, пелехатий, покотьоло, чезнути («...і
в ртутній спеці фіолету він невимовно довго чез...»), щовб та ін[6].
Можливе також використання спеціальної лексики у поетичному
тексті, скажімо, «Стигми тіл – це стигми душ. Це – з віку// од олі-
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гоценових епох,// пірофорний, ти, як квітка, виткався,// ставши
боржником – уже за двох» («Таємниця білого паперу!», Палімпсе-
сти). Часто наштовхуємось на авторські новотвори, часто цілком
прозорі, іноді – не дуже: всевікна, всенезустріч, всенепізнаний,
стобагаття, стогори, стомежа, сторозтриклятий, стосиній. Усі ці
засоби надають творчості поета герметичного відтінку, самозаг-
либленості, нескінченно урізноманітнюють її. Вони, по суті, роб-
лять читача співтворцем поезії, примушуючи його тлумачити,
вибудовувати асоціації й пояснення самостійно.

Хоча Стус мав можливість цілісної роботи над збіркою лише з
ранніми збірками (тобто – до арешту) й над «Часом творчості»,
слід розуміти, що кожна книга віршів поета є цілісним текстом.
Так, «Час творчості/Dichtenszeit», що фіксує дату мало не кожного
вірша, є своєрідним щоденником ув’язненого, міркуваннями над
долею, обов’язком, коханням, релігією... Тут вірші перегукуються
й доповнюють одне одного, не втрачаючи індивідуальністю. Із
"Палімпсестами" ситуація ще складніша: оскільки єдиного варі-
анту збірки нема, вона існує, по суті, у кількох різних "списках",
кожен з яких знаходив свій власний шлях на волю (що, до речі, ви-
кликає паралелі з літописною традицією). Тому для багатьох вір-
шів маємо варіанти; кожен вірш, отже, розпадається на інші;
варіанти перегукуются між собою і з варіантами інших віршів. Це
дає підставу стверджувати, що маємо справу з постмодерним еле-
ментом у творчості Стуса[7]. Так, контексти переплітаються й до-
повнюють одне одного, творячи єдиний міф:

А вічність вічний творить міт
плачів, хоралів, мес.

«Зими убогий маскарад», Палімпсести

Усе життя поет використовував свій широкий арсенал поетич-
них засобів винятково різнобічно; жоден період не виокремлює
певний інструмент як важливіший. Втім, у листах до рідних остан-
ніх років Стус висловлював думку про те, що йому «не личить ри-
мувати» – мовляв, це дитячі забавки. З цим певною мірою
узгоджуються свідчення очевидців про те, що остання, втрачена
збірка «Птах душі» майже цілком була написана верлібром. У ли-
стах до рідних (від 1.08.1982. [8]) зустрічаємо також нарікання на
Рільке, якого поет тривалий час високо цінував: «пізній Рільке, тут
«алмазний хміль душі» змінився на кристали роздумів – і то такі
втрати, такі знахідки. Здається, трохи він мені вже стає докучли-
вий – Рільке. Надто вже він безплотний, надто – не від життя, ска-
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зав би я ще – грішний чистотою своєю в світі по страшній війні
1914–18 р., про яку йому не ходило, здається». Іншу літературну
любов – Ґете, Стус проніс через усе життя.

Перекладацька діяльність
Вагомий внесок в українську літературу зробив Василь Стус і

на терені перекладу. Варто згадати його блискучі переклади з Ґете
й Рільке (Сонети до Орфея, Дуїнські елегії).

З німецької Стус також переклав вірші Пауля Целана, Аль-
берта Еренштайна, Еріха Кестнера, Ганса Маґнуса Енценсберґера;
з англійської – поезії Кіплінга, з італійської – Джузеппе Унґаретті,
з іспанської – твори Федеріко Гарсіа Лорки, з французької – Гі де
Мопассана, Артюра Рембо, Рене Шара. Перекладав також зі
слов’янських мов.

Збірки віршів
«Круговерть» (1965)
«Зимові дерева» (1970)
«Веселий цвинтар» (1971)
«Час творчості» (1972)
«Палімпсести» (1977)

Збірки вибраного
«Дорога болю» (1990)
«Під тягарем хреста» (1991)
«Вікна в позапростір» (1992)

а також:
Стус В. Вибране: Поезії / Упоряд. А. І. Лазаренко. – Донецьк:

Донбас, 1998. – 203 с.
Стус В. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові

записи. Для ст. шк. віку. – К.: Веселка, 1992. – 262 с.
Стус В. Дорога болю: Поезії / Упор. та післямова М. Х. Коцю-

бинської. – К.: Рад. письменник, 1990. – 211 с.
Стус В. Зимові дерева: Перша збірка поезій. – Брюссель: Лі-

тература і мистецтво, 1980. – 206 с.
Стус В. Золотокоса красуня: Вірші / Упор. Д. Стус. – К., 1992.

– 47 с.
Стус В. Листи до сина. – Iв.-Фр.: Лілея-НВ, 2001. – 192 с. Стус

В. Палімпсест. Вибране / Упор. Д. Стус. – К.: Факт, 2003. – 432 с.
Стус В. Під тягарем хреста. – Львів: Каменяр, 1991. – 159 с.
Стус В. Твори: У 4 т., 6 кн. / НАН України, Ін-т літератури ім.
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Т. Г. Шевченка. – Львів: Просвіта, 1994–1999.

Примітки
1. Короткі біографічні відомості
2. АДВОКАТ ВАСИЛЯ СТУСА
3. «Хроника текущих событий», № 58, Москва, Самвидав, 1980. – С.74–78
4. Початково це видання планувалося як чотиритомник, через те цитується
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7. Дмитро Стус. «Палімпсести Василя Стуса» http://stus.kiev.ua/stusoz-
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8. http://www.madslinger.com/stus/lysty-do-ridnyh/
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СЕРЦЕ, САМОГУБСТВО ЧИ ВБИВСТВО? 
ЯК ЗАГИНУВ ВАСИЛЬ СТУС

Василь Овсієнко
Філолог, громадський діяч, політв’язень (1973–1988). 

Історик дисидентського руху.

Уночі з 3 на 4 вересня 1985 року в карцері табору особливого
режиму ВС-389/36 у с. Кучино Чусовського р-ну Пермської обл.
пішов із життя 47-річний поет і правозахисник Василь Стус. Вер-
сій, чому це сталося, кілька. Але я певен...

Я в той час перебував у 20-й камері цього ж бараку, тому вва-
жаю своїм громадянським і людським обов`язком ще і ще раз свід-
чити перед новими й новими людьми про обставини й причини
його загибелі. 

З 1995 року в приміщеннях цього табору діє на весь світ нині
відомий Музей історії політичних репресій і тоталітаризму «Перм-
36». Востаннє я побував там 30–31 липня цього 2011 року. 

Історія цього останнього заповідника ГУЛАГу коротка. Від 1
березня 1980 до 8 грудня 1987 рр. через нього пройшло всього 56
в’язнів. Пересічно нас тут утримували одночасно до 30 осіб. 

За ці 7 років тут загинули 8 в΄язнів, у тому числі члени Укра-
їнської Гельсінкської групи Олекса Тихий (27.01. 1927 – 5.05.
1984), Юрій Литвин (26.11. 1934 – 5.09. 1984), Валерій Марченко
(16.09. 1947 – 7.10. 1984), Василь Стус (7.01. 1938 – 4.09. 1985).
Власне, тільки Стус помер безпосередньо в цьому бараці, а інші
троє – по тюремних лікарнях. 

У різний час і в різних камерах тут каралися, окрім уже згада-
них, члени УГГ Данило Шумук, Богдан Ребрик, Олесь Бердник,
Іван Кандиба, Віталій Калиниченко, Юрій Литвин, Михайло Го-
ринь, Валерій Марченко, Іван Сокульський, Петро Рубан, Микола
Горбаль, іноземні її члени естонець Март Ніклус та литовець Вік-
торас Пяткус, які вступили в УГГ в найтяжчу годину – у 1982 році. 

Тут минули й мої 6 років життя. 
Поруч, на суворому режимі, сиділи Голова Групи Микола Ру-

денко та член-засновник Мирослав Маринович. Ніде й ніколи не
збиралися ми в такій кількості, хіба на урочистих зборах з нагоди
20-річчя, 25-річчя, 30-річчя Групи. 

Тут також каралися українці Іван Гель, Василь Курило, Семен
Скалич (Покутник), Григорій Приходько, Микола Євґрафов, Олек-
сій Мурженко. Як і в кожному політичному концтаборі, українці
становили більшість його «континґенту». 



У цьому справжньому «інтернаціоналі» провели багато років
литовець Баліс Гаяускас, естонці Енн Тарто і Март Ніклус, латві-
єць Ґунар Астра, вірмени Азат Аршакян і Ашот Навасардян, ро-
сіяни Юрій Федоров, Леонід Бородін. Більшість із цих людей були
відомими правозахисниками і діячами національно-визвольних
рухів, а звільнившись вони стали політиками і громадськими
діячами. У радянської ж влади вони були особливо небезпечними
рецидивістами.

Фактично це був не табір, а тюрма з наджорстоким режимом
утримання. Якщо в кримінальних таборах рецидивістів виводили
в цехи робочої зони, то ми й працювали в камерах через коридор. 

Прогулянки нам давалося годину на добу в оббитому бляхою
дворику 2 на 3 метри, заснованому згори колючим дротом, а на
помості – наглядач. З наших камер було видно тільки огорожу за
5 метрів від вікна і смужку неба. Огорож різного типу сім, у тому
числі дроти під напругою. У периметрі заборонена зона становила
21 метр. 

Кілька десятків політичних охороняли краще, ніж тисячі кри-
мінальних

Харчування наше коштувало 24 – 25 рублів на місяць, вода ір-
жава та смердюча. Ми стрижені, увесь наш одяг зі смугастої тка-
нини. Побачення нам належалося одне на рік, пакунок до 5 кг –
один на рік після половини терміну, та й тих старалися позбавити.
Дехто з нас роками не бачив нікого, крім співкамерників і нагля-
дачів. 

Робота – прикручувати до шнура праски детальку, в яку вкру-
чується лампочка. Робота не важка, але її багато: невиконання
норми, як і будь-яке порушення режиму, каралося карцером, по-
збавленням побачення, пакунка, ларка (щомісяця дозволялося до-
датково купити продуктів на 4 – 6 рублів). 

"Злісних порушників режиму" карали ув’язненням в одиночці
на рік, переведенням у тюрму на три роки. За ґенерального жан-
дарма Андропова, 1983 року, до Карного кодексу було введено
статтю 183-3, за якою систематичні порушення режиму каралися
додатковими п’ятьма роками ув’язнення – уже в кримінальному
таборі. Так що відкривалася перспектива довічного ув’язнення, а
надто – швидкої розправи руками кримінальників. 

Проте найтяжче було витримувати психологічний тиск. Якщо
в сталінські часи, коли винищувалися цілі категорії населення, не-
придатні для будівництва комунізму, кинутою на перетворення в
табірний пил людиною влада більше не цікавилася, то в наш час
винесений судом вирок не був остаточним. 
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У наш час уже рідко хто потрапляв у політичні табори "ні-
защо". Це були активні люди, які звільнившись, могли повстати
знову. Тому влада пильно стежила за кожним, визначала значу-
щість особи, її потенційні можливості – і відповідно до неї стави-
лася. Це була свого роду експертиза: вивчали тенденцію розвитку
(чи занепаду) тієї чи тієї особи і вживали превентивних заходів,
щоб з неї не виросло більшої для держави небезпеки. 

З цього погляду український поет Василь Стус справді стано-
вив особливу небезпеку для російської комуністичної імперії, яка
маскувалася назвою СРСР. 

Стус, разом з іншими правозахисниками, справді підривав ко-
муністичний тоталітарний режим, який лицемірно називався ра-
дянською владою. І ця імперія таки впала – вичерпавши свої
економічні можливості, не витримавши воєнного протистояння з
Заходом, зазнавши ідеологічного краху. 

Ми боролися на цьому фронті – ідеологічному – і перемогли.
Я не схильний перебільшувати нашу роль у цьому падінні: недавно
в Києві побував лідер Литовської Гельсінкської групи Томас Венц-
лова. Він сказав, що дисиденти були тією мишкою, без якої дід,
баба, внучка, собачка Жучка, кішка Мурка не вирвали б ріпку... 

Відбувши 5 років ув’язнення в Мордовії та 3 роки заслання в
Магаданській області, вдруге Василь Стус був заарештований 14
травня 1980 року під час "олімпійського набору": Москву і Київ,
де мала відбутися частина ігор, очищали від небажаних елементів,
у тому числі від решти дисидентів, що гуртувалися в Гельсінкс-
ьких групах. 

Стус після першого ув’язнення втримався в Києві всього 8 мі-
сяців. (Тоді жартували, що дисиденти бувають трьох видів: до-си-
денти, сиденти і від-сиденти – вони ж знову до-сиденти).

Про свою готовність вступити до Групи, попри дещо критичне
до неї ставлення, Стус неодноразово писав із заслання, починаючи
з жовтня 1977 року. Однак його прізвище кияни обачно не ставили
під документами Групи. Та коли Стус у серпні 1979 року повер-
нувся до Києва, то втримати його вже не міг ніхто: навіть 75-річна
вціліла поки що Оксана Яківна Мешко поглядала на його постать
знизу вгору. 

"У Києві я довідався, що людей, близьких до Гельсінкської
групи, репресують найбрутальнішим чином. Так, принаймні, су-
дили Овсієнка, Горбаля, Литвина, так перегодом розправилися з
Чорноволом  і Розумним. Такого Києва я не хотів. Бачачи, що
Група фактично лишилася напризволяще, я вступив до неї, бо про-
сто не міг інакше. Коли життя забране – крихт я не потребую... 
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Психологічно я розумів, що тюремна брама вже відкрилася для
мене, що днями вона зачиниться за мною – і зачиниться надовго.
Але що я мав робити? За кордон українців не випускають, та й не
дуже кортіло – за той кордон: бо хто ж тут, на Великій Україні,
стане горлом обурення і протесту? Це вже доля, а долі не оби-
рають. Отож її приймають – яка вона вже не є. А коли не при-
ймають, тоді вона силоміць обирає нас... ("З таборового зошита",
запис 6. // В.Стус. Твори в 6 т. 9 кн. – Том 4. – Львів: Просвіта,
1994. – С. 493). 

"Але голови гнути я не збирався, бодай що б там не було. За
мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я
мушу обставати до загину". (Та же, запис 4, с. 491. 

Зі стандартним вироком 10 років таборів особливого режиму,
5 років заслання та з "почесним" титулом "особливо небезпечний
рецидивіст" Василь Стус прибув у Кучино в листопаді 1980 року.
Тут його пильнували особливо ретельно. З Уралу йому вдалося ві-
діслати в листах до дружини лише кілька віршів. 

На особливому режимі дозволялося писати один лист на мі-
сяць. Так уже його вилизуєш – а таки знайдуть "недозволену ін-
формацію", "умовності в тексті", або просто – лист "підозрілий за
змістом". І конфіскують. Або посилають того листа на переклад у
Київ, а потім вирішують, чи його відсилати. Пропонували: "Пи-
шіть російською – швидше дійде". А як це дружині, рідній матері
чи дитині писати чужою мовою? 

Одержувати листи можна було від будь-кого, проте насправді
віддавали тільки деякі листи від рідні. В останні тижні життя Ва-
силеві надійшла телеграма від дружини про народження онука
Ярослава (18.05.1985). Майор Снядовський викликав Стуса в ка-
бінет, привітав і зачитав частину телеграми, але в руки не дав: не-
дозволена інформація. Це дуже обурило Стуса. 

Обшуки. Їх проводили два-три рази на місяць, але були пе-
ріоди, що обшукати в’язня могли кілька разів на день – аби позну-
щатися. У камері можна було тримати 5 книг, брошур і журналів,
разом узятих. Решту – винось до каптьорки. 

А кожен передплачує журнали, газети, намагається над чимось
працювати, хоч би вивчати іноземну мову. Це вже треба тримати
словник і підручник. Але режим невблаганний: наднормові книги
викидають у коридор. 

Ми брали на роботу папірчики з іншомовними словами, щоб
вивчати їх (Стус володів німецькою, англійською, читав усіма
слов΄янськими, вивчав з допомогою естонця Марта Ніклуса фран-
цузьку). Папірці відбирали. 
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Виводячи на роботу, заведуть у свою "діжурку" – і роздягайся
догола. Перемацають кожен рубчик, заглянуть у кожну складку
тіла. Як тепер чую зболений голос: "Лапають тебе, як курку...".
Такої репліки було досить, щоб загриміти в карцер. 

Особливо пильнували, коли наближалося побачення. Якщо в
КГБ вирішили не надавати побачення, то позбавити його – справа
техніки: наглядачам дається завдання знайти порушення режиму.
Говорив через кватирку з сусідньою камерою. Не виконав норму
виробітку. Оголосив незаконну голодівку. 

Начальник режиму майор Федоров особисто виявляв пил на
полиці. Той же Федоров покарав був Баліса Ґаяускаса за те, що "в
розмові не був відвертим". А якби відверто сказав, що про нього
думаєш – був би ще більшим порушником режиму. 

Стус мав лише одне побачення в Кучино. Коли вели на друге
– він не витримав принизливої процедури обшуку і повернувся в
камеру.

Стуса особливо почали "пресувати" з 1983 року. На його день
народження, тобто на Різдво Христове, зробили обшук. Забрали
рукописи. Стус кличе чергового, майора Ґалєдіна, щоб повернули
рукописи або склали акт про вилучення. 

– А хто взяв? 
– Отой новий майор, не знаю його прізвища. Отой татарин.
Складено рапорт, що Стус образив національну гідність май-

ора Ґатіна. Хоч він справді яскраво виражений татарин, але, ма-
буть, уже записався до вищої раси – "великого русского народа".
Стуса кидають у карцер. Одночасно кинули в карцер і естонця
Марта Ніклуса:

– Стус, где ты?
– У якійсь душогубці імені Леніна-Сталіна! І Ґатіна-татарина!
Згодом Василь на роботі, енергійно закручуючи механічною

викруткою ґвинтики, імпровізує: "За Леніна, за Сталіна! За Ґатіна-
татарина! За Юрія Андропова! За Ваньку Давиклопова! І зовсім
помаленьку за Костю, за Черненку. Бо як ти його в риму вбгаєш?". 

Одного разу я чув, як Стус розмовляв з кагебістом Ченцовим
Володимиром Івановичем: 

– Кажете, що поклали мої рукописи в склад за зоною. Та я
знаю, що ви хочете, щоб від мене нічого не залишилося, як я за-
гину... Я вже не пишу свого, тільки перекладаю. То дайте мені
можливість хоч щось завершити... 

Хто міг у неволі не писати – тому було легше. Митець же,
казав мій співкамерник Юрій Литвин, схожий на жінку: якщо він
має творчий задум, то мусить розродитися твором. І як матері
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тяжко бачити, що нищать її щойно народжену дитину, так і мит-
цеві, коли нищать його твір. А ще коли виривають ту дитину з ут-
роби недоношеною і топчуть брудними наглядацькими чобітьми... 

У лютому 1983 року Стуса запроторили в одиночку на рік.
Коли він вийшов звідти, то нас із ним звели у 18-й камері десь на
півтора місяця. 

Я перечитав його саморобний грубий зошит у блакитній об-
кладинці (без назви) з кількома десятками віршів, написаних вер-
лібром, та зошит у клітинку з перекладами 11 елеґій Рільке. Тоді
я був у тяжкому фізичному стані і не спромігся вивчити жодного
вірша. Та й не сподівався, що нас так швидко розведуть. 

У листах від 12 вересня і від грудня 1983 року Стус називає ту
збірку "Птах душі" і пише, що в ній біля 40 віршів (Том 6, кн. 1, с.
444 і 449), а в листі від 1 лютого 1985 року пише про 100 віршів.
"А 50 іще визрівають у чернетках" (с. 483). А ще пише: "...горить
мені в душі така збірка "Страсті по Вітчизні" (с. 479, лист від ли-
стопада-грудня 1984-го). 

"Переклав "Елегії" Рільке – це біля 900 рядків поетичного над-
звичайно тяжкого тексту" (с. 444, лист від 12.09.1983). 

Той "Птах" не вилетів з-за ґрат. І не тішмо себе солодкою ка-
зочкою, що рукописи не горять. 

Михайлина Коцюбинська писала: "...дерево поезії Стуса – з
обтятою біля верхівки кроною..." (Т. 1, с. 28). 

Це ще один злочин російського імперіалізму проти українсь-
кої культури. З п’яти його кучинських років залишилося 45 листів,
кілька віршів і текст, названий у виданнях "З таборового зошита".
Ці 16 клаптиків дрібно списаного конденсаторного паперу десь на
початку 1983 року співкамерник Баліс Ґаяускас передав на поба-
ченні дружині Ірені Ґаяускене разом зі своїми рукописами. У
книжці це 12 сторінок тексту, але їхня вибухова сила була така по-
тужна, що погубила й самого Василя. 

Я вважаю, що однією з причин його знищення була поява на
Заході цього тексту. 

Друга причина – клопотання про висунення його творчості на
здобуття Нобелівської премії 1986 року. Вірші Василя Стуса пуб-
лікувалися кількома мовами. Світ бачив рівень таланту українсь-
кого поета не через призму дисидентства, а як мистецьке явище. 

У моїх давніших публікаціях сказано, що ніби висував твор-
чість Стуса на здобуття Нобелівської премії Генріх Бьолль, лауреат
1972 року і президент Міжнародного ПЕН-клубу (1971–76, він
помер 16 липня 1985 року). Г. Бьолль справді щонайменше двічі
виступав на захист Стуса. Так, 24 грудня 1984 року він разом з ні-
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мецькими письменниками Зіґфрідом Ленцом і Гансом Вернером
Ріхтером надіслав телеграму тодішньому Ґенеральному секрета-
реві ЦК КПРС Костянтину Черненкові про загрозливий стан здо-
ров`я В.Стуса. Відповіді не було. 

10 січня 1985 року Г. Бьолль дав інтерв’ю німецькому радіо
про В.Стуса. Воно було передруковане в пресі. Але документа про
висунення на Нобелівську премію не існує, ніде про нього згадки
не виявлено. 

Історик і журналіст Вахтанґ Кіпіані у публікації: "Стус і Но-
бель. Демістифікація міфу" пише: "У газеті "Америка" за 17
грудня 1985 року (зверніть увагу – це вже три місяці, як Стуса
немає в живих) подибуємо інформацію, що наприкінці 84-го у То-
ронто було створено "Міжнародний комітет для осягнення літера-
турної нагороди Нобеля Василеві Стусові в 1986 році". 

До складу Комітету увійшли видатні вчені і діячі української
діаспори, авторитетні люди з багатьох країн світу. Головою комі-
тету був доктор Ярослав Рудницький. Комітет поширив понад сто
листів з проханням послати рекомендаційні листи до Нобелівсь-
кого комітету, організовував переклади творів Стуса, але він роз-
раховував на 1986 рік. 

Кремль тоді мав доволі клопоту з нобеліянтами Олександром
Солженіциним (1970), якого мусив викидати за кордон (13 лютого
1974 р.) , та Андрієм Сахаровим (1975), якого з початком Афґансь-
кої війни депортували в Ґорький (22 січня 1980 р.) і тримали там
під домашнім арештом. 

У Кремлі знали, що Нобелівська премія, згідно з її статутом,
присуджується тільки живим, посмертно вона не присуджується.
Кремль не міг допустити, щоб нобелівський лавріят, та ще й украї-
нець зיявився за ґратами (а це піднесло б "українську справу" на
нечувану висоту). 

У 1936 році у схожій ситуації опинився був Адольф Гітлер.
Тоді Нобелівськую премію присудили німецькому публіцистові
Карлові фон Осецькому. Але він сидів у концтаборі. Гітлер
розпорядився його звільнити. Але поки прокручувалась
бюрократична машина, лауреат помер у неволі. 

Москва ж розв’язалася з українським кандидатом на
Нобелівську премію за сталінським заповітом: "Нет человека – нет
проблемы". 

І сталося це вже в часи Горбачова, який посів кремлівський
"престол" у квітні 1985 року. 

Захисники Горбачова скажуть, що він, скоріше за все, й не чув
про Стуса. Але я певен, що наші справи розглядалися і
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вирішувалися на найвищому рівні. Особливо небезпечних
політичних рецидивістів тоді було чи не стільки ж, як у Кремлі
членів Політбюро ЦК КПРС. 

Горбачов, бачите, затіяв "перестройку", не випускаючи з
неволі, здавалося б, найближчих своїх союзників – політв’язнів,
як це всюди робиться. Але він тримав нас ще й у 1988-му, декого
й у 1989-му році, а сам ставши нобелівським лауреатом миру
(1990), розпочав новий набір політвיязнів. Він нас, бачите,
помилував. Тобто вважав злочинцями, до яких проявив милосердя. 

Реабілітація ж настала 1991 року...
Я певен, що адміністрація табору ВС-389/36 дістала завдання

з Кремля в будь-який спосіб знищити Василя Стуса.  
Як це сталося? У тюрмі мало що бачиш, але за звуками

визначаєш, що відбувається.
Улітку 1985 року Василь Стус лише ненадовго виходив з

карцерів і сидів у камері №12 з Леонідом Бородіним (російський
письменник, нині головний редактор журналу "Москва"). Камера
маленька, розкинеш руки – і дістанеш стіни. Подвійні нари, дві
табуретки, одна на двох тумбочка і параша. На нарах можна
перебувати лише 8 годин – з відбою до підйому. Сидіти на них в
інший час – порушення режиму. 

Одного разу вночі солдат на вежі голосно співав. Бородін
устав, натиснув на кнопку дзвінка, покликав наглядача і попросив
подзвонити солдатові, щоб не заважав спати. 

Назавтра виявилося, що це Стус розбудив усю тюрму – і його
кинули до карцеру на 15 діб. Бородін ходив правдатися до
начальника табору майора Журавкова – але той сказав, що довіряє
своїм підлеглим. Він уже мав інше завдання: знищити Стуса. 

Через кілька днів після карцеру, а саме 27 серпня, – нова напасть.
Стус узяв книжку, поклав її на горішні нари і так читав, спершись
на них ліктем. У прозурку (вічко) заглянув прапорщик Руденко:
"Стус, нарушаете форму заправки постели!". Стус зайняв іншу,
дозволену позу. Але черговий офіцер старший лейтенант Сабуров,
наглядач Руденко і ще один наглядач склали рапорт, що Стус у
робочий час лежав на нарах у верхньому одязі і на зауваження
громадянина контролера вступив у прирікання. 15 діб карцеру. 

Виходячи з камери, Стус сказав Бородіну, що оголошує
голодівку. "Яку?" – "До кінця". 

У 1983 році було таке, що Стус тримав голодівку 18 діб. Казав
мені потім: "Як то гидко виходити з голодівки, так нічого й не
добившись. Більше я так робити не буду". Це була людина слова. 

Карцери розміщені в північній частині бараку, в невеликому
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поперечному коридорі. Стуса утримували в 3-му карцері, що на
розі, у найближчому до вахти. Звідти до нас не доходили ніякі
звуки. 

2 вересня нам з робочих камер було чути, що Стуса водили до
якогось начальства. Повертаючись звідти, він у коридорі зумисне
голосно повторював: "Накажу, накажу... Та хоч знищіть,
гестапівці!". Так він оповіщав нас, що йому погрожували новим
покаранням. 

Естонець Енн Тарто ввечері забирав готову продукцію (шнури
до прасок) з камер і розносив роботу на завтра. 3 вересня близько
17-ї години він почув, що Стус просить валідолу. Наглядач
відповів, що нема лікаря. Тоді Енн Тарто сам сказав лікареві
Пчельникову, і той дав Стусові валідолу. Отже, йому було прикро
з серцем. 

У протилежному кінці того коридору, навпроти, в робочій
камері № 7, працював удень Левко Лук’яненко. Коли не чути було
наглядача, Левко гукав: "Василю, здоров!". Або: "Ахи!". Василь
відгукувався. 

Але 4 вересня він не відгукнувся. Натомість близько 10 – 11
години Левко почув, що в коридор запасним ходом зайшло
начальство. Він розпізнав голоси начальника табору майора
Журавкова, начальника режиму майора Федорова, кагебістів
Афанасова, Василенкова. Відчиняли двері, про щось стиха
перемовлялися. А потім – якась незвична тиша. 

"Навіть та язичниця не реготала", – згадував Левко. Це про
жінку-майстриню. 

Того дня на кухні замовили пайку хліба, так ніби хтось іде на
етап. Ніколи в Кучино не давали пайку в дорогу: їхати в Перм чи
в лікарню лічені години, там видавали пайку. Але про ту пайку
забули. 

Ще було, що сказали Бородіну подати Стусову ложку. Так
хотіли посіяти думку, що він припинив голодівку. 

Упродовж кількох днів ми з різних приводів записувалися на
прийом до начальства. Нема лікаря Пчельникова. Нема кагебіста
Василенкова. Нема майора Журавкова. Обов’язки начальника
виконує майор Долматов, замполіт. На запитання про Стуса
відповідає: "Мы не обязаны отвечать вам о других заключенных.
Это не ваше дело. Его здесь нет". 

Ще теплилася надія, що Стуса відвезли в лікарню на станцію
Всехсвятська. Але в кінці вересня мене самого завезли туди.
Тримають одного, а все ж я довідався, що Стуса тут не було. Може,
повезли кудись далі? 
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5 жовтня викликають мене два кагебісти – якийсь місцевий
(схоже на Зуєв чи Зубов) та Ільків Василь Іванович, що приїхав з
Києва. У розмові з ними я називаю всіх померлих у Кучино, в тому
числі Стуса.

– Ну, Стус... Серце не витримало. З кожним може трапитися.
Отут і моє серце впало... 
Це цілком можливо, що смерть настала від серцевого нападу.

Але зважмо, що Стус тримав голодівку в хододному карцері,
маючи на собі лише штани, куртку, труси, майку, шкарпетки та
капці. Постіль не видається. Хіба капці під голову. Температура
тоді вдень навряд чи сягала 15 градусів. Сонце в той карцер не
заглядає. 

Вранці в своїй 20-й камері ми з Балісом Ґаяускасом бачили лід
на шибках. А Стус же не мав чим укритися. І енергії, щоб
зігрітися, не мав... 

Лук’яненко переживав подібні ситуації і описав їх у нарисі
"Василь Стус: останні дні" (Не дам загинуть Україні! К.: Вид.
"Софія", 1994. – С. 327 – 343). Це психологічно достовірний нарис,
проте мушу застерегти, що Лук’яненко почасти моделює
поведінку Стуса і події довкола нього. Адже він не був поруч. 

Удові Валентині Попелюх адміністрація табору мусила
повідомити про смерть чоловіка. Вона замовила цинкову
домовину і вибралася в дорогу з сестрою Олександрою та
подругою Ритою Довгань. В аеропорту кагебісти категорично
порадили їм не брати домовину, бо тіла їм не віддадуть. 

Треба знати, що найгуманніший у світі совєцький закон не
дозволяв забирати чи перепоховати тіло померлого в`язня, доки
не закінчиться трив його ув`язнення. Так що мертві залишалися
під арештом. 

З Москви приїхав син Дмитро, який служив тоді у війську.
Приїхали вони 7 вересня, і майор Долматов сказав їм: "Ну что же,
пройдем на кладбище". І привіз їх на щойно засипану могилу в
селі Борисово, за кілометрів три від зони. 

...24 лютого 1989 року 46-літній майор Долматов ліг поруч зі
Стусом, усього за кілька могил. А майор Журавков помер через
днів 10 після Стуса. Журавков-молодший, лейтенант-оперативник,
улітку 1987 року втопився в річці Чусова. Усе це викликає поважні
сумніви, чи справді смерть Стуса настала внаслідок серцевого
напду. 

Десь там в одному з карцерів (Баліс Ґаяускас каже, що в 6-му)
сидів тоді Борис Ромашов, родом з Ґорького. Він убивця, що "став
на політичну платформу". Його в черговий раз ув`язнили за
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примітивні антирадянські гасла, що ними він обписав свій паспорт
та військовий квиток і кинув їх у двір військкомату. 

Хоч Ромашов казав, що в нього є довідка про психопатію, то
все ж таки йому дали 9 років ув’язнення та 5 років заслання. У
нього був конфлікт зі Стусом: замахувався на нього в 13-й робочій
камері механічною викруткою. Стус теж підняв викрутку – і той
не посмів ударити. Обох посадили на 5 діб. А Баліса Ґаяускаса за
рік до звільнення Ромашов намагався вбити, завдавши йому кілька
ударів механічною викруткою по голові та в груди. Баліс упав під
стіл, тому удар леза прийшовся навкіс, не діставши серця. За цей
вчинок Ромашова покарали лише карцером, але кагебіст носив
йому туди чай.

На нашій зустрічі в Кучино в жовтні 2000 року Ґаяускас
висловив припущення, що Ромашова могли послати вбити Стуса...

Але в жовтні 1985 року Енн Тарто сказав, що ніби то Ромашов
чув, як увечері 3 вересня, під час "відбою", Стус застогнав:
"Убили, холєра...". 

Через кілька місяців я мав нагоду спитати Ромашова, чи
підтверджує він, що чув цей стогін Василя. – "Я об этом не хочу
говорить". 

А могло бути так. Під час "відбою" наглядач каже
карцерникові: "Держи нары". Бо вони тримаються на шворні.
Наглядач з коридору крізь дірку в стіні виймає шворня – і нари
падають униз, в`язень має їх опустити. Під нарами приковано до
підлоги табуретку, де тільки й можна сидіти. Наглядач міг
несподівано вийняти шворня – і нари вдарили Стуса по голові...

Заднім числом ми, в’язні, згадували і порівнювали всі деталі. 
Згадали, що вночі з 4 на 5 вересня в коридорі пролунав

вепрячий рик наглядача Новицкого: "Давай нож!". Це вони вже
запускали версію, що Стус провісився в робочій камері на шнурі. 

Цю версію в 1996 році провадив мені в Кучино колишній
наглядач Іван Кукушкін. Але Кукушкін під час загибелі Стуса в
нас уже не працював. У розмові з Кукушкіним 2001 року
Лук`яненко спростував цю версію. Він добре зауважив, що в його
7-й робочій камері, куди ніби-то виводили Стуса на роботу, в другу
зміну ніхто не працював. Він зауважував, як залишав деталі на
столі. Ніщо не було порушено. 

Якщо Стус і був у другу зміну в робочій камері – то це у 8-й,
яка в основному коридорі. Бо й я чув 3-го ввечері, що він вимагав
дати йому черевики в робочу камеру (в карцері тримають у
капцях). Його голосу з 7-ї камери я не почув би, бо вона за рогом,
у поперечному коридорі. 



Через кримінальника Вячеслава Острогляда намагалися
запустити версію про самогубство в карцері № 3 загостреною
швайкою. Але ні шнур, ні швайка ніяк не могли потрапити в
карцер: Стуса дуже ретельно обшукували. 

При ексґумації 17 листопада 1989 року ми не запримітили
ніяких пошкоджень голови і шиї. Обличчя не було спотворене, як
це буває у повішеного. Тільки носовий хрящ (кінчик носа) запав.
Та, власне, ця процедура відбувалася в такому напруженні, що нам
не до огляду було. 

Я не віддаю переваги жодній з двох моїх версій: серцевий
напад чи удар нарами по голові. Загадку загибелі Василя Стуса
знають виконавці. Деякі з них невипадково скоро померли. Знають
замовники, і деякі з них досі живі. Але вони до злочину не
признаються. 

Ось останній варіант відомого вірша Стуса, який я зберіг у
пам΄яті. Це смертний вирок російській імперії. 

* * * 

О вороже, коли тобі проститься
Гик передсмертний і тяжка сльоза
розстріляних, замучених, забитих
по соловках, сибірах, магаданах?

Державо тьми і тьми, і тьми, і тьми!
Ти крутишся у гадину, відколи
тобою неспокутний трусить гріх
і докори сумління дух потворять.

Казися над проваллям, балансуй,
усі стежки до себе захаращуй,
бо добре знаєш – грішник усесвітній –
світ за очі од себе не втече.

Це божевілля пориву, ця рвань
всеперелетів – з пекла і до раю,
це надвисання в смерть, оця жага
розтлінного весь білий світ розтлити
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і все товкти, товкти зболілу жертву,
щоб вирвати прощення за свої
жахливі окрутенства – то занадто
позначене по душах і хребтах.

Тота сльоза тебе іспопелить
і лютий зойк завруниться стожало
ланами й луками. І ти збагнеш
обнавіснілу всенищівність роду.

Володарю своєї смерти, доля –
всепам’ятка, всечула, всевидюща –
нічого не забуде, ні простить.
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«Я СПРОБУВАВ ПРЕДСТАВИТИ СВОГО ВАСИЛЯ СТУСА...»
Дмитро Стус

Монографія Дмитра Стуса «Василь Стус: життя як творчість»
здобула Гран-прі VI Всеукраїнської благодійної акції «Книжка
року». Багато авторитетних літературознавців називають її подією
у вітчизняній біографістиці. Видана тиражем тисячу примірників
(!), вона розійшлася за два місяці. 

У основу видання лягли опрацьовані документи, у пошуках
яких Дмитро Стус їздив по всій Україні та Росії, а також (і це най-
головніше) – особисті спогади сина: відверті, щирі, щемливі...
Саме з них Василь Стус постає не тільки поетом і патріотом, а й
сином, чоловіком, батьком... Вочевидь, такого його ми мало
знаємо, а то й не знаємо взагалі. 

Розмова з автором книжки вийшла за межі її обговорення і тор-
кнулася нашого сьогодення. 

– Дмитре, ви були упорядником і автором передмов до кни-
жок Василя Стуса «Веселий цвинтар», «Вікна в позапростір»,
«Золотокоса красуня», «Листи до сина», «Палімпсест»; одним
із керівників авторського колективу (спільно з Михайлиною
Коцюбинською) з опрацювання, підготовки до друку та ви-
дання творів поета у шести томах. Що спонукало взятися ще
й за написання батькової біографії? 

– Із початку 90-х років життя та творчість Василя Стуса не було
кому досліджувати. Про нього писали переважно рідні та друзі, які
знали його справжнього, й ті, кому він був цікавим. І все це роби-
лося й робиться майже без жодного сприяння з боку держави. Пе-
редусім тут слід згадати Михайлину Коцюбинську, Євгена
Сверстюка, Василя Овсієнка, Костика Москальця, Оксану Дворко,
акторку Галину Стефанову, яка створила моновиставу «Палім-
псест», барда Сергія Мороза, який першим поклав на музику вірші
Василя Стуса. Усім їм була цікава особистість, яка спромоглася не
лишень створити власну концепцію життя, а й залишила по собі
висококласні поетичні твори. Працюючи, ми виростали на цих ма-
теріалах, що й ставало нашою суперкомпенсацією! 

Я неодноразово запитував себе, чому цим займаюся? Адже ро-
бота над батьковими збірками не приносила значних фінансів, на-
впаки, доводилося вкладати гроші, зароблені деінде, ще й
траплялися неприємності. І десь у глибині душі завжди чесно зі-
знавався: я виростаю на цьому матеріалі як людина. 

Микола Жулинський давно переконував мене взятися за напи-
сання біографії Василя Стуса. Я довго пручався. Врешті-решт,



коли виник конфлікт із моїм безпосереднім керівником в Інституті
літератури імені Тараса Шевченка НАН України, мав намір йти
звідти. Але Микола Жулинський, директор цієї установи, нагадав
про монографію, порадивши нікуди не переходити. Розмови
«треба – не хочу» тривали доти, доки не вступив в докторантуру.
Зрештою, книжка «Василь Стус: життя як творчість» – наслідок
трьох років навчання в ній: вивчення документів в архівах СБУ,
поїздки по Україні та в Росію. Можна сказати, що три чверті
книжки написано дослідником і чверть – сином: такий от симбіоз
наукової та родинної суб’єктивності. 

Я досить багато їздив із виступами про батька українськими мі-
стами й бачив інтерес до його постаті та водночас нерозуміння, як
може людина змусити поважати себе сильних світу цього, хай навіть
після смерті. У цій книжці спробував представити свого Василя Стуса. 

– А який він, ваш Василь Стус? 
– Зараз Стуса дуже зручно трактувати як борця за незалежність

України. Мені ж видається, що цей момент другорядний і присут-
ній лише в останні п’ять – вісім років поетового життя. На початку
90-х років для мене було важливо відсторонити поета від політики,
і для цього я робив усе можливе впродовж десяти років. Хоч уже
тоді усвідомлював, що це також частина Стуса. Але коли наголо-
шувати лише на ній, а поза тим не бачити самої людини, то лі-
питься образ штучного напівбожка. Тому я відсторонювався від
політичної складової, наголошуючи найперше на творчості. 

Потім, уже коли працював над біографією, збагнув: Василь
Стус передусім людина, яка не допускала неповаги до себе за жод-
них обставин! Він кинув виклик суспільству, в якому існував, але
це вселюдський виклик, бо неординарна особистість у всі часи за-
ходить у суперечність із суспільством. 

Більшість таких людей внутрішньо ламаються або вчаться йти
на великі чи малі компроміси. Поет залишався собі вірним до
кінця! Можна сказати, що певною мірою він був асоціальною по-
статтю. Держава, котра нехтувала його правами, не мала особли-
вого значення для нього. І за цих умов батько все-таки спромігся
зреалізуватися: мав друзів, кохану. Більше того, кохану, яка чекала
його. Про це можуть мріяти 99,9 відсотка чоловіків. Бо зрозуміти
тата було дуже складно, тому мама швидше вірила йому й чекала
саме тому, що вірила. Вона до цього часу каже, що Василь Стус
був неземною людиною. Він творив свій світ, який зараз цікавий
не лише в Україні саме тому, що – універсальний. У ньому закла-
дені конфлікти «особистість – середовище», які доводиться долати
завжди. 
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Проте інший аспект життя Василя Стуса дозволяє говорити про
нього як про борця за незалежність України. Він зберігав вірність
українській культурі, хоч були спокуси перейти в російську. У 1970-
му, не маючи жодних можливостей на Батьківщині, він навіть на-
магався вступити на Вищі сценарні курси до Москви, написав
сценарій російською мовою для вступу. Але втручання когось із
українського ЦК (прізвище мені достеменно не відомо), хто поре-
комендував його туди не приймати, завадило відходу від рідного. 

– Дмитре, ви розуміли свого батька чи, може, збагнули його
тепер? 

– Між нами були складні стосунки. Живучи з п’яти років без
тата, я звик жити із мамою. Швидше, в нас були взаємини вчителя
з учнем, причому учнем далеко не найкращим, який все сприймає
із запізненням. 

Я дуже люблю парадокси французького математика, фізика і
філософа Блеза Паскаля. Наприклад, наші знання схожі на кулю:
чим більше знаємо, тим більше точок зіткнення з невідомим. У
принципі, не можу сказати, що я збагнув тата. Пізнання – вічний
процес, але мені цікаво пізнавати і Стуса-батька, і Стуса-особи-
стість, і Стуса-поета. 

Десь три роки тому я думав, що шлях Василя Стуса – мало-
перспективний. Бачив, як за такий його вибір поплатилися мої
мама, бабуся й дідусь... У нього в листах про це є: «Нашим рідним
набагато важче за нас». А зараз мені здається, що це спосіб зали-
шатися самим собою, незалежно, чи станеш ти відомою людиною
чи просто будеш дворовим філософом, який у кожному українсь-
кому селі є беззаперечним авторитетом місцевого масштабу. І ці
люди рівновеликі, бо масштаб визначається більше Богом, від тебе
ж залежить, як ти себе реалізовуєш у тих конкретних умовах, які
визначені долею. Василь Стус – один із тих, хто реалізувався ціл-
ковито всупереч негативним факторам. 

– Дмитре, як ви виховуєте своїх синів? Ставите їм за при-
клад діда, знаючи наперед, що безкомпромісність ускладнює
життя? 

– Я їх вчу лишень любити: світ, тих, хто поруч... Ніколи не
прагнути добра всім, а завжди намагатися робити добро кон-
кретно, бо добрим усім не будеш. А все інше – вже від характеру
залежить. У Василя Стуса він був сталевим. Не на кожен характер
таке життя підходить. Пам’ятаю, коли тато, повернувшись із та-
бору, сказав: «Я – один із найбільших українських поетів ХХ сто-
ліття!» У відповідь його запитав: «Який же ти поет? Де твої
книжки?» Тоді його взагалі ніхто не знав, за винятком кількох дру-
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зів... Думаю, що небагато знайдеться тих, хто, не маючи при житті
визнання, зберігають таку непохитну віру в себе. Це по силам
лише людям калібру Вітольда Гомбровича, Василя Стуса, Панте-
леймона Куліша... 

– Перед тим, як розпочати роботу над своєю монографією,
ви перечитували чиїсь біографії? Як ви вважаєте, про кого з
відомих українців і як треба писати зараз? 

– Свого часу на мене мала вплив книжка про Евіту Перон, дру-
жину аргентинського президента Хуана Перона. Прочитав кілька
інтерпретацій життя британського розвідника 20 – 30-х років ми-
нулого століття Лоуренса Аравійського. Якщо говорити про укра-
їнських авторів, то перечитував книжки Махновця про Григорія
Сковороду, Петрова-Домонтовича про Пантелеймона Куліша, Зай-
цева про Тараса Шевченка. 

Загалом біографія – це ідеологічна складова держави. Тобто
гарна біографістика, яка в Україні не розвивається, – це те, що має
підтримувати державу й може бути способом поширення знань
про неї у світі. 

Мені би хотілося прочитати «живі» біографії Нестора Махна,
Богдана Хмельницького, дисидента й поета Зиновія Красівського,
якого знав і дуже любив. Добре, якби спромоглися написати про
Віктора Петрова-Домонтовича – одного з неокласиків, який пра-
цював на радянську й німецьку розвідки. Кажуть, що в ім’я ко-
хання до дружини Миколи Зерова потрапив в неприємну історію,
але таки став її чоловіком. Всі вони творили себе, «будували» свої
біографії та коло друзів. Із задоволенням купив би книжку про
Ліну Костенко, з якою теж знайомий. Перед нею завжди скидаю
капелюха. Вважаю, що вона одна з найяскравіших і найцікавіших
українок ХХ століття! Прочитав би про Лесю Українку та про Та-
раса Шевченка, не зважаючи на те, що про них багато писали. 

У монографіях має бути присутня жива людина, а про це пи-
сати дуже складно. Здебільшого авторам не вистачає додаткових
емоційних знань. Дослідники або збиваються на документи, або
на вигадку. Тому існує чимало однобічних малоцікавих поглядів. 

Чому ми й далі примушуємо наших дітей, які закінчують
школу, не любити Тараса Шевченка?.. Чому не розказуємо їм про
його перемоги, а зациклюємося на стражданнях?! Я сам вийшов із
школи з такою нелюбов’ю і потім двадцять років ішов до Кобзаря,
до розуміння його текстів і долі. Боячись сфальшивити, ми часто
замовчуємо якісь драматичні моменти. Але культура мстива, й коли
ви щось ховаєте, то воно буде інтерпретовано іншим типом літера-
тури. Пам’ятаю, як лаяли книжку Леся Бузини, але ж та книжка,
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недобра, звісно, щодо Шевченка, в той же час є реакцією на абсо-
лютно ненормальний стан, який існує в нашому літературознав-
стві, нашій біографістиці, нашій псевдоцнотливості. Знання не
може бути цнотливим. Максимум, що від нього можна вимагати, –
поваги та розуміння. А ми творимо божків, щоб у результаті мати
або неемоційну документалістику, або художню вигадку, мало ба-
зовану на документах. А в нас стільки справжнього й цікавого! 

– Свого часу за сприяння Катерини та Віктора Ющенків
був записаний компакт-диск «Живий голос Василя Стуса», а
наприкінці минулого року видана книжка «Василь Стус:
життя як творчість». На ваш погляд, з приходом нової влади
українська культура отримає належну державну підтримку? 

– З новою владою я контактував тоді, коли вона була ще в опо-
зиції. За їхньої підтримки також створений Гуманітарний центр
Василя Стуса. Як наші стосунки складатимуться надалі, сказати
дуже важко. Поки що працювати стало важче. 

Я не маю надії, що нова влада щось принципово змінить. Як
людина, яка працює в культурі, болісно сприймаю, що ні віце-
прем’єр із гуманітарних питань, ні міністр культури не говорять
про створення культурної наступальної технології (хоча час гово-
рити про індустрію), про правила гри й умови конкуренції в куль-
турі... Одноразові проекти на кшталт держсвята чи Євробачення
у світі – пройдені етапи, а в нас – головне завдання. 

Ось маємо дискусію про те, щоб «відмінити» присудження
звань народний артист, заслужений... Це можна вирішувати років
через десять, коли буде створено якісь альтернативні схеми. Це ж
гарантії старшим людям! Або розмови про реформування Націо-
нальної академії наук України. А що натомість? Зрештою, АН ство-
рив гетьман Павло Скоропадський і вона проіснувала до цього
часу. Створіть щось вартісніше, а тоді вже беріться – і то обережно
беріться – щось руйнувати. Втім, це не означає, що академія не по-
требує модернізації. Потребує, ще й як. Але поки рівень розмов
про такі реорганізації особисто мене лякають непрофесійністю. 

Із книговиданням ситуація взагалі катастрофічна. Книжка, на
яку є попит, не може бути перевидана, як от «Василь Стус: життя
як творчість». Причина банальна – у видавця немає коштів. Це
свідчить про умови, в яких доводиться виживати українській
книжці, а коли поруч потужне російське, польське, американське
книговидання... Так і живемо: хтось літає на літаках, а ми наздо-
ганяємо його на возі. 

– Що залишиться у Дмитра Стуса, якщо в нього забрати
Василя Стуса? 
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– Залишиться світ, у якому можна буде вільніше хуліганити й
менше звертати уваги на постійні нашіптування доброзичливців:
«Веди себе пристойніше, ти ж син Василя Стуса».

Надія Тисячна, «День»
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Дмитро Стус разом з учасниками вечора-реквієму, присвяченого Василю
Стусу у Ворзельському музеї історії та культури «Уваровський дім», 2011 р.

Вечір-реквієм, присвячений Василю Стусу у Ворзельському музеї історії та
культури «Уваровський дім». Виступає Дмитро Стус, 2011 р.



«РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ» УКРАЇНИ

Костянтин Нікітенко  
кандидат історичних наук,

доцент кафедри історії і права Донецького національного технічного
університету.

Одразу ж після захоплення більшовиками влади в Україні, для
них виникла загроза її втратити. Політика «воєнного комунізму»,
наріжним каменем якої була продрозкладка – примусові реквізиції
селянського хліба, призвела до масового опору селянства. Ви-
никла велика кількість озброєних угрупувань, повстанських заго-
нів, що ставили за мету боротьбу з Радянською владою. «Село не
з нами!», – з тривогою констатував предсовнаркому Х.Раковський. 

Навіть, коли рух опору було практично подолано, більшовиків
в Україні сприймали як небезпечних чужинців. Комуністична пар-
тія України фактично була такою лише за назвою – сприймалася
як іншородний елемент на тілі українського суспільства. Лише
11% членів партії знали українську мову.  Замголови Раднаркому
М.Фрунзе попереджав, що може скластися така ситуація, коли
село й місто перестануть розуміти один одного через відмінність
мов і культур.

Намагаючись подолати цей розрив, розширити національну
базу свого режиму, «укоренитися» в національних районах,
Москва прийняла рішення проведення політики «коренізації». В
Україні ця політика набрала форми  українізації. Так, друга поло-
вина 1920-х років стала періодом значних зрушень у подоланні
наслідків багатовікової колонізаторської політики – русифікації,
повернення до української мови та розширення сфери її дії. Украї-
нізація також сприяла поверненню в Україну значної кількості дія-
чів науки та культури, які свого часу емігрували за кордон. 

Поети та письменники створювали творчі гуртки та студії:
«Гарт», «Плуг», «Молодняк», «Авангард» та багато інших. Висту-
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пали  хорова капела «Думка», капела бандуристів. Лесь Курбас
створив та очолив театр «Березіль». На всесвітній виставці теат-
ральних колективів у Парижі в 1927 році цей український театр
отримав золоту медаль. Це стало свідченням визнання світом
рівня української культури. Американський історик М.Семчишин
назвав цей період «українським ренесансом ХХ століття». Все це
призвело до зростання впливу національної ідеї та поширення від-
центрових настроїв. 

Так, виступ письменника Миколи Хвильового із гаслом: «Геть
від Москви!» справив ефект бомби, що вибухнула. Хоча це й був
лише творчий протест проти «містечковості», «вторинності» укра-
їнської культури. Заклик орієнтуватися на світовий рівень та до-
свід замість того, щоб сліпо та бездумно копіювати російські
(часом далеко не найкращі) зразки. 

Молодий харківський економіст Михайло Волобуєв  у 1928
році надрукував статтю «До проблеми української економіки». В
ній він окреслив фази колоніальної політики Російської імперії в
Україні та провів однозначні паралелі між політикою царизму та
сучасної йому комуністичної імперії стосовно України. Наголосив,
що московські керівники уникають навіть самої назви «Україна»,
натомість віддаючи перевагу назвам: «Південний район», «Пів-
денноросійське господарство» тощо. Волобуєв пропонував при-
пинити розглядати російську економіку як пануючу та нехтувати
українськими національними інтересами. 

Навіть вище українське партійне керівництво загрожувало вийти
з-під контролю, відверто та рішуче засуджуючи російський шовінізм.

Прямим наслідком стало згортання українізації та початок ці-
леспрямованої боротьби проти української інтелігенції, в першу
чергу проти тієї частини, яка брала участь у національно-визволь-
них змаганнях 1917–1921 років, а також і тих, хто брав активну
участь  в українізації, видатних діячів науки і культури. Апарат ко-
місаріату освіти, головного провідника українізації, було звільнено
повністю на обласному рівні і на 90% на районному. Загалом звіль-
нено з роботи близько 4000 українських вчителів та більше 200
викладачів педагогічних інститутів. Закривалися українські
школи, скорочувалися наклади україномовних видань тощо.   

У рішеннях ХІІ з’їзду КП(б)У наголошувалося: «Перед пар-
тією стоїть завдання: добити контрреволюційні націоналістичні
елементи». Один із слідчих у сфабрикованій справі «Спілки виз-
волення України» прямо і цинічно заявив: «Нам треба українську
інтелігенцію поставити на коліна. Це наше завдання і воно буде
виконане; кого не поставимо – перестріляємо».
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Жертвами репресій стали найбільш яскраві, талановиті пред-
ставники українського національного відродження.  Лесь Курбас,
Олекса Слюсаренко, як і багато інших, загинули на Соловках.
Пішли у заслання М.Грушевський, М.Волобуєв. Застрелилися
М.Скрипник, М.Хвильовий…

З кінця 1920-х років і до середини 1930-х років з 259 українсь-
ких письменників ліквідували 223 (17 було розстріляно, 8 закін-
чили життя самогубством, зникли безслідно  16, загинули у
сталінських таборах 175, і 7 померли своєю смертю). Із 85 вчених-
мовознавців ліквідували 62. Декілька сотень українських кобзарів,
які зібралися на свій з’їзд, заарештували і розстріляли без суду,
слідства та винесення вироку. 

Загалом у 1930-роки було ліквідовано майже 80 відсотків укра-
їнської інтелігенції. Цей період в історії отримав назву «Розстрі-
ляне відродження». Навіть Л.Троцький зазначив: «Ніде репресії,
чистки, придушення і всі інші види бюрократичного хуліганства
в цілому не досягли таких страшних розмірів, як на Україні, у бо-
ротьбі з могутніми прихованими силами в українських масах, що
прагнули більшої свободи й незалежності»… 

Отже, масові репресії, спрямовані проти інтелігенції,  вини-
щили еліту нації – її майбутнє, те, що виховується та плекається
століттями. Національна еліта, носії певних моральних чеснот –
того морального закону всередині кожної людини, про який писав
Кант, замінилася на партійно-бюрократичних функціонерів. Треба
було змінитися поколінням, щоб отямитися від отриманого удару. 
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ТРАГЕДІЯ УРОЧИЩА САНДАРМОХ
Василь Овсієнко,

лауреат премії ім. В.Стуса

27 жовтня, 1, 2, 3 і 4 листопада 1937
року в урочищі Сандармох на півдні Ка-
релії капітан Матвєєв розстріляв «Соло-
вецький етап» – 1111 в`язнів Соловецької
тюрми особливого призначення, у його
складі – 290 українців. Список «українсь-
ких буржуазних націоналістів» – 134
особи – розстріляний 3 листопада.

Наймасовішу за всю совєтську епоху
“чистку” суспільства від елементів, не-
придатних для будівництва комунізму,
теоретично обґрунтував новий нарком
НКВД Ніколай Єжов і зредагував та схва-
лив сам Сталін. Вона розпочалася за на-
казом НКВД СССР № 00447 5 серпня
1937 року і мала тривати 4 місяці. На-
справді ж вона була припинена за поста-
новою Політбюро ЦК ВКП(б) 15
листопада 1938 року, тобто тривала понад
15 місяців.

Усього під час кампанії до розстрілу з
політичних мотивів були приречені
681.692 особи, з них 631 897 – позасудо-

вими “трійками”. (Борис Соколов. Наркомы страха. Ягода. Ежов.
Берия. Абакумов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2001. – С. 130). За
даними Московського «Меморіалу», заарештовано було 1.725
тисяч осіб, розстріляно 815 тисяч. (Газета «30 октября», № 79,
2007 р.). В Україні, за офіційними даними, в 1936 році заарешту-
вали 15.717 осіб, у 1937 – 159.573, у 1938 – 108.006 (Юрій Шапо-
вал. Апогей тероріади // Дзеркало тижня, № 29 (658). – 2007. – 11
серпня). 

Твердження, що Великий Терор був спрямований лише проти
партійних кадрів, хибне: комуністів у 1937 – 1938 роках було за-
арештовано 110 – 113 тисяч. «Тридцять Сьомий – це гігантський
масштаб репресій, що охопили всі реґіони й усі без винятку
верстви суспільства, від вищого керівництва країни до безмежно
далеких від політики селян і робітників, – сказано у Тезах Міжна-
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родного «Меморіалу». Усього в ході кампанії було репресовано
понад 2 млн. осіб. 

Ще 2 липня 1937 року під бравурні марші на честь “найдемо-
кратичнішої в світі Сталінської Конституції” Політбюро ЦК
ВКП(б) схвалило протокол П 51/94 “Про антирадянські елементи”,
яким секретарям обласних, крайових, республіканських організа-
цій та представникам НКВД пропонувалося взяти на облік усіх
“куркулів та карних в’язнів”, які повернулися з заслання та ув’яз-
нення, з тим, щоб найбільш ворожих із них заарештувати і розстрі-
ляти в порядку адміністративного переведення їхніх справ через
“трійки”, а решту вислати у вказані НКВД місця. “ЦК ВКП(б) про-
понує в п’ятиденний термін подати в ЦК склади трійок, а також
кількість осіб, що підлягають розстрілу, так само кількість осіб, що
підлягають висланню”. (Цит. за кн.: Иван Чухин. Карелия-37:
Идеология и практика террора. – Петрозаводск, 1999. – С. 17).

На кожну республіку, область, район спускалися ліміти на ре-
пресування за І і ІІ категоріями (І – розстріл, ІІ – ув’язнення, спів-
відношення 3 до 1). 

“Знизу” полетіли звіти про виконання лімітів, розгорнулося со-
ціалістичне змагання за їх перевиконання, прохання й вимоги
збільшити їх, особливо за І категорією, висувалися “зустрічні
плани”. Так, нарком внутрішніх справ УРСР Ізраїль Леплевський
тричі звертався за таким збільшенням – 5 і 29 вересня та 11 грудня
1937 року. Після його усунення в січні 1938 року (і розстрілу) но-
вопризначений в.о. наркома Александр Успенський – двічі: 17 лю-
того і в травні 1938. (Сергій Білокінь. Масовий терор як засіб
державного управління в СРСР (1917–1941 рр.). Джерелознавче
дослідження. – К.: Київське наукове товариство ім. Петра Могили,
1999. – С. 291).

Дія “трійок” поширилася на всі категорії населення. Окрім
“куркулів та кримінальників”, під репресії потрапили “контррево-
люціонери” різних відтінків, “повстанці”, “церковники”, “шпи-
гуни”, “троцькісти”, “диверсанти”, “шкідники”, “націоналісти”...
На виконання згаданої Постанови, «чистка» відбулася і в концта-
борах. Так, начальник Соловецької тюрми особливого призна-
чення (СТОН) Іван Апетер одержав наказ скласти список на
розстріл 1825 в’язнів. Одна група, 507 в’язнів, була розстріляна
під Леніґрадом 8 грудня 1937 року, 200 (насправді 198) – на Со-
ловках 17 лютого 1938 року. Доля 1116-и, так званого «Соловець-
кого етапу», стала відомою щойно в 1997 році: 1111 в`язнів
СТОНа були розстріляні в урочищі Сандармох на півдні Карелії
27 жовтня, 1, 2, 3 і 4 листопада 1937 року. З них 290 – з України. 
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У списку «українських буржуазних націоналістів», розстріля-
ного 3 листопада, поет-неокласик професор Микола Зеров, тво-
рець театру «Березіль» Лесь Курбас, драматург Микола Куліш,
історики академік Матвій Яворський, професори Володимир Че-
ховський і Сергій Грушевський, науковці Степан Рудницький, Ми-
кола Павлушков, Василь Волков, Петро Бовсунівський, творець
Гідрометеослужби СССР голландець родом професор Олексій
Вангенгейм, міністр фінансів УСРР Михайло Полоз, колишній мі-
ністр освіти УНР Антон Крушельницький та його сини Остап і
Богдан (дочка Володимира розстріляна під Леніградом, сини Іван
і Тарас – у Києві в грудні 1934 р.), письменники Валер’ян Підмо-
гильний, Павло Филипович, Валер’ян Поліщук, Григорій Епік,
Мирослав Ірчан, Марко Вороний, Михайло Козоріс, Олекса Слі-
саренко, Михайло Яловий… 

Це були люди, які могли б створити неоціненні духовні скарби,
володіючи якими, ми, українці, стали б урівень з іншими цивілі-
зованими народами. Сама присутність таких людей у суспільстві
робить його кращим. Але постріли малограмотного, але кваліфі-
кованого розстрільника капітана Михаїла Матвеєва – виконавця
волі чужої, глибоко ворожої нам комуністичної влади – змінили
хід нашої історії... Вважається, що народ, який утратив 2–3% на-
йактивніших людей, – переможений. Ми ж, українці, в 30–40-х
роках ХХ століття втратили третину населення (голод, репресії,
депортації, війни), причому найактивнішого. Від того удару ми не
оговталися досі. Джеймс Мейс нинішній період історії України
визначав як “постгеноцидний”. Процесу інтелектуального і мо-
рального занепаду українського суспільства та подальшого росій-
щення не змогло зупинити навіть проголошення незалежности.
Усі наші сучасні біди – це наслідок сатанинської селекції, під час
якої була фізично знищена найкраща частина українського народу.

Серед тих, чия остання адреса – Сандармох, були знаменитий
адвокат росіянин Александр Бобрищев-Пушкін (захисник Бейліса
й Пурішкевича), московський літературознавець Ніколай Дурново,
засновник удмуртської літератури Кузебай Герд, білоруський мі-
ністр Флеґонт Волинець, татарський громадський діяч Ізмаїл Фір-
девс, голова московського циганського табору Ґоґо Станеско,
грузинські князі Ніколай Ерістов та Яссе Андронников, католиць-
кий адміністратор Грузії Шио Батмалашвілі, професор історії
ВКП(б) єврей Пінхус Ґлузман, черкеський письменник князь
Холід Абуков, корейський діяч Тай До, православні єпископи
Алексій (воронезький), Даміан (курський), Ніколай (тамбовський),
Петро (самарський), лідер баптистів СССР Василь Колесников,
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отець Петер Вейґель – посланий Ватіканом для перевірки даних
про переслідування віруючих в СССР... Закоцюблий від холоду
(швидше б кінець!), в одній білизні ступаючи останні кроки, за-
черхлим мозком згадуючи слова молитви, він на власному при-
кладі переконався, що потрапив у царство Сатани, в Імперію Зла...

Смертника ставили на коліна – і капітан Матвеєв стріляв з ре-
вольвера в потилицю. Декого добивав якоюсь залізною колотуш-
кою. Забитого підручні скидали в яму. Трупи присипали вапном і
засипали. Так що їх тепер не ідентифікувати. 

Отак скріплювалася „дружба народів” напередодні 20-річчя
«Великої Жовтневої соціалістичної революції», яку досі святкують
комуністи. Вчені світу підрахували в «Черной книге коммунизма»,
виданій також і в Росії 1999 р. зі вступною статтею колишнього
члена Політбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлєва, що жертв комунізму в
усьому світі 95 млн. убитими (с. 37). «А сліз, а крові – що й лі-
чить…». Постраждали всі народи, які мали нещастя потрапити під
комуністичний експеримент. Кожен, хто вважає себе комуністом,
морально відповідальний за всі незчисленні злочини комунізму. 

Урочище Сандармох у 30-х роках – це «обычное место рас-
стрелов» на півдні Карелії. Його знайшли за документами та іден-
тифікували на місцевості 1 липня 1997 року Карельський та
Санкт-Петербурзький “Меморіали”, а саме Юрій Дмитрієв, Веніа-
мін Іофе та Ірина Рєзнікова-Фліґе. 

Того ж 1997 року, в річницю початку розстрілу, 27 жовтня, там
було відслужено першу панахиду та проведено мітинг. Там спо-
руджено пам’ятник з написом «Люди, не убивайте друг друга».
Санкт-Петербурзький “Меморіял” привіз туди камінь із Соловків.
Стоять великі польський та російський хрести, мусульманський
пам’ятний знак. У лісі – сотні карельських пам’ятних знаків –
стовпи з дашками. Тут кількасот ям, де покоїться біля 9 тисяч роз-
стріляних. 

2004 року з ініціативи американського громадянина Веніаміна
Трохименка, батько якого, відомий мовознавець, розстріляний у
Сандармосі 4 листопада, стараннями українців усього світу, на-
самперед Товариства української культури Карелії «Калина», яке
очолює велика подвижниця Лариса Скрипникова, там споруджено
величний пам`ятник – гранітний Козацький хрест «Убієнним
синам України» (автори Микола Малишко та Назар Білик). У колі
на перехресті вгадуються профілі тих, кого називають цвітом укра-
їнської нації. 

Сандармох – це один з відомих тепер епізодів Великого терору.
А скільки їх невідомих… 
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21 травня 2007 року Президент України Віктор Ющенко під-
писав Указ № 431/2007 «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами
Великого терору – масових політичних репресій 1937–1938 років».
Указ підписаний на підтримку ініціативи громадськості «з метою
належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, при-
вернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України,
викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідео-
логії, відродження національної пам’яті, утвердження нетерпимо-
сті до будь-яких проявів насильства проти людства». 

Президент зобов`язав Кабінет міністрів затвердити в місячний
строк план заходів. Про такий план нічого не чути. Але Українсь-
кий інститут національної пам`яті та Всеукраїнський «Меморіал»
ім. В.Стуса виконали один із пунктів Указу: спорядили експедицію
на місце розстрілу Соловецького етапу в урочищі Сандармох (пів-
день Карелії) та на самі Соловецькі острови, вперше на держав-
ному рівні, 2 – 11 серпня 2007 року. Досі це робила громадськість,
в останні роки за підтримки «Нашої України». 

Неформальне товариство «Українські Соловки» закликає всіх
громадян України, усі церкви – незалежно від національности і ві-
росповідання – 3 листопада, у Дмитрівську поминальну суботу,
пом`янути всіх жертв комуністичного терору, зокрема, Соловець-
кого етапу. 

У Києві 2 листопада, в п`ятницю, о 17 годині, проведемо па-
нахиду і мітинг на перехресті вулиць Прорізна та Пушкінська, біля
пам`ятника Лесеві Курбасу. Приходьте зі свічками. Або поставте
свічку вдома. 

273



ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ

Василь Лісовий
Стаття для Енциклопедії сучасної України (ЕСУ)

Словом «дисидент» (від лат. dissidens – незгідний), яке в
своєму історичному значенні застосовувалось як назва для єрети-
ків, стали називати осіб, які в 60-х – на поч. 80-х рр. в СРСР та
інших країнах «соціалістичного табору» піддавали сумніву та кри-
тикували офіційну комуністичну ідеологію та політику. Збіль-
шення кількості осіб, які у 60 – 80-х рр. відкрито висловлювали
незгоду з офіційною ідеологією та політикою, та тих, що так чи
інакше солідаризувалися з ними, дало підставу говорити про «ди-
сидентський рух» в СРСР. Самі учасники цього руху не викори-
стовували слово «дисидент» як самоназву: використання цього
слова має західне походження. Більшість учасників українського
дисидентського руху (що пізніше набув характеру правозахис-
ного), пройшли крізь різного роду переслідування, звільнення з
навчальних закладів, позбавлення праці, найактивніші з них –
крізь табори, тюрми та заслання. Деякі з них загинули у таборах:
Ю. Литвин, В. Марченко, В. Стус, О. Тихий. Окремі були кинуті
в психлікарні, стали жертвами злочинної психіатрії (Л. Плющ, В.
Рубан, М. Плахотнюк, М. Якубівський). Учасників руху можна по-
ділити на дві групи: тих, хто публічно (відкрито) критикував офі-
ційну ідеологію та політику – письмово або усно; тих, хто
виготовляв, переховував та поширював позацензурну літературу
(так званий “самвидав”). Ці дві групи діяли в оточенні «пасивних»
учасників – тих, які знали про діяльність осіб із названих двох
груп, спілкувалися з ними, симпатизували їхнім ідеям (а нерідко
дотримувалися навіть радикальніших поглядів) та були читачами
позацензурної літератури. Найбільшого поширення дисидент-
ський рух набрав в Україні, Росії, Естонії, Латвії, Литві та меншою
мірою у Вірменії та Грузії. 

Дисидентський рух хоча й містив політичний складник, але
його підґрунтям був інтелектуально-культурний рух. Українська
інтелігенція, скориставшись процесом десталінізації, започатко-
ваним відомим виступом М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС у 1956
році, започаткувала нову спробу національно-культурного відрод-
ження, названого рухом «шістдесятників». Цим словом стали по-
значати тих представників творчої інтелігенції, які намагались
модернізувати українську культуру і мали мужність своєю твор-
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чістю чинити опір владі, яка кваліфікувала їхню творчість як ідео-
логічно ворожу. Це призвело до поєднання інтелектуально-куль-
турного руху з громадянсько-політичною дією, що дає підставу
називати цей рух рухом опору російському шовінізму та комуні-
стичному тоталітаризму. У словесному мистецтві попереду йшла
поезія (Л. Костенко, В. Симоненко, І. Драч, М. Вінграновський та
ін.), літературознавство та літературна критика (І. Світличний, І.
Дзюба, Є. Сверстюк, Михайлина Коцюбинська). Якщо оцінювати
літературно-мистецький рух шістдесятників, беручи до уваги сти-
лістичні особливості та зміст творів, то можна виокремити кілька
тенденцій: (а) переважно традиційний стиль, але змістовна спря-
мованість на пробудження громадянської та національної свідо-
мості (А. Малишко, О. Гончар, В. Симоненко, Д. Павличко та ін.),
(б) екзистенціалізм, (в) архетипічний символізм та космічний спі-
рітуалізм; (г) «модернізм» – за умови, що термін «модернізм» бу-
демо використовувати не в його вузькому значенні (як назву певної
естетики чи стилю), а в широкому – як спробу «оновити» чи «осу-
часнити» літературно-мистецьку творчість, використовуючи різні
течії у літературі та мистецтві 20-го ст. Тенденція, названа «екзи-
стенціалізмом», представлена наголосом на цінності внутрішнього
духовного світу особистості, сприйманні світу як «мого світу», з
драматичним переживанням долі України у цьому світі. Хоча цей
спосіб світосприймання і світорозуміння зазнав певного впливу
західного літературного екзистенціалізму (Ж.-П. Сартр, Сент-Ек-
зюпері), включаючи літературу і мистецтво абсурду (Камю,
Кафка), але суспільно-політичною спонукою до появи такої літе-
ратури був драматичний конфлікт особи з системою та усвідом-
лення трагічного стану української нації. Найбільш виразно ця
тенденція представлена у поезіях та публіцистиці найвидатнішого
поета 60 – 80-х років – Василя Стуса. 

Висловом «архетипічний символізм» тут позначено спроби ін-
туїтивно-символічного «висвічення» архетипів, які або утворюють
підтекст української культурної самобутності (зокрема, спроби
символічно-метафоричної «репрезентації» структур колективного
підсвідомого) або ж стосуються метафорики буття та космосу. На
інтелектуальному рівні перша тенденція перегукувалася з психо-
аналізом К.Ґ. Юнга. Цей літературно-мистецький рух можна також
позначити як рух «до джерел». Він знайшов свій вияв у різних
видах мистецтва 60-х років: у живописі наївістів (Катерина Біло-
кур, Марія Примаченко, Ліза Миронова), у живописі «раннього»
Панаса Заливахи, у пластиці Галини Севрук, у пісенній творчості
Ніни Матвієнко, у композиторській творчості (М. Скорик, В. Іва-
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сюк та ін.), у хоровій пісенній творчості (Л. Ященко та ін.), у «пое-
тичному кіно» У поезії цей рух представлений інтересом до поезії
Богдана-Ігоря Антонича та у поетичній творчості І. Калинця, В.
Голобородька, М. Воробйова, В. Герасим’юка (70-і роки) та ін. Мо-
тиви абсурду найбільш виразно представлені в поезії М. Холод-
ного, Г. Чубая, почасти в поезії І. Сокульського. Буттєвий
(метафізичний) символізм представлений у поезії М. Воробйова.
Супроводом цього мистецького руху було пожвавлення інтересу
до етнографічних досліджень, відродження української обрядово-
сті (наприклад, колядок, які влада також намагалася забороняти).

Дещо відмінним, хоча й близьким до цього напрямку мис-
лення, була літературно-філософська течія, яку можна позначити
терміном «космічний спірітуалізм» – витворення символіки та ме-
тафорики, яка стосувалася погляду на людину і націю як частину
одухотвореного Всесвіту (О. Бердник та ін.). Окрім того, були
спроби і раціонального обґрунтування погляду на людську діяль-
ність у масштабі Всесвіту. Таку спробу маємо у творах та статтях
М. Руденка, який наголосив на важливості деяких «забутих» ідей
– С. А. Подолинського та В. І. Вернадського. Сам цей напрямок
мислення вартий високого поцінування і відповідає ідеям деяких
із сучасних західних філософів (наприклад, ідеї «спільносвіту» К.
М. Маєр-Абіха) 

Якщо термін «модернізм» використати у значенні «осучас-
нення» естетики і стилю, то ним охопимо різні новаторські есте-
тичні тенденції, включаючи використання деяких мистецьких
стилів ХХ ст. – в поезії (Ліна Костенко, І. Драч, М. Вінграновський
та ін.), у живописі (І. Марчук, В. Медвідь та ін.), в музиці (Силь-
вестров, Грабовський, Скорик, Станкович та ін.) тощо. Це ми-
стецтво існувало на межі між публічністю і підпіллям, але
андеграунд у даному разі був вимушеним (і це важлива відмін-
ність від західних чи сучасних його різновидів). Супроводом і на-
тхненником цих літературно-мистецьких оновлень була
громадська діяльність і творчість таких літературознавців та літе-
ратурних критиків як І. Світличний, І Дзюба, Є Сверстюк, най-
більш резонансні твори яких поширювались у самвидаві. Серед
інших галузей суспільних наук та гуманістики необхідно від-
значити істориків (М. Брайчевський, О. Апанович, О. Компан та
ін.), а також журналістів (В. Чорновіл, В. Марченко). 

Що стосується основних інтелектуальних спрямувань у гума-
ністиці та філософії, поряд з тенденцією екзистенціалізму, можна
назвати ще три тенденції, не завше чітко артикульовані: філософ-
ський неоконсерватизм, критичний раціоналізм та філософський
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ревізіонізм («критична діалектика»). Тенденція неоконсерватизму
(«ліберального консерватизму») найбільш виразно представлена
літературно-філософською есеїстикою Євгена Сверстюка («Собор
у риштованні», «Іван Котляревський сміється» та ін.), поширюва-
них у самвидаві. Маємо справу радше з «традицією Гердера», в
якій «кордоцентризм» та особоцентризм екзистенціалізму діало-
гічно доповнюється наголосом на важливості традиції як джерела
цінностей і сенсів. Але традицію в інтелектуально-культурному
русі шістдесятників розуміли не як збереження культурних здо-
бутків минулого в їх незмінному вигляді, а як оновлення, пере-
осмислення та доповнення власною творчістю. І саме такий підхід
до розуміння традиції дозволяє зрозуміти поєднання, з одного
боку, руху «до джерел», з іншого боку, новаторський характер лі-
тературної та мистецької творчості шістдесятників. У цьому на-
прямку мислення важливу роль відіграє інтуїція, а в стилі
мовлення – використання символів і метафор. Цей спосіб мис-
лення та мовлення лежить ближче до «філософського стилю» Г.
Сковороди, аніж до аналітичного напрямку. У західній філософії
ХХ ст. цей стиль представлений радше філософією життя (екзи-
стенціалізмом, інтуїтивізмом А. Бергсона, герменевтикою). У
цьому наголосі на традиції можна віднаходити деякі перегуки з
філософією пізнього Гайдеґґера та філософською герменевтикою
Ґадамера, Навряд чи можна заперечувати певний вплив ідей цих
філософів (запозичених, зокрема, з коментарів тодішніх «критиків
буржуазної філософії») на літературну та мистецьку творчість.
Але не стільки ці зовнішні впливи як потреби національно-куль-
турного відродження спонукали до спроб подолати відсікання
українців від культурної традиції, яку практикував комуністичний
режим. Вислів «критичний раціоналізм» тут вжито у широкому
значенні (на противагу його використанню до філософії К. По-
ппера) для позначення більшою мірою аналітичного підходу, на-
ціленого на критику різного роду міфологем та стереотипів,
впроваджених офіційною ідеологією. Прикладом такого спряму-
вання мислення можуть служити такі видатні твори українського
самвидаву як «Інтернаціоналізм чи русифікація?» І. Дзюби та
«Возз’єднання чи приєднання?» М. Брайчевського, «Право жити»
Ю. Бадзя та деякі ін. У професійній (академічній) філософії у 60
– 80-і роки спостерігалась явно не артикульована опозиція між ло-
гіко-аналітичним та діалектичним підходом («суперечка логіків і
діалектиків»). Прихильники діалектичного підходу намагались
розвинути варіант «критичної діалектики» («ревізіонізм»). Од-
наче, радше з причин короткочасності відлиги, як аналітична, так
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і ревізіоністська тенденція у професійній радянській філософії не
привела до появи суспільно резонансного твору чи такого, що був
би важливим у контексті західної філософської традиції. Та хоча
названі інтелектуальні тенденції не були виразно представлені
текстами, вони характеризували тодішні дискусії в «кулуарах»: не-
хтування ними, як і названими вище тенденціями в літературно-
мистецькому житті, збіднює розуміння інтелектуальної атмосфери
60-х років. 

Створення та поширення самвидавської літератури стало ос-
новним способом діяльності дисидентського руху. Твір І. Дзюби
«Інтернаціоналізм чи русифікація?», книга В. Чорновола «Лихо з
розуму», велика стаття М. Брайчевського «Возз’єднання чи при-
єднання?», статті Є. Сверстюка, позацензурні поезії В. Симоненка,
М. Холодного, І. Драча, Л. Костенко, І. Сокульського, статті В. Мо-
роза, різного роду звернення і протести, інформації про переслі-
дування та умови утримання політв’язнів у таборах, редагований
В. Чорноволом позацензурний журнал «Український вісник» скла-
дали основну масу української літератури, що поширювалась у
«самвидаві». До цього потрібно додати твори російського самви-
даву, що поширювались в Україні. З діаспорних видань у вужчому
колі мали поширення книга І. Кошелівця «Сучасна українська лі-
тература», твір Б. Кравціва «На багряному коні революції» та деякі
ін. Найвпливовішими постатями в українському дисидентському
русі були Іван Світличний, Іван Дзюба, В`ячеслав Чорновіл, Євген
Сверстюк, але рух не мав централізованого характеру і складався
з низки багатьох осередків, в які люди були об’єднані особистими,
професійними, сімейними та місцевими стосунками. 

Дослідження дисидентського руху можна поділити на полі-
тичні, зосереджені передусім на питанні ідеології, історичні та со-
ціологічні. Вищеподаний огляд інтелектуально-культурного
підґрунтя дисидентського руху дозволяє краще зрозуміти джерела
його ідеології. Чи не перша спроба дати загальний огляд ідеології
українського дисидентського руху належить І. Лисяку-Рудниць-
кому. Права особи і право націй на самовизначення (а відтак по-
цінування самобутності укр. культури і нац. свідомості) –
ідеологічна серцевина українського дисидентського руху. 

Але характерною особливістю ідеології дисидентського руху
була відсутність націоцентричності: поцінування культурної са-
мобутності української нації ґрунтувалася на універсальній наста-
нові пошанування культурної різноманітності світу та, відповідно,
поваги до будь-якої іншої нації і культурної самобутності націо-
нальних меншин. Це включало також поцінування діалектних від-
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мінностей всередині української нації (показовим у цьому відно-
шенні може бути ставлення до фільму «Тіні забутих предків»). По-
вага до інших націй та захист прав національних меншин
забезпечило солідарність представників різних націй в українсь-
кому дисидентському русі – євреїв, кримських татар, білорусів і
т. д. Це була позиція, що знаходила вияв у конкретних діях – пуб-
лічних промовах (напр., виступ І. Дзюби у Бабиному яру), заявах
(напр., П. Григоренка та ін. на захист кримських татар), збирання
відповідної інформації (напр. збирання С. Караванським інформа-
ції про розстріл польських офіцерів у Катині). 

Звичайно ж, окреслена тут загальна, «рамкова» ідеологія
об’єднувала людей з різними особистими світоглядними та ідей-
ними позиціями – від «радикально» правих (з орієнтацією на при-
ватну власність та національну незалежну державу), в тім числі з
деякими тенденціями інтегрального націоналізму (В. Мороз), до
людей з соціалістичними орієнтаціями. Багато з колишніх учас-
ників ОУН та УПА чи їхні діти приєднались чи принаймні солі-
даризувалися з дисидентським рухом, визнаючи, що інша
історична ситуація вимагає іншої ідеології національно-визволь-
ної боротьби. У політичних таборах між в’язнями-дисидентами і
колишніми учасниками ОУН та УПА не існувало принципових
розходжень та конфліктів, а було почуття солідарності. Але деякі
з дисидентів цілком щиро дотримувалися позиції «соціалізму з
людським обличчям» (позиція близька до правого крила соціал-
демократизму). Ідеологічні тексти, в яких ставилась мета виходу
України зі складу СРСР і утворення незалежної української дер-
жави, як правило, були призначені для конспіративного поши-
рення серед вузького кола осіб (напр., «Проект програми» групи
Лук’яненка – Кандиби, стаття Є. Пронюка «Стан і завдання укра-
їнського визвольного руху» та ін.). До так званих «чистих демо-
кратів», («ліберал-демократів»), які не вважали важливою
орієнтацію на утвердження української національної самосвідо-
мості та української незалежної держави, в українському диси-
дентському русі належали поодинокі особистості. До
дисидентського руху приєдналися деякі особи з релігійних кон-
фесій, що зазнавали переслідувань (греко-католики, баптисти та
ін.). Що стосується націонал-комунізму, то сам факт використання
комуністичної риторики, зокрема у зверненнях в офіційні інстан-
ції, не може бути надійною основою для кваліфікації автора тексту
як переконаного націонал-комуніста. Хоча окремі тексти українсь-
ких дисидентів, які поширювались у самвидаві, містили елементи
марксистської та комуністичної риторики, все ж вони, як правило,
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ґрунтувалися на логіці, що суперечила марксистському класовому
принципу. Бо ж усі найважливіші ціннісно навантажені поняття
(свобода, права людини, справедливість, рівність) майже в усіх то-
дішніх опозиційних текстах виводились поза межі класової ідео-
логії. Внаслідок цього підставові поняття-цінності не зазнавали у
їхніх текстах деструкції внаслідок застосування класового прин-
ципу; навпаки, обстоюється їх самоцінність, самодостатність. Раз
офіційна комуністична ідеологія твердить, що соціалістична де-
мократія – вищий тип демократії (у порівнянні з «буржуазною де-
мократією»), то дисиденти вимагали, щоб дотримувались хоча б
елементарних норм демократії. Позаяк Конституція СРСР прого-
лошує свободу слова, то це повинна бути свобода слова (звідси
вимога дотримуватись Конституції). Раз говориться про справед-
ливі міжнаціональні взаємини та про рівність націй, то практика
не повинна демонструвати здійснення протилежних принципів. 

Після підписання СРСР в 1975 році Прикінцевого акту Наради
з безпеки та співробітництва в Європі в Україні в листопаді 1976
року була створена Українська громадська група сприяння вико-
нанню гельсінських угод (Українська гельсінська група). Ініціато-
рами її створення були М. Руденко, О. Бердник, О. Мешко, Л.
Лук’яненко, П. Григоренко (Москва). Поступово багато учасників
Д. р. стають членами УГГ. Це було можливо тому, що визнання
особистих прав людини було важливим складником того інтелек-
туально-культурного руху 60-х, з якого виростав і яким живився
дисидентськийо рух. Одначе в українському дисидентському русі
визнання важливості особистих прав завжди поєднувалося з ви-
знанням права націй на самовизначення як важливого елементу
міжнародного правового порядку, а також визнання прав націо-
нальних меншин. 

Особистість і національно-культурна самобутність залишались
двома важливими цінностями навіть тоді, коли дисидентський рух
набув правозахисного характеру. Ця настанова була збережена і
навіть посилена, коли на основі УГГ була утворена Українська
гельсінська спілка, яка, в свою чергу, стала основою для утворення
першої в Україні демократичної партії – Української республі-
канської партії. Ідеологія українського дисидентського руху стала
основою так званої «національно-демократичної» ідеології: сам
цей термін у контексті західних політичних ідеологій є дещо не-
звичним, оскільки кожна західна демократична ідеологія само
собою включає національний аспект – поцінування національно-
культурної ідентичності та національних інтересів. Використання
терміна «національно-демократичний» вказує на особливість
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української ситуації, необхідність наголосу на утвердженні укра-
їнської незалежної національної держави, на противагу лише де-
мократичній ідеології, яку можна було мислити і під кутом зору
демократизації СРСР. Це стосується також опозиції термінів «ко-
муністи» та «націонал-комуністи». Сказане тут про ідеологію ди-
сидентського та правозахисного руху потребує довшої розмови
щодо долі Марксової ідеї «реального гуманізму»: прагнення
утвердити гуманізм шляхом соціальної революції і диктатури про-
летаріату призвело (у більшовицькому використанні цієї ідеї) до
масового терору і геноциду. Отож, щоб мати «соціалізм з людсь-
ким обличчям», потрібно було відкинути класову деструкцію ба-
зових цінностей. 

Що стосується історичних досліджень, які воднораз містять
елементи соціології, то книга Л. Алєксєєвої «История инакомыс-
лия в СССР» зберігає свою цінність також сьогодні (з огляду на
охоплення всіх різновидів та ланок дисидентського руху в СРСР).
Щодо українського дисидентського руху то, вслід за деякими до-
слідженнями, опублікованими на Заході, найважливішими на сьо-
годні історичними дослідженнями є книга Георгія Касьянова
«Незгодні» (Київ, 1995 ) та Анатолія Русначенка «Національно-
визвольний рух в Україні» (Київ, 1998), У другій із цих книг по-
дано і найповнішу бібліографію (список охоплює публікації в
Україні та на Заході). Значно більше зроблено в публікації джерел:
багатотомні видання В. Стуса і В. Чорновола, І. Дзюби, окремі
книги дисидентів, збірки документів, спогади тощо. Що стосу-
ється публікації різного роду документів – заяв, звернень, листів
тощо, то необхідно відзначити діяльність міжнародних правоза-
хисних організацій (зокрема Amnesty International Publications) та
українців в діаспорі: йдеться як про періодичні видання (напр., ж.
«Сучасність») так і про окремі публікації. Вагомий внесок у цю
справу зробило видавництво «Смолоскип», очолюване О. Зінке-
вичем. Воно регулярно публікувало збірки документів українсь-
кого правозахисного руху (зокрема, об’ємні книги «Український
правозахисний рух», 1978, Українська Гельсінкська група, 1983 та
ін.), а також видавало англомовну газету «Смолоскип», у якій пуб-
лікувалися різного роду документи українського дисидентського
руху. З 1992 року видавництво діє в Україні, має Музей самвидаву
– найбагатше в Україні зібрання текстів українського самвидаву.
Збирає та зберігає документи дисидентського руху також Музей
шістдесятників, заснований з ініціативи Н. Світличної (голова
правління М. Плахотнюк). 

Першу спробу соціологічного дослідження дисидентського
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руху в Україні (кількість учасників названих двох груп, їхнє ет-
нічне та соціальне походження, вік, сімейне становище, професія,
рівень освіти, географія проживання та діяльности і т.д.), зробив
Б. Кравченко у невеличкому розділі «Дисиденти» (біля трьох сто-
рінок), вміщеній у його книзі Social Change and National Conscious-
ness in Twentieth-Century Ukraine, (1985). 

Сьогодні до цього напрямку досліджень прилягає збір інфор-
мації про учасників дисидентського руху, що його здійснює Хар-
ківська правозахисна група, очолювана Є. Захаровим; в складі якої
працює також В. Овсієнко (Київ), який написав велику кількість
біографічних довідок про дисидентів. Здобутком цих зусиль стала
публікація «Міжнародного біоґрафічного словника дисидентів
Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1, Україна.
Частини 1 і 2. – Харків, 2006, укладений Є. Захаровим та В. Овсі-
єнком (перша частина містить вступну статтю Є. Захарова «Диси-
денський рух в Україні, 1954–1987»). Харківською правозахисною
групою створено також веб-сайт «Віртуальний музей: дисидент-
ський рух в Україні» (http:/archive.khpg.org), на якому розміщено
біографічні довідки про осіб, інтерв’ю, спогади, дослідження. На
сьогодні зібрано важлива інформація у вигляді інтерв’ю з учасни-
ками дисидентського руху, включаючи відео-інтерв’ю (О. Дир-
довський, В. Овсієнко, В. Кіпіані, Ю. Зайцев та ін.). На свіжих
аудіоінтерв`ю з дисидентами Б. Захаров побудував «Нарис історії
дисидентського руху в Україні (1956 – 1987). – Харків, 2003. Все
ж досі, на жаль, не маємо систематичних досліджень середовищ-
спілкувань, пов’язаних з поширенням самвидаву, зокрема контак-
тів чи «стежок», топографія яких в межах України дозволила б
оцінити як масштаб поширення, так і кількість людей, задіяних у
цій справі. 

Важливою соціологічною характеристикою дисидентського
руху в Україні є його відносно висока міра розподілености по різ-
них регіонах України, попри явне переважання західних регіонів
над східними (у Росії дисидентський рух був зосереджений пере-
важно в Москві та Санкт-Петербурзі). Однією із важливих особ-
ливостей українського дисидентського руху (у порівнянні,
скажімо, з російським) є той факт, що значна кількість колишніх
дисидентів стали активними учасниками політичного життя
України кінця 80-х – 90-х років. 

Що стосується оцінки інтелектуально-культурного руху шіст-
десятників та дисидентського руху, то зважена оцінка очевидно
має ґрунтуватися на диференційованому підході. Дисидентський
рух містив далекосяжний проект утвердження цінності особисто-
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сті та нації (в контексті поцінування культурної різноманітності
світу і культурної самобутності будь-якої нації чи цивілізації). Але
цей проект був закорінений в умонастрої просвітницького ідеа-
лізму: переважала віра в те, що в умовах свободи люди дуже
швидко зможуть розпізнати справжні цінності та їх речників, а,
відповідно, становлення громадянської і національної свідомості
відбудеться швидко. Тут маємо недооцінку сили інерції стереоти-
пів та ідеологем у масовій свідомості, сформованих імперською
комуністичною ідеологією. 

Друга вада полягає у тому, що критика комуністичного режиму
не були поєднана з розробкою конкретних політичних теорій і
стратегій, розрахованих на перспективу – на «демонтаж» комуні-
стичної імперії. Маються на увазі теорії і стратегії, націлені на пе-
ретворення у масовій свідомості, у політичній системі, в економіці
та соціальній сфері, які б забезпечили успішне утвердження на-
ціональних демократичних держав в умовах розпаду СРСР. Для
розробки добре обґрунтованих проектів, які б стосувалися шляхів
реформування пострадянських суспільств, не було відповідних
умов (внаслідок короткочасності «відлиги»). У 60 – 70-і роки в ди-
сидентському русі переважало уявлення, що час, коли виникне по-
треба в таких конкретних теоріях, не є настільки близьким, як це
фактично сталося. А це відбилось на готовності партій націонал-
демократичного спрямування до ситуації, яка виникла після роз-
паду СРСР. Нехтування партіями націонал-демократичного
спрямування ролі політичної освіти і просвіти, недооцінка орга-
нізаційних і кадрових аспектів партійного менеджменту, а також
ролі дискусії в партійному житті та у спілкуванні з «низами», при-
вело до переважання вождизму, монологізму партійних лідерів
тощо. В загальному за тим стоїть недооцінка ролі критичної са-
мосвідомості як важливої ознаки якості політичних еліт та як ос-
новного засобу радикального перетворення масової свідомості,
успадкованої від комуністичного режиму. Але ця критика і само-
критика не підважує історичного значення дисидентського руху у
тих радикальних політичних перетвореннях, яким є розпад СРСР
і крах комуністичного тоталітаризму. Більшість дослідників вва-
жають дисидентський рух особливим періодом національно-виз-
вольного руху та визнають його вирішальну роль у появі сучасної
української незалежної держави. У сучасних публікаціях перева-
жають намагання дати зважену, переважно багатоаспектну, оцінку
як інтелектуально-культурного руху шістдесятників, так і пов’яза-
ного з ним дисидентського руху.
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