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Ðàä³ â³òàòè Âàñ, äîðîã³ íàø³ øàíóâàëüíèêè!
«Для мене не складно прийняти Бога,
тому що там, де є творчість,
повинен бути і план. Всесвіт
створений за якимось планом,
а звідси випливає, що існує і той,
хто цей план розробив...»
Артур КОМПТОН,
нобелівський лауреат
Дивні люди наші вчені. Найелементарніші з
точки зору віруючої людини речі вони спершу
піддали нещадній критиці, а затим взяли під
сумнів усі фундаментальні настанови, щоб
врешті-решт єдине знання про Всевишнього
(скільки б вони не обзивали Його Вакуумним Супермозком) розділити на вісімдесят дві науки з
різними закономірностями і різними методами досліджень, які в кінцевому підсумку так і
не змогли дати істинної картини світу. Тому,
що «в Творця є свої закони... Те, що ми зараз
вважаємо реаліями, насправді виявиться ілюзією... Наша матеріалістична наука вивчає
наслідок, а вивчаючи наслідок, ніколи не отримаєш причин, оскільки вони містяться в інформаційно-енергетичних потоках Всесвіту», –
зауважує Віктор Пликін, доктор технічних
наук, академік Міжнародної академії інформатизації при ООН.
Тож факт залишається фактом: первинна
не матерія, а інформація про неї. (Господи! Та
ж «спочатку було Слово»!!! Святий Апостол і
Євангелист Іван ще близько двох тисяч років
тому чітко сформулював основний закон Всесвіту.) І лише тепер неупереджені науковці,
зважаючи на неймовірні досягнення в сфері нанотехнологій, мусять визнавати не просто

якусь таємничу
вищу силу, котра власне і є першоосновою
всього видимого і невидимого, а з математичною точністю доводити наявність Бога.
Більше того, нині в тих наукових викладах
чільне місце займають вчення про рай і пекло.
Виявляється, жодних протиріч у науки не існує
в цьому питанні з релігійними догматами. Вона
лише доповнює одкровення святих отців дещо
зрозумілішими для сучасної людини деталями,
зовсім не змінюючи при цьому змісту древніх
пророцтв та залишаючи в силі сенс суворих попереджень...
Що ж, справа за малим, здавалося б, – взявши на озброєння сучасні наукові відкриття, дослухатися до голосу власного сумління і не схибити з вірної дороги. Гляди, й застережемо собі
бодай крихту вічності. Тільки ні на мить не
забуваймо, що для того ми повинні мати чисті,
не спустошені цивілізаційними надбаннями
душі.
Хвала долі, уже й наука нам у поміч.
Щастя і нових відкриттів Вам!

У наступному ж номері мову поведемо про таке поширене, на жаль, явище у нашому повсякденному житті як депресія, намагатимемось розібратися, чи є дієві ліки від цієї сучасної пошесті.
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пастор Церкви євагнельських християн баптистів “Компас”

×è ðàö³îíàëüíà â³ðà â Áîãà?
У час постмодернізму та
релятивізму, коли
в ід ки да ю т ь с я
всілякі абсолюти,
все відносно і в
кожного своя
правда, у сучасному науковому і
не тільки науковому середовищі
можна простежити чітку тенденцію: чим більше
ти освічений і чим вищий твій науковий ступінь, тим
упевненіше ти сповідуєш атеїзм. А віра в Бога, то
для малограмотних, слабких і забобонних людей,
які потребують опертя в житті.
Та чи дійсно атеїзм є якимось науково обґрунтованим світоглядом, а віра в Бога ґрунтується на
невігластві?
У цій невеличкій статті я спробую показати
читачам розумність віри в Бога і недоречність віри
в протилежне. Подивимось, по-перше, на погляди
в науковому середовищі, чи всі видатні науковці,
автоматично – атеїсти? По-друге, на можливості
експериментальними шляхами знайти відповіді на
всі питання. І насамкінець, науковий атеїзм це наука чи релігія?
Наука – це знання, а Бог – джерело всякого
правдивого знання.
617 відомих у всьому світі вчених підписали
свого часу маніфест, котрий зберігається тепер у
знаменитій бібліотеці Оксфорда (Великобританія).
Цей документ говорить, що нерозумно чинять ті,
хто ставить науку в опозицію до Священного Писання та передбачають, що настане час, коли
«обидві явно зійдуться у всьому до дрібниць».
Хотілось би привести ще декілька цитат відомих вчених стосовно розумності своєї віри.
Галілео Галілей (1564-1642), італійський філософ, математик, фізик, механік та астроном – саме
він свого часу здійснив винятковий вплив на науку.
Так ось, цей захисник геліоцентричної системи
Коперника і засновник експериментальної науки
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зауважував: «Природа, без сумніву, є Друга Книга
Бога, від якої ми не повинні відмовлятися, але яку
ми зобов’язані читати».
«У діях природи Господь Бог є нам не менш
гідним захоплення чином, ніж у Божественних
віршах Писання».
Ісаак Ньютон (1643-1727) – англійський фізик,
математик, астроном, засновник класичної теорії
фізики: «Чудовий устрій космосу і гармонія в ньому можуть бути пояснені лише тим, що космос був
створений за планом Всевідаючої і Всемогутньої
Істоти. Ось – моє перше й останнє слово». «Небесний Владика управляє всім світом як Володар
Всесвіту... Зі сліпої фізичної необхідності, яка завжди і скрізь однакова, не могло б статися ніякого
різноманіття, і вся відповідна місцю і часу різноманітність створених предметів, що й складають
лад і життя Всесвіту, могла статися тільки за думки і волі Істоти, самобутність якої я називаю Господь Бог».
Андре Марі Ампер (1775-1836) – французький
фізик і математик, відкрив основний закон електродинаміки. Йому належать слова: «Найпереконливіший доказ буття Бога – це гармонія засобів, за
допомогою якої підтримується порядок в універсумі, завдяки цьому порядку живі істоти знаходять
у своєму організмі все необхідне для розвитку і
розмноження своїх фізичних і духовних здібностей».
Луї Пастер (1822-1895), французький мікробіолог: «Ще настане день, коли будуть сміятися над
дурістю сучасної нам матеріалістичної філософії.
Чим більше я займаюся вивченням природи, тим
більше зупиняюсь в побожному здивуванні перед
справами Творця. Я молюся під час своїх робіт у
лабораторії».
Можна приводити ще безліч висловлювань
власних переконань віри в Бога таких мужів, як Блез
Паскаль, Роберт Бойль, Алессандро Вольта, Майкл
Фарадей, Макс Планк, Джон Флемінг, Андрій Сахаров, Альберт Ейнштейн та багатьох інших.
Хтось скаже: «Це – поважні вчені, але з минулого. У науці 21-го століття віра в Бога – архаїзм,
пережиток минулого».
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Що ж, давайте дослухаємося наших сучасників.
Антоні Ротман, сучасний американський фізик-теоретик: «Середньовічний теолог, який дивився у
нічне небо очима Аристотеля і бачив ангелів, що
летять в гармонії через сфери, став сучасним космологом, який дивиться в небо очима Ейнштейна і
бачить перст Божий не в ангелах, а в константах
природи... Коли лицем до лиця стикаєшся з порядком і красою, що панують у всесвіті, і з дивними
збігами в природі, велика спокуса перейти від віри
в науку до віри в релігію. Я впевнений, що багато
фізиків цього хочуть. Бажаю їм набратися сміливості і зізнатися у цьому...»
Мітіо Каку – відомий фізик-теоретик, футурист
та автор бестселерів – розробив теорію, яка доводить існування Бога за допомогою так званої
«Теорії струн». Він є одним з найвідоміших та найшанованіших фізиків світу, співавтором теорії струнного поля.
«Теорія струн передбачає, що удавана різноманітність елементарних частинок – це насправді
“коливальні стани”». Цей американський фізик
японського походження заявив: «Фізики – єдині
вчені, які можуть, не червоніючи, вимовляти слово
“Бог”» І ще: «Для мене абсолютно очевидно, що
ми існуємо в рамках єдиного плану, керованого
правилами, які створені і сформовані універсальним Розумом, а не з’явилися випадково».
Дослідження людського ДНК, складності її
структури, та величезні пласти інформації, які несуть в собі молекули ДНК також вказують на Розумний задум Творця. Білл Гейтс сказав, «що ДНК
подібно до комп’ютерної програми, але значно
складнішої, ніж ті, що вдалося розробити програмістам».
Сьогодні ми знаємо, що кожна з наших клітин,
а їх близько ста трильйонів у людському тілі,
містить приблизно три гігабайти інформації. Це
неймовірно висока щільність запису інформації,
близько 1000 терабайт на кубічний міліметр (ТБ/мм3).
Навіть найпростіша жива істота – крихітний мікроб
мікоплазма – містить близько 600 кілобайт. І навіть
його геном, схоже, має неймовірно високу ступінь
стиснення. Групі біоінженерів на чолі з Маркусом
Ковертом зі Стенфордського університету вдалося змоделювати життєдіяльність цього «простого»
мікроба за допомогою комп’ютерів. В одній
статті про спроби змоделювати процеси, які беруть участь в клітинному розподілі цього мікроба,
йдеться: «Вражає те, яка потужність необхідна,
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щоб частково імітувати цей простий організм.
Для цього потрібна була робота кластера зі 128
комп’ютерів протягом 9-10 годин, щоб фактично згенерувати дані по 25 категоріях молекул,
що беруть участь у процесах життєвого циклу
клітини».
Теоретично, якщо відкинути обмеження, пов’язані з функціонуванням клітин, ДНК може зберігати інформацію зі щільністю в тисячу разів більшою,
ніж у клітці, тобто близько мільйона ТБ/мм3. Якби
ми могли зробити компонент, що запам’ятовує на
1 гігабайт за допомогою ДНК, він був би в діаметрі тоншим за людську волосину.
Ми всі розуміємо, що комп’ютерні програми
з’являються не під впливом вітру, ерозії чи внаслідок хаотичних випадковостей, але через осмислену працю інженерів і програмістів. А нас намагаються навернути до віри, що вся інформація, записана в ДНК усіх живих істот, з’явилася нізвідки,
сама по собі.
Отже, багато видатних вчених минулого та науковці сьогодення ніколи не протиставляли себе і
свої дослідження своїй вірі в Бога, а навпаки находили підтвердження в існуванні мудрого та розумного Творця.
Чи всі речі, які існують у Всесвіті можливо дослідити приладами, пробірками, гирями, мікроскопами і телескопами або андронним колайдером?
Бог у Біблії відкриває Себе і каже: «Бог – є Дух».
Тобто Він має не матеріальну природу у Своїй сутності. Він створив матеріальний Світ і дав людині
можливість і здібність пізнавати цей світ. Для цього згодяться всі вище згадані прилади, які ми застосовуємо для досліджень. Але задля пізнання
Неосяжного, Предвічного та Перебуваючого в неприступному Світлі Бога необхідний інший «інструмент». І цей інструмент запропонований самим
Владикою і назва його – віра. «Догодити ж без
віри (Богу) не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто
шукає Його, Він дає нагороду». (Євр.11:6) Хто
шукає Його і шукає з вірою Він дає нагороду –
відкриваючи Себе, Свої задуми та волю.
У нашому матеріальному світі є інші речі, які
за своєю суттю також мають духовну природу і їх
неможливо виміряти ні амперметрами, ні грамами, ні мікронами. Наприклад: добро, любов,
щедрість тощо. Яким дослідницьким апаратом
можна виявити присутність або відсутність у людини совісті? А людська душа?
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Якось, сидячи на лавочці в очікуванні потяга
на залізничному вокзалі, мені почала жалітися на
долю свого сина жіночка похилого віку. Вона довго розповідала про різні негаразди, які в нього постійно трапляються. Уважно вислухавши ті безкінечні нарікання, я завів мову про душу її сина,
допустивши, що вона, скоріше за все, не має спокою всередині. Не встиг я договорити, як жінка
голосно та навіть трохи агресивно вигукнула: «Яка
душа?! Немає ніякої душі!!!» Тоді я підвів її до логічного висновку власних переконань: «Ви хочете
сказати, що ваш син – це просто кусок м’яса з
кістками, який вміє говорити?» На що вона ще
більше обурилася. Та хіба ж можна ображатися
на інших через свої власні переконання?
Віра в Бога не є чимось сліпим, нелогічним та
позбавленим здорового глузду. Є певні докази для
підтвердження існування Бога. Вони відрізняються від тих, якими ми користуємося при визначенні
матеріальних речей і предметів, тому що, як уже
зазначалося, «Бог – є Дух».
КОСМОЛОГІЧНИЙ ДОКАЗ
Цей доказ можна сформулювати таким чином:
«Усе почате повинно мати достатню причину.
Всесвіт почав своє буття, тому всесвіт повинен
мати достатню причину, для свого створення».
Цей доказ пропонується в посланні до Євр.3:4.
«Усякий-бо дім хтось будує, а Той, хто все збудував, то – Бог». Цей доказ можна визначити
так, як його сформулював Бусвелл: «Якщо щось
тепер існує, то, по-перше, щось має бути вічне,
хіба що, по-друге, щось походить від нічого».
Невже від нічого може щось виникнути? Отже
має бути первопричина буття, і вона поза межами Всесвіту. Другий Закон термодинаміки
свідчить про те, що всесвіт припиняється, відбувається ентропія, енергія стає все менш доступною, порядок (космос) уступає місце хаосу. Цей
доказ стає багато зрозумілішим, коли ми розглянемо наступний.
ТЕОЛОГІЧНИЙ ДОКАЗ
Теологічний доказ можна сформулювати так:
«Порядок і корисне розташування в системі вказують на розум і мету організовуючої причини.
Всесвіт характеризується порядком і корисним
розташуванням; через це всесвіт має розумну й
вільну першопричину». Псалмоспівець проголошує:
«Небо звіщає про Божу Славу, а про чин Його
рук розказує небозвід» (Пс. 19:2). Закони, згідно
яких живе всесвіт і природа, не могли самі собою

6

Â. Ïîâîðîçíþê

виникнути, оскільки вони не є здатні самі себе
підтримувати; вони припускають наявність Законодавця і Підтримувача законів. Хто створив
сніжинку або пору року? Рослини, тварини і люди
так побудовані, що можуть засвоювати потрібну
їжу, рости і розмножуватися за своїм родом. Усі
планети, астероїди, комети, метеори і сузір’я втримуються на своїх траєкторіях великими відцентрованими силами у всесвіті. Сама Земля свідчить
про наявність плану. Якщо б Земля була менша за
розмірами, вона б не втримала атмосферу (як
Меркурій і Місяць); якби була більша (як Сатурн або Юпітер), то в атмосфері містився б
вільний водовод. Земля перебуває на оптимальній
відстані від Сонця – навіть невелика зміна цієї
відстані зробила б її занадто гарячою або ж надмір
холодною.
Атом виявляє впорядковане розташування протонів, нейтронів, електронів тощо. Ми можемо теж
спостерігати загальну одноманітність законів природи, яка дозволяє людині сіяти, вирощувати врожаї, використовувати свої наукові відкриття для
поліпшення людського добробуту. За дивовижною
гармонію цього стоїть надзвичайний Архітектор та
Дизайнер, який і є Бог.
МОРАЛЬНИЙ ДОКАЗ
Геоксема подає цей доказ так: «Кожна людина
має почуття зобов’язання, що є добре і що зле,
спільно з незаперечним почуттям відповідальності
чинити те, що є добре, і почуттям самоосуду, коли
вона вчинить зле». Він далі говорить: «У ній є так
би мовити голос, якого не можна заглушити, який
завжди говорить її внутрішній свідомості: «Du sollst»
(ти повинен). Це припускає, що є мовець, а до того
ж, що цей мовець – Господь і Володар». Герсковітс
робить спостереження, що «концепцію добра і зла
можна знайти в системах вірування усіх груп».
Іммануїл Кант на основі сумління наводить докази на підтвердження свободи і Бога. Що сумління
не нав’язане своїм «я» і не розвинулося від наших
примітивних інстинктів за допомогою нашого життя в суспільстві, видно з того факту, що почуття
обов’язку не зважає на наші нахили, утіхи, достатки, ані на практику нашого суспільства, а часто є в
конфлікті з ними. Проте сумління не говорить нам,
що ми повинні чинити; воно лише наполягає на тому,
що є фундаментальний моральний закон у всесвіті
і що нашим обов’язком є дотримуватися його.
«Було тобі виявлено, людино, що добре, і чого
пожадає від тебе Господь» (Мих. 6:8).
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ДОКАЗ ПОГОДЖЕНОСТІ
Цей доказ базується на переконанні, що постулат, який найкраще пояснює споріднені факти, мабуть, правдивий. Віра в буття Бога найкраще пояснює факти нашої моральної, розумової та релігійної природи, як і факти матеріального всесвіту.
Цей принцип можна пояснити з мікроскопічних і
телескопічних дослідів. Наприклад, ті частинки, що
утворюють атом, не піддаються безпосередньому спостереженню, проте ми переконані в їхньому
бутті завдяки тим ефектам, які вони спричиняють,
і тим сполукам, в які вони входять. Таким чином, у
науці стверджуємо, що постулат, який пояснює і
гармонізується зі спорідненими фактами, є правдивий. На цьому ж принципі чи не повинні ми зробити
висновок, що Бог існує, бо теїстичний постулат гармонізується з усіма фактами нашої розумової, моральної, релігійної природи і з фактами матеріального світу? Іншого адекватного пояснення існування
всіх вище згаданих факторів просто не існує!
І нарешті прояснення третього постулату.
Часто ставиться питання: «Якщо віра в Бога –
це розумно і правильно, чому багато освічених
людей не вірують?» Відповідь проста й очевидна:
вони не вірять з тієї ж само причини, що й неосвічені
люди. Вони не бажають вірити. У них є своя «релігія» – еволюція, в яку треба вірити, бо реальних
доказів не існує. Не існує в реальності перехідних
форм тварин, вони нафантазовані та зображені в
підручниках з біології, а не знайдені при археологічних розкопках. Наявні мутації і природній відбір
не призводять до появи нових органів, не говорячи
вже про нові види, вони лише допомагають тій чи
іншій комасі, тварині вижити при зміні зовнішнього
середовища. Господом закладено цей потенціал
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пристосування і виживання. Муха дрозофіла залишається мухою і не перетворюється в папугу чи
панду.
Еволюціоніст і філософ науки Майкл Руз щиро
зізнається: «Еволюція просувається своїми прихильниками не тільки як наука. Еволюція подається в ролі ідеології, світської релігії – повноцінної
альтернативи християнству, зі своїми змістом і
мораллю. Я – затятий прихильник еволюції і колишній християнин, і повинен зізнатися, що в цьому конкретному випадку (і містер Гиш – один із
багатьох, які стверджують це) буквалісти абсолютно праві: еволюція – це релігія. Це твердження було
справедливим стосовно еволюції на початку, і воно
залишається справедливим донині.
...таким чином, еволюція з’явилася на світло,
як свого роду світська ідеологія, однозначна заміна християнства».
Реальність така, що еволюція – це наслідок з
раніше прийнятою позицією віри, яка не може бути
перевірена наукою – віри в те, що матерія – це все,
що існує, а нічого надприродного не допускається.
Просте небажання визнати Вищий Моральний
Авторитет над собою через людську гординю, егоцентричність та зарозумілість. Виставляння себе і
свого обмеженого розуму, як остаточного і найвищого мірила всього, що існує, стоїть на заваді
сприйняття Світла Божого та Його одкровення, про
яке не соромилися свідчити багато справжніх
Світил науки в минулому і в сьогоденні. Бажаю,
щоб Ви пізнавали цю Істину – і Вона зробить Вас
по-справжньому вільними. Біблія ніколи не іде
врозріз з неупередженою наукою.
Пам’ятайте: Наука – це знання, а Бог – джерело всякого правдивого знання!

Поворознюк Василь Васильович
У минулому офіцер-десантник. Пастор Церкви євангельських християн баптистів
«Компас». Військовий капелан, на фронті з перших днів.
Засновник і керівник Центру адаптації і відновлення учасників АТО та їх родин
«КОМПАС».
Одружений. Разом із дружиною Євгенією виховують трьох синів: Іллю, Михайла та
Андрія.
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Â³òàë³é ÅÉÑÌÎÍÒ,
протоієрей, благочинний Овруцького району,
магістр богослів'я.

Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ³ ðåë³ã³éíèé
ñâ³òîãëÿä – ÷è ñ ïðîòèð³÷÷ÿ?
Чи варто мислячій людині науки мати релігійні
переконання?
Існують і досі
серед певних людей сумніви щодо
узгодження віри зі знанням. «Наука опирається на
дослід, а релігія – на віру», «релігія існує там, де
немає доведень», «віра з’являється внаслідок
відсутності наукових знань» – ці та інші тези
подібного штибу ще продовжують лунати з уст тих,
хто й досі ставиться до релігії як до пережитків
«темного середньовіччя».
Насправді ж твердження про протиріччя релігії
і науки є штучними, хоча й піднімаються вже не
одне століття. Коли заходить мова про це протиріччя, то повз увагу проходять факти твердого релігійного переконання великих людей науки. Декарт у листуванні з данською принцесою умовляв
її перейти з лютеранства в католицтво, посилаючись на слова Святого Письма. Ньютон писав
трактат з коментарями до апокаліптичних книг
Старого (Книга пророка Даниїла) та Нового
Завітів (Одкровення Іонна Богослова). Ляйбніц
своєю головною працею вважав не винайдену ним
систему диференціального числення, а «Теодицею» («Виправдання Бога»). Айнштайн, засновник теорії відносності, писав: «Моя релігія полягає у відчутті смиренного замилування перед безмежним розумом, проявляючи себе в малому, що
ми з нашим слабким і мінливим розумом можемо зрозуміти реальність».
Навіть Чарльз Дарвін, чия теорія еволюції
використовувалася в антирелігійних цілях, ніколи не вважав себе атеїстом, хоча його релігійні
погляди не були стабільними. Зокрема, у плані
співвідношення релігії і науки він у листі до свого друга і послідовника Дж. Д. Гукера писав:
«Релігія – це наша думка про одну групу питань, наука – наша думка про іншу групу питань».
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У цьому простому вислові Дарвін безумовно
має рацію: наука і релігія не можуть суперечити
одна одній, оскільки вони займаються вивченням
різних царин буття та говорять про принципово
інші речі. Наука вивчає світ, релігія пізнає його
Творця та відношення до створеного ним світу, і
в першу чергу до людини. Як стверджував Семен Франк: «Наука бере світ як замкнуту в собі
систему явищ і вивчає співвідношення між цими
явищами поза відносинами світу як цілого до його
вищої основи, до його першопричини, до абсолютного начала, з якого він стався і на якому він
почиває. Релігія ж пізнає саме відношення світу…
до цієї абсолютної першооснови буття – до Бога,
і з цього пізнання черпає з’ясування загального
сенсу буття, який залишається поза увагою науки»
(«Религия и наука»).
Сам шаблонний вислів «наука довела, що Бога
немає», яким охоче розкидалася у свій час комуністична ідеологія, є обманливим, оскільки, по-перше, він замовчує, про яку саме науку йдеться, а,
по-друге, не розкриває суті твердження: який експеримент, яке дослідження, який математичний
хід доведення вказує на заперечення Бога. Оскільки наука і релігія займаються різними сферами
пізнання, то твердження «наука суперечить релігії»
є настільки слушним, наскільки й твердження «математика суперечить літературі» або «хімія суперечить музиці».
Втім, візьмемо ближчі одна одній наукові галузі: геометрію та фізику. Геометрія має справу з
точками, прямими, площинами. Однак фізик з ними
справи не має, навіть не допускає існування подібних речей у природі. Справді, чи існують у природі точки, як реалії нульового розміру? Чи існують лінії без ширини і площини, без товщини (того
ж самого нульового розміру)? Чи існують насправді
ідеальні трикутники, квадрати, кола?.. Звичайно, ні.
Тож чи можна на підставі фізики твердити про геометрію як науку-фікцію? Ні, адже геометрія вивчає закони ідеальних тіл, якими орієнтується фізик,
вивчаючи тіла реальні. Та й закони механіки, влас-
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не кажучи, є також речами ідеальними, а не реальними, бо ж, приміром, пушинка й камінчик, кинуті з
однієї висоти, впадуть не одночасно, незважаючи
на дію закону вільного падіння. Закон цей не враховує реальних умов (зокрема, опір повітря), однак
не перестає залишатися істинним. Так само й теорема Піфагора є істинною, не дивлячись на те, що
ідеальних прямокутних трикутників у фізичному
світі не існує.
Те ж саме стосується й релігійного світу у
відношенні його до світу фізичного. Релігія свідчить
про можливість чуда зцілення без медикаментозного втручання та навіть без діагностики хвороби,
медична наука займається саме діагностикою та
лікування за допомогою відповідних медикаментів.
Протиріччя тут також немає, бо релігія, зокрема
християнство, розглядає чудо як наслідок дії благодаті Бога, що відбувається у світі ідеальному.
Медицина ж працює у світі реальному, не враховуючи при цьому можливість дії благодаті Бога надприродним чином.
Не можна говорити, що догмат про непорочне
народження Ісуса Христа Дівою Марією суперечить біології. Якби християнське вчення стверджувало, що Марія силою своєї власної природи,
за допомогою лише жіночих функцій і органів свого тіла без участі чоловіка народила дитину, це
було б безглуздістю і суперечило б елементарним висновкам та спостереженнями науки. Втім,
християнство стверджує інше: на Марію зійшов
Святий Дух, саме Божество створило собі людське тіло в її утробі. Біологія вчить про народження
організмів за природних умов, але вона нічого не
говорить про те, що може трапитися, коли в справу втрутиться сам Бог, коректуючи задані Їм же
закони природи. Біологія не може заперечувати
можливості втручання Божества, оскільки вона
займається природними умовами життя
організмів, а не надприродними.
Проте повернімося до співвідношення віри до
наукового знання на прикладі цариці наук – математики, точніше шкільної геометрії. У шкільному
курсі цієї науки на початку вводяться поняття, які
називаються невизначеними: точка, пряма, площина, відстань тощо. Тобто, як бачимо, витоки геометрії йдуть не від конкретних понять, а невизначених. Ми не можемо визначити, а лише теоретично припускаємо існування точок, як реалій без
форми нескінченно малого розміру, не можемо
уявити, яким чином з цих безформенних реальнос-
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тей можуть складатися прямі – це все сприймається на віру. Потім із використання цих невизначених понять складаються аксіоми – твердження, які
вимагається прийняти без доведення, тобто також
на віру. Й ось на основі саме цих «довірчих» постулатів будується каркас математичної науки.
Таким само чином будується й богослов’я.
Християнська догматика опирається на аксіому
про Трійцю (тринітарний догмат) і шляхом наукової методології концептуально висловлює істини
богоодкровення.
Між іншим, аксіоми евклідової геометрії, які
приймаються як щось саме собою зрозуміле, виявляються далеко не абсолютними. Тезу: «через
точку, що не належить даній прямій, можна провести одну і тільки одну пряму, паралельну даній»
Лобачевський заперечив, допустивши існування
більше однієї прямої, утворивши таким чином нову
геометрію, названу згодом його іменем, яка з часом знайшла своє широке застосування як у математиці, так і у фізиці. Як бачимо, навіть геометричні закони звичайного простору, які здаються
природними, вказують на невідповідність із законами Лобачевського чи Римана, що стосуються
мегапростору.
Те саме стосується й класичної механіки з
«природними» земними швидкостями, і теорії
відносності Айнштайна, яка має справу з «надприродними» швидкостями (наближеними до швидкості світла). Однак, не дивлячись на «похибки» у
геометрії Евкліда та механіки Ґалілея, жодний науковець не скаже, що вони вступають у протиріччя з геометрією Лобачевського та механікою Айнштайна.
У математичній логіці є доведена теорема
Ґьоделя про неповноту формальних систем, без
знання якої сьогодні не обходиться методологія
наукового знання. Короткий висновок її полягає в
тому, що жодна формалізована (логічно вивірена)
система суджень не може обґрунтувати всі судження, які в себе включає. Будь-яка теорія включає в себе набір аксіом, які не можуть бути доведені в рамках самої цієї теорії, але в принципі вони
можуть бути доведені в рамках метатеорії (теорії
вищого порядку). Але ця метатеорія теж включає
в себе набір аксіом, які сама довести не може –
тут ми маємо справу з геґелівською «дурною нескінченістю».
Отже, не може існувати ані адогматичної філософії, ані адогматичної науки. Будь-яка конкретна
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наука будується на фундаменті, який не доводиться – аксіоматичному базисі. Розвиваючись, наука
нарощує цей базис, додаючи до нього нові постулати, зв’язані з осмисленням більш складних істин
за посередництвом вже не дискурсивного, а трансфінітного переходу.
Для того, щоб учений міг зайнятися вивченням
світу, в його свідомості повинен сформулюватися
цілком визначений постулатний набір, який утворює аксіоматика та понятійний набір культури,
в якій він виховується та працює. Ще задовго до
XIX ст., коли у фізиці з’явилося поняття «енергія»,
святитель Григорій Палама за п’ять століть до
цього стверджував, що Бог, непізнаний за сущністю, проявляє Себе у своїх енергіях. Католицький
богослов Жан Буридан у XIV ст. розвинув вчення
про імпульс (impetus) – одне з ключових у механіці.
Про творця геліоцентричної теорії світу Коперника
знають усі, однак мало хто знає, що він був священиком. Саме християнський світогляд створив сприятливі умови для розвитку науки Середньовіччя,
сформулювавши аксіоми, які наука сприйняла на
віру. Ось деякі з них (нумерація умовна).
Постулат 1. Матеріальний світ існує.
Цей факт став очевидним лише внаслідок християнського світогляду. Не може вчений займатися тим, чого не існує. Втім, є безліч філософських
і релігійних систем, які заперечують існування, реальність матеріального світу. Для буддизму, скажімо, матеріальний світ – це майя, ілюзія, тому займатися вивченням того, чого немає, означало б
занурити себе у безодню небуття та ілюзій. Отже,
буддійська культура не спроможна створити умови для наукового пізнання матеріального світу.
Постулат 2. Матеріальний світ не є зло.
Багато релігійних та філософських концепцій
вважають світ матерії світом спотвореним і зіпсутим, світом екскрементів. На початку християнської ери гностики твердили: «хто знайшов світ, той
знайшов труп». Чи могла б розвиватися наука, яка
б бачила у світі лише зле начало?
Постулат 3. Світ не є Бог.
Якби вчений вірив у божественність світу (пантеїзм), він навряд чи ставив би питання про наукове його дослідження. Як для християнина думка
про вивчення хімічного складу святого Причастя
є святотатством, так і для того, хто сповідує пан-
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теїзм, думка про вивчення «божественного» світу
межує з блюзнірством, з варварським до нього
ставленням. Тому, щоб мати доступ до пізнання
Всесвіту, «чаклунство» його слід виключити – світ
має бути десакралізовано.
Постулат 4. Світ єдиний.
Вчений повинен бути переконаний у тому, що
всі фізичні закони діють у будь-якій точці простору
й часу. Приміром, електрон має однакову масу і на
Землі, й у сузір’ї Альфа Центавра, й на інших галактиках як мільйони років тому, так і нині, та й
через мільйони років опісля. Перевірити цього не
можна, але наука саме з цього виходить, учені у це
сліпо вірять.
Постулат 5. Світ розумний.
Вчений має вірити у те, що світ не зводиться
до хаосу мертвих атомів – усі закони мають людське осмислення, мають властивість описуватися
мовою людської науки.
«Споконвіку було Слово», – так починається
Євангеліє від Іоана. Грецьке «логос», що стоїть в
оригіналі тексту, означає не тільки слово, а й розум, науку, сенс.
Люди науки слідували біблійному посланню до
римлян, у якому апостол Павло говорить, що невидиме Боже, Його вічна сила і божество стають
видимими при розгляданні створеного Їм світу –
вивчаючи творіння, людина спроможна дізнатися
дещо й про Творця. «Це думка про те, що розглядання природи є розглядання певного тексту книги, написаної особливою мовою… Якщо Біблія писалася староєврейською та грецькою мовами, то
книга Природи написана мовою математики», –
вважає нині доктор фізико-математичних наук,
проф. Андрій Гриб. Ще колись Галілей у листі до
герцогині Флоренції писав, що у Біблії та природі
він бачить одного й того ж автора. Кеплер у своїй
книзі «Гармонія світу» також говорив, що «створюючи нас за Своєю подобою, Бог волів, щоб ми
були здатними сприйняти і Його власні думки».
Невипадково сплеск науки припадає на XVI–
XVII ст. – час особливого релігійного підйому, час
Реформації. Хоча з відкриттям нової галузі природознавства – квантової механіки – релігійний
світогляд набуває нового осмислення. Англійський
астрофізик Артур Еддингон мовив, що «релігія стала можливою після 1927 року», себто після відкрит-
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тя квантової фізики. До цього Лаплас заперечував
явище випадковості, вважаючи ідею про нього наслідком нашого незнання, оскільки всі явища, за
його думкою, перебувають у причинно-наслідковому зв’язку. У квантовій механіці виявилося, що
чиста випадковість існує, з чим не погоджувався
Айнштайн, вважаючи з цієї причини квантову фізику наукою недосконалою (великий учений намагався створити всілякі теорії, що обходяться без чистої випадковості). Втім після смерті Айнштайна
завдяки роботам Дж. С. Белла було доведено, що
чиста випадковість існує, і немає жодних причин,
згідно яких частинка чи мікрочастинка дає переваги попасти в одну точку екрана, а не іншу.
Це означає, що розумне начало Всесвіту проявляє себе не лише в законах і закономірностях, а
й одиничних подіях, – отже, з’являється сенс у
молитві до Творця. Молитва виступає як акт звернення свобідної волі людини до вищої волі, що прихована за порядком речей. Звичайна молитва за
одужання хворих є прохання чуда як сприятливої
випадковості.
Нове направлення фізики вперше розмило грань
між матеріальними і нематеріальними речами: корпускулярно-хвильова поведінка фотонів світла дає
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право бачити у цих квантах енергії субстанціальні,
а в той же час і нематеріальні частинки. Реакція
анігіляції, яка вперше спостерігалася К. Андерсеном у 1933 році, дозволила експериментально зафіксувати перехід речових частинок, тобто, електрона й позитрона в енергетичні γ-кванти. Навіть
знаменита айнштайнівська формула Е = mc2 дає
уявлення про речовину як певне «згущення» або
конденсат енергії.
З підвищенням рівня істини вона виглядає менш
наглядною і тому вимагає більшої підготовки, бажання й культури абстрактного мислення для її
осягнення і верифікації. Віри, як властивості нашої
свідомості, потребує не лише релігія і містика – вона
діє у всіх сферах життя, особливо у науці. Не стане випускник медичного «вишу» проводити хірургічну операцію, якщо на матиме віри в успішне
здійснення пізнаних ним теоретичних основ на практиці. Не стане розбиратися у диференційному зчисленні та квантовій механіці той, хто не вірить у квантові постулати та актуальну нескінченність. Не
стане також пізнавати природу той, хто не вірить в
об’єктивність власного буття. Віра потребує наукового осмислення так само, як і наука підґрунтя
віри.
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Багато людей вірить, що віра і розум, або ж релігія та наука, є несумісними між собою. Поміж
тим, папа св. Йоан Павло II в енциклиці Fides et
ratio зазначав: «Віра і розум наче два крила, на котрих людський дух возноситься до споглядання правди». Але не всі «служителі науки» мислять так
само, як навчає Церква. У середовищі науковців
існують розбіжності не лише в розумінні всесвіту
та його законів, а також і в його походженні. Все ж
таки існують поняття «наукової атракційності» та
конкурентності окремого науковця. А здатність аналізувати, знаходити помилки у великих відкриттях минулого – річ, яка дає науковцю шанс на успішне існування в світі науки.
Звісно, що між наукою та результатами деяких
наукових досліджень є багато розбіжностей, але
більшість з них спричинені не стільки результатом
наукової праці, скільки суб’єктивним підходом окремих науковців до питань релігії. Наприклад, теорія еволюції Чарльза Дарвіна за словами папи Франциска не суперечить християнському поняттю
створіння. А за життя сам Чарльз Дарвін, якого
часто цитували в атеїстичних посібниках науковці
радянської епохи, в 1873 році твердив: «Дуже важко уявити собі, що цей неосяжний та прекрасний
всесвіт, так само і людина, виникли внаслідок випадковості, для мене це головний аргумент на користь існування Бога».
Стівен Гокінг, сучасний фізик-теоретик, відомий
своїми дослідженнями в астрофізиці, в книзі «Коротка історія часу» 1988 р., допускає існування
Бога. Відповідаючи на питання чи наука і віра є
антагоністичними світоглядами, говорить: «якби
так було, Ньютон не відкрив би закону всесвітнього тяжіння». Пізніше автор звертає увагу читачів
до питання початку життя: «Важко говорити про
початок Всесвіту, не згадуючи Бога». І далі:
«...навіть якщо ми знайдемо одну теорію, що водночас описує квантову механіку та гравітацію, як
результат ми отримаємо набір фізичних рівнянь.
Але потім залишається відкритим питанням, «що»
або «хто» «оживлює» ці рівняння, змусивши їх
свідчити про реальний світ». Проблема в тому,
що в іншій книзі 2010 р. «Великий задум» цей самий автор твердить, що Бог не сотворив всесвіту.
Як результат дослідники чекають на нові публікації
професора Гокінга, які, можливо, внесуть ясність в
існування Бога у всесвіті та змінність поглядів науковця.
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Історія наукових дослідів католицьких учених
доводить, що
можна бути віруючим та науковцем одночасно,
що розум вірі не
суперечить. Якби
католицька Церква насправді була б противником
наукових дослідів, ми не знайшли б в її історії визначних науковців і дослідників. Серед яких: Рене
Декарт, основоположник аналітичної геометрії, він
також сформулював закони оптики; Блез Паскаль,
засновник математичного аналізу, теорії ймовірності та проективної геометрії; монах августинського монастиря Грегор Мендель, чиї закони вважаються одними із найважливіших у сучасній генетиці; Микола Коперник, який довів науково, що
земля обертається навколо сонця.
Особливе місце в історії досягнень займає орден отців єзуїтів, які причинилися до відкриття таких необхідних сучасній людині речей, як механічний годинник, пантограф, барометр, телескоп, мікроскоп; розвинули такі ділянки науки, як магнетизм, оптика, електрика. Раніше за інших єзуїти помітили
кольорові смуги на Юпітері, намалювали мапи зірок.
А про «теорію великого вибуху» вперше світ почув
з уст бельгійського фізика, католицького священика
Жоржа Леметра. Маємо також пам’ятати, що висипний тиф 1963 р. було ліквідовано в Україні завдяки науковій діяльності львівського священикамікробіолога Генріха Мосінга.
Цікавим фактом є й те, що католицька Церква,
як інституція, оплачує та підтримує наукові дослідження через створену 1603 року Папську Академію наук та різні наукові відділи при католицьких
університетах по всьому світу. Ця підтримка науки розпочалася в середньовіччі і триває донині.
А стосовно науковців, які на підставі своїх робіт
точно визначають, що Бога не існує, то своїми словами вони самі собі виносять вердикт, запевняючи, що знають абсолютно все про навколишній світ,
тому що в їхньому розумінні незбагненні речі, за
якими може ховатися Бог, перестають існувати.
Цілком очевидно, що визнання щодо існування
чи неіснування Бога більше пов’язано з питанням
взаємовідносин, в яких перебуває науковець з релігією, а не з фактом наукових досліджень.
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Коли я останнього разу лежав у лікарні, то читав чудову книгу на планшеті, в якій ішлося про
монахів та історію Європи, яку вони змінювали
упродовж віків після розвалу Римської імперії і постання нових держав. І те, що я читав, було зовсім
іншим від того, чому мене вчили в школі, що знають мої друзі чи знайомі про Церкву! Читаючи, я
забував навіть про те, де я і з ким!
Завідувач відділення чогось особливо напосідала на мене через страшні дії Церкви в Іспанії під
час звільнення півострова від арабів.
– Як могла так чинити Церква? Що це таке? –
не раз запитувала вона мене, бо ж я, певно, був
єдиним її пацієнтом, якій відверто визнавав свою
віру, мав теологічні та інші знання, і не приховував,
що погодився робити групу інвалідності не стільки
через хворобу, скільки через прагнення бути з Богом і присвятити своє життя молитві.
Проте я не знав, що відповісти на її питання.
Звідки мені було знати, що там робили мої братикатолики в Іспанії? Я ніколи не цікавився історією
Іспанії, а більше полюбляв інші романтичні часи в
історії Церкви: переслідування, гоніння. Я не люблю тих часів, коли ми були при владі. Мені
приємніші часи, коли християнин мав страждати
через те, що був вірним заповідям Христа. Наприклад, Мексика на початку ХХ століття.
І я у своїй наївності і простоті казав їй, що не
маю жодного стосунку до Іспанії і католицької
Церкви загалом. Що я просто хлопчик, який свого
часу повірив у Бога і тому прийшов у просту хату,
яку трохи відремонтували і перетворили в каплицю. Там я знайшов свого Ісуса! А ще я доводив
тій жінці, що не можу нести відповідальності за всю
Церкву та її історію. Мушу зізнатися, що, не витримавши натиску, я просто втікав від відповіді та
відповідальності... Але ж читав я про інше!
І саме таку позицію займає безліч людей у
моєму місті Черкасах. Церква – це щось таке несучасне, нелогічне. Люди, які ходять туди, відсталі,
не вміють думати, тільки моляться і... не зовсім
адекватні. Їхнє місце – у лікарні. І якщо ти віриш у
Бога, то тебе якраз потрібно лікувати.
Таке мислення ми успадкували від комуністів
та всіляких атеїстів-просвітників. І тепер, коли люди
почали ходити до Церкви святити різні дари Бога,

мислення, насправді, не змінилося. Віра не почала
осявати наш розум і нам важко погодити багато
речей. Ми ще думаємо старими категоріями. А
нове молоде покоління, вільне від наукового атеїзму, яке, можливо, побачило вже Європу та нові
реалії життя, теж заражене практичним атеїзмом:
є лише це життя і треба взяти все вповні, що зможеш. Чи є місце в такому розумові для віри?!
Тому для мене особисто не має ніякого протиріччя між сучасними науковими відкриттями та
вірою. Я, може, і не доростаю своїм розумом для
того, щоб знати про нові дослідження у молекулярній фізиці та психологічних доробках, але в мене
досить багато друзів, які вільно розуміються у цифровому просторі та використанні механізмів. І для
них людські відкриття лише сприяють тому, щоб
подивляти Мудрість Творця, який так дивно і велично закрутив усе у цьому світі. Ми ж тепер маємо
можливість до всього доторкатися через науку.
Засліплені ж власним егоїзмом та прагненням
щось комусь довести, якимось дивним чином не
бачать Першопричину і мучаться недосконалістю
та ефемерністю світу. Те, що мало б стати джерелом справжньої радості, для них недоступне. Вони
ходять довкола і... не бачать. Торкаються, але це
нічого їм не дає. Чому так? Чому люди, які є лікарями, не вміють любити і не бачать у хворому Христа? Чому ті, які відкривають таємниці, не бачать
Мету? Це є незрозумілим для мене. Але я не намагаюся це прояснити для себе. Як свята Тереза, я
визнаю, що в Бога є свої шляхи для людей: комусь
може треба темрява?! Я просто молюся за них.
Якось родина, в якій я доглядав дитину, коли
мав ще сили, поїхала до Києва і ходила дивитися
екзотичних риб. Ті люди фотографували рибок, а
потім показували їх і мені. Яких там тільки не було
порід! Ще раз пильно роздивляючись те неймовірне водне різноманіття, мама тієї дитини сказала:
«Хай після цього мені хтось каже, що Бога
немає!». А я дивився на різнокольорових рибок,
слухав її слова і радів серцем, що так насправді
потрібно мало для того, щоб пізнати Творця, але
це відкривається лише тим, хто вміє дивуватися,
має чисте серце і готовий радіти із самого життя,
а не надто перейматися науковими чи життєвими
проблемами!
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Ñ. Þë³íà

Ñâ³òëàíà ÞË²ÍÀ
Æóðíàë «Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ»
â³äçíà÷èâ ñâî¿õ àâòîð³â
Наприкінці квітня у Житомирі, в Центральній
міській бібліотеці, було вручено дипломи лауреатам премії імені видатного українського письменника, кіносценариста, лауреата Шевченківської
премії, автора однієї з найвідоміших книг «Лебедина зграя» Василя Земляка (ця одна з найкращих у
місті книгозбірень носить його ім’я). Етнічний чех
за походженням Вацлав Вацек, знаний майстер
слова, тривалий час працював в обласному центрі,
а потім переїхав до Києва. Захід було присвячено
94-літньому ювілею від дня народження Василя
Земляка.
Зокрема, директор бібліотеки Лариса Харчук
нагадала біографію Вацлава Вацека, розповіла про
його творчий шлях і зачитала кілька фрагментів з
роману «Лебедина зграя». А потім повідала про
роботу над сценарієм фільму за цим романом «Вавилон ХХ», який увійшов до скарбниці українського кінематографу.
ДОВІДКА: Вацлав Вацек народився 23 квітня
1923 року в селі Конюшівці (нині Липовецького р-ну
на Вінниччині) в селянській сім’ї. У 1933-му сім’я
переїхала в с. Миколаївку, в якому проростало чеське коріння їхнього родоводу. У 1940-му вступив до
Харківського авіаційного училища. 18-річним юнаком він разом зі своїми товаришами став на шлях
боротьби з німецько-фашистськими загарбниками.
У 1950 році закінчив Житомирський сільгоспінститут. В 1963-1966 роках – головний редактор
Київської кіностудії. Жив у Києві. Помер 17 березня 1977 року.
Творчість Василя Земляка практично з перших
його серйозних кроків у літературі привернула до
себе увагу, а після появи «Лебединої зграї» (перша
публікація у журналі «Дніпро»), письменник на тривалий час став об’єктом дискусій про українську
прозу 1970-х років, хоча спершу критика була не
вельми одностайною в оцінці цього роману. Та все
ж разом із другою книгою «Зелені Млини», цей твір
був відзначений 1978 року Державною премією
України імені Тараса Шевченка.
Премія імені видатного письменника заснована Житомирською обласною організацією Національної спілки письменників України (вручається
щороку двом прозаїкам), фундатором котрої вис-
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тупила родина житомирського фермера Валерія
Колосівського, яка підтримує відзнаку матеріально. Цьогорічними лауреатами стали: житомирський письменник Ярослав Марищенко – за книги
«Пекельними дорогами», «Східний фронт», присвячені буремним подіям, що відбувалися у 2014-2015
роках на території Донецького аеропорту, і дитячий письменник з Коростеня Віктор Васильчук –
за творчі набутки в царині української літератури
та публікації новели «Ненька Україна в нас одна» і
оповідання «Останній бій знайденця» в журналі
«Світло спілкування». Вручив відзнаки лауреатам
голова комітету з премії і головний редактор цього
журналу Григорій Цимбалюк. Він, зокрема, зазначив, що першим лауреатом премії був відомий житомирянин, член НСПУ Євген Концевич (серед
відзначених і В. Дацюк, В. Сташук, М. Ярмолюк,
М. Скорський, В. Савченко). Затим лауреати і присутні обмінялися враженнями й думками від почутого. Немало цікавих пропозицій висловив письменник Олександр Кухарчук, і, зокрема, з приводу святкування 95-річчя з дня народження Василя Земляка, що відзначатиметься в наступному році.
Потім директор бібліотеки Л. Харчук вручила
дипломи тим, хто найдовше відвідує заклад, а
учасники художньої самодіяльності міського палацу культури порадували добротним міні-концертом.
Були й гучні оплески, щирі віншування, живі квіти.
Шкода лишень, що цього дня в залі не було очільників ЖОО НСПУ, та й з письменників житомирської організації на захід прибув тільки вже згаданий
О. Кухарчук з Бердичева.
– А варто на такі заходи приходити всім, – зазначив Віктор Васильчук, – адже це унікальна можливість привітати своїх колег, поспілкуватися, показати себе зрештою. Ми останнім часом так мало
бачимось. Саме, дякуючи сьогоднішньому дню, я
згадав, що своє перше побачення з майбутньою
дружиною провів у кінотеатрі за переглядом фільму
«Вавилон ХХ»… Додам, що мені дуже приємно і
почесно одержати таку престижну премію. Тож
дякую всім читачам гарного і поважного журналу
«Світло спілкування» та його редактору Григорію
Цимбалюку. Велика шана й фундаторам премії
імені Василя Земляка.
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Â. Øåâ÷óê

Âàëåð³é Îëåêñàíäðîâè÷ Øåâ÷óê

Український
письменникшістдесятник,
майстер психологічної і готичної
прози, автор низки літературознавчих та публіцистичних праць,
інтерпретатор українського літературного бароко.
Н а р од и в с я
Валерій Шевчук 20 серпня 1939 р. у Житомирі в
родині шевця. Після закінчення у 1956 р. школи
хотів стати геологом, але, розчарувавшись у геології, поїхав до Львова вступати в Лісотехнічний
інститут. Не вступив і повернувся додому. Працював при ремонті Житомирського сільськогосподарського інституту будівельним підсобником. У
цей період захоплювався вивченням літератури,
зокрема української. Особливе враження справили на майбутнього письменника книга Д. Багалія
«Григорій Сковорода – український мандрований
філософ» і твори І. Франка, що, за висловом самого Шевчука, «встановило основи мого світогляду.
Я почав розуміти й вивчати українську літературу
за методологією І. Франка, а Г. Сковорода став
для мене учителем життя». 1957 року В. Шевчук
закінчив технічне училище і був відправлений на
роботу на бетонний завод. У 1958 р. він вступив на
історико-філософський факультет Київського університету. Навчаючись, налагодив стосунки з літературними студіями: «Січ» (студія імені В. Чумака) і «Молодь», писав вірші, з 1960 р. почав писати
новели. У 1961 р. В. Шевчук дебютував оповіданням «Настунька» про Т. Шевченка у збірнику
«Вінок Кобзареві», що вийшов у Житомирі. Навесні
1961 р. літературна студія «Січ» видала стінну газету «Заспів», у якій було надруковано оповідання
В. Шевчука «Щось хочеться» (пізніша назва
«Кілька хвилин до вечора» – збірка «Долина джерел»). На те оповідання був гострий відгук в університетській газеті «За радянські кадри». За газету «Заспів», де був намальований Т. Шевченко із

зеленими вусами, Шевчука хотіли вигнати з
університету, тягали до КДБ, допитували, але
виключили художника, який малював ту газету. У
1961 р. В. Шевчук написав 18 коротких новел і першу статтю «С. Васильченко в Коростишівській семінарії» для житомирського збірника, наступного
року написав 20 новел, частину з яких надрукував
переважно в журналах «Вітчизна» та «Літературна Україна». Деяким з них судилося бути перекладеними іншими мовами, а одна – «Вона чекає його,
чекає» – була навіть пізніше екранізована І. Жилком як студентська робота.
Після закінчення університету В. Шевчук був
відправлений до Житомира власним кореспондентом газети «Молода гвардія». У листопаді був взятий до армії, служив у Мурманській області. В армії
знову почав писати вірші, не припиняючи роботи
над прозою. Повернувся додому 1965 року саме в
той час, коли почалися масові політичні арешти
серед української інтелігенції, був у кінотеатрі «Україна», протестуючи проти масових репресій. У
вересні влаштувався в науково-методичний відділ
музеєзнавства, який містився в Києво-Печерській
лаврі (враження від тієї діяльності відбилися в
повісті «Голуби під дзвіницею»).
У 1966 р. закінчив повість «Середохрестя», в
якій зафіксовано настрої пори студентського життя. У травні того ж року арештували його брата,
тому Валерій змушений був звільнитися з роботи
(причиною арешту брата було те, що він вирішив
набрати в друкарні й відпечатати для себе як пам’ятку часу статтю про процес над Погружальським. За це брат дістав п’ять років концтабору суворого режиму).
1967 року вийшла книжка «Серед тижня». В.
Шевчук став членом Спілки письменників України. У 1969 р. він написав повість «Золота трава»
(надрукована 1984 року) і перший варіант повісті
«Мор», до якої повернувся в 1980 р., остаточну
редакцію зробив у 1983 р.
Писав історичні й фольклорно-фантастичні оповідання, статті, вийшла книжка «Вечір святої осені»,
в якій було надруковано вісім нових оповідань. У
важкі сімдесяті роки твори письменника майже не
друкували, тому він змушений був писати «для
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себе». Упродовж 1979-1999 pp. В. Шевчук видав
книги: «Крик півня на світанку» (1979), «Долина
джерел» (1981), «Тепла осінь» (1981), «На полі смиренному» (1983), «Дім на горі» (1983), «Маленьке
вечірнє інтермеццо» (1984), «Барви осіннього саду»
(1986), «Три листки за вікном» (1986), «Камінна
луна» (1987), «Птахи з невидимого острова» (1989),
«Дзиґар одвічний» (1990), «Дорога в тисячу років»
(1990), «Панна квітів» (1990), «Із вершин та низин»
(1990), «Стежка в траві. Житомирська сага» (у 2 т.,
1994), «У череві апокаліптичного звіра» (1995),
«Козацька держава. Етюди до історії українського
державотворення» (1995), «Око прірви» (1996),
«Жінка-змія» (1998), «Юнаки з вогненної печі»
(1999), «Біс плоті» (1999) та ін.
1986 року В. Шевчуку присвоєно звання «Заслужений діяч польської культури», наступного року
він був удостоєний Шевченківської премії за роман
«Три листки за вікном». З 1988 року В. Шевчук –
ведучий історичного клубу «Літописець» при Спілці
письменників України. У 1999 р. винагороджений
«Орденом князя Ярослава Мудрого» V ст.
Довгий час В. Шевчук викладав у Київському
національному університеті ім. Т. Шевченка, був
ведучим історико-суспільних циклових річних програм Українського радіо: «Козацька держава»,
«Київ, культурний і державний», «Загадки і таємниці української літератури», «Цікаве літературознавство».
2007 року Валерій Шевчук став почесним професором НаУКМА.
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В. Шевчук лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка, премії фонду Антоновичів,
літературних премій ім. Є. Маланюка, О. Пчілки,
О. Копиленка, І. Огієнка, премії в галузі гуманітарних наук «Визнання» (2001), Міжнародної премії
імені лицаря нескореного українського духу Євгена Концевича (2014).
Нагороджений медаллю Івана Мазепи (2016).
Указом Президента України №336/2016 від 19
серпня 2016 року нагороджений ювілейною медаллю «25 років незалежності України».
Валерій Шевчук лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша (2017) за двокнижжя прози «Порослий кульбабами дворик».
Він є автором близько 500 наукових і публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною українською мовою творів давньоукраїнської літератури. У творчості В. Шевчука умовно можна виділити три основні напрямки: історична проза, твори, що відображають сучасне життя та літературознавчі праці.
2011 року Інститутом філології та журналістики Житомирського державного університету імені
Івана Франка започатковано літературну премію
Валерія Шевчука (Премія Шевчука) – творчу
відзнаку за найкращу книгу прози, видану українською мовою за попередній календарний рік, вручається щороку в квітні на спеціальній урочистій
церемонії.
Основне джерело: Бібліотека української
літератури © ukrclassic.com.ua
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Як добре, що багато хто з нас щасливо доживає життя своє, так ніколи і не прозрівши. Так
ніколи і не довідавшись, що оточувало його, з
якою красою, правдою чи подвигом, болем, істиною чи щастям розминувся назавжди – тоді,
певне, довелося б не одному з розпуки вкоротити собі віку, хоч...
Немало житомирян цілком благоденствують і
не стрівшись на вулицях рідного міста з чудесним,
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а часом і здибавшись з ним, не пізнають, бо живуть на світі зі злиплими очима.
Ніхто ще з тих, що вечеряють в житомирській
екзотичній кав’ярні «Вежа» (у всякому разі, я не
чув про це), не вчинив на себе замаху від того, що
досі не прочитав дива рук людських творіння і
духу – книжок нашого земляка Валерія Шевчука;
ну, скажімо, хоч би ту ж таки його повість «Тепла
осінь», в якій він говорить про давню житомирську
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водогінну вежу (кав’ярню з неї зробили потім уже,
не в повісті), про тутешні тетерівські місця, і ще
про щось таке людське, невимовно високе, щемке, і гречне в слові, що очищає душу й помисли, і
після чого відчуваєш звільнення, як по молитві...
Хто ж очищається іншим чином (благо, обіцяють налагодити в Житомирі ще й випуск рідкого
мила), так нічого й не відаючи про Шевчукове
«Чудо», «Двоє на березі», «Три листки за вікном»
чи вражаючу штуку – «На полі смиренному», – той
може й далі собі без болю й сумнівів вважатися
інтелігентом – відомо ж, житомирські інтелігентські традиції давні й своєрідні до снобізму –
тому не загрожує прірва розпуки від прозріння, як
не загрожує й зустріч із самим собою, бо на сторінках книжок Валерія Шевчука кожний житомирянин має шанс зіткнутися писок у писок із самим
собою: всі ми там є.
А коли, спустившись з висотної вежі-кав’ярні,
зійти по бульвару на берег до місця, де Кам’янка
впадає в Тетерів, – там під кронами двох стрімких
дубів, за кілька кроків і до Тетерева, і до Кам’янки, – стоїть хата; у цій крайній хаті в родині міського шевця Олександра Шевчука народилися два
(баба Шевчучка знала скільки садити дубів), два
сини, старший – Анатолій, і молодший – Валерій:
обох їх немовлятами хрестив у житомирському
кафедральному костьолі католицький ксьондз, а
вже, як вони виросли, життя так їх щедро хрестило
вздовж і впоперек, що обидва вони стали українськими письменниками.
Але тут я, очевидно, трохи грішу на слові: брати Шевчуки з дитинства мріяли і готувалися бути
саме нелегкої долі українськими письменниками,
чого, зрештою, і досягли – старший тепер член
Товариства репресованих УРСР, а молодший –
член Спілки письменників УРСР, книги обох їх нині
готуються до виходу в республіканських видавництвах. А батьківська хата братам і сьогодні слугує
доброю і затишною робітнею, правда, Валерію
Шевчуку зі стольного Києва доводиться відлюднюватися сюди наїздами, але коли він тут, то значить працює над чимось ґрунтовно і заглиблено, і
легко. Між іншим, саме на батьківськім обійсті
один з братів вигадливо побудував, а другий артистично написав «Халабуду для коханки», прочитайте – не пошкодуєте.
Та оскільки 20 серпня цього року виповнюється
50 літ саме Валерію Шевчуку – ми зараз говоритимемо лише про нього, а тему «Проза братів Шев-
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чуків», яку ще на початку 60-их років з’явив бажання підняти Іван Драч трохи поки що відкладеться.
Так от, Валерій Шевчук – новеліст, повістяр, а
два роки романіст, есеїст, кіносценарист, драматург,
перекладач, публіцист літературознавець, історик
(і це ще не все), лауреат Державної премії УРСР
імені Т.Г. Шевченка 1988 року, Заслужений діяч
культури ПНР (хрестячи немовля, житомирський
ксьондз знав своє діло), – так от, Валерій Шевчук
першу свою новелу з легкої руки Бориса Тена 1961
року надрукував у збірнику «Вінок Кобзареві» теж
у Житомирі; тут він учився в 32-й міській українській школі, а також у будівельному училищі,
де здобув фах бетоняра, ким і був на житомирському залізобетонному заводі, а далі закінчив історико-філософський факультет КДУ, працював науковцем, журналістом, а в 70-х роках більше 12-ти
років перебував без роботи, писати міг лише за
халяву, що й робив собі справно, в пресі як і з’являлося чи згадувалося його ім’я, то лише крізь зуби.
Тепер, коли ми так хижо зачитуємося пікантними подробицями кривавих біографій катів, сатрапів
і різних вождів та вождиків, ювілейно-єлейна розмова про чесного талановитого белетриста-земляка може декому видатися й прісною, але це про
людину, яка вперто і самозречено наближала нам
час вголос говорити про наші болячки.
І потім, дозволю собі навести тут прямі слова
Валерія Шевчука: «Нема більшого дива, як життя
людське. Воно складається з дивовижної множинності доль і нема доль подібних – література тим і
вічна, що має необмежене коло досліду, адже перше джерело її – дослід історій людської душі. Зрештою, й самі письменники теж із того многоликого
світу, і їхні долі так само різноманітні, отже, ніколи
не збагнемо до кінця твору митця, коли не прочитаємо книги його життя... творчість із життям зв’язана нерозривно, бо вона, зрештою, своєрідна форма самого життя». Додам, і нашого, читацького,
життя.
Довелося мені бути свідком непідробного гніву
однієї нової знайомої інтелігентної добродійки, житомирянки зроду, українки, до того ж грамотної, бо
кандидат наук, – обурювалася вона тим, що Житомир – безпросвітня діра, в якій неможливо освіченій людині купити жодної путньої книжки: усі книгарні завалені україномовною продукцією... Як виявилося, серед тих україномовних видань (безумовно, й справді далеко не всіх «путніх») на полицях
стояли романи Валерія Шевчука «Три листки за
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вікном» і «На полі смиренному», моя знайома не
взяла собі жодної, бо, як зауважила, Валерій Шевчук читається важко, як би ще по-російському –
зізналася, і ущербною не почувалася...
Що ж, очевидно, це правда, так воно і є – проза
Валерія Шевчука не для юрби, не для натовпу
ширпотребівської черги, навіть не для масового
кандидата наук, що не встиг ще навчитися читати,
зате вона для тих, хто вже вміє читати, хоч і по
складах, але правду, і найважливіше – хто має потребу шукати правду, хто може дійти «на лижах в
Африку за один день», хто, як і більшість героїв
Шевчукових творів, сушать собі голови над вічними проблемами: хто я, що я, звідки, і куди, що зло,
а що добро?..
Але з того ні в якому разі не виходить, що Валерій Шевчук лише для «високочолих» – творчість
його багатодонна, глибока і в корені своєму демократична, як всяке щире мистецтво, навіть
найелітарніше: до нього з чим прийдеш, стільки й
зачерпнеш, можливості осягання шукай в собі.
Наші сучасники у Валерія Шевчука не соцреалізмівські щасливі чи бадьорі небіжчики, сконструйовані в обрядових закладах покійного Шамоти
й Маланчука, – це створені богом живі людським
теплом Адами і Єви, які не боряться за рай на тамтому світі, і не перевиконують план славословія –
вони живуть і народжуються собі заради того, щоб
жити, і єдине, чого прагнуть – жити тут, на грішній
землі, по-людському...
І його історична проза, завжди залишаючись суто
історичною, навіть документальною, проектується
на нас, прямо в больові сплетення, а часом, як у
неймовірно влучному випадку зі збірником оповідань
про угодників «На полі смиренному» – один до одного на все суспільство наше сучасне, з його Святошами, Єреміями прозірливими, і навіть зі своїм
ЛАВРЕНТІЄМ – упокорувачем біснуватих...
Мають за файну похвалу, коли говорять, що
письменник пише – як у житті, до прози Валерія
Шевчука таке визначення багато в чому не підходить; всякий знає, що нічого фантастичнішого нема
в світі за реальне життя, але саме воно настільки
брехливе, фальшиве, та ще й жорстоке, що кожний
значний митець ніколи не може з ним до кінця змиритися, тому – «як у житті» для Валерія Шевчука
замало – він творить словом власну своєрідну форму життя, свою правду життя, естетичну й моральну реальність – світ, що виростає з особистості
творця, з його волі, уяви, філософії і ось такого пе-
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реконання: «тільки любов’ю до малого, часом упослідженого, але добротворного брата свого можна
виміряти сенс своєї праці, а не до самовдоволеного, сильного, ситого і нещадного варвара, який, будуючи, руйнує, а нищачи, співчуття ані до брата
свого, ні до землі та її пам’яті не має й не відчуває».
Багатовимірний Шевчуків світ для житомирян
особливо цікавий – а кому – то й сила життєва,
гордість, і гідності підпора – ще й тим, що зведений він здебільшого на основі подій, доль людських, фактів, історії Житомира та його околиць (беру
будь-які, що набігли першими, книжки: «Серед тижня», «Набережна, 12», «Середохрестя», «Дім на
горі», «Ліс людей» і т.д., і тут не лише, так би мовити, географічна окресленість – тут наше світосприйняття, барви, музика, дух землі рідної, вірність
материному ласкавому слову і батьківському досвіду; і все те – в розвитку, в просторі і багатогранному часі, в єдносному і протилежному, природному й химерному, реальному і неймовірному поєднанні та сполученні...
Якби на Україні серед прозаїків мислимий був
чистої води естет – то за прагненням до ідеалу, до
гармонії і краси твореного, за досягненням на цьому шляху – Валерій Шевчук, безперечно, чільний;
краса ж бо врятує людство – це знають усі, а герої
Шевчука знають ще й те, що окрему людину
справді можна врятувати. Можна і конче потрібно – на цьому й тримається гуманізм і людяність всієї Шевчукової естетики.
Письменник – це, над усе, слово, у Валерія
Шевчука воно змінне і живе, як течія, залежне від
берегів і порогів жанру та ідеї, але найсуттєвіше в
його мовній структурі, що, зрештою, і є найхарактеристичнішою рисою самобутності його – Шевчукове слово – правдивий природний спосіб мислення українця; і спектр охоплений митцем – безмежний, від вільних благотворних висот Сковороди і Шевченка до мертвотного, слизького мислення лицемірних і цинічних угодників та рабів минулих і нинішніх днів. Всією творчістю, і життям своїм,
Шевчук утверджує пам’ять джерел рідних, і мови
рідної пам’ять, і землі, на якій ми з самісінької з’яви роду нашого племені – не зайди, не загарбникизлодюжки; він утверджує гідність нашого народу,
самоповагу і благородний дух шани до інших народів – все те, що стільки часу вибивалося з наших голів, витрясалося з наших зашарпаних душ.
На початку 60-их років Іван Дзюба, молодий
ще тоді критик, вперше репрезентуючи читачам
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республіканської «Літературної газети» (нині «Літературна Україна») Івана Драча, вигукнув: «Це
поет, якого я чекав усе своє попереднє життя» (цитую з пам’яті). Ми, тодішні поціновувачі
українського слова, з тривогою і навіть з острахом
вдивлялися в поезію Драча, порівнюючи її з найвищими досягненнями світових метрів сучасності;
заняття, можливо, наївне і властиве тільки нашій
національній кухні, але йшлося не про конкретні аналогії, факти чи імена. Нам боліло, на якому ж загальному духовному рівні, на яких фахових позиціях опинилася українська поезія; і була то не порожня цікавість чи допитливість знічев’я – ми прагнули бачити, які ми є в світі, чи залишилися живими
після такої багаторічної сатанинської селекції – методичного винищення всього свідомого, всього
чесного і мудрого, всього доброго і талановитого,
всього працьовитого, всього справді людського, що
століттями, народжував український народ. І коли
ми збагнули, що Іван Драч увійшов до храму світової поезії вільно, як рівний, з достойними дарами
від нашого народу, без комплексу неповноцінності,
ми, пророслі в хрущовську відлигу, відчули себе
живим поколінням живої України, хоч і були в проваллі духовної розрухи і очікували нових наступних
скіпетнів-морозів.
Як відомо, проза для зросту свого й дозрівання
потребує довшого часу, ніж поезія, Шевчукова
творчість, як і поезія шістдесятників, теж перейшла
крізь подібну доскіпливу й вимогливу порівняльну
шеренгу читачів за спиною в яких стояла потужна
проза західних німців, вибагливих французів, об’ємна
англомовна проза, несподівані скандинави, глибокі й
свіжі японці і ті ж таки фантастично-реальні латиноамериканці... І що ж, Валерій Шевчук увійшов до
красного письменства таких вимог теж вільно, теж
достойно, як рівний, самобутній і яскравий, не загубився, проза його має свою, кажучи словами Кортасара, таємну зброю, якою він вилучив і завоював
власного читача в усьому світі. Якщо тут потрібний
кому арифметичний доказ – будь ласка, лічіть (це
інформація і тим українським інтелігентам, кому
важко читати Шевчука рідною мовою), твори Валерія Шевчука перекладені: англійською, білоруською, болгарською, вірменською, грузинською, естонською, іспанською, казахською, молдавською,
німецькою, польською, португальською, російською,
румунською, словацькою, серболужицькою, сербохорватською, угорською, французькою, чеською та
іншими мовами народів світу.
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Але цей Шевчуків феномен перед усім цікавий
нам ось чим: найбільше вражає живучість і сила
народу, який попри свою німотну без’язикість, попри безпросвітню забитість, попри спустошливу
затоптаність чужими і своїми ідеологічними носорогами здатний так вперто відроджуватися і оновлюватися в своїх дітях на гідній духовній висоті –
це дає надію і віру в прийдешнє нашої культури,
нашого слова, всього нашого існування.
І, насамкінець, ще один Шевчуків наочний урок,
можливо, найцінніший і з етичного, і з морального,
та й з інших аспектів, і не лише для його колег –
усім, хто готується і стає до серйозного діла. Формула його науки відома давно: чиста справа вимагає чистих рук і чистої совісті. То за будь-яких обставин і умов. У ті часто згадувані тепер часи, коли
творчий загал, щоб не позбутися голови, а точніше, щоб не втратити, як казав геніальний Платонов, «пітанія жирамі», в екзальтованім захопленні
підкидали доверху капелюхи, вітаючи все, що йшло
з шамкаючих і вже запалих командних щелеп, Валерій Шевчук мав таки досить глузду і сили, щоб
справді не втрачати голови: він прибив цвяшком
до тім’я свою кепочку і ніколи не скидав її перед
силу- і властьдержащими.
Він серед небагатьох залишився, як і належить художнику, внутрішньо вільним. Внутрішня
ж свобода дозволила відсторонитися від загального потоку, в цій позиції вбачали безсилля й приреченість на безплідну самотність, а він мовчки
робив свою чисту справу – справжню літературу, так як підказувала йому совість, без внутрішнього редактора – в шухляду, і хоч то накладало
важкий обов’язок, але й зробило його справді незалежним.
Незалежність і внутрішня свобода – завжди
сила, на яку доводиться зважати навіть найсильнішим. Показова на цей предмет оказія з Шевченківською премією, ми ще не забули, як у нас рознаряджуються премії та нагороди: їх треба вміти заслужити, належно вислужившись... Валерій Шевчук
вислужуватися не навчився, натура не та, і тому,
очевидно, до списків претендентів потрапив прямо з недавніх чорних списків, це вже той випадок,
коли світ зацікавлений ловити чоловіка...
А чи зловить?
Шевчук же ґрунтовний і щирий сковородист, та
ще й має дужі чиcті руки, внутрішню свободу і ось
уже – всі п’ятдесят літ...
1989 р.
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“Â³í ñòâîðèâ ñâ³é âëàñíèé ñâ³ò...”
...Я, як вважаю себе, читач Шевчуків зі стажем, ретельний і навіть ревний; раз у раз читаю
його, коли прагну врівноважитись, коли хочу зволожити живою водою те в собі, що нестерпно сушить
голову й серце моє; а часто читаю і зовсім без будьяких високих замахів, якраз приземлено, скажімо,
негайно потрібна фахова довідка чи консультація –
якась синонімічна словесна затикачка, у словниках не знаходжу, а добре пам’ятаю, що десь отам,
на отій приблизно сторінці у Валерія Шевчука я
щось подібне надибував, і неодмінно знайду, як у
рятівній шухляді бардачка, уважно тільки треба
пошукати...
Трапляється зі мною ще й таке: тоді, коли завал, коли не вкладаюся в часі, а треба поспішати,
бо чекають чи щось, у цьому дусі, – я раптом беру
та й кидаю все достобіса... і починаю або клеїти
поштові конверти чи пошарпані книги, або беру та
й читаю собі вкотре вже якусь з милих моїй душі
Шевчукових речей... і тоді всюди вкладаюсь, всюди
встигаю, і зовсім нікуди не треба поспішати...
Раніше я читав твори Валерія Шевчука, як і
годилося б грамотному чоловікові, – починаючи з
титульної сторінки, і далі – листок за листком аж
до кінця, а з роками – не знаю, з моїми чи з Шевчуковими – читаю вже трохи по-іншому: ото де
розкрию книжку, на якій сторінці, там відразу й починаю читати, і тут уже – куди потягне, чи до голови, чи навпаки. То як у гарному лісі, де увійшов,
там і початок, а де вийшов – там кінець. У такому
читанні щоразу є якийсь свій неповторний шарм і
навіть, якщо хочете, – читацькі несподівані знахідки, на які певне й автори не розраховували; та й не
всі автори до такого вільного танцю, чи пак читання, підходять, як на мій смак, поводитися так можна не з багатьма, як от – з Джойсом, з Гоголем, з
Кафкою, Уласом Самчуком, В. Дроздом, Є. Пашковським і т.д.; не буду перераховувати, повірте на
слові, що компанія досить цікава й достойна збирається.
Очевидний текст – це не лише те, що читається, а в прозі Валерія Шевчука – і тим паче, навіть і
тоді, коли ви маєте перед собою протоптану «Стежку в траві», можна заблукати, бо ж вона неодмінно
всякого виведе на своє, хто скільки подужає,
стільки й пройде цієї дивної доріжки.
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Є письменники, які в творах своїх щось відображають, щось утверджують, когось звинувачують,
а когось захищають на цьому старому нашому
білому світі, і за те вони заслужено займають в
духовному процесі своє належне місце, свою нішу
навіть; суспільна користь таких митців очевидна й
незаперечна.
Проте є серед письменницької братії мічені
Господом зухвальці, які не вдовольняються роллю
люстерка, прокурора, пророка чи навіть володаря
тимчасового, їм такі ролі та маски і не личать, і
неприйнятні; маючи власне слово, а для справжнього творця – то ж початок світу, а ще до власного
слова, маючи велике покликання творити – ці паливоди замахуються майструвати, будувати, чи як
на теперішні технології – моделювати власним словом власні світи, тривкіші й надійніші, ніж цей, наш
сьогоднішній, – з незбагненними і з неосяжними,
але з цілком конкретними історичними, притаманними білим світам координатами.
Я нагадаю Вам лише з того, що набігло відразу: цілий континент Платонівського народу чевенгурців зі столицею Чевенгур; дивне Маркесове
поселення Макондо з неймовірними мешканцями –
макондовцями; і, ясна річ, ніяк не зможу обійти
реальну і водночас нереальну американську округу Йокнапатофу, реальну, бо має вимір 2400 квадратних миль і населення 15611 чоловік; реальну, бо
вона чітко окреслена на мапі, зробленій власноруч
творцем цієї вічної округи – Вільямом Фолкнером,
який сказав: «Я створив свій власний світ і можу
переміщувати цих людей, як Бог, не тільки в просторі, а й в часі». Такі ж точнісінько слова про
«Житомирську сагу» міг би сказати і її автор.
Валерій Шевчук теж, як і Платонов чи Маркес, чи Фолкнер, створив свій власний світ; і якщо
ні Чевенгура, ні Макондо ані Йокнапатофи на офіційних мапах таки нема – і вони, ніби не є реальні, –
то Шевчуків Житомир з Тетеревом і Кам’янкою є
й на офіційних мапах; більше того, кожний з нас,
житомирян, має надійний шанс зустрітися в тому
Шевчуковому світі з самим собою, і то є не містика, то є цілковита реальність; але не забуваймо:
талановитий завжди усім небезпечний, і в кого
слабкі нерви і відсутнє почуття гумору, краще з
самим собою не стрічатися ані на цьому, ні на тому
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світі; бо мешканців своєї планети Валерій Шевчук
витворює з тих, кого добре знає – з нас же, житомирян, тобто зі своїх земляків, додаючи до всього
дужого духу творця; більшість його героїв має
ближчих чи віддаленіших прототипів, це щось подібне до вирощування правильних кристалів: до перенасиченого розчину додають маленьких кристаликів, як основу для вивершення досконалих геометричних форм.
У Валерія Шевчука нема негативних і позитивних героїв чи розфасованих за класовими порціями
носіїв ідей та істин; у справжнього творця не може
бути корисних чи некорисних істот, то в колгоспного бригадира є бур’яни і корисні сільськогосподарські культури. А у Валерія Шевчука всі оті –
Волошинські, Білецькі, Ювпаки, навіть Сатановські
– всі люди, він їх добре знає, він відає людську суть,
він їх розкусив, і тому не палає до них любов»ю,
він великодушно в чомусь найбільшому і, можливо, найпотаємнішому співчуває їм, людям своїм, бо
ж, відомо, без великого співчуття і без великого
серця ніколи не здобутися великого таланту.
Роман Корогодський в передмові до саги
підкреслив найсуттєвіше: Валерій Шевчук творить
свій світ на загальнолюдських засадах – то і філософський, і моральний ключ до Шевчукової прози.
Автор «Житомирської саги» – одна з небагатьох в Україні постать, яка своєю творчістю в такій
повноті увібрала й акумулювала естетику, та й етику цілого покоління – шістдесятників; на цю думку,
до речі, навертає, крім усього іншого, ще й виняткове ставлення до Валерія Шевчука молодої генерації творчої, отих, що з завзяттям і жорстокістю
підлітків макогонять усіх старших метрів; єдиного
Валерія Шевчука вони не зачіпають і зупиняються
перед ним на шанобливій, безпечній відстані, а це
про щось говорить... естетично-формальні новації
та пошуки – то прагнення майстра осягнути суть
найскладнішої і найважчої гри – людського існування, прагнення майстра денної ясності, прагнення майстра цілковитої свободи у формах...
Йому стало тісно в одномірності традиційного
реалістичного викладу, і він винахідливо вивільняється в панорамне багатоголосся саги.
У світі чимало говорено про невідворотню загибель усіх об’ємних жанрів, зокрема і роману.
Шевчук же «Житомирською сагою» виразно засвідчує: його розлогий до неозорості епос, своєрідний епос – не із зовні, як того вимагає епічна холодна велич, з середини суб’єкта, суцільно напов-

ñï³ëêóâàííÿ

Â. Øåâ÷óê

нений психологізмом, Шевчуків епос новелістично
щільний і теплий по-людському, і тому має свого
читача й міцно тримає його увагу.
З настанням епохи комп’ютерного мислення не
вгавають пророкувати смерть слова людського
взагалі, а письменницького зосібно; Шевчукове ж
слово, – а в «Житомирській сазі» відчувається ще
рельєфніше, наче кидає цим комп’ютерним загрозам виклик в останньому виході, – не говорячи вже
про вишукану й виважену точність, слово його завжди свіже, налляте росою, цупке й напружене готовністю, як кажуть ті, що плекають квіти – тургорне, і тому звабне й живе завше, воно, сподіваюсь, і комп’ютера свого часу оживить та звабить.
У цьому виступі я не мав ані наміру, ані амбітності охопити неосяжне, втішений, що відбудеться
така зустріч, я хотів би тільки
Одні аналітики в стосунках і вчинках мешканців
Шевчукової саги неодмінно шукатимуть, – і, як
захочуть, – завжди знаходитимуть і бачитимуть
домінуюче тло християнських ідей; інші – ще глибше в часі коріння нашої землі – язичницьке; не перевелися ще й такі, хто надаватиме перевагу класовій та соціальній мотивації, а ті, хто озброїться
скальпелем Фройдового психоаналізу, дуже просто
розтинатиме усі тугі вузли взаємин сина і батька,
скажімо, Волошинських, дочки й матері Білецьких
і т.ін... едиповим комплексом чи підсвідомими чинниками; ну, а найдоскіпливішим, які прагнутимуть
таємниць і глибин фахової майстерності Валерія
Шевчука, може багато допомогти Йоган Хейзинга
зі своїми висновками... Я ж хотів лишень висловити
деякі свої читацькі думки і почуття, які взяли мене
в облоги, коли я, прочитавши, приголомшений опинився сам на сам з двотомною глибою, вигадливо
витесаною із монолітного тетерівського валуна...
Я, житомирянин, з вдячністю зрозумів і відчув,
здається, дуже важливе: де б Валерій Шевчук не був,
що б не думав, що б не писав, – його неодмінно виведе на силові кола рідної землі, бо одна ніжка його будівничого циркуля назавжди захромлена, заземлена
тут – у Житомирі, де Кам’янка вливається в Тетерів.
Декому мої слова можуть видатися провінційним розчуленням, хай так, але пам’ятаймо:
провінційність не стільки географічна категорія,
скільки вроджений стан душі, – ну, а зворушене
ставлення до рідної землі – то вже вимір духовності людської взагалі; і якщо наша житомирська
провінція спроможна дати сучасній літературі таку
яскраву постать, як Валерій Шевчук, то, як на
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мене, зовсім не гріх бути патріотом цієї духовно
потужної провінції.
І насамкінець ще скажу, теж як житомирянин.
Ви, напевне, пам’ятаєте оту замацану на всіх
письменницьких зустрічах докірливу фразу: письменники все ще лишаються у великому боргу перед своїми земляками.
Так ось...
Дозвольте мені ці заношені штанці вивернути,
як казав колись один редактор, – наоборіт: житомиряни, тобто усі ми, земляки Валерія Шевчука,
все ще залишаємося у великому боргу перед цим
письменником. І я маю на оці не житомирську престижну премію чи щось у цьому дусі, Шевчук пише
не для премій, вони його, як блохи господаря, знаходять самі, побачите – ще від нього і Нобелівська не втече.

Â. Øåâ÷óê

Я кажу тут зовсім про інше, і переконаний, що
то було б найкоштовнішою винагородою земляків
письменникові.
Я бажаю, щоб житомиряни більше читали і
вчитувалися в книги свого мудрого й проникливого земляка; і не лише фахівці-літератори чи філологи, а навіть і ті житомирські інтелігенти, які носять «на голові шляпу, а на носі – очки», а зустріч
з самими собою там, у Шевчуковому світі, їм гарантована...
1996 р.
З ВИСТУПУ
У МУЗЕЇ КОСМОНАВТИКИ
НА ПРЕЗЕНТАЦІЇ В ЖИТОМИРІ
ДВОТОМНИКА ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА
«ЖИТОМИРСЬКА САГА»

Від редакції
Звісно ж, немає нині проблем із довідковими та критичними матеріалами, що стосуються
будь-якого письменника, тим паче такого як Валерій Шевчук. Проте ми свідомо публікуємо нехай
і дещо давні в часі та менше з тим напрочуд глибокі, свіжі і до щему щирі, а тому й досі актуальні
розвідки Євгена Концевича. На наш погляд, про такого великого художника слова, яким є Валерій
Шевчук, так посутньо і небайдуже міг сказати лише його відданий товариш і незрадливий шанувальник Євген Концевич.
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Âàëåð³é ØÅÂ×ÓÊ
Ïàííà êâ³ò³â
Ця дівчинка, що про неї поведемо мову, жила,
може, не в нашому часі і, може, не на нашій землі,
як і всі, хто живе в казковому світі. Носила вона
зелене платтячко, таке старе, що мусила щоранку зашивати його травою. На голові в неї була хустина, схожа на пелюстку, і світилася та хустина
між травами, як голуба квітка. Мала та дівчинка
ледь-ледь кирпатий носик, від чого обличчя її здавалося трохи здивоване, і назвали б її люди простою, коли б не її очі. Були вони величезні й зелені, і коли хто придивлявся до них, то здавалося,
що то не очі, а зірки якісь особливі світяться.
Щось там таке промінилось у них і тріпотіло, таке
щось цікаве й славне світилося й жевріло, що годі
було не всміхнутися до тої дівчинки й не захотіти
погладити її ніжно по голові. І ще та дівчинка не
мала власної хати, не знала ні тата, ні мами, а все
кудись ішла, без кінця мандруючи по світі. І це не
тому, що була вона така походяча і не могла всидіти на місці, а через химерну свою вдачу. Отже,
ходячи отак по світі, спинялася Зеленоочка в якогось господаря, ставала в нього на службу. Спершу той жалів дівчинку і був до неї лагідний, але
згодом звикав і до неї, і до її дивних очей. А люди
здебільшого тим і химерні, що, як звикнуть до
чогось, перестають помічати диво, на яке колись
невимірно чудувалися, – хіба ж можна, щоб диво
та й жило побіч? Тому й на чудові дівчинчині очі
переставали дивуватися, і вже менше усміхалися
до неї, і переставали ніжно гладити її по голові.
Більше того, дехто навіть починав на неї кричати
й лаяти, а дехто й руку підіймав, хоч дівчинка
зовсім не була ледача. Вона працювала й працювала, але не так, як дорослі, а всього лиш як дитина. Йдучи кудись послана, завжди спинялася
біля квітки, з якої спивала мед бджола, і стежила
за тим пильно. А часом піймає в коробку жука,
прикладе її до вуха і слухає, як той жук невдоволено бурмоче, ніби хоче зрозуміти, як це воно сталося, що серед білого дня він забрів у ніч та ще й
до того таку тісну і шкарубку? Іншого разу
дівчинка лягала на траву й дивилася, як хилитаються над нею суцвіття трави і як пишуть вони

на хмаринках і на синьому тлі неба щось таке
цікаво-небувале. Не кожен таке може уявити,
особливо дорослі, в яких вона служила. Через це
кричали й сварилися, а часом і руку на неї підіймали. Тоді Зеленоочка плакала гірко, як плачуть усі
діти, і з очей її сипалися сльози, чистіші від джерельної води і солоніші від усіх морів та океанів. І
коли виливалися з неї ті сльози, шморгала вона
носиком і зводила голову. Дивилася якийсь час,
як повільно і незграбно ворушаться на небі хмари, тоді зривала травинку і зашивала нову дірку
на своїй сукенці. А потім брала в руки патичок і
щезала, як щезає дим після того, коли гасне вогнище. Тоді її хороші очі були неначе випиті й змучені, і дивне світло не мінилося і не грало в них,
босі ж ноги ступали й ступали в білий порох і йшли,
йшли. Була дівчинка така мала й тендітна, що
цвіркуни приймали її за свою сестру, а жайворони,
дивлячись на неї згори, чудувалися: з якого це часу
й квіти почали ходити? Отак ішла вона довго. А
коли доходила до тої межі, де кінчається світло і
починається темінь, зовсім забувала про невдячного й сердитого господаря, і її виплакані очі знову наливалися чарівною силою. Лягаючи спати,
вона довго не заплющувалася. Роса падала однаково на траву довкола й на дерева, на цвіркунів
і на неї. Очі були розплющені доти, аж доки не
відчувала Зеленоочка, що її кудись несе. Здавалося їй, що не поміж трав вона лежить, а зновутаки йде. І йшла вона отак і йшла аж до світанку,
вже до нової межі, де кінчається темінь, а починається світло. І прокидалася з першим погуком
птаха, знову маючи очі такі ясні, що зорі порівняно з ними – щось притьмарене й німе.
Того ранку було багато сонця, а трава від роси
аж голубіла, й кожна павутина, що її розкидали по
світі павуки, тримала по великій, світлій, як дорогоцінний камінець, краплині. Ці краплі промінились
і грали, відбиваючи від себе золоті списики променів, а Зеленоочка, прокинувшись у траві, довго
сиділа, дивлячись на ті краплі. Її очі того ранку
були чудові, як ніколи. Вона встала й роззирнулася і побачила тоненьку стежку. Зрештою пішла
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по тій стежці, яка привела її до не великої і не
малої хати, стіни якої були не білі й не темні, вікна
якої були з круглих шибочок, а дах із очерету.
Двері були низькі, давно не фарбовані, а на ґаночку, що складався з двох сходинок, сидів сивий
дід, у роті якого стриміла череп’яна люлька. Із
тої люльки снувався дим, якийсь трохи й не звичайний, наче стояв на тій люльці напівпрозорий,
тонкий і худий чоловічок і топтався по жару обома ногами.
– Доброго дня, діду! – дзвінко сказала Зеленоочка і подивилася на старого такими очима, побачивши які, годі не розчулитись. Дідок витяг із рота
люльку і подивився на дівчинку таки захоплено.
– Яке воно славне! – сказав він лагідно. – А
підійди-но ближче!
Дівчинка підійшла і знову зирнула величезними, зеленими й променистими очима.
– А справді славне, – сказав дідок. – Іди я тебе
по голівці погладжу!..
Дівчинка підійшла ще ближче, і старий погладив її по голові, власне по голубій пелюстці хустини.
– Ви живете тут самі, дідусю? – спитала Зеленоочка.
– Авжеж, сам, – сказав дід, і прозорий худий
чоловічок у нього на люльці затанцював, намагаючись витягти ноги, занурені в жар.
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– То, може, вам треба помічниці? – сказала Зеленоочка. – Я вмію все робити: і їсти варити, і прати, замітати й грубу топити...
– Отака маленька? – здивувався дід, і прозорий димовий чоловічок у нього на люльці похилився вбік.
– Це нічого, що я маленька, – сказала дівчинка. – Правда, може, не зроблю все так вчасно, як
дорослий...
– Коли так, залишайся, – сказав дід, і димовий
чоловічок у нього на люльці начебто вклонився. –
В мене небагато й роботи: носитимеш із лісу хмиз...
Багато мені хмизу треба...
– Навіщо вам багато хмизу? – спитала Зеленоочка.
– Е-е, багато знатимеш – скоро стара станеш, – засміявся дід, і димовий чоловічок аж застрибав у нього на люльці. – А де твоя мама,
дівчинко, чи тато? Де ти живеш, і чи знають вони,
що пішла ти в найми?
– Мама й тато? – вигнула брову дівчинка. – А-а,
ви про те питаєте... Дивно, чомусь усі питають у
мене одне й те ж. А скажіть, дідусю, що таке мама
й тато? Я в усіх питалася, і всі з мене сміються...
Тоді запалилися очі старого якимсь дивним
вогнем. Він позирнув на малу так, що в тої мимохіть
зашкрябалося щось у п’яточці, а на вуста його лягла солодка усмішка.
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Æèòîìèðñüêèé ìàðòèðîëîã
«Моя Україно, не журись!
У нас ще вистачить патронів!
Цей бій закінчиться колись –
А нині – дзвони, дзвони, дзвони...»
Олександр Сушко «Спить Україна»
Ми продовжуємо подавати короткі біографічні довідки
і спогади про бійців, котрі знайшли свій останній спочинок
у нашому місті.
Усі матеріали підготовлено до друку письменником

ßðîñëàâîì ÌÀÐÈÙÅÍÊÎÌ
Ìàçóð
Â³òàë³é Â³òàë³éîâè÷

Вересень 1999 р. – жовтень 2001 р. – командир
взводу десантного забезпечення парашутно-десантного батальйону в/ч А 1126.
10.2001 – 06.2002 р. – начальник продовольчого складу.
06.2002 – 02.2004 р. – старшина зенітно-артилерійської батареї.
02.2004 – 03.2004 р. – старшина артилерійського дивізіону в Житомирі.
Із березня 2004 року – старшина розвідувальної роти.
У лютому 2013 року обійняв посаду головного
старшини в/ч А 1910.
Нагороджений пам’ятним почесним знаком «За
військову доблесть».

Народився 25 серпня 1979 року в селі Залуччя
Дубровицького району Рівненської області.
Освіта: 2012 року закінчив вищий навчальний
заклад «Європейській університет» у м. Житомир.
Військова: Курсант роти прапорщиків військової частини А 0759, м. Кіровоград (нині – Кропивницький).
Навчався в селі Залуччя у місцевій школі.
24.11.1997 року призваний на військову службу
через Дубровицький РВК. Прибув до військової
частини А 0680, м. Кіровоград.
Із грудня 1997 р. по червень 1998 р. – курсант
військової частини А 0759.
Червень-грудень 1998 року – розвідник військової частини А 0680.
Із грудня 1998 р. по червень 1999 р. – курсант
роти прапорщиків в/ч А 0759.

Ïàì’ÿòü
У селі Залуччя Дубровицького району Рівненської області відкрили меморіальну дошку випускнику місцевої школи, загиблому старшому прапорщику Віталію Мазуру.

Ìîçà¿êà áåçñìåðòÿ
²âàí Êîâàëåíêî
Ì³é íàéêðàùèé äðóã!
Дякую долі, що вона дала мені нагоду познайомитися із чоловіком, який став мені братом. Велике везіння зустріти таку людину, як Віталій, коли ж
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вдається потоваришувати з нею – то справжній
талан.
Познайомились ми у місті Болград влітку 1999
року. Я закінчив школу прапорщиків у Десні і був
направлений для подальшого проходження служби старшиною роти 2-го парашутно-десантного
батальйону (ПДБ), 25-ої повітряно-десантної бригади. Віталій у цей час також закінчив школу прапорщиків у Кіровограді й отримав призначення у
той-таки ж Болград – командиром взводу десантного забезпечення 2-го ПДБ. Отакі щасливі співпадіння у цьому житті бувають.
Пам’ятаю: командир батальйону вишикував
весь особовий склад і представив нас. Після шикування ми підійшли один до одного і познайомилися. На той момент прапорщиків у батальйоні не
було, всі звільнилися. Тож ми на пару з Віталієм
почали займатися з особовим складом. Спочатку
було важко, допомоги не відчувалося ні від кого,
офіцерського складу бракувало.
Ми почали працювати на свій авторитет самотужки. Солдати дивилися на нас зі скептичною
посмішкою. Нічого дивного, надто молодий вік ми
мали, деякі сержанти були старші нас.
Якось Віталій запропонував солдатам бій у спарингу. Спочатку бажаючих боксувати було багато, але після першого раунду Віталію вдалося здолати суперника й охочих помірятися силами майже не стало.
Наступного ранку ми з Віталієм проводили
фіззарядку з батальйоном. Після кросу в п’ять кілометрів ні в кого з особистого складу питань і насмішок не виникло, оскільки Віталій біг попереду,
задавав темп, а я замикав гомінку ватагу десантників. Тоді ми старались показати всім, на що
здатні.
Батальйон наш жив у двоповерховій казармі.
Хитрун, командир батальйону, призначив мене старшим і відповідальним за порядок на першому поверсі, а Віталія – на другому.
Віталій встигав керувати у казармі і методично приводити в порядок техніку свого взводу. За
рік перебування на службі він мало того, що відремонтував техніку, ще й побілив і пофарбував свої
бокси. Тож після підрахунків всіх показників його
взвод цілком заслужено зайняв перше місце у 1-ій
аеромобільно-десантній дивізії серед взводів десантного забезпечення. Віталія знали не лише у
нашій бригаді, але й у дивізії. Він міг зупинити офіцера, коли той не відповів йому на військове при-
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вітання, і запитати: «Чому ви мені не віддаєте
військове привітання, я ж віддав вам честь».
Завжди розмовляв українською мовою, що
підкреслювало його щирість, глибокі знання традицій рідного краю, патріотизм і беззаперечну
відданість Батьківщині. Не любив, коли йому брехали, тому ті колеги, які намагалися десь якось його
«кинути», як нині кажуть, дуже швидко жалкувати
про це.
Стосовно служби Віталій мав свої принципи.
Коли вояка мають забезпечити усім необхідним із
військових складів, то все це мало бути видано до
крихти.
Він знав усі норми, тому керівники складів воліли не зв’язуватися з ним та його підлеглими. Хутенько все по нормі видавали.
Усі знали, коли Віталій заступав черговим по
їдальні й отримував харчі, то на вагах усе до грама зійдеться. Він безпосередньо контролював поварів при приготуванні їжі і при її видачі. Кожний
солдат на собі відчував чергування Мазура, адже
всього вистачало: і масла, і м’яса.
А ще солдати добре знали про Віталієву справедливість і всіляко намагалися не ігнорувати його
розпорядження чи накази, бо згодом доведеться
добре попотіти.
Особовий склад Віталія поважав і любив. Йому
були відомі всі проблеми своїх підлеглих, і коли комусь потрібні були чи то відпустка, чи звільнення
звертався безпосередньо до комбата і той завжди
сприяв у цьому. До спорту у Віталія було особливе
ставлення. Біг – на першому місці, потім – віджимання від підлоги. Воякам було відомо, якщо щось
скоїли, тридцять три віджими за ВДВ від підлоги.
Форму носив так, немовби вона щойно з ательє:
все підшите, підігнане до статури і берет був відбитий таким чином, що кінчик його ледве досягав
плеча.
Взагалі, служба у прапорщика Мазура була сенсом життя. У мене ж із Віталієм завжди були
дружні стосунки. Ми полюбляли жартувати, намагалися разом проводити вихідні дні, неодноразово
їздили із ним до моїх рідних у Татарбунари. Віталій
дуже сподобався моїм батькам. Та й мешкали ми
разом, винаймали квартиру в місті, і за всяку роботу вдвох бралися, як і належить справжнім друзям.
Збіг час. Я одружився, але ми з Віталієм постійно підтримували дружні стосунки; моя дружина Наталія також добре його знала.
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Через рік Віталій одружився з Ольгою. Ми з
Наталкою були свідками, і відтоді зав’язалась у
нас сімейна дружба.
Серед літа 2002 року нашу частину перевели у
селище Гвардійське, тож ми з дружиною переїхали туди. Віталій з Ольгою залишились у Болграді.
Ми підтримували добрі стосунки, зустрічалися,
проводили разом відпустки.
2004 року Віталій із сім’єю переїхав служити
до Житомира, з того часу ми бачилися зрідка, але
часто телефонували один одному.
Важко усвідомити, що Віталія з нами немає, але
ми віримо, що душа його, як і належить душі вірного товариша, завжди поруч...
Із певністю можу сказати, що Віталій Мазур
назавжди залишиться в наших серцях.
***
Мазур Віталій Віталійович брав активну участь
у бойових діях на сході нашої країни. Він не відсиджувався у тилу, не шукав нагоди, щоб залишитися
подалі від небезпеки. Від самого початку війни
разом із підрозділами 13-го батальйону намагався
потрапити на передній край, туди, де гаряче, де
хитрий, хижий ворог намагався завдати підступного удару, прикриваючись натовпом збурених людей. Часто входив до групи швидкого реагування,
котру створив на той момент командир бригади
Забродський Михайло Віталійович. Ті найдосвідченіші офіцери й старшини мали перебувати на найнебезпечніших ділянках фронту. Тож цілком закономірно 2 травня 2014 року Віталій був поряд із
командиром 1-го батальйону підполковником Сенюком Тарасом на блокпосту неподалік Слов’янська. Здавалося, від напруги закипить вода у річці
Сухий Торець. Головні ж події тоді розвивалися на
мосту через річку. Ворог мав намір зламати опір

ñï³ëêóâàííÿ

ß. Ìàðèùåíêî

десантників і захопити їхню зброю. Сепаратисти
стягнули довірливих людей з усіх навколишніх міст
і селищ, ховалися за їхніми спинами і стріляли.
У тому пеклі Віталій з гідністю вистояв. Разом
з іншими патріотами вони створили міцний кулак і
відігнали колаборантів.
26 травня 2014року Віталій Віталійович входив
до складу загону, який вирушав у Донецький аеропорт, щоб вибити ворога з нового терміналу...

Ñêî÷êî ²ãîð
19 січня 2015 року. Всередині «Спартанів» було
незручно, тісно, адже замість десяти чоловік у кожному перебувало на п’ять вояків більше. При цьому амуніцію, припаси та набої до зброї, гранатомети і решту необхідного ми мали при собі.
Комбат, майор Порхун, і старший прапорщик
Мазур Віталій були на головній машині. Зі слів командира стало відомо, що ми чимшвидше маємо
йти на аеропорт.
На той момент сепаратисти вибудували довкола летовища три лінії оборони, вони брали в кільце
бунтівний гарнізон, аби змусити «кіборгів» скласти зброю.
Завдання: дійти до пожежної частини і там закріпитися.
Ми повзли двісті метрів до своїх побратимів,
які потребували захисту і допомоги.
Досвідчений Мазур Віталій з ручного протитанкового гранатомета став стріляти у напрямку ворога над нашими головами. Він намагався допомогти побратимам, добратися до поранених та
загиблих. Підвівся на весь зріст і ні на що не зважав.
Рятував туман...

Êîñòÿíòèí Ñóëòàíáîãîìàñâ
20 січня 2015 року. Прибув після виконання завдання на «Катер». Відпочивати довго не довелося, за дві години нове завдання: вивезти розвідувальну групу в район шахти «Бутівка». Завантажилися восьмеро десантників, серед них я впізнав
кремезного, добре підготовленого Мазура Віталія,
головного старшину із 13-го батальйону. З ним вже
неодноразово ми пересікалися під час війни. Привіталися, він поплескав мене по плечу і запитав:
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– Ти фартовий?
Не знав, що відповісти, та врешті мовив:
– Щастило досі.
Більше ми не говорили, тому що дорога була
небезпечною: то тут, то там рвалися міни. Я вдивлявся у темінь, спілкувався з водієм. Заїхали під
залізничний міст, розвідники хутко пішли у напрямку «Крохи», а я залишився їх чекати. Тривожився,
адже знав, що там, попереду, щільні позиції ворога.
Буквально за годину заварилася справжня вогненна каша. Та згодом усе стихло, справу було
зроблено. Під ранок появилися наші герої цілі й
неушкоджені. Ми разом повернулися на базу.

²ãîð Ñêî÷êî
22 січня 2015 року. Мало хто знав, що в цей час
на об’єкті «Катер» перебували начальник Генерального штабу Збройних Сил Віктор Миколайович Муженко, командувач ВДВ полковник Михайло Віталійович Забродський і полковник Олег Григорович
Гуть, командир нашої бригади.
Бійці швидко налаштувалися на бій.
Викликали артилерію.
Почався справжній бій, під час якого з укриття
вибіг Мазур Віталій. Він поспішив на передній край
оборони, при собі мав ручний гранатомет РПГ-22.
Віталій хотів перешкодити сепарам і найманцям
наблизитися до наших постів. Напередодні йому
вже вдавалося влучно відстрілятися по ворогу. Це
був його другий вихід того неспокійного, надто важкого для оборонців дня.
Раптом неподалік розірвався снаряд, шмат
металу пробив каску справжньому старшині, мудрому «баті», який ніколи не заплямував своєї
гідності. Його відразу ж занесли у бункер, щоб надати допомогу. Озвалася наша артилерія. Вона
здибила землю перед ворогами, які йшли в атаку.
Вона ніби мстила за нашого побратима...
Усім ворогам, які сунули на нас зі зброєю, перепало так, що ті, хто залишився живим, запам’ятають той бій на все життя.
Усе те угрупування, що наступало на нас, було
майже повністю знищено. Одиницям вдалося втекти. Бій тривав близько восьми годин.
Мазура Віталія, непритомного, відправили у
шпиталь...
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Îëåã Ãóòü
26 травня 2014 року на чолі зведеного загону
бригади я вирушав у Донецький аеропорт імені
Прокоф’єва. З гори Карачун ми добралися в Довгеньке, а звідтіля вже гелікоптерами полетіли виконувати поставлену перед нами задачу. Старшим
на той момент на летовищі був призначений офіцер на позивний «Тінь». Всього нас було близько
ста чоловік – наші бійці, плюс вояки 8-го полку
спецназу і 147-го центру.
Приземлилися на вертолітному майданчику
поряд гаражів, там нас очікували вояки з третього
полку спецназу на чолі зі своїм начальником штабу. Одразу почали рухатися у напрямку старого
терміналу. Притискалися до споруд, адже по нас
відкрили вогонь снайпери ворога, котрі залягли на
даху нового терміналу. Місцями, де не було прикриття, доводилося швидко бігти. Добре чули, як
поряд летять кулі.
Уже в терміналі підійшов «Тінь», розповів обстановку і поставив кожному з офіцерів бойову задачу.
Я побачив дивну сучасну споруду нового терміналу і ту розкіш, яка була в залі для поважних
гостей, зарубіжних делегацій, депутатів Верховної
Ради. Не гаючись, віддав розпорядження зібрати
все спиртне в барі і помістити в окрему кімнату,
подалі від гріха, адже можливо все. Занадто велика спокуса під час напружених ситуацій зняти стрес
алкоголем, хоча й за кожного з тих, кого я знав, міг
особисто ручатися. До тієї зали, де полюбляв бувати Янукович, ніхто не заходив, там ще стояли
кабінки для голосування, тому ми перенесли все
цінне до неї.
На першому поверсі у спеціальній кімнаті рядком стояли холодильники з харчами – запаси їжі
для пасажирських літаків. Ми стали їх використовувати за призначенням. Усе ретельно обстежили.
Майор Шнир І. В. спустився у підвал, оглянув приміщення і знайшов підземний прохід аж до готелю
«Плаза». Щоб не ризикувати, ми встановили там
міни та розтяжки.
За даними розвідки, вороги мали пересувні
зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) і могли ними скористатися. Ми приховали цю інформацію від пілотів,
адже розуміли, що нерви у тих можуть не витримати і люди просто відмовляться летіти в аеропорт.
Хвала долі, біди не сталося, це – головне.
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Моя група розташувалася на першому поверсі.
Я віддав розпорядження стосовно постів і подальших дій. Бійці 8-го полку не барилися, вони ставили міни і розтяжки в районі вертолітного майданчика, контрольно-технічного пункту і гаражів, адже
ми не могли втратити важливий у стратегічному
плані об’єкт.
Посеред ночі прилетіла група спецназу ГРУ,
очолював яку всім відомий нині полковник Максим Михайлович Шаповал. Під час висадки зчинилася стрілянина, по нас відкрили вогонь. Довелося навіть використати зенітну установку ЗУ-23-2.
Ворог стріляв із рукавів. Розпочали зачистку нового терміналу. У тій операції було задіяно близько
тридцяти бійців загону «Ягуар», бійці 3-го полку
спецназу і 147-го центру.
Група «Макса» розташувалася на даху. Мене
дуже вразило, що кулі, випущені зі стрілецької зброї,
не могли пробити товстого скла на вікнах. Вони
відскакували наче квасоля. Лише після пострілів з
«мухи» залишалися невеликі пропечені дірки. То
були дуже якісні матеріали.
Досвідчений старшина Мазур Віталій, на якого
завжди можна було покластися, займав одну з головних і найнебезпечніших позицій – лівий вхід у
термінал. Праворуч двері заблокували. Я знав
старшину 13-го батальйону від того часу, коли він
з’явився у бригаді. Ми бачилися з ним щодня, адже
він мешкав поряд. Військова справа була сенсом
його життя. Як згодом я з’ясував, Віталій самостійно виявив бажання потрапити в групу, котра
вирушала в аеропорт. Він звернувся до командира
і той надав йому таку можливість. На місці проявляв ініціативу щодо облаштування оборони. Разом
з іншими бійцями перетягував банкомати і холодильники, щоб заблокувати ними небезпечні місця.
Наше завдання полягало в тому, щоб не дати змоги ворогу потрапити в будівлю старого терміналу.
Пригадую суп, який щоранку встигав зварити
Віталій з тих продуктів, що були під руками. Він
був не лише гарячим, але й смачним.
Час швидко линув, нас міняли бійці 72-ої бригади, котрі прибули на десяти БМП на чолі з майором, заступником командира батальйону.
«Редут» залишився, він розумів, що має побути в аеропорту, адже ворог дуже швидко отямиться і намагатиметься повернути під свій контроль
важливий у стратегічному плані об’єкт. Бійці можуть не впоратися із хитрим, здатним на все, що
завгодно противником.
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2 травня 2014 року... Важкий день для бригади. Ми втратили двох бійців, двох вірних синів України. На мосту перед селом Андріївка ворог заблокував колону першого батальйону на чолі з комбатом підполковником Тарасом Сенюком.
У Добропіллі мене викликав командир бригади Забродський Михайло Віталійович і поставив задачу: поїхати та подивитися, як виставили
блокпости з обох кінців мосту через річку Сухий
Торець.
Ми рушили на двох «хаммерах», двох бетеерах і «шишизі» (ГАЗ-66) із майном. Зі мною були:
двадцять десантників, головний старшина 13-го
батальйону Віталій Мазур і підполковник Стельмах Сергій Анатолійович.
Здавалося, обстановка була спокійною. Та скоро все змінилося. Перед мостом ми побачили значну кількість збурених людей, які заблокували колону першого батальйону. Бійці зі зброєю перебували
на бетеерах. До певної міри вони не розуміли, що
коїться. Звідкіля така напасть? Невже ось ця, добре зрежисована масовка і є народ Донбасу?
Поміж тим, справжні заколотники, котрі звезли
оброблених російською пропагандою людей з усіх
усюд, потирали руки і голосно кричали:
– Солдати! Ви можете залишити військову техніку, зброю і вирушати по своїх домівках! Ніхто вас
не чіпатиме, на мосту повинні залишитися лише
«майдануті» національні гвардійці! Ми з ними розберемося!
Підполковник Тарас Сенюк вів перемовини з
вороже налаштованим натовпом, але вони не давали результатів.
Ми, тобто я зі своєю групою, поволі просувалися на малій швидкості до Сенюка Тараса. Наближалися до своїх, тіснили навіжених, задурманених
людей. Натовп сатанів, деякі неадекватні особи
робили спроби кинутися під наші машини. Доводилося їх приводити до тями та силоміць відштовхувати. Це нам нелегко давалося, оскільки крикуни
та підігріті алкоголем чоловіки намагалися відібрати зброю. Створювали своєрідний бар’єр. У повітрі
літав дух заколоту. Всі ми добре пам’ятали Майдан, як опричники Януковича розстрілювали мирно налаштованих людей. Хіба ми могли піти на
таке? Адже серед зібраної провокаторами масовки були жінки й підлітки. Протистояння наростало.
Хтось доволі вміло керував цим процесом. Я бачив, як прибувають автобуси з «мирними демонстрантами».
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Під вечір до нас підійшов чоловік років сорока п’яти у камуфляжі піщаного кольору. Він відрекомендувався командиром добровольчого батальйону «Кандагар».
– Сложите оружие, иначе мы вас на мосту сожжём. Я представляю афганцев Донбасса. Мы не
признаём власть бендеровцев. Хотите, чтоб пролилась кровь, так она прольётся.
І я, і ті, хто був поряд зі мною, помітили появу
добре озброєних чоловіків у камуфляжі. Мабуть,
натовп очікував на тих прибульців.
Пролилася перша кров, загинули від рук заколотників двоє бійців першого батальйону: Панасюк
Сергій Іванович, 1985 року народження і Коваленко Петро Миколайович, 1994 року народження. Ми
мали бути розсудливими, не піддаватися на провокації, адже замасковані емісари ворога – кореспонденти російських телеканалів – лише чекали, щоб
з’явилися жертви серед місцевих жителів. Проте
після того, як з натовпу у напрямку бетеерів першого батальйону полетіли пляшки із запалювальною сумішшю, мирна фаза закінчилася. Потрібно
було негайно діяти.
Порадившись із Сенюком Тарасом, прийняли
рішення: 13-ий батальйон, де перебував Мазур
Віталій, відповідає за вихід колони, а решта
підрозділів спішиться і, відкривши попереджувальний вогонь у повітря, йде у напрямку гори Карачун.
Частина бійців по команді відкрила попереджувальний вогонь, а інші під їхнім прикриттям почали
розбирати барикади та підпалені шини. Наші неочікувані дії ошелешили натовп, він став миттєво
танути. Багато хто зі звичайних людей тверезо
подивилися на те, що відбувається, усвідомили, в
яку небезпечну гру вони потрапили.
Ми пішли колоною на гору Карачун. Кожен розумів, яка то нелегка справа бути військовим у цей
складний для країни час.
***
Ці короткі, але правдиві спогади бойових побратимів про ті буремні події, хай і пунктирно, а
все ж доволі ретельно вимальовують портрет старшого прапорщика Мазура Віталія Віталійовича –
справжнього десантника, головного старшини
13-го батальйону уславленої нашої 95-ої бригади.
Схилімо низько свої голови
перед його подвигом.
Вічна слава Герою!
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Народився 24 травня 1988 року в м. Харків.
Батько, Олег Леонтійович, офіцер, а мама, Інга
Юліївна, вчителька.
У дитячі роки жив у бабусі в Житомирі, звідкіля
батько родом.
1995 року пішов у перший клас школи №166 м.
Харкова. Улюблений гурток – зоологічний. Удома
завжди були хом’ячки, морські свинки, декоративні
пацюки. Артур дбайливо за ними доглядав. Окрім
того, він любив відвідувати гурток з кераміки, виготовляв різноманітні цікаві керамічні вироби. У
бабусі досі зберігається одна з його робіт – попільничка у вигляді краба.
З першого по третій клас навчався у школі
№166, де працювала мама. Вчився Артур добре,
любив читати, малювати, співати. Мамині колегивчителі казали, що він схожий на маленьке сонечко...
З четвертого по дев’ятий клас Артур навчався
у Харківській школі №158, вона була ближче до
дому батьків.
У старшому віці він захопився музикою, грою
на гітарі. Без навчання у музичній школі вивчив
нотну грамоту. Мама, колишня випускниця музичної школи, сама виявила у нього абсолютний музичний слух. Артур виконував різні музичні твори,
з’явилися авторські пісні.
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Після закінчення дев’ятого класу Артур вступив до Харківського ліцею харчових технологій і
торгівлі на відділення кухаря. Це було ще одне його
захоплення, яке переросло у вибір професії. Викладачі вихваляли Артура за сумлінне ставлення до
навчання. Закінчив він ліцей із високим п’ятим розрядом. Проходив практику і працював у закладах
харчової промисловості.
2006 року Артура призвали до лав Збройних сил
України. Служити йшов із задоволенням. Одразу
потрапив в учбову частину 95-ої аеромобільно-десантної бригади у місто Житомир, а потім у 80-ту
аеромобільну бригаду міста Львова. Служба давалася легко, з командирами і товаришами по
службі завжди знаходив спільну мову. Закінчив
школу контрактників в учбовому центрі міста Десна.
2007 року повернувся з армії додому й одразу
ж пішов навчатися на ювелірного майстра. У нього виявилися здібності до цього тонкого ремесла.
Виготовляв каблучки, сережки, ланцюжки, браслети. Гарно малював, створюючи свої моделі.
2011 року Артур переїхав жити у місто Житомир до бабусі. Став працювати у кафе «Кочерга»,
а потім торговельним представником у компаніях
«Кока-Кола» та «Растишка».
Зустрів у Житомирі свою любов Лесю Демчук, 20 липня 2013 року вони побралися. Артур
часто розпитував у батьків про свого прадіда Володимира Пирогова, який у роки війни був розвідником і мав численні нагороди за свої подвиги.
Коли на нашу землю прийшла біда, хлопець без
зайвих зволікань пішов захищати Батьківщину.
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Нарешті не чутно вибухів і стрілянини.
Нарешті ти не остерігаєшся небезпеки, котра
на кожному кроці чатує, нарешті ти можеш спокійно насолоджуватися життям. Хвилини любові, якими ти марив...
На третій день відпустки із самого ранку Артур зодягнув цивільний одяг.
– Ти куди? – стривожено запитала дружина.
– Серденько, мені потрібно у справах. Приїду,
все розповім.
Він поцілував Лесю з Каріною і побіг до зупинки тролейбуса...
Артур з’явився аж по обіді, трохи засмучений і
стомлений. Одразу став під душ. Він правдиво
розкошував під потоками води у душовій кабіні.
Чого-чого, а цього блаженства йому бракувало
там, на сході, адже Артур вельми ревно дотримувався особистої гігієни і був великим акуратистом.
Усе мало бути чистим та охайним, ніякого нехлюйства. Командир, Олег Котельников, завжди ставив
усім бійцям Артура в приклад: у його речовому
мішку не було нічого зайвого, кожна річ мала своє
осібне місце.
...Провідав загиблого друга, він був родом із
Коростишівського району, його поховали в рідному
селі. Не міг не провідати, плакав разом із батьками та обіцяв не забувати. Вони разом воювали від
травня місяця 2014 року. Спочатку були на полігоні
у Миколаєві, а потім у Херсоні, саме звідтіля розпочалася їхня війна. Хлопець усе просив Артура:
– Навчи мене грати на гітарі.
– Навчу, коли скінчаться бої і в нас буде багато
часу.
Не навчив і вже не навчить...
Там, на небі, сьогодні вони обоє, мабуть, складають пісні про тих, хто залишився на землі.

13 вересня 2014 року Артур приїхав у коротку
відпустку, визволяв Слов’янськ і Краматорськ. Їхня
частина базувалася неподалік визволеного Слов’янська. Звідтіля вони виїздили на завдання, супроводжували конвої, нищили блокпости сепаратистів.
Й ось нарешті, після важких воєнних доріг, отримали по десять діб відпустки.
Нечувані відчуття: обійми коханої дружини та
улюбленої донечки Каріни... Лише той це всеохопне щастя може зрозуміти, хто пережив розлуку, був
на межі життя і смерті. Їх поєднувала любов. Невеличка кімната перетворилася на справжній казковий палац щастя і любові.

***
Як усе сталося? Нелегко про це говорити, важко згадувати останній бій Артура... Звісно ж, усі
вояки сподіваються, що їх омине біда. Тим більше,
такі бійці, як Артур: досвідчені, добре підготовлені,
вони ніколи не падали в розпачі на землю щойно
чули політ ворожих куль. Найперше, про що вони
дбали, – знищити ворога, котрий направив на них
зброю. Не буде ворога, не буде проблем. Проте й
обережність не завадить...
Їхня бойова група рухалася до села Піски Ясинуватського району, щоб звідтіля виступити до
Донецького аеропорту. Аж тут розпочався обстріл
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бойовиків. Ті відморозки намагалися відрізати наших захисників від основних сил. БТРи зупинилися
на дорозі під прихистком дерев.
6 жовтня 2014 року, понеділок. О п’ятій годині
поряд з їхніми бетеерами почали рватися міни.
Машини зазнали ушкоджень і щомиті могли вибухнути, адже там були боєкомплекти та набої. Командир наказав вибиратися і роззосередитися на
місцевості.
Артур не поспішав, пропустив побратимів до
виходу і лише потім ступив у відчинені дверцята
БТРа. Ніякої паніки, все під контролем.
То був його шлях у вічність.
Тієї миті в сталевого БТРа, що був поряд, влучила міна і нашого героя ударила в спину вибухова
хвиля разом зі шматками смертельного металу...
Збіг обставин. Якби він вийшов першим, залишився б живим та неушкодженим. Проте він просто не міг зробити інакше в тих трагічних обставинах. Ось такий він, Артур, зі своїм характером і
поглядами на життя. Йому були притаманні
мужність і порядність. Якби, не дай Господь, подібне трапилося з його товаришем, то він би картав
себе решту життя, що той загиблий випадково опинився на його місці.
Друзі підхопили Артура, занесли його в добротний покинутий будинок. Сподівалися, що нададуть
допомогу і він прийде до тями... На жаль, наш герой отримав важке поранення у хребет і його не
вдалося врятувати.
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Сьогодні він поглядає на житомирян із меморіальної дошки на будинку, де пройшло його дитинство. Там мешкають бабуся Лариса Василівна і
батько Олег Леонтійович.
Указом Президента України №144/2015 від 14
березня 2015 року «за особисту мужність і високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» Артура Сілка нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Ôåë³êñ Êîç³íñüêèé
санінструктор 2-го батальйону
5 жовтня 2014 року ми з бійцями 4-ої роти їхали
на БТРах у Донецький аеропорт. На чолі нашого
війська був старший лейтенант Вінник Віктор. У
Пісках проводжав «Купол». На тій машині, що ми
пересувалися «дорогою життя», добре пам’ятаю,
за навідника сидів Сілко Артур. З Артуром ми були
давно знайомі, я знав, що на нього можна завжди
покластися, він стріляв завжди на «відмінно». Жартували, ніхто не хотів показати, що хвилюється.
В районі монастиря по нас відкрили вогонь зі
стрілецької зброї, Артуру довелося відповідати. Перестрілка тривала всього хвилину, та за цей короткий відрізок часу ми багато що передумали. Коли
через декілька днів в аеропорту ми дізналися трагічну новину – загибель Артура, ніхто не хотів вірити, хлопці сподівалися, що то якась помилка, адже
він завжди був у бронежилеті, досвідчений воїн. На
жаль, все виявилося правдою. Горе спіткало родину і нас, його побратимів.
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...Дізнавшись
від Алли Ярошинської, що завтра на стадіоні
«Динамо» відбудеться дозволений владою великий мітинг, я,
поки йшов до
штабу Зайка, отримував цьому підтвердження і в багаточисельних оголошеннях, наклеєних на телеграфних стовпах, водостічних трубах, парканах, на стінах будинків і прямо поверх «Радянської Житомирщини»
на газетних стендах. Оголошення були надруковані
під копірку, на одній і тій же поганенькій старій друкарській машинці з буквами, що стрибали вгору і
вниз. Чи не перебільшує Ярошинська, говорячи про
двовладдя? Які можуть бути претензії бодай на
якусь владу при такій роздовбаній друкарській
машинці?! Ні, обком партії – це поки що єдина влада: не говорячи вже про власні типографії і газети,
у неї і друкарські машинки нормальні! І не туляться вони в таких непоказних одноповерхових будиночках, як цей, куди я заходжу зараз…
Переступивши поріг кімнати з кількома обшарпаними канцелярськими столами і бувалими
стільцями, я одразу зрозумів, хто тут з дюжини тих,
хто зібрався, був Яковом Яковичем Зайком. Нічим
він не вирізнявся, ніякого особливого місця не займав за столом, однак решта присутніх, скупчившись навколо, якраз і означили собою центр, в якому знаходився цей непримітний з вигляду, середнього зросту чоловік не надто певного віку – років
тридцяти, сорока, а то й більше. Всі були захоплені
обговоренням якогось тексту, і деякий час я простояв у дверях ніким не помічений. Згодом хтось
із них озирнувся, довелось голосно запитати: «Можна до вас?», почути не від когось, а від Зайка, якого я вирахував: «До нас усім можна», після чого
він все ж таки озирнувся, зачекав секунду, ніби
щось вираховуючи про себе, і, впевнено назвавши

мене на ім’я та по-батькові, запросив: «Заходьте…». Отже, теж вирахував.
Якби заздалегідь не було відомо, що він журналіст, то за його майже убогим одягом – якийсь
куций потертий піджак, запраний комірець невипрасованої сорочки, – можна було вгадати в
ньому… ну, не знаю: сантехніка житлоконтори? рахівника-бухгалтера? (Чомусь здається, що з приставленим словом «рахівник» ця професія дещо
звичніше сприймається.)
З близької відстані в його зовнішності виявилось і щось таке, що цілком могло б послужити
особливою прикметою, а можливо, нею й служило
в чиїхось картотеках: одразу ж кидалась у вічі досить велика бородавка на самому кінчику носа, а
коли Зайко пройшов у протилежний від мене кінець
кімнати, виявилось, що він помітно шкандибає. З
якимось розчаруванням я одразу ж подумав, що
якщо взагалі буває якась класична зовнішність
антилідера, то, на мою думку, це саме і цілковито
він, Яків Якович (як його називали тут на український лад) Зайко...
Люди, які зібралися в цій кімнаті, якраз обговорювали завтрашній мітинг на підтримку Ярошинської. Враховуючи настрої громадян, очікувалось, що
набереться на стадіоні тисяч п’ятнадцять-двадцять, і, побоюючись різного роду провокацій, треба було потурбуватися про безпеку, нарукавними
пов’язками позначити відповідальних, розподілити
між собою трибуни, біля кожного міліціонера поставити для контролю своїх людей, керівникам
ініціативних груп ще раз перевірити готовність «п’ятірок», зайняти усі підходи до стадіону за годину
до мітингу, стежити, щоб не проносили ніякої випивки, навіть пива, про це в своїх колективах заздалегідь усіх попередити, і ніякої самодіяльності,
всі діють виключно за планом…
Коротко і толково інструктуючи, вичерпно
відповідаючи на всі запитання, Зайко змінився майже на очах. Щойно це був майже непомітний, та
просто-напросто негарний чоловік, і раптом така
метаморфоза… Тихенько сидячи за сусіднім сто-
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лом, навпроти Зайка, щоб він був у полі зору, я починав уже милуватись ним. Ось у такого, яким він
виглядав у ці хвилини, багато жінок могли б закохатися.
Поряд з ним виокремлювались ще двоє, вони
були помітно молодшими за Зайка, і одразу ж відчувалось, що це найближчі його помічники. (Пізніше
я дізнався їхні імена: Віталій Мельничук, кандидат
економічних наук, і Олександр Сугоняко, старший
інженер філіалу Київського політеху. А взагалі до
всіх у цій кімнаті я одразу ж відчув симпатію. Тому
й тягне зараз назвати хоча б офіційних довірених
осіб Ярошинської – заводських робітників, завідувача лабораторією, полковника-викладача військового училища, юриста, радіомеханіка Управління
внутрішніх справ – та, на жаль, і місця обмаль, і
чисто літературна доцільність заважає, якщо надалі ці люди не з’являться на моїх сторінках.)
Назавтра я сидів серед тисяч житомирян на
трибуні стадіону, так само, як і всі вони, підкорившись суворому розпорядженню штабу не проносити на мітинг спиртних напоїв. При цьому з якоюсь особистою гордістю, нібито тепер і моя в тому
заслуга, я зазначив надзвичайно високу організацію мітингу і продуманість кожного виступу. Ніколи до цього я не бачив стільки світлих, доброзичливих і розумних облич навколо… Здавалося тієї
миті, що ми всі нескінченно близькі люди, що ми
потрібні один одному і від нас, від нашої єдності
багато тепер залежить, а з перемогою на виборах
Ярошинської і таких, як вона, негайно зміниться на
краще наше життя… Кожен виступ, в якому закликалося стати на захист Ярошинської біля будівлі
окружних зборів, супроводжувався схвальним гомоном, рукоплесканнями трибун і дружнім скандуванням її прізвища, а коли таврувалась влада
міста, люди злагоджено і спочатку зовсім незлобиво кричали «Ганьба!» і «Геть!». Однак поступово атмосфера на стадіоні почала змінюватись, а
незабаром обстановка так розпалилась, що вже не
завжди було чутно слова тих, хто виступає. Помічники Зайка, стоячи посеред футбольного поля,
намагались втихомирити трибуни, проте їм і через
мегафон не вдавалося докричатись… Мстива
злість, розлючення, агресія піднімались над стадіоном, згущаючись і посилюючись щохвилини. Російською й українською мовами лунало на адресу
місцевої влади: «Позор!», «Долой!», «Ганьба!»,
«Геть!»… Зараз вистачило б однієї іскри, якогось
істеричного заклику і кількох рішучих ватажків,
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щоб ці тисячі людей перетворились на некерований і страшний натовп, який, знетямившись і змітаючи все на своєму шляху, кинеться трощити пусті
прилавки продовольчих магазинів, припарковані
автомобілі, будівлю міліції, редакцію «Радянської
Житомирщини», партійні цитаделі… Звідкілясь збоку, накульгуючи помітніше, ніж завжди, вийшов на
середину футбольного поля Зайко, підняв руку, закликаючи до тиші, одразу трибунами прокотилося:
«Зайко!.. Зайко!..» – і стадіон поступово почав затихати. Зайко підніс мегафон до рота… Щось вже
надто довго й необачно затягував він паузу… Не
перетримати б її!.. Нарешті, дочекавшись повної
тиші, він замість того, щоб урезонювати і закликати до спокою, заговорив несподівано грубо й глузливо, майже знущаючись, відчитуючи і стидаючи,
а всі ці двадцять тисяч дорослих людей, які щойно
бушували і були некеровані, тепер покірно і винувато це переносили, і вже за кілька хвилин, під кінець
мітингу, громадяни Житомира, які знову були розумними, добрими й миролюбними, одностайно
прийняли резолюцію на підтримку Ярошинської,
попередивши членів окружної виборчої комісії про
персональну відповідальність за фальсифікацію
результатів голосування при затвердженні кандидатів у народні депутати. Мітинг також постановив приступити до створення Народного фронту на
захист перебудови. (Мине після цього декілька днів,
і буде звільнено з роботи і виключено з партії радіомеханіка УВС Мошківського, який зачитав резолюцію; винесуть сувору догану із занесенням до
облікової карточки Якову Яковичу «За спробу фракційної діяльності в партії»; незабаром відбудеться
звільнення з армії низки офіцерів, які підтримували
Ярошинську; так чи інак розправляться ще з багатьма. Проте це вже нікого не лякало і не зупиняло.)
Після мітингу я повертався в підвищеному, та
просто в святковому настрої. Щойно, знаходячись
серед двадцяти тисяч моїх земляків, я не тільки
ними пишався, а й своєю до них причетністю, тобто самим собою – таким, як вони, передовим і рішучим, оскільки із звичайного прибічника перебудови і небайдужого спостерігача за тим, що відбувалося в нас у Житомирі, я, що не кажи, перетворювався на безпосереднього учасника. Із таким настроєм неможливо було залишатися одному в готелі, душа продовжувала вимагати ще якихось суспільних дій, отож ноги самі собою понесли до штабу Зайка, де напевно вже зібралися усі наші. (Адже
я тепер мав право так говорити: «наші»!)
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Коли я увійшов до кімнати, Зайко запитав: «Ну,
яке ваше враження від мітингу?»
Запитав скромно, буденним тоном, проте сам
Яків Якович весь світився, навіть погарнішав від
щойно пережитого. Відбиток перемоги лежав зараз на всіх його однодумцях, і вкотре я подумав,
які у моїх земляків гарні, натхненні обличчя. «Грандіозне враження!» – тільки й сказав я, одразу ж
обережно запитав, а що ж далі? Адже головне, від
чого залежав результат усієї боротьби, було ще
попереду: як забезпечити більшість на окружних
передвиборних зборах, щоб нікому не вдалось провалити затвердження Ярошинської кандидатом у
народні депутати СРСР? «Що далі? – розгублено
запитав Зайко. – Ось ми і думаємо… Можливо,
щось підкажете, як тут бути?» (Шкода все-таки,
що ми з ним продовжували на «ви» спілкуватись.
Одного разу вислизнуло «ти» йому сказати, але він
чи то не помітив мого переходу, чи то ввічливо
зберіг дистанцію, відповівши мені, як і раніше,
«ви».)
Я було вирішив, що Яків Якович звертається
до мене за порадою, щоб я теж зробив свій внесок
у створення їхнього чергового звернення чи іншого якогось документа. Підійшовши ближче і зазирнувши через голови тих, хто зібрався, я побачив у
центрі стола прозорий поліетиленовий мішок, буквально доверху набитий рублями, трьошками, п’ятірками. То був зібраний житомирянами грошовий
фонд на потреби штабу. От Яків Якович і не знав
тепер, на що ж у першу чергу використати це багатство – щось, як вони встигли підрахувати, близько трьох тисяч! Ось про це мене і питали: чи не
пораджу, як розпорядитися грошима, яких вистачало б на половину автомобіля «Жигулі».
Тут насамперед, звісно, надійний сейф потрібен,
але його не було. А якби він і знайшовся десь – все
одно небезпечно: ніякого «кримінального елемента» не потрібно – в «органах» напевно було власні
умільці відкривати найнадійніші сейфи, щоб позбавити Зайка цього джерела незалежності. Може,
безпечніше відкрити рахунок в ощадній касі?
Моя порада їм не дуже сподобалась, та, зізнаюсь, і мені також. Адже поки купа зім’ятих трудових грошей житомирян так і існувала в цьому поліетиленовому мішку, вона щось важливе символізувала: явну підтримку справи, готовність до матеріальних жертв заради неї, рішучість допомагати тим, хто невдовзі може втратити роботу через
участь у загальній боротьбі тощо. А якби пере-

ñï³ëêóâàííÿ

Ë. Áîðè÷

творились ці гроші, зібрані усім миром, на звичайну, казенно-безлику ощадкнижку, як одразу щось
втрачалось, ставало звичайним, і нічого б уже не
символізувало.
На помолоділих прекрасних обличчях зібрання, окрім гордості за відгук і підтримку земляків,
було, здається, ще одне загальне висловлювання,
яке і мене також вразило: треба негайно витратити хоча б частину цих грошей на щось відчутно
важливе, пов’язане так би мовити із боротьбою за
визволення від гноблення партійної номенклатури.
– Насамперед нам потрібна власна друкарська машинка, – рішуче сказав Яків Якович. – Набридло уже в інших клянчити!
Що ж, це було слушно: обкомівській типографії
давно вже був час протиставити бодай пристойну
друкарську машинку так само, як на їхні неосяжні
матеріальні можливості народ відповів своїм поліетиленовим мішком з грошима, яких ніяким обкомам не вдалося б дочекатись від співгромадян.
Усі одразу ж погодились, що треба прямо зараз і розпочати пошуки нової друкарської машинки, а я взагалі зрадів цьому мудрому рішенню –
по-перше, через моє давнє шанобливе, якщо не
сказати захоплене, ставлення взагалі до друкарських машинок, які й досі здаються мені верхом
людської винахідливості (як, наприклад, і примус з
мого дитинства я ставлю багато вище за вигадкою, ніж найсучасніші газові й електричні плити), а
по-друге, тут уже і я безпосередньо був залучений
до справи. Перебачивши і перещупавши на своєму шляху колекціонера сотні друкарських машинок різних часів, типів і національної належності,
маючи, врешті, і півсотню власних – як можу я не
знадобитись зараз і не допомогти в правильному
виборі?!
Після мого марнославного пояснення, який я
знавець друкарських машинок, вони й самі, сподіваюсь, зрозуміли, що я для них просто знахідка.
Юрбою чоловік із п’ятнадцяти – майже несанкціонований владою мітинг! – ми рушили до магазинів
канцелярських товарів та універмагів на чолі, звісно,
з Яковом Яковичем із поліетиленовим прозорим
мішком у руках, яким він розмахував з такою недбалістю, ніби взагалі звик носити із собою стільки
грошей, а другою особою, поряд із ним, був уже я,
нахабно відтіснивши на цей час навіть найближчих сподвижників Якова Яковича.
Уїдливо переглянувши наші вітчизняні екземпляри – «Любаву» й «Ортекс», – я безжально їх заб-
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ракував, відчуваючи при цьому себе вже не другою людиною, а першою в усій нашій компанії, тобто
ледь не самим Яковом Яковичем Зайком. Показані мені друкарські машинки були явним пластмасовим ширпотребом, тупуватими і слабкими портативками, які навряд чи, на відміну від «Ерики»,
були здатні пробити більше трьох копій. Я міг би
порадити потужну «Оптиму» чи той же цілком
надійний «Роботрон», але їх у продажу не було.
Ледь умовив Якова Яковича не поспішати з покупкою, а дочекатись чогось соліднішого. (Очевидно,
не раз вони мене згодом згадували недобрим словом, коли з магазинів незабаром зникли навіть «Любава» і «Ортекс».)
Стурбовано поглянувши на годинник, Яків Якович сказав, що час розходитись. Він і його найближчі помічники пішли на Комсомольську, щоб,
мабуть, обговорити наодинці найголовніше: як добитися більшості на передвиборних зборах, що
відбудуться незабаром. Залишившись без справи, я
вирішив провести їх до штабу, все ж таки сподіваючись в глибині душі, що вони і мене туди запросять.
Біля самих дверей Яків Якович дружньо потиснув мені руку, даючи зрозуміти, що цього разу вони
збираються обговорити свої справи наодинці. Довелося задовольнитися хоча б тією думкою, що,
як я помітив, він взагалі рідко кого удостоював
дружнім потиском руки. На прощання я лише нагадав Якову Яковичу про можливе прослуховування їхньої кімнати, на що він із викликом, не стільки,
гадаю, на мене розрахованим, а, швидше, заочно
звертаючись до всіх штатних і нештатних спостерігачів, голосно відповів, що їм немає чого приховувати своїх намірів, і ці його слова дивно нагадали
фразу «Комуністичного Маніфесту» Маркса й Енгельса, уривки з якого наш шкільний історик Бенімович змушував заучувати напам’ять. Що не кажи,
а завжди приємно розпізнати джерело, яким хтось
користується…
Помстившись цією дрібною зловтішною думкою Якову Яковичу за те, що мене не запросили на
їхнє засідання, я поплентався до готелю. Й гадки
не було, яким чином вдасться штабу Зайка переломити ситуацію на окружних зборах на користь
Ярошинської.
***
У дні, що залишалися до тих зборів, я почав
відвідувати штаб «екстремістів» настільки регулярно, ніби ходив сюди на роботу...
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Здається, й дійсно я ставав свідком того, як
верхи не можуть, а низи вже не хочуть жити постарому. Тому, мабуть, що й справді складалось
двовладдя, черговий по міліції нерідко дзвонив на
Комсомольську, 24: «Якове Яковичу, хто це в тебе
з транспарантами біля обкому партії стоїть? Забери їх звідти». Зайко смурнів, посилав дізнатись, що
за така незапланована акція відбувається біля пам’ятника Леніну на центральній площі, звідти невдовзі доповідали по телефону: «Не наші вони, Якове Яковичу», – і тоді Зайко давав розпорядження
прибрати мітингуючих своїми силами, що завжди
безболісно вдавалось завдяки авторитету вже одного імені Зайка. Іншим же разом через якісь невідомі мені міркування не бажаючи втручатись,
Яків Якович передзвонював черговому міліції і,
розмовляючи на рівних, пояснював, що це якась
чужа група мітингує, розбирайтеся, мовляв, самі.
У такі хвилини завжди здавалося, що Зайко миттєво міг би й цих людей вгамувати, проте в тоні
міліцейського чергового він не почув достатнього
прохання, а отже, і відвертого визнання того факту,
що в місті з’явилась сила, яка вже здатна багато
чого залагоджувати швидше за міліцію.
Після того грандіозного мітингу на стадіоні
кімната, в якій перебував штаб Зайка, почала нагадувати Смольний у жовтневі дні 17-го року –
принаймні, так мені, вихованому на радянських
фільмах, уявлялося. На мою думку, сюди приходили не лише на знак солідарності, але багато хто
заглядав спочатку через звичайну цікавість: що це
за такі «екстремісти», про яких по радіо і в газеті
всі вуха протуркали? Послухавши розмови, які ведуться в цій кімнаті, ближче придивившись до облич і звичок господарів, поставивши деякі запитання, люди ставали переконаними, що земляки-»екстремісти» народ толковий, врівноважений, доброзичливий – свій, і багато хто з них врешті-решт
починали запитувати, чи не можуть вони чимось
допомогти. А то раптом з’явилась одна дуже сердита, нікому тут ще не знайома літня жінка й, осудливо похитавши головою, проговорила, змішуючи
російські й українські слова: «І отак цілий дєнь бєз
єди?! Я тут вам трохі пірожків домашніх
прінєсла…».
Люди на заводі вже давно створили на своїх
підприємствах власні ініціативні групи на підтримку Ярошинської, але згодом якось само собою сталось, що джерелом основних ідей і координатором
усіх справ став штаб Зайка. Ніхто не вибирав і не
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призначав цей штаб, але саме сюди охоче приходили розповідати, звітувати, отримувати нові вказівки, засиджуючись, бувало, і без особливої потреби, щоб, очевидно, продовжити цю п’янку, святкову атмосферу боротьби і зміцнити в собі відчуття можливої перемоги.
Години до восьмої вечора кімната ставала порожньою – адже люди завертали сюди прямо після
роботи, дорогою, а то й зовсім не по дорозі додому, – і залишався нарешті тільки штаб чи основна
його частина Зайко і найближчі його помічники –
Віталій Мельничук та Олександр Сугоняко. Вони
нібито цілком довіряли мені, але я розумів, що наближаються настільки важливі акції, які ніби передбачають гриф «Цілком таємно». Мене це не
ображало (чи майже не ображало?), адже попередня воєнна біографія привчила до того, що таємниці і повинні ставати відомими тобі лише в тій
частині, яка безпосередньо тебе стосується, не
більше. І все, що мені залишалося, щоб не нарватись на відверте прохання залишити їх самих – це
вчасно вловити, що настала якраз та сама мить.
***
Спочатку здавалось, що союз «ЯрошинськаЗайко» склався випадково, проте в міру того, як я
дізнавався деякі подробиці з життя Якова Яковича, приходило розуміння, що вони досить довгий
час йшли назустріч один одному і що він і сам по
собі є значною особистістю. Деякий час Зайко керував обласною організацією журналістів – доти,
доки не почав «висовуватись» і «вознікать». То
він без будь-якого узгодження з партійними інстанціями організував неформальні політичні клуби
«Діалог», «За перебудову», то під його керівництвом виникла підозріла і ніким не затверджена бригада журналістів, щось на кшталт швидкої соціальної допомоги, яка на громадських засадах, тобто,
власним коштом, їздила районами, поспішала до
тих, хто викликав її по телефону, щоб на місці розібратися із беззаконням, що його чинила влада.
А в березні 1987 року Зайко послав до президії 6го з’їзду журналістів СРСР листа з критичними
зауваженнями щодо антиперебудовної політики у
засобах масової інформації в Україні. Згодом у
Москві, в «Учительській газеті», з’явилась його
стаття про те, що старі кадри одновладдя треба
поступово переводити на посади, не пов’язані з
керівництвом економікою і політичним життям
країни.
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В обкомі партії, куди викликали Зайка, йому
суворо нагадали про партійність нашої журналістики, вказали на необхідність відображати насамперед досягнення, а не займатись наклепницькими
вигадками і ганьбити перед всією країною не лише
Житомир, а й республіку в цілому. І взагалі, нічого
дарма баламутити народ, який і без того надто
баламутиться, читаючи екстремістську центральну пресу. Однак замість того, щоб дослухатись до
попереджень старших товаришів, Зайко створив
інформаційний вісник «Новини Житомира» на повному госпрозрахункові, і, заручившись підтримкою
таких, як він, ентузіастів, почав поставляти новини
не лише в місцеві, а й у республіканські газети, щоб
всюди знали про неподобства, що чиняться на
Житомирщині. Врешті-решт йому оголосили сувору догану по партійній лінії за відхилення від вимог
партії в області преси. («Від яких саме вимог?» –
поцікавився Зайко. – «Від усіх!» – сказали йому).
Вже й багато хто з колег радили одуматись, резонно нагадуючи, що батогом обуха не переб’єш і
лобом стіну не проломиш, а він узяв та й організував одну з перших ініціативних груп з висування
Ярошинської кандидатом у народні депутати, очоливши її штаб, що в умовах Житомира, зовсім не
обтяженого ніяким плюралізмом, було подібне тому,
що робили із собою японські камікадзе.
Коли обговорювався перший день і намічались
справи на завтра, Яків Якович сидів зазвичай десь
збоку, прилаштувавшись біля краю канцелярського стола, і постійно щось записував у блокноті.
Незрозуміло було, чи то він веде якусь хроніку
подій, чи то обробляє поточну інформацію для розсилки в республіканські газети (єдине джерело його
заробітку), чи то заносить до блокноту різного роду
пропозиції своїх товаришів. Він, звісно ж, головував, а разом із тим ніби й зовсім не керував обговореннями, більше слухав, ніж говорив, проте коли
втручався у суперечки, що виникали, всі одразу ж
замовкали. Частіше за все він обмежувався кількома фразами, а то й невиразним хмиканням, яке,
однак, завжди бувало не лише почутим, а й підбадьорювало того, хто говорив. Іноді на моїх очах
відбувалось те, що нагадувало телепередачу «Що?
Де? Коли?», найнапруженіші її моменти «мізкового
штурму», щоб спільними зусиллями команди
відшукати правильну відповідь. У таких випадках
у кімнаті на Комсомольській говорили всі разом,
перебиваючи один одного, рішуче відмітаючи невдале, підхоплюючи і поглиблюючи те, що вигля-
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дало перспективним, а капітан команди, тобто Зайко, уважно фіксував всі слушні висловлювання і
врешті-решт обирав одне, не завжди власне. Взагалі-то, і за більш спокійних обставин, не пов’язаних з «мізковим штурмом», навіть стороння людина, яка вперше тут з’явилась, вже за декілька хвилин розуміла, хто ж керує штабом, і визначалось
це не за тим, як тримався сам Яків Якович, а за
незмінною повагою, з якою всі зверталися до нього за підтримкою, то ділячись із ним сумнівами, то
просто для того, щоб за виразом його обличчя зрозуміти, а як же він сам ставиться до такої пропозиції.
Цікаво було спостерігати, як члени його штабу – кожен сам по собі особистість! – вибачають
йому таке, чого, напевно, нікому іншому не пробачили б: і надмірну запальність, і якусь вередливість,
і досить злу іронію з приводу не надто вдалої думки когось із них, а часом і невиправдано жорсткий,
грубуватий тон розмови.
Мені не раз здавалось, що з усіма людьми, які
бувають у цій кімнаті, навіть зі своїми найближчими помічниками, його поєднує одна лише справа, і
його стосунки з ними позбавлені будь-яких особистих симпатій і теплоти. Причому, це зовсім не
видавалося мені якоюсь холодністю натури. Я охоче припускав, що десь в іншому місті, у стосунках,
не пов’язаних зі справою, Зайко здатен проявити і
достатню м’якість у спілкуванні, й уважність, і звичайну людську прив’язаність. Тут же, на Комсомольській, 24, кожен був цікавий і потрібний Якову
Яковичу лише доти, доки він приносив справі максимальну користь. Здавалося, що з тієї миті, коли
він помічав, що людина вже перестає відповідати
новим умовам боротьби або ж з’явилися люди,
здатні швидше вловлювати ситуацію і приносити
більше користі в даний момент – з тієї самої миті
він, Зайко, легко розлучався з будь-ким з тих, кого
ще вчора цінував і нібито з ним дружив. (Так, на
жаль, сталося і з Мерсоном: канули в минуле часи,
коли він був потрібен і дуже цінувався Яковом Яковичем за нічні партизанські рейди з розклеюванням по місту листівок – і Євгена Михайловича взагалі перестали помічати.)
Не знаю, можливо, я помиляюся. Можливо, це
багато в чому лише якась модель Якова Яковича, створена моєю уявою і яка далеко не в усьому співпадає зі справжнім Зайком, проте саме за
часів нашого з ним знайомства, спостерігаючи
Якова Яковича в його стосунках з іншими людь-
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ми, я раптом замислився над тим, що невже серед різних якостей, які повинен мати професійний
політик, неодмінно є присутнім, а може, й головним те, що дозволяє без будь-яких докорів сумління ставитись до будь-якої людини не інакше,
як тільки враховуючи ступінь можливої від неї користі і потрібності чи непотрібності її для досягнення певної мети. Якщо це справді так й інші якісь
стосунки просто не передбачені, то, виходить,
лише ті, хто має подібну безжалісність до інших
людей, – лише ті і здатні бути успішними професійними політиками? Але тоді… тоді в майбутньому мені зовсім не хотілося б виявити серед
них когось з близьких мені людей.
***
Із самого ранку люди почали збиратися біля
будівлі, де мала засідати окружна виборча комісія, члени якої (їх часто впізнавали – адже містечко не надто велике), – намагалися якомога швидше і непомітніше проскочити всередину будівлі,
проте, гадаю, грізні напуття зростаючого натовпу, який вимагав від них чесного голосування, і
безцеремонні попередження вслід, що доведеться ж вам потім ще і виходити з цієї будівлі, мали
б вразити не лише членів комісії, а й інших ставлеників обкому, які зібрались голосувати проти
Ярошинської. Звісно, такі видимі погрози розправою різали слух, однак наше діло було праве, і
тому не хотілося помічати неправедних дій прибічників Ярошинської. (Так і тягне знову запитати: а чи можна взагалі взяти верх над шахраями,
які стоять біля керма влади, застосовуючи лише
чесні засоби?)
Не можу сказати, як уже це вдалося і які промахи обкому були використані штабом Зайка, щоб
забезпечити вірний підрахунок голосів, але ми –
перемогли! І хто знає, чи могла б статися ця перемога без грізного двадцятитисячного мітингу напередодні і без того рішуче налаштованого величезного натовпу біля будівлі, де відбувалося засідання окружної виборчої комісії. Більшістю голосів
Ярошинська була офіційно зареєстрована кандидатом у народні депутати СРСР.
Що тут почалось! Зовсім незнайомі люди палко вітали один одного, навіть обіймались, хтось
почав танцювати, жінки не приховували сліз радості, водії машин, що проїжджали повз, бачачи
тріумфуючий натовп і зрозумівши, в чому справа,
починали радісно сигналити, а згодом весь цей
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щасливий шумний натовп довільно потягнувся на
Комсомольську, до штабу Зайка, щоб, напевно, з
перших вуст почути звістку про одержану перемогу, адже народ настільки вже не довіряв офіційним
повідомленням влади, що, дізнавшись про результати голосування від членів виборчої комісії, остаточно міг цьому повірити лише почувши підтвердження зі штабу Зайка. А може просто йшли висловити свою вдячність…
І не хотілося думати цієї миті, що попереду ще
цілий місяць боротьби і що невідомо, якого ще
шахрайства, яких підступів і каверз можна чекати
від влади і напередодні, і під час самих виборів.
Ні, тепер уже я нікуди не поїду звідси, дочекаюсь остаточного результату, а гроші, щоб протриматись цей час, у родичів позичу...
***
Екклезіастової мудрості погляду на нашу суєту суєт мені вистачило лише на тиждень, після
чого я повернувся до Житомира, щоб добути, додивитись, добути учасником, дочекатись перемоги Ярошинської, а отже, і нашої перемоги. Влаштувавшись в тому самому готелі вже по знайомству, я одразу вирушив до штабу Зайка, і з того
дня, впродовж майже трьох тижнів, без вихідних,
брав участь у всіх заходах штабу, а одного разу,
мало схильний до публічності, навіть виступив на
мітингу, який, завдяки теплим і сонячним дням ранньої весни, проводився на березі річки Тетерів.
Звісно, я передав житомирянам гарячий революційний привіт від ленінградських демократів, які,
правда, не здогадувались про це. Адже, чесно кажучи, події в Житомирі їх анітрохи не зацікавили, і
коли одному з ленінградських журналів я запропонував нарис про боротьбу житомирян за свого кандидата в народні депутати, мені відповіли, що вони
зайняті тим же самим, висунувши кандидатом у
депутати свого головного редактора. В редакції
іншого журналу, більш обережного у висловлюваннях своїх політичних симпатій, я почув взагалі обурливу фразу: «Де якийсь там Житомир – і де Ленінград?!»
Перемога Ярошинської, яка сталась на березневих виборах 1989 року, була настільки приголомшливою, що ми й самі такого не чекали: за неї проголосувало майже дев’яносто відсотків виборців,
тобто 212375 чоловік! Уявляю, з яким зубовним
скреготом підписував до друку цей номер «Радянської Житомирщини» її редактор… А житоми-
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ряни святкували свою перемогу весь цей день і
майже всю ніч, наповнюючи все навколо гучними
ударами петард і звуками автомобільних клаксонів,
а нічне небо увесь час спалахувало кольоровими
розсипами феєрверків, і всім нам здавалось, що вже
завтра, ну, нехай через місяць, в крайньому випадку через півроку настане зовсім інше, чесне, забезпечене, справедливе життя…
Дивно, але я не пам’ятаю, щоб ми в штабі Зайка якось відзначили цю перемогу випивкою. Чи то
так втомились за останні дні й години, що вже не
до того було, чи то найбільш наближені до Ярошинської люди зібрались у вузькому колі десь в
іншому місті.
Рівно через рік відбулись вибори до Верховної
Ради України, і народними депутатами стали, як і
очікувалось, Зайко, Мельничук, Сугоняко. Цього
разу за передвиборчою боротьбою я спостерігав
здалеку, залишившись у Ленінграді. І мій родич, і
Євген Михайлович Мерсон часто пересилали мені
«Радянську Житомирщину», а я регулярно телефонував до них, цікавлячись ходом цієї боротьби.
З кількох отриманих від Зайка листів, сповнених
оптимізму, та й з розгубленого тону газети, було
зрозуміло, чим усе закінчиться.
Ще через рік, приїхавши до Житомира, я вирушив на прийом до голови міської ради Мельничука
Віталія Григоровича, все ще, звісно, молодого, симпатичного, але з якимись померклими очима. Можливо, саме тому, назвавши його за звичкою лише
на ім’я, я й запитав: яке з найнесподіваніших розчарувань на цій високій посаді він встиг відчути?
«Люди, – відповів він. – Не передбачав стільки
заздрості один до одного і нечесності».
Якийсь час потому була випадкова зустріч з
Яковом Яковичем Зайком на київській автобусній
станції. Я ніяк не міг дістати квиток на Житомир,
письменницька книжечка в умовах ринкової економіки на уяву касирок уже не діяла, і Зайко, чудово тепер одягнений (на тлі збіднілого за роки перебудови народу це особливо кидалось у вічі), допоміг мені з квитком, пред’явивши начальнику автовокзалу своє посвідчення депутата Верховної
Ради України. Він теж їхав до Житомира – побачитись із сім’єю в перерві між сесіями. Коли ми
прощались, Зайко вручив мені свою візитівку, в якій
були зазначені всі його посади: Народний депутат
України, член Комісії з питань гласності, Віце-президент Асоціації фермерів України, головний редактор газети «Голос громадянина».
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У наступні роки, втративши з поля зору Зайка і
найближчих його сподвижників, я міг лише стежити за швидким сходженням Ярошинської: міжрегіональна депутатська група Верховної Ради СРСР,
вона поряд із академіком Сахаровим, Єльциним,
Собчаком, згодом, після розпаду Союзу, побачив її
по телебаченню серед членів Президентської Ради,
з газет дізнався, що наприкінці 1992 року вона була
нагороджена малою Нобелевською премією за
правдиві книги про Чорнобиль, якийсь час очолювала Управління в Міністерстві преси Росії. Згодом в «Известиях» побачив її статтю «Форос у
Кремлі», яка напевно мала б викликати велике роздратування в апараті Президента, і я знову, як колись в Житомирі, поспівчував Ярошинській і водночас здивувався її сміливості, яка, втім, навряд
чи може так довго триматись в людині, якщо не
росте з якоїсь більш постійної якості – наприклад,
з порядності. Очевидно, в боротьбі зі своїм начальником Борисом Мироновим, призначеним тоді Головою Роскомдруку, вона не знайшла підтримки в
адміністрації Президента і незабаром була позбавлена всіх своїх посад. (Десь я почув, що нині Б.
Миронов нібито знаходиться у федеральному розшуку через рідкісне в Росії звинувачення в розпалюванні національної ворожнечі, та от ніяк його не
можуть знайти, хоча зовсім недавно на книжковому ринку в Пітері я побачив товстелезну, чудово
поліграфічно оформлену книгу цього Бориса Миронова, видану в Москві. Називається вона – «Іго
іудейське». Ні, не дарма його розшукують правоохоронні органи, проте, здається, і не дарма так
довго не можуть знайти). А зовсім недавно, приїхавши до Житомира після багатьох років розлуки,
я дізнався київську адресу і номер телефону одного з найближчих колись соратників Зайка – Олександра Анатолійовича Сугоняко, який став, за словами земляків, «якоюсь дуже поважною людиною
в Україні». Тоді ж мене приголомшила новина, що
нібито Зайко помер. Подзвонивши Олександру
Анатолійовичу, я нагадав про наші житомирські
зустрічі, мене впізнали, і я переконався, що він,
Сугоняко, справді став «дуже поважною людиною» – Президентом Асоціації банків України. «А
Зайко, мені сказали, помер», – поділився я цією сумною звісткою. Сугоняко розсміявся і сказав, що,
отже, Яків Якович буде тепер довго жити: давно
переїхавши до Києва, він займається там журналістикою. Я зрадів цій новині і почав розпитувати
про Мельничука і Ярошинську. Виявилось, що не-
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довго пробувши в Житомирі мером, Віталія було
згодом призначено радником Президента України
з економіки, надалі впродовж багатьох років займав посаду заступника Голови рахункової палати
України, а нині він бізнесмен. Ярошинська теж
пішла з політики і почала писати романи на кримінальні теми. Незабаром мені і самому потрапила
на очі одна з її книг, яка називалась «Кремлівський
поцілунок» і анонсувалась видавництвом як гостросюжетний авантюрний роман. Очевидно, перебування в кабінетах влади налаштовує потім на кримінальні і авантюрні сюжети. Ось якось так і минає
слава світу, але, сподіваюсь, це все ж на краще,
якщо душі захотілось очиститися від кремлівських поцілунків. Нехай навіть і через авантюрний
роман.
***
Після того свого приїзду до Житомира у мене
залишилося гнітюче, важке відчуття. Місто здалося таким запущеним, бруднуватим, безрадісним, апатичним, як і напередодні чи на самому
початку перебудови. Ніби і не було колись ані
шалених багатотисячних мітингів, ані перемог на
виборах… По Московській вулиці, від базару аж
до нашого колишнього будинку на Кашперівській,
серед калюж і ковдобин розтягнулись торгові намети з турецьким і китайським крамом, і життя в
нашому дворі виглядало так само тимчасовим і
невлаштованим, як і на скору руку споруджені з
підсобних матеріалів торгові намети. Нинішні господарі нашої квартири пояснили, що для того, щоб
якось звести кінці з кінцями, їм доводиться здавати в оренду половину площі під склад для приїжджих торговців. Наш колись затишний двір був
перегороджений парканом, який похилився і поряд з яким височіло півтора поверхи давно розпочатої, але так і не добудованої будівлі якогось
магазину, а мешканці решти двору виглядали такими неприкаяними, ніби з дня на день вони очікували зносу своїх будинків. Я поцікавився, чи
пам’ятають вони ті часи, коли все місто бурлило,
мітингувало, боролось проти обкому партії…
Щось таке їм пригадалось, навіть прізвище Ярошинської, проте розпливчасто, неточно, ніби з іншого, не з їхнього життя. Можливо, тому, коли я побачив по телевізору заповнений народом київський Майдан і радісний тріумфальну радість учасників «помаранчевої революції», я все не міг позбутись відомої фрази про те, що переможці не
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отримують нічого, маючи на увазі не вождів,
звісно, а покликаний і натхнений ними народ.
Так сталося, що в нашому Житомирі я буваю
все рідше й рідше, та й то наїжджаю лише на пару
днів. Ні родичів, ні навіть знайомих у мене там вже
немає, і немає з ким поговорити про нинішнє житомирське життя. Щоб бодай щось збагнути в ньому, я одразу ж купую місцеві газети, серед яких
одного разу опинилась і непримітна, зменшеного
формату, колишня обласна газета «Радянська Житомирщина». Нині це, звісно, просто «Житомирщина», а очолює її (я навіть не одразу повірив!) – все
той же редактор. Ніби я повернувся в минулі роки…
Сумний вийшов епілог… Але хіба вони бувають іншими?

ßê³â Çàéêî
Ç íàïèñàíîãî æèòòÿì
/çàì³ñòü ï³ñëÿìîâè/
У
видавництві «Літературний європеєць» (Франкфурт-на-Майні,
Німеччина) щойно вийшла друком книга повістей і оповідань
«Минулі дні»
відомого в Росії
та Європі письменника, уродженця Житомира,
Леоніда Борича.
Серед творів
цього збірника особливе місце посідає «Повість про
ненаписане» – без перебільшення, унікальний документ історії середини 80-х років ХХ ст., в якому
майстер художньої прози ретельно вимальовує картину однієї з перших у СССР так званої «Житомирської революції 1987–1990» років...
Відчуття письменника Борича, як вищого над
сучасними йому тутешніми писаками, зрозуміло,
соцреалістами, чітке і безпомилкове. Він хоче
пірнути в безодню миті історичного дійства, що
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твориться у нього на очах, але знову і знову залишається наче збоку. Чи не тому, що він і організатори прориву житомирської журналістки Ярошинської до усвідомлення брехливості не тільки містечкової компартійної влади, а й самої комуністичної
ідеї – на різних щаблях бачення дії та протидії
тодішніх сил історичного процесу.
Все, побачене Боричем у Житомирі, було для
нього відкриттям як глибоко внутрішнім актом літературного творення в межах (і водночас уже поза
визначеними тоді межами) первинного задуму твору. А тут (для містечкових революціонерів) кожна
мить історії на обліку. Її треба збагнути – зловити,
розшифрувавши спершу в собі, а потім випустити
в люди, безпомилково перевівши в площину дії однодумців та протидій опонентів на історичній арені
дня. Те відчуття миті, віддане людям уже в акті
духовної життєдії, чинило свою оновлювальну справу в силовому полі й партійних працівників,
міліцейських (не без того – і КГБістських) чинів,
що мали в душі щось людське, до останку ще не
споганене владою...
І журналістка Ярошинська – це приклад всеукраїнського, всесоюзного, європейського і всесвітнього сплеску концентрованої енергетики природної людської духовності, скерованої проти влади привиду комунізму...
Житомирянин Леонід Борич за тогочасним виміром себе і Житомира навіть поза собою залишався на певній відстані до того, що чинили Ярошинська та її однодумці-житомирці, тому що набагато реалістичніше мислив душею, ніж житомирські романтики, по-своєму ідеалісти: він знав,
що здолати совдепію в усіх її проявах аж до концентрованого стану в обкомівських «радянськожитомирських» містечкових фурункулах на тілі СССР
неможливо. Що й зафіксував у сумному факті заключного розділу повісті: «…неоковирна тепер,
зменшеного формату, колишня обласна газета «Радянська Житомирщина». Тепер це, зрозуміло, просто «Житомирщина», а очолює її (я навіть не зразу
повірив!) – все той же редактор. Наче я повернувся в минулі роки…».
Так, колишня «Радянська Житомирщина» на
рівні містечкової «Правды» тепер стала куценькою, худенькою «Житомирщиною», але з усе тим
же редактором Дмитром Оксентійовичем. У
повісті Борича редактор житомирської обласної
партійної газети Дмитро Терентійович. Щось схоже й в іменах. Але суть в іншому, чого не знає
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Борич: Д. О. Панчук тепер – один із кращих журналістів України, журналіст якогось там (ось уже в
XXI ст.) року.
Такого падіння як злету (навпаки: злету як падіння) Україна зазнала після Житомирської революції, прийняття Декларації про Державний суверенітет, Акту Незалежності, прийняття Конституції,
навіть після Помаранчевої революції тому, що першим, як він каже, «всенародно обраним» президентом України став не представник нової генерації
державотворців, нової історичної хвилі (хоч би й той
же В’ячеслав Чорновіл), а комуністичний ідеолог
Кравчук. Тому, що Рух дорухався в Україні до того,
що ліг під неперевершеного історичного пристосуванця Кравчука. Тому, що комуністичні генії стали
Героями наче вже антикомуністичної України. Тому
що політв’язні з 27-річним стажем відсидки в совєцьких концтаборах очолили виборчі штаби очільника українського КГБ, який так само, як і Кравчук, благополучно перефарбувався в українського
національно свідомого демократа. Тому що кволий плід Помаранчевої революції замість того, щоб
державними справами витягувати Україну з лайна
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комуністичного минулого мандрував світами за
одержанням нагород наче за заслуги в проведенні
помаранчевого спротиву українського люду постсовєцькому режиму другого президента України
Кучми. Тому, що зараз перші особи в Україні, погрузнувши в корупції, обквецюють один одного лайном замість того, щоб повести рішучий наступ на
ту ж таки тотальну корупцію, фактичне безвладдя, злиденне існування переважної більшості людей в Україні...
І все ж Україна – то не Росія. В Україні КГБня
не пройшла до президентського трону й абсолютної державної влади, як у Росії. Від неї (КГБні) навіть
очищується відомство пана Наливайченка. В той
час, як у Росії КГБня й понині панує на всіх щаблях влади, а Сталін постає як геній усіх часів і народів та посідає першу клітинку в рейтингу найнайбільших керівників Росії. Щоправда, останнім
часом на перше місце вибився розстріляний революцією цар Микола II-й. Але ж Сталін на другому
місці. А Ленін упевнено утримується на третьому…
2009 рік

За анотацією видавництва «Європейський письменник», що в Франкфурті-на-Майні (Німеччина), уродженець Житомира Леонід Борич після закінчення Військово-медичної академії плавав лікарем на дизельних і атомних підводних човнах Північного флоту. Автор книг «З ранку до ранку»,
«Випадкові обставини», «Третій вимір», «З життя друкарських машинок». Член Спілки письменників Санкт-Петербурга і Спілки російських письменників у Німеччині.
З 1998 року мешкає в Ганновері.
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Äóá³í³í
Þð³é Îëåêñ³éîâè÷
член Національної спілки
художників України,
заслужений художник України
Народився 7 квітня 1962 року в Ашгабаді у сім’ї житомирян геологів; його батьки на той час перебували в довготерміновій геологічній
експедиції у Середній Азії. Згодом сім’я повернулася до Житомира, де
Юрій закінчив середню, а паралельно й художню школи.
Згодом він навчався у Желєзногорському художньому училищі.
1981 року закінчив училище і призвався до війська, служив у ракетних військах.
Після служби рік працював художником-оформлювачем.
У 1986–1992 рр. навчався в Московському Державному художньому інституті імені В.І. Сурикова,
майстерня «мистецтво графіки і плаката», під керівництвом професора О. М. Савостюка.
1993 року набув членства у Національній спілці художників України.
Із 1991 року Юрій Дубінін – учасник багатьох обласних, республіканських і міжнародних виставок.

Ось яку характеристику творчості художника
подає всюдисущий Інтернет.
«Його творчість переносить глядача в чарівний світ звуків, музики і фарб, гармонійно поєднуючи їх у єдине ціле. Роботи художника є в багатьох приватних колекціях та галереях як в Україні,
так і за кордоном. Художник живе і працює в Житомирі.
Юрій Дубінін спочатку працював як художникграфік. Чорно-білими штрихами він майстерно передавав усю повноту свого світосприйняття. Це
були гори Кавказу і красоти Полісся. Легенди Полісся знайшли своє відображення в цілій серії робіт
художника. Юрій Дубінін ретельно вивчає міфи, а
затим переробляє їх на сучасніший лад, щоб вони
стали доступнішими до сприйняття. Часто у своїх
творах він звертається до античності, ця тема йому
цікава і близька. Художник переконаний, що європейська культура почала свій розвиток з античності
й досі продовжує цю традицію; навіть зображення
святих християнство звідти запозичило.
«Я вважаю, що це вічна тема і її можна й дальше розвивати у сучасній інтерпретації», – зауважує Юрій Дубінін.

Митець також займається комп’ютерним дизайном і тісно співпрацює із житомирськими
скульпторами. Зокрема, за його кресленнями
було створено і встановлено меморіальну дошку
Святославу Ріхтеру на музичній школі. У Бердичеві разом зі скульптором Василем Фещенком
він працював над пам’ятником Оноре де Бальзаку. Брав участь у створенні проекту експозиції
«Україна і Космос» у житомирському Музеї космонавтики.
Переважну більшість свого часу Юрій Дубінін
присвячує живопису. Його картини вирізняються
оригінальним стилем та неймовірною ніжністю, а
ще їм притаманні романтичність, мелодійність,
краса, світло, доброта і позитив.
В останніх роботах автора все більше відчувається імпресіоністична манера: летючі мазки і
дуже багато повітря...»
2012 року Юрія Дубініна нагороджено нагрудним знаком «За заслуги перед Житомиром».
Нинішнього року Юрій Олексійович Дубінін
став переможцем конкурсу-рейтингу здобутків та
популярності «Гордість міста – 2017» у номінації
«Митець року».
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Þð³é Äóá³í³í: «Íàãîðîäà íåî÷³êóâàíà,
àëå çàêîíîì³ðíà – ÿ áàãàòî ïðàöþþ äëÿ òîãî,
ùîá íàøå ì³ñòî ñòàëî êðàùèì...»
Маленька кімната, диванчик, купа фарб, дерев’яних рамок та декілька вже намальованих картин, на яких переважно зображено дівчат. Так
виглядає майстерня митця року Дубініна Юрія,
який щодня приходить до цієї кімнати і творить свої
шедеври. Привітний чоловік з посмішкою на обличчі, яка одразу дає зрозуміти, що ця людина
любить те, чим займається.
Ексклюзивне інтерв’ю спеціально для
theProvince Юрій погодився дати без вагань, хоча
великої уваги до себе не полюбляє, відчуває себе
тоді не в своїй тарілці.
На цьогорічному конкурсі «Гордість міста»
Дубініна Юрія було нагороджено у номінації «Митець року». Чи очікував Юрій, що отримає нагороду та чим займається окрім створення картин читайте у нашому інтерв’ю.
– Чи очікуваною була для Вас перемога?
– Нагорода була неочікуваною, стала
справжнім сюрпризом, але вже закономірним, бо я
багато працював і працюю для міста, щоб воно було
кращим та красивішим. Мною вже зроблено багато об’єктів у місті.
– Які емоції Ви відчували, коли оголосили переможцем у цій номінації Вас?
– Взагалі я не люблю такі події. Відчуває себе
не в своїй тарілці. Улюбленим місцем для мене є
моя майстерня та об’єкт, з яким я працюю. Коли
мене викликали на сцену я був шокованим, трішки
розгубився (сміється).
– Як Ви вважаєте, за яку роботу ви конкретно отримали нагороду «Митець року»?
– Нагороду, напевно, дали не через картини, бо
я працюю над ними переважно для себе. Думаю,
отримав за об’єкти, з якими я працював по місту,
безпосередньо – це музеї. Я працював з Житомирський музеєм Бориса Лятошинського та музейною кімнатою пам’яті Ріхтера, а взагалі, на даний час я працюю над вдосконаленням композицій
у Музеї Космонавтики. Тому я думаю, що отримав в першу чергу нагороду за музеї.

– Це не перша Ваша нагорода? У 2012 році
Ви отримали нагороду «За заслуги перед
містом Житомиром». Розкажіть про цю нагороду?
– Так, п’ять років тому, коли я робив свою персональну виставку у Будинку художника і місто
мене нагородило почесною відзнакою.
– Чи отримували Ви ще якісь нагороди?
– Минулого року я отримав звання «Заслужений художник України». Це – державна нагорода,
якою нагороджував мене президент.
– Скільки часу займає робота над одним
об’єктом?
– Над своїми роботами я працюю по-різному.
Буває, на одному диханні, а іноді може й рік займати, я можу відкладати роботи, а потім повертатися до них знову. Все залежить від об’єму роботи
та складності.
– Ваша творчість пов’язана тільки з картинами?
– Ні, взагалі, я – музейний працівник, все життя працюю з музеями. Отримав вищу освіту художника-графіка, але навіть коли я навчався, то
вже тоді зіткнувся з музейною справою. І чомусь
все життя моє пов’язане з Космосом. Я служив у
ракетних військах, спілкувався з космонавтами і з
конструкторами. І тут, у Житомирі, моє життя знову пов’язалося з Космосом. Безпосередньо з Музеєм Космонавтики ім. Корольова, а творчість в
майстерні іде паралельно з робою в музеях, коли
хочеться чогось м’якого та приємного.
– Як творча людина, де Ви знаходите натхнення?
– Натхнення не знаходжу ніде, я народився і
воно було вже зі мною. Я прокидаюся вранці і вже
знаю, що буду робити. Також завжди планую свій
завтрашній день з вечора.
– Які ваші плани на майбутнє?
– Творити (сміється).
The Province.

Редакція журналу «Світло спілкування» сердечно вітає пана Юрія з усіма високими і цілком
заслуженими нагородами та щиро зичить нових творчих набутків і нових перемог.
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Â³êòîð ÂÀÑÈËÜ×ÓÊ
(Äÿäÿ Â³òÿ)

Êàçêà ïðî Áëàãèíþ —
êàì’ÿíó áàáó
Якщо вам пощастило побувати на острові Хортиця, тоді, мабуть, вашу увагу привернули статуї
кам’яних баб біля Запорізького дуба…
Це сталося дуже давно, за тих часів, коли
Всесвіт був темним, і довкола стояв сивий-пресивий морок. Замість міст і сіл шуміли ліси. Степи
були безкрайніми, а море на сотню метрів нижчим
ніж сьогодні. Між високих і густих трав сновигали
поодинокі розбійники і різна нечиста сила. Від того
не існувало радості. Тільки сум і нудьга жили поряд з людьми. Бо ті злі сили – духи боліт і яруг,
користуючись темінню, частенько виходили вершити свої недобрі справи.
Верховенствував тоді син Рода Перун – грізний
владика грому і блискавки, повелитель усіх стихій,
розпорядник життя і смерті, покровитель воїнів.
Перед ним тремтіло все живе, схилялися низько
дерева і лягали аж до землі трави, стихало бурхливе море. Іноді на вогненній колісниці Перун проносився темними небесами над безкрайніми степами, засліплюючи очі кожному, хто в цей час дивився вгору.
Якось надзвичайно вродлива дівчина з роду
людського глянула на небо, бо захотіла побачити
могутнього Перуна і його надзвичайно стрімку колісницю. Проте владика Всесвіту не спопелив красуню. Залюбувався нею, а потім поспішив до свого племінника Полеля, який ніяк не міг обрати собі
супутницю. Все прагнув переконати Мару, щоб вона
розігнала морок і дала людям трохи світла. Не
любила його зла володарка потойбічного світу ще
й за те, що він навчив людей майструвати музичні
інструменти й грати на них.
Глянув і собі золотокудрий юнак на ту дівчину і
закохався до нестями. Як не відмовляв його Перун, той усе стояв на своєму. Це додало йому сил
та мужності. Спустився тоді добродушний Полель
на землю, підійшов до дівчини, яка назвалася Благинею, і зізнався, що він брат Перуна. Не повірила
дівчина йому.
– Якщо ти рідня Перуна, то доведи це, – хитрувато сказала Благиня.

– Яким чином? – запитав Полель.
– Дуже просто: розвій морок над землею, що
ми, люди, могли розрізняти день і ніч. А то вже
набридло тішитися лише блискавицями твого родича.
– Гаразд, – згодився Полель. – А ти вийдеш за
мене тоді?
– Побачимо, – зніяковіла красуня.
Нічого не відповівши на те, зникнув враз Полель, а через деякий час розвидніло над землею.
Засяяв, зазеленів, зацвів, задзвенів пташиними трелями, різними звуками світ. Відділився день від
вічного мороку. Розізлилася не на жарт Мара. Покликала на підмогу безліч всілякої нечистої сили.
Але Перун, прискочивши до них на своїй колісниці,
суворо мовив:
– Ти, Маро, заспокойся. Мені навіть так зручніше, я вже вдень можу й відпочити, не кидаючи
свої блискавиці, щоб люди хоча б трохи щось бачили. І нехай собі Полель візьме за дружину Благиню, гарні дітки підуть від того.
Нічого не сказала на те володарка мороку. Забрала свою злу братію і зникла. Натомість знайшла
у буяраках Вихора і запитала, що ж їй робити.
– У всьому винна Благиня, – сказав Вихор.
Шугонула тоді Мара до Степової відьми.
– Повернути морок я вже не в силах, – заявила
вона.
– Тоді вбий дівчину, – наполягла Мара.
– Це не допоможе, душа залишиться і Полель
знову відтворить красуню.
– То що ж тоді робити? !.
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– Можу заховати душу Благині в камінь. Звідти
він її точно не дістане.
…Тільки простягнув свою руку Полель Благині, що вся сяяла від щастя, вона враз стала кам’яною бабою. Відтоді й з’явилося багато подібних. Адже Полель дуже довго шукав подібну
красуню на землі. Проте і морок більше не повернувся. А в знак пам‘яті про нещасне кохання
всемогутнього Полеля і земної дівчини Благині
іноді творець Всесвіту Род на певний час затуляє
сонце чи місяць.

Êàçêà
ïðî Ä³äà Ìîðîçà
Ця історія трапилася давним-давно, мабуть, за
царя Гороха. А може, ще й давніше… У далекій і
холодній країні Півночії жив злющий і жорстокий
король Тріскун, володар крижаного холоду й завірюхи, що безпричинно морозив мешканців тієї країни. Жив він у палаці зі справжнісінького льоду серед височенних вічнозелених сосон. А дружиною
у нього була теж злісна й страшна Марена. І коли
вони сварилися між собою, довкола все замерзало, день і ніч скрізь гуляла дошкульна завірюха, а
народ країни відтак незаслужено потерпав від набридливої сніговерті. Не повірите, усе те неподобство тривало не день чи тиждень, а майже дванадцять місяців. Таким невгамовним було те подружжя.
Жила з ним ще й біла, як молоко, і сердитоколюча, як примерзлий сніг, кицька Сніговиця. Вона
постійно десь вешталася незатишним палацом.
Приходила до кімнати короля й королеви тільки
вночі і тоді Тріскун з Мареною вгамовувалися. А
ранком, після того недовгого перемир‘я, вони ще
лютіше скандалили.
Якось Сніговиця принесла у зубах невеликий
клуночок, а в ньому – малятко. На диво, побачивши таке, люте подружжя перестало сваритися. А
знайденого хлопчика назвали Морозом. Вітчим
Тріскун всіляко прагнув виховати з малого гідного
собі злодія. Не пасувала й мачуха Марена: теж
навчала хлопця різним вреднощам. Та знай денець
не зовсім розділяв тиранівську науку. Все частіше
зникав кудись зі Сніговицею. Та киця чомусь піклувалася про малюка, як про свого синочка. Розповідала йому казки, зігріваючи під своїм пухнасто-
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білим бочкам, знайомила з мешканцями Півночії,
які теж не залишалися в боргу – скаржилися на
гнобливо-заметільні витівки Тріскуна й Марени.
Підростав і мужнів Мороз досить швидко. І
мінявся на очах вітчима й мачухи зовсім не в злий
бік. А невдовзі прознали вони про добрі справи
Сніговиці і, розізлившись, перетворили її в сріблясту бурульку. Цілісінький місяць плакав і сумував
Мороз, втративши кицю. А потім зібрався з силами, всховав за пазухою бурульку і пішов геть з льодового палацу.
З тих пір його ніхто й ніде не бачив. Проте в
усіх країнах Світу, на схід, південь, захід, наприкінці
дванадцятого місяця року до людських осель почав приходити низенький дідок з довгою сивою
бородою у червоній шубці, у такій же шапці, зі
сріблястим посохом у руках. Знаючі кажуть, що
то – і є Мороз з далекої Півночії. А ще подейкують, що ходить він з гарненькою красунею Снігуронькою. Її добрий Чарівник створив з тієї бурульки, що взяв із собою Дід Мороз (так назвали його
люди), коли втікав з дому короля Тріскуна.
І мені розказували, що той Дід Мороз приносив
раніше подарунки лишень слухняним, а неслухів міг
і посохом цюкнути чи сосновою гілкою шмагонути. Проте згодом став справжнім добряком.
Відтоді раз на рік його подарунки отримують усі: і
відмінники, і двієчники, і малята, і підлітки, і навіть
їх батьки.

Êàçêà ïðî Êàëèíêó
– Доброго дня, дядю Вітю, – привіталася Аллочка, – я до вас…
– Чому це ти така загадкова сьогодні?
– Та ось хочу запитати вас про дендропарк,
чула, що такий є у нас.
– А-а… Так, так, неподалік від нашого древнього міста, у мальовничому селі Ходаки є гарний-прегарний парк з надзвичайно унікальними деревами, кущами, квітами, вуликами з бджілками,
ставком і руденькою собачкою Рижулькою.
– Ой, як цікаво! – сплеснула в долоньки Аллочка. – А звідки це все взялося?
– Живе у столиці нашої держави земляк,
справжній чарівник, професор, почесний громадянин нашого міста Анатолій Іванович Потопальський. Саме він і заклав свого часу цей чудовий парк.
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Берегинею його є рідна сестра вченого Марія Іванівна, яка доглядає за квітами, берізками, дубами,
калиною.
– Мене мама лікувала калиною, – похвалилася
Аллочка, – це такі червоні ягідки… А ви знаєте
казку про калину?
– Так, Аллочко. Вмощуйся зручніш і слухай.
Трапилося це давним-давно. Тоді ще всі люди
жили разом, як одна сім‘я і понад усе шанували
вони Сонце, Місяць, Дерева і Рослини, Вогонь і
Воду. Жила серед них надзвичайно вродлива, добра душею та розумна чарівниця. Звали всі її Калинкою. Вміла вона передбачати негоду, а ще –
попереджала про напади злого й страшного крилатого змія Дракона, який спустошував усе довкола,
коли прилітав до людських осель. Після того навіть
дощ переставав іти над тими благодатними землями…
Була у Калинки таємниця: любила вона дуже
доглядати за вербою. Подобалося їй це дерево, яке
навесні схиляло свої пишні зелено-листяні коси до
невеличкого озерця. А коли зацвітала верба, густо
обсідали її дивовижні сережки бджілки і гули вони
дивно-заворожуючу мелодію.
Якось зібралася Калинка знову до свого улюбленого дерева. Минула лісочок і вже вийшла до
озерця. Аж раптом уздріла на галявинці двох чужинців, крилатих зміїв, які готувалися до нападу
на її поселення. Гукнула дівчина дроздам-омелюхам. І полетіли ті попередити людей про небезпеку. Відбилися вони від Драконів і заходилися прославляти Калинку. Почули це Дракони й вирішили
згубити дівчину…
Стривожилися в поселенні люди відсутністю
Калинки та й пішли шукати її. Знайшли Калинку
понівечену під вербою. Там і поховали її. А наступного року під вербою виріс гарний кущ. Навесні
він стає білосніжним. Наприкінці літа його вкривають рясні кетяги червоних, як кров, ягід. А взимку
дрозди-омелюхи підживлюються маленькими й
смачними плодами, насінинки в яких нагадують
людське серденько.
– І все? – сумно запитала Аллочка.
– Ні, сонечко, – заспокоїв її дядя Вітя. – Відтоді
калиною і називають той кущ, ягідки якого гіркі, як
доля Калинки. Став він темою козацьких легенд,
своєрідним оберегом, символом нашої української
державності. Висаджують кущ під хатами всі українці. А ще кажуть: «Червона калина від ста хвороб лікує».
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Коли Максимко пішов у перший клас, батьки
подарували йому красивий сучасний наплічник,
новенький «Буквар», багато чистих зошитів, а ще
ошатний пенал із письмовим приладдям: олівцями,
ручкою і супермодним паркером із тоненьким
срібним пером та веселковими чорнилами.
Максимко був розумний і дотепний хлопчик, але
не зовсім чемний і трохи лінивий. Учительці набридла така поведінка хлопчини. І коли Максимко
знову не вивчив уроку, вона поставила йому в щоденнику жирну «двійку».
На перерві хлопчик розкрив щоденник і замислився. Він ще ні разу не отримував «двійку»! Навіть
додому йти не хотілося...
– Що ж мені робити? – проказав він розпачливо.
І раптом чийсь тоненький голосок відповів:
– Нічого страшного! Ми тобі допоможемо.
– Ой, а хто це? – здивувався і навіть трішки
злякався хлопчина.
– Це ми: твій Паркер і... Ляпка! – проказав той
самий голосок.
Максимко поглянув великими враженими очима на пенал, де лежав паркер зі срібним пером.
– Я й не знав, що ти вмієш розмовляти, – тихенько мовив. – А хто ж така Ляпка?
– А ти візьми мене до рук і трусни над
«двійкою», – порадив Паркер.
Хлопчина, усе ще з недовір’ям, узяв чорнильну
ручку і потрусив нею над поганою оцінкою. Із-під
срібного пера враз вискочила жирна і негарна Ляпка, впала на сторінку – і повністю накрила собою
«двійку» в щоденнику. А тоді сказала:
– От бачиш, як усе просто!
Звеселівши, малий першокласник поспішив додому.
– То що там у тебе? Нова «дванадцятка»? –
запитала мама, ще з порога побачивши гарний
Максимків настрій. – Молодець, синку! Якщо й далі
так буде – купимо тобі за старання мобільний телефон.
– Гаразд, мамо! – ще більше зрадів Максимко.
Про свою «двійку» він не сказав ані словечка.
Та й навіщо, адже мама й не питала?..
Наступного тижня у школі для хлопчика все
складалося просто чудово. Поводився він на диво
чемно. А коли одного дня найшвидше за всіх розв’язав аж три задачі з арифметики, вчителька радо
сказала йому:
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– Браво, Максимку! Я тобі ставлю дванадцять
балів! Неси свій щоденник!
Хлопчика аж морозом обсипало: він згадав про
Ляпку! Ой, що ж тепер буде?.. Але Марія Дмитрівна навіть не глянула на попередню сто-рінку щоденника, а розгорнула наступну і вивела на ній акуратну цифру «12». Хлопчик стояв сам не свій...
– Що з тобою, Максимку? – здивувалася вчителька. – Хіба ти не радий? Біжи додому й потіш
маму з татом заслуженою оцінкою.
– Дякую, – видавив із себе хлопчина.
Та додому він не пішов. Сів за парту, розкрив
щоденника. Яка ж красива «дванадцятка»! Але
чому в нього настрій аж ніяк не веселий?
Аж тут визирнув Паркер та й питає:
– Що тепер? Знову є робота для нас із Ляпкою?
І не встиг Максимко й оком зморгнути, як Ляпка – іще більша й чорніша! – вже смачно розсілася на гарненькій оцінці.
– Що ж ви наробили?! – аж сльози виступи-ли
на очах у хлопчика.
Та одразу й висохли. «Це мені заслужена кара,
за те що батьків обдурив!» – подумав він. І так
йому гірко та прикро стало на душі...
– Не переймайся, Максимку, – підійшла до нього вчителька. – Я бачу, ти зрозумів, як це негарно
– обманювати батьків і вчителів. Тож більше ніколи так не роби! Такий розумний учень, як ти, може
вчитися на самі «дванадцятки».
– Ось так, Паркере й Ляпко, ви мені більше не
друзі! – сказав Максимко, кладучи авторучку до
пенала.

Êàçêà ïðî ðîçóìíèöþ
Õîðîøóíþ
Жив собі в одному Королівстві бідний-пребідний
чоловік на ім‘я Хорошун. Мав він красуню-доньку
Хорошуню. Була та дівчина ще й надзвичайно розумною. І за це її не любила мачуха. Завжди вигадувала для дівчини якусь роботу і ніколи не випускала погуляти на вулицю до своїх подруг.
Якось у тому Королівстві захворів Король.
Звідки тільки не запрошували заморських лікарів
до нього, а ті, оглянувши владолюбця, лишень розводили руками. Тоді міністри оголосили на все Королівство указ: якщо хтось вилікує хворого, то ма-
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тиме до кінця життя розкішний будинок і великі
гроші.
Мачуха одразу напустилася на Хорошуна, мовляв, відправ доньку, вона ж розумна. Довго думав нещасний чоловік над тим і зрештою покликав до себе Хорошуню і все розказав їй. «Гаразд,
батьку, – погодилася донька, – піду я до Короля,
але не впевнена, що вилікую його». «А ти спробуй, доню», – лагідно відповів на те люблячий
батько.
Пішла Хорошуня до владолюба. Глянула на
нього, та й каже:
– Ти, Королю, скажи мені, що найголовніше для
тебе?
– Моє золото і палац кришталевий… Вже котрий місяць не можу заснути, все бідкаюсь, що хтось
відбере їх у мене…
– Гаразд… А що найсолодше у світі, Королю?
– Моя влада…
– А ще?..
– Мед моїх бджіл… Більше не знаю, – розізлився владолюб.
– Та ні ж, Королю, сон найсолодший у світі!
– Чому це? – здивувався володар Королівства.
– Ти спробуй виспатися гарненько і тоді сам
переконаєшся.
– Добре, а хто ж тоді сторожуватиме моє багатство, не довіряю я своїм міністрам?..
– Я.
Подумав Король: «Що може втнути це бідне
дівчисько. Не візьме ні грошей, ні золота, ні срібла,
бо не знає їм ціни». Та й пішов спати. Спав він дуже
довго, а коли прокинувся, відчув, що бадьорий і
сповнений сил. Покликав до себе міністрів і наказав їм відсипати дівчині мішок срібла і подарувати
добротний будинок неподалік від палацу.
Зрадів батько такому поворотові справ, розцілував доньку. Та мачусі цього було замало. Прочула вона, що один із королівських міністрів хоче
одружитися на гарненькій та розумній дівчині. І
вирішила віддати улюблену доньку Хорошуна
заміж. «І не переч мені, – заявила сердито йому. –
Багатій ще й золота підкине».
«Щойно сніг зійде, візьму дівчину за дружину! – сказав бундючно мачусі міністр. – Золото
забереш потім». Та й вдарили по руках.
Зажурився Хорошун. Засумувала Хорошуня. А
зима вже останню лютневу завірюху наслала на те
Королівство. І вирішила дівчина піти до лісу, щоб
заховатися у доброго Лісовика. Тільки вона за
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двері, а мачуха – до королівського міністра. Розказала, де шукати норовливу наречену. Кинувся
багатій разом з королівською охороною наздоганяти Хорошуню. Ось-ось схоплять її жорстокі
охоронці. Побачив те Лісовик і наслав на них усіх
густий туман, а дівчину перетворив у сизу хмаринку…
Де тільки не шукав міністр дівчину, а коли розвіявся туман, наказав охоронцям стратити Лісовика. Проте дівчину так і не знайшли. Та коли геть
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розтанув сніг, на тому місці, де зупинилася сиза
хмаринка, з-під опалого листя вигулькнула надзвичайно красива бархатисто-лілова квітка-дзвіночок
з ажурними листочками…
Люди називають ті квіти хорошуньками, а
ще – сон-травою. Коли рано навесні сніг сходить
нанівець, біля тих чарівних квіточок з‘являються
ще й фіалки, медуниці, першоцвіт. Подейкують, то
подруги розумниці-Хорошуні приходять до неї в такому вигляді, щоб не сумувало вона.

Васильчук Віктор Борисович
Живе в Коростені. Є засновником, видавцем і головним редактором благодійного видання «Вечірній
Коростень». Заслужений журналіст України.
Займається літературною, журналістською та громадсько-політичною діяльністю. Автор низки
чудових книжок. Має численні публікації в українських газетах і журналах. Лауреат багатьох престижних премій, у тому числі й міжнародних.
2017 року за цикл публікацій прозових творів у журналі «Світло спілкування» Віктор Васильчук
став лауреатом премії обласної організації Національної спілки письменників України ім. Василя
Земляка.

Редакція журналу сердечно вітає пана Віктора з цією високою нагородою і щиро зичить нових
творчих набутків!
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Òàìàðà ÃËÀÇÓÍÎÂÀ
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Â³äïî÷èíîê ç äðóçÿìè
Що й казати,
кожен із нас мріє
про відпочинок з
друзями на природі. Щойно сонечко починає
пригрівати, як нас
невтримно тягне
до зеленого царства. А уявіть
собі людину з
інвалідністю, яка
перебуває на візку, майже весь рік сидить вдома і
бачить навколишній світ лише через вікно... Зайве
казати, яка це радість для таких людей – справжнє
свято! І таке свято, а по суті подорож у казку, щорічно для людей з інвалідністю влаштовує Житомирська обласна громадська організація людей з
інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я», за підтримки Національної Асамблеї людей з інвалідністю
України, під керівництвом дієвої, наполегливої жінки,
представниці НАІУ в Житомирській області – Ковалюк Нелі Дмитрівни.
Католицький табір «Карітас-Спес» у селі Зарічани, де відпочивала наша спільнота, розташований у сосновому лісі, на березі річки Тетерів. Корпуси та інші приміщення табору пристосовані і доступні для людей на візках. Була продумана і кожна година відпочинку: проведено зустріч із юристом, щоб ми набули нових правових знань, прово-
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дилися різні духовні вправи, під час яких можна
було ставити запитання, або ж просто ділитися
своїм духовним досвідом. На майстер-класах ми
навчилися власноруч оздоблювати кухонні дошки,
підставки під кружки, застосовуючи методику декупажу, розмальовували тканинні «кавові» сердечка, робили квіти в техніці «канзаші».
У вільний час каталися на човні, співали, спілкувалися, ділилися спогадами і планами на майбутнє
біля вечірнього вогнища, смакуючи смаженими
ковбасками та насолоджуючись навколишньою
природою. А ще спокійно споглядали, як сонечко
сідає за обрій, купає пізні теплі промінчики у річці,
створює червоні доріжки на тлі темної води…
Від щирого серця хочемо подякувати начальнику управління сім’ї, молоді та спорту Житомирської ОДА Гресь Світлані Миколаївні за підтримку і
розуміння. Дякуємо заступнику директора Фонду
захисту інвалідів у Житомирській області, депутату Богунської районної ради Тетяні Дмитрівні Денисенко за інформаційну та законодавчу науку, небайдужість до потреб людей з інвалідністю і членів
їх родин. Дякуємо юристу Пенсійного фонду у
Житомирській області Ользі Денисенко за фахове
тлумачення майбутньої пенсійної реформи, перерахунок пенсій тощо. До речі, всіх учасників семінару дуже зацікавила ця інформація, виникло багато запитань, на які вони могли отримати вичерпну
відповідь.
Великий інтерес викликала розповідь представника ТОВ «Форвард орто» Дмитра Дубовика. Присутні дізналися про можливість отримання за кошти бюджету таких речей як: протезно-ортопедичні вироби, крісла колісні, ортопедичне взуття, а також про можливість
вибору цих речей самостійно.
Духовно та фізично нам допомагали сестра Нікола і сестра Славомира із Конгрегації
сестер Божественного Відкупителя та сестра-паллотинка Йоланта, за що ми щиро вдячні
їм. Щодня ми слухати цікаві конференції священика отця Олексія, який перебуваючи на
інвалідному візку, сумлінно виконує працю
духовного наставника.
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квітів надало можливість навчитись робити
різні подарунки для своїх друзів і для себе.
Хотілося б іще раз побувати на таких
заходах».

Ðîäèíà Ïîëÿêîâñüêèõ:
Í³íà ³ Âîëîäèìèð

Збагаченні духовно, ми отримали силу і наснагу надалі жити і працювати, боротися з
хворобами і підтримувати ближнього.
Таки нелегко було
розлучатися. Коли
покидали табір, Наталка Бурлак із сумом мовила: «Сьогодні ввечері я почну
рахувати дні до наступного року». Майже всі присутні відповіли: «Ми також!»

Ðîäèíà Îáøò:
Àíäð³é òà Íàòàëÿ
Андрій: «Вкотре ми мали можливість відпочити фізично, збагатитись духовно. Спілкування між
членами організації та учасниками семінару принесло велике задоволення.
Веселі вечори, ігри в бочче надали можливість навчитись чогось нового і гарно провести час – це дуже приємно.
Спільний побут, їжа та ночівля стали приводом для тіснішого об’єднання
наших інтересів, що зблизило і наші родини.
Наталя: «На такому заході я вже
втретє, дуже задоволена, раніше не була
на подібних семінарах. Участь у майстер-класах з декупажу, розфарбовування виробів із тканини та виготовлення

Ніна: «Ми із задоволенням їдемо в с. Зарічани до табору «Карітас-Спес», щоб з родиною отримати психологічну, фізичну, духовну підтримку і великий дар – спілкування.
З нетерпінням чекаємо на цю зустріч.
Ми виховуємо двоє діток з інвалідністю. Тільки
на цей захід ми маємо можливість виїхати всією родиною разом, відпочити, почути нову інформацію.
Цікаво було грати
у бочче, брати участь
у майстер-класах.
Корисною була також
інформація про нову
реформу пенсії, про
працевлаштування
людей з інвалідністю
і забезпечення протезно-ортопедичними виробами та інвалідними візками, взуттям тощо.
Завдяки фінансовій підтримці благодійників ми
можемо відпочивати у таборі всією родиною. Впевнена, що романтичні вечори біля вогнища, пісні,
танці та розваги запам’ятаються надовго. Щира
подяка всім!»
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Þð³é ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ

Ëåñÿ òà Âåäì³äü
Ï’ññà íà äâ³ ä³¿
³ ñ³ì êàðòèí äëÿ òåàòð³â ëÿëüîê
Дійові особи:
Юнак (ведучий) – актор (романтик);
Дівчина (ведуча) – актриса (мудра, лірична
дівчина);
Ляльки:
Леся – дівчина, досить самостійна для розуміння складних ситуацій;
Ведмідь – перетворений на ведмедя злим чаклуном зачарований принц;
Дід – опікун Лесі;
Собака – сторож домівки Діда.
ДІЯ ПЕРША
Картина перша
На сцені напівтемрява, висвітлена перехресними частинами декорація. З’являється Юнак.
Співає:
Прийшов я у фортецю,
Де сходи дуже давні,
Де всюди між камінням
Ростуть чагарники.
Ось тут я і помрію
Про тебе, моя мила,
А що, коли ця мрія
Здійсниться, уяви!
Уяви!
У цій старій фортеці,
Де сходинки на башту,
Там скриня є прадавня
З ляльками чарівна!
Її я відчиняю
І граю різні ролі
Чи принца, чи ведмедя
І навіть короля!
У цій старій фортеці
Ми гратимемо разом,
Відправимось у мандри
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У ті старі
часи,
Коли зі шкір
ведмедів
На світ
з’являлись
принци!
Впізнай
скоріше принца
У дикім звірі ти!
Впізнай у дикім звірі,
Впізнай скоріше принца!
Повік лишусь у шкірі,
Без твоєї теплоти!
(з’являється дівчина)
Дівчина: Де твоя скриня? Ой, скільки тут цікавих тіней! А дітей! Мої вітання, діти! (діти відповідають) А чого це вони тут сидять?
Юнак: Бо теж хочуть побачити щось цікаве
та незвичайне.
Дівчина: То де воно, оте цікаве та незвичайне? Чи не за цією старезною завісою?
Юнак: Як ти вгадала? Дивись! (дістає скриню).
Дівчина: (сміється) Ха-ха, спадок від бабусібалабусі.
Юнак: Ні. Від дідуся... Зараз докажу (дістає
ляльку-ведмедя).
Дівчина: (бере ляльку, роздивляється) Дивно. Невже твій дідусь ляльками грався? Мабуть,
зовсім на старості років запаморочилось у голові.
Ля-ля-ля... жур- ржу-жду я з ведмедиком дружу...
Юнак: Це твоя голова запаморочилась. Глянь.
(показує ляльку)
Дівчина: Ой, яка цікава. Правда, діти? (діти
відповідають) А це, мабуть, ти сам ляльки зробив
і все вигадав, аби мене сюди затягти, пішли звідси.
Юнак: Йди, коли хочеш.
Дівчина: А от і ні, я тут залишуся, мені сподобалось.
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Юнак: Хочеш, зіграємо з цими ляльками
виставу?!
Дівчина: Хочу!
Картина друга
Юнак розставляє декорацію-каміння. Дівчина водить ляльку
Юнак: Уяви собі, що ось вона, наприклад,
«Ксена – принцеса-воїн»!
Дівчина: Еге! А ти принц – дурень. Хіба ця
лялька схожа на воїна? Ні. Її звати Леся. І жила
вона собі у діда з бабою (співає):
Жила на світі Леся,
Любила працювати,
Кмітливо і дотепно,
Встигала жартувати.
Любила всіх втішати,
Любила танцювати,
І звечора до ранку
Веселої співати:
Не сумуй ніколи,
Ти не пропадеш,
З піснею до віку,
Добре проживеш!
Живе маленька Леся,
Що любить працювати,
Встигає мити посуд
І квіти поливати.
Радіють дід та баба,
Росте у них дитя,
За яке б не бралась діло –
Доводить до пуття!
Юнак: Цікаво, цікаво, а що це ти там про діда
й бабу співала?
Дівчина: Невже не знаєш, що у казках завжди
дід і баба дітей виховують! Тож, перевтілюйся на
дідуся.
Юнак: На старого?
Дівчина: Старого-престарого.
Юнак: (одягає бриль із соломи, приклеює
вуса, сідає на камінець, хропе)
Леся: (зрозуміло, що водить ляльку і говорить за неї дівчина) Дідусю, дідусю!
Юнак: (хропе сильніше)
Леся: Дідусю, дідусю!
Дівчина: (до глядачів) Малята допоможіть,
будь ласка, розбуркати дідуся. Нумо, разом покличемо його.
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Діти гуртом кричать: Дідусю!
Дідусь: (перевтілений юнак) Ой, що це
діється. Неначе мені хтось у вухо стрелив. Ось
так – дідусь!!!
Леся: Дідусю не хвилюйся, це напевно грім.
Дідусь: Ой, доню, наснилося мені, ніби тебе
схопив страшний звір і заховав у скелі, а я залишився один... Не ходи.
Леся: Ну, будь ласка, дідусю. Я тобі звіробою назбираю, ніяке зло тебе не злякає. Відпусти!
Дідусь: Яка ти лагідна. Добре, йди. Тільки недалеко.
Леся: Я скоро (виходить).
Дівчина: (з’являється) Ну, от пішла Леся до
лісу. А знаєте, що росте у лісі? Вірно: квіти і трава. То що? Допомагайте мені. Підніміть руки до
гори – це буде пшениця. Робіть ось так... (показує) – це будуть квіти. Решта – метелики. Ось
так (показує вправи з рук. Далі співатиме і
йтиме до зали. Юнак допомагає змінити декорації).
Леся: (співає і танцює)
Я зранку збиралась у мандри до лісу,
В червоних шкарпетках «веселих» своїх,
У лісі квітучім натраплю стежинку,
Яка приведе до чудес лісових.
Зелені стеблинки,
Барвисті віночки,
Нарву я у лісі
Рясних квіточок.
Край стежки, під лісом,
Натраплю стежину,
Там ліки знайду,
Від усіх болячок!
Піду я далеко. І там, де горбочок,
Побачу – кумедний грибочок стоїть.
У нашому лісі кожен листочок
Про щось незвичайне мені розповість!
У лісі високім чудес не злічити,
Зелену завісу відкрити спіши.
Тут мрію свою ти зможеш зустріти,
Якщо хоч краплина добра є в душі!
(дівчина з лялькою піднімається на сцену. На
сцені ліс, оселя Ведмедя)
Юнак: (виходить) Прийшла Леся у ліс. Назбирала квітів. Розмовляла з деревами, співала зі
струмочком, не помітила як заблукала. Присіла
біля бузини і плаче.
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Дівчина: Тю, чого це вона має плакати. Леся –
сучасна дівчина!
Юнак: Чекай. У казках як буває? Заблукала,
стала кликати на допомогу, їй ніхто не відгукується. Ось і заплакала.
Дівчина: Нехай нюні плачуть (виходить).
Леся: (з’являється над завісою) А я і не боюся. Ондечки оселя стоїть. Піду подивлюся, хто
там живе.
Юнак: Стій! Не заходь туди! Ти ще не знаєш,
яка небезпека на тебе чекає.
Леся: А я й не боюся. Зараз перевіримо. (стукає у двері) Відчиніть!
Юнак: Постукала вона у двері раз.
Леся: Треба ще спробувати. (знову стукає)
Юнак: Постукала ще раз, спробувала відчинити двері сама.
Леся: Ех, вони такі важкі. Відчиніть!
Юнак: І згадала як робить завжди «Ксена –
принцеса-воїн». (показує) Улю-лю-лю!
Леся: (досі біля дверей) Так і вбитися можна,
треба було промовити чарівні слова.
Юнак: Вірно. Діти! А чи знаєте ви чарівні слова? Точно! Це слова: «Будь ласка». Спробуємо їх
казати разом (діти повторюють).
Леся: Ось! Двері відчинено. Дякую. Дивно...
Але тут нікого немає (роздивляється навколо).
Юнак: Ой, і не знала Леся, що у цій оселі живе
величезний ведмідь, зараз він з’явиться (дістає
ляльку ведмедя, співає «в образі»).
Ой, важка у мене доля...
Дівчина: А може зовсім навпаки?
Юнак: Не по добрій своїй ролі
Я ведмідь такий, ведмідь лихий!
Я непривітний і похмурий...
Дівчина: А може зовсім навпаки?
Юнак: Хоч і на вигляд товстошкірий,
Але за вдачею легкий,
Як пух легкий.
Я бачив горе ще у дитинстві...
Дівчина: А може зовсім навпаки?
Юнак: Я народився у королівстві,
Як спадкоємець, славний принц!
Але злий чаклун з’явився...
Дівчина: А може зовсім навпаки?
Юнак: Раптово я перетворився,
І ведмедем став лихим,
Таким лихим...
І ось, тепер страшне закляття...
Дівчина: А може зовсім навпаки?
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Юнак: З мене тільки може зняти,
Любов до дівчини, до дівчини...
Та де її знайти у світі?
Дівчина: А може зовсім навпаки?
Юнак: Не блукають дівки у лісі.
Звірі лише самі,
Такі страшні!
Юнак: Повернувся ведмідь додому побачив
Лесю і зрадів.
Ведмідь: (звісно ж, юнак веде ляльку і говорить за ведмедя) Ага! Дівчинка мала! Яка радість!
Леся: Яка прикрість! Я чекала на лісника, а
тут ведмідь, що розмовляє. Ти що, з цирку?
Ведмідь: З якого цирку? Ми у казці (намагається обійняти Лесю)
Леся: Ой, ти що! (відскакує, сміється) Неповороткий який.
Ведмідь: Будете вогонь розпалювати (повторює спробу обійняти).
Леся: Чого це?
Ведмідь: Щоб кашу зварити, мене годувати.
Леся: Ой, а навіщо тебе годувати?
Ведмідь: Як навіщо? Щоб ми разом стали
жити у королівстві.
Леся: У цій халупі?! А хто ти такий?
Ведмідь: Дозвольте познайомитись. Я –
ведмідь 13-й, якого ще в дитинстві перетворив на
ведмедя злий чаклун.
Леся: Не треба нас дурити, ти просто ведмідь
балакучий.
Ведмідь: Ось тобі і на! Ні тобі чемності, ні
вихованості. Я навіть імені вашого не знаю. Назвіть
своє ім’я.
Леся: Я – Леся. І звати мене нікуди не треба.
Я сама ходжу куди треба. Мені вже час йти додому.
Ведмідь: Лесю, прошу залишитись у мене, щоб
бути моєю дамою серця, і поцілувати (підставляє
щоку) ось сюди.
Леся: Як поцілую зараз! (бере віника) Ось
цим!
Ведмідь: Ех, доведеться даму трішки заспокоїти (хапає корзину-клітку, накриває Лесю). Отут
і перепочиньте.
Леся: Ти що це робиш? Дикун нещасний випусти мене!
Ведмідь: Вибачте «юна леді». Надворі темно,
ніч. У лісі не годиться одній залишатися. Не випущу. Завтра вирішимо (лягає у ліжко, хропе).
(Виходить Юнак із-за завіси)
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Юнак: Посумувала Леся трохи. Проте, що
вдієш?! Стала жити у ведмедя.
Дівчина: (виходить із-за завіси) Як це «стала жити», як це «посумувала»? Він лежить, хропе,
бурмило нещасний. Вона, бачите, голодна, та ще й
ув’язнена. Не дамо ведмедю спати. Вірно?! (до
дітей) Слухайте: як тільки заснув ведмідь – Леся
задзижчала. Назліталися комарі, та й ну ведмедя
жигати. Зараз я впіймаю одного. Всі допомагайте:
Я буду ведмедя жалити. Тільки спочатку загудемо всі, як комарі. У-у-у-у!!! Сильніше!
Картина третя
Лунає музика. Діти дзижчать. Дівчина жалить
ведмедя. А він галасує, бігає.
Юнак вискакує з ведмедем до зали, дівчина і
там його намагається жалити.
Юнак: Досить! Досить! Здаюсь!
Ведмідь: (над завісою) Ох і страхіття мені
наснилося. Що це? Я сплю, а моя гостя ув’язнена?! Прошу вибачити, шановна. Виходьте, призволяйтесь. Прошу. Виходьте. Влаштовуйтесь!
Леся: Давно б так нечепура нещасний. Ти подивитись на мене. Я маленька, худенька зі мною
гратися треба.
Ведмідь: А в що гратися? Ніч надворі.
Леся: У піжмурки! Тільки треба порахувати,
хто буде водити.
Ведмідь: Я зрозумів. Піжмурки – це комарі
такі. Так?
Леся: Ет, не розуміє. Треба проказати слова.
Ведмідь: Як це проказати слова?! (ходить хитаючись).
Леся: Ра-ху-ва-ло-чку! Діти багато знають
лічилок. Ось, наприклад:
Біжить миша через міст,
Куці вуха, довгий хвіст.
Тільки далі не біжи,
Бо жмуритимешся – ти!
Леся: Все я ховаюсь, а тобі – жмуритись. Я
тобі очі хусткою зав’яжу.
Ведмідь: Та я нічого не побачу.
Леся: Ох і хитрун, нічого бачити не треба. Я
плескатиму в долоні, а ти мене спробуєш спіймати
(зав’язує очі хустинкою ведмедю).
Дівчина: Малята! Допомагайте! Як з’явиться
Леся – всі гучно-гучно аплодуйте.
(Над завісою Ведмідь намагається схопити
Лесю, але оплески дітей йому заважають)
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Леся: Здається, втекла.
Ведмідь: (потайки вигулькує біля кущів) Так
ось де ти?! Прошу вибачити, але я тебе з лісу не
випущу! Будеш у мене жити (підхоплює Лесю, виходить).
Юнак: (біжить з ляльками)
Дівчина: (з’являється перед завісою) Стій!
Ти що? Я так не граю, віддай ляльку!
Юнак: Не віддам!
Дівчина: Це чому так?
Юнак: Бо треба так, щоб як у казці було.
ДІЯ ДРУГА
Картина четверта
Дівчина: (з’являється перед завісою. Співає)
Що це трапилось зі мною?
Що це так мене вражає?
Я хвилююсь та жалкую,
Ніби щось не вистачає.
Юнак: (з’являється)
Приспів: Будь сама собою всякчас
Як вода каміння стріча,
Щоб дістатись до щастя свого,
Треба бути, як легкий струмок.
Будь собою не галасуй,
Смак поразки легко скуштуй,
Як струмок до щастя біжи,
Будь сама собою завжди!
Дівчина: Навіть риба в океані спілкуватися
бажає,
У казках, як у коханні –
Лиш добро перемагає.
Приспів: Будь сама собою всякчас,
Як вода каміння стріча,
Щоб дістатись до щастя свого,
Треба бути, як легкий струмок.
Будь собою не галасуй,
Смак поразки легко скуштуй,
Як струмок до щастя біжи,
Будь сама собою завжди!
Юнак: Досить марно нарікати
і боятися біди,
Щоб проблеми всі рішати,
Будь сама собою завжди.
(Після пісні Дівчина виходить. З’являється
Юнак)
Юнак: Заховав Ведмідь Лесю. Посумувала
вона, поплакала. Та що вдієш? Стала жити у Вед-
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медя. Довго прожила. А він ще не звільнився від
чар. Розпочала Леся міркувати, як дістатися додому. Міркували, міркувала... і вирішила...
(Лунає музика. Юнак виходить. Над завісою
міняється декорація. Перед глядачем – кімната Ведмедя. Леся прибирає домівку. З’являється Ведмідь)
Леся: Доброго вечора вам, господарю, вельмишановний Ведмеде 13-й! Стомилися, ваша величносте, то – сідайте, спочиньте трішечки (вклоняється, як фрейліна перед королем).
Ведмідь: Зачарувалася? Або зачарували...
(сідає на долівку)
Леся : Навіщо на долівку? Зовсім слабким стали...
Ведмідь: Чого це? Що маєте на увазі?
Леся: Походження, знатність... принц усе ж
таки.
Ведмідь: Егеж, був принцом, а тепер я –
Ведмідь клишоногий. Ось хто (витирає змокрілі
очі).
Леся: Ой, даремно так говорите. Подивитися – здоровий!
Ведмідь: Здоровий?!
Леся: Статний!
Ведмідь: Статний...
Леся: Ніжний!
Ведмідь: Ніжний... (гладить шкіру) Ніжний...
О-о-о, волохатий...
Леся: Нічого, ваша величносте, нічого... Волохатість скоро пропаде.
Ведмідь: Та де там! Скоріше закохуйтесь у
мене. Та поцілуйте!
Леся: Спочатку, ваша величносте, треба з
батьком познайомитись... з дідом. Дозволу запитати про заміжжя. Я ще маленька.
Ведмідь: (розгублено) То що мені робити?!
Піду до твого батька.
Леся: Так і підете? Без гостинчика?
Ведмідь: А що любить ваш батько, дід?
Леся: От смішний... Пиріжки з компотом.
Ведмідь: А де я посеред лісу це все знайду?
Леся: Я пиріжків напечу.
Ведмідь: А я?!
Леся: А ви йдіть, звіробою та ягід назбирайте
на компот.
Ведмідь: Мудра дівчино, так і зроблю!
(Леся порається біля вогнища. Як чарівниця робить декілька вправних рухів – і до скрині
летять мальовничі пиріжечки...)
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Ведмідь: (заходить) Дивіться, скільки я назбирав ягід і звіробою...
Леся: Покладемо зверху на пиріжки. Тепер
можна до батька відправлятися.
Ведмідь: Е-е-е, ні! До вашого батька я один
піду. А ви тут залишайтесь!
Леся: Ой-йой-йой... Як же ваша величність
таку велику скриню один нести буде?!
Ведмідь: Нічого, я – здужаю.
Леся: Тільки пам’ятайте: у дорозі на горбок
не сідайте, скрині не відчиняйте, пиріжків не смакуйте. Так швидко до Діда й дістанетесь.
Ведмідь: Усі ваші накази виконаю, принцесо!
Леся: То, я допоможу.
(Ведмідь повертається спиною до скрині.
Леся хутко ховається між пиріжками у скрині)
Ведмідь: (повертається, не помічаючи Лесі)
Ох, яка важка! Та чого тільки не зробиш заради
кохання! (виходить)
Картина п’ята
(Перед завісою з’являється Дівчина)
Дівчина: Пішов Ведмідь не озираючись. Незабаром і до Діда дістанеться. Стривайте, а раптом він пиріжків захоче скуштувати?
О-о-о... А ми йому пісню заспіваємо! Він веселіше йтиме і пиріжків не скуштує, та й Лесю не
помітить. Ви ж, малята, запам’ятовуйте слова пісні:
Не сідай Ведмедю,
На м’який горбок,
Не смакуй зі скрині
Смачний пиріжок!
Запам’ятали? Я починаю співати, а ви мені разом будете допомагати, підспівувати.
Дівчина: (співає) Жила маленька Леся,
Любила працювати,
Своєму дідусеві,
Щодня допомагати!
Та ось пішла до лісу,
Ведмідь її схопив,
У своїм королівстві,
Надовго полонив!
(музика продовжує лунати. З’являється
Ведмідь)
Ведмідь: О, горбочок. Вмощуся, перепочину...
Дівчина: Не дамо Ведмедю спочивати, починаємо співати:
Не сідай Ведмедю,
На м’який горбок,

Íàø³ ïðåì’ºðè

Ñâ³òëî

Не смакуй зі скрині
Смачний пиріжок.
(Ведмідь виходить)
Дівчина: (продовжує співати)
Знайшла кмітлива Леся,
Як лихо обійти,
Сховалася у скриню,
Під смачні пиріжки!
Не знав Ведмідь про хитрість,
До діда в гості йде!
Несе смачні гостинці,
І дівчинку несе!
(лунає музика, з’являється Ведмідь)
Ведмідь: Ось тут Леся мене не побачить. Перепочину та відкрию скриню.
Дівчина: Всі разом мені допомагайте та Ведмедю заспівайте!
Дівчина: Не сідай Ведмедю,
На м’який горбок,
Не смакуй зі скрині
Смачний пиріжок.
(Ведмідь підхоплюється. Біжить)
Дівчина: (продовжує)
Сидить тихенька Леся,
Лякається, тремтить,
Що як Ведмідь збереться,
Присісти відпочить?
Що як відкриє скриню,
Щоб пиріжка дістати?!
То дівчина зі скрині,
Та й зможе заспівати:
Не сідай Ведмедю,
На м’який горбок,
Не смакуй зі скрині
Смачний пиріжок.
(Дівчина ховається. З’являється Юнак)
Юнак: Не сідав Ведмідь на горбок, не їв
пиріжок, а як дістався селища – заходити побоявся.
Дівчина: Ти диви, чого це раптом? Усе так гарно, казка ось-ось закінчиться. І в такий момент
ось вам – інцидент! Чого він боїться?
Юнак: А ти що, не знаєш чого бояться Ведмеді?!
Дівчина: Діда?
Юнак: Ні, не діда.
Дівчина: Малята, а ви як вважаєте: чого бояться Ведмеді?
Діти хором: Комарів?
Дівчина: Можливо. А все ж – найбільше?
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Дитячі голоси: Бджіл!!! Собак!!!
Дівчина: Вірно, малята, ведмеді бояться
бджіл. І правильно хтось сказав: собак.
Юнак: Ось чуєш, як вони гавкають? Не піду!
Дівчина: Чого це?
Юнак: Покусають!
Дівчина: Йди, лицарю нещасний, вони тебе не
чіпатимуть.
Юнак: Ех, бути чи не бути, все одно долі не
оминути (виходить)
Картина шоста
(Лунає музика. Понад парканом до будівлі
Діда йде Ведмідь зі скринею. Ставить осторонь
скриню. Наближається до хвіртки крадькома.
Зупиняється)
Ведмідь: Краще сидіти у темній ямі вночі посеред темного лісу, ніж заходити до подвір’я. Агов!
Тут є хто-небудь?!
Леся: (трохи визирає зі скрині) Є-є-є-є-є-є!
Ведмідь: А, може, там нікого немає?
Леся: Немає-немає-немає...
Ведмідь: А раз немає, то може мені туди не
ходити?
Леся: Ходити-ходити-ходити...
Ведмідь: Еге... А раптом там собака є?
Леся: Є-є-є-є-є...
Ведмідь: А якщо вона мене покусає?
Леся: Нє-а-а-а...
Ведмідь: Якесь дивне відлуння. Я казав: покусає! А воно каже: нє-а-а-а... Це що ж, мені ту
собаку покусати, чи як?
Леся: Нє-а-а-а!
Ведмідь: О, знову навпаки. Е-е-е... Ти хто?
Леся: Пиріжок!
Ведмідь: А хіба пиріжки розмовляють?
Леся: (вискакує зі скрині) Ще й пісні співають! (танцює навколо Ведмедя)
Не сідай Ведмедю,
На м’який горбок,
Не смакуй зі скрині
Смачний пиріжок.
Ведмідь: Про-ве-ла... (непритомніє)
Леся: Ти що?! Чого розлігся? Хм... Лежить.
Нічого, зараз ми його швидко піднімемо. Ось лишень загавкаю, як собака, він швидко прочумається.
(Леся починає гавкати, Ведмідь підхоплюється, біжить за паркан)
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Ведмідь: Не смійте ображати Лесю! Я викликаю вас на бій!
(Чути страшенний гавкіт, скавчання. До
майданчика вискакує великий пес. За ним женеться Ведмідь. Пес присідає мовчки. Ведмідь
спокійно підходить)
Ведмідь: Гав!
(Собака з переляку втікає)
Леся: Ви... Ви такий хоробрий... Можна я вас
поцілую?
Ведмідь: (сором’язлво підставляє щоку)
Будь ласка.
(Леся його цілує. Лунає музика. Здійнявся
вітер, закружляло листя, яке повністю накрило Ведмедя. Листя спадає і перед Лесею з’являється Принц)
Леся: Ви такий чарівний... Краще б залишалися Ведмедем.
Принц: А це чому?
Леся: Тому, що наша історія тільки починається! (втікає)
(Принц вибігає за Лесею)
Картина сьома
Юнак: Хіба так закінчується казка?
Дівчина: Про Лесю та Ведмедя історія скінчилася.
Юнак: А як же Дід? Як же вони тепер житимуть?
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Дівчина: Як у казці! Принц забере Лесю з
Дідом у королівство і будуть вони жити, як ніхто не
живе! (посміхається) Чому стоїш? Співай!
Юнак: (співає) Прийшли ми у фортецю,
Де сходи дуже давні,
Де всюди між камінням,
Ростуть чагарники.
Тут ми разом з тобою.
Згадали давню казку
Про Лесю та Ведмедя,
Про щастя, уяви...
У цій старій фортеці,
Де сходинки на башту,
Де скриня є прадавня,
З ляльками, уяви...
Ми грали різні ролі,
Відправившись у мандри,
Щоб найкращі мрії
Здійснювались, уяви...
На сходах і на башті
Завжди панує вітер
У цій старій фортеці
Забутих таємниць.
Знайти забуте щастя
Першого кохання,
Нам допоможе казка
І вітер, уяви...
(Юнак з Дівчиною виходять. На сцені світло
мерехтить різними барвами. Напевне, то Амур
бавиться ними...)
1998 рік

Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ – òåïëî ïî÷óòò³â
(êîðîòêèé àâòîá³îãðàô³÷íèé íàðèñ)
«Юрій Тарасенко – головний режисер Житомирського академічного обласного театру ляльок.
Людина, яка своєю творчістю дарує радість всім,
хто його оточує; людина, яка створила понад 60
вистав, людина, яка упродовж 33 років пише вірші
та пісні, драматичні твори для дітей, майструє
ляльки (серед них відомі персонажі Ксенчик, Дракончик Коша, Грицько Теревенько тощо). Юрій був
неодноразовим лауреатом Міжнародного фестивалю «Подільська лялька», брав участь у фестивалях у містах Вінниця, Рівне, Чернігів, Черкаси,

58

Молодечно (Білорусія), Волгоград (Росія), Катовіце (Польща)...» – так пишуть про мене в засобах масової інформації. При спілкуванні з новим
журналістом зажди виникає новий спогад. Головне, розмова завжди йде про театр.
Сцена – це покликання.
Ще в дитячому садку я зіграв свою першу роль
Комара у п’єсі «Муха-Цокотуха». Потім навчався
творчості в естрадному театрі мініатюр, був учасником новорічних вистав театрального гуртка для
дітей. А в школі завжди розважав однокласників
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усілякими жартами, був душею компанії. Я щедро
дарував позитивні емоції друзям та знайомим, і
мені це подобалось.
Пам’ятаю, що в ті шкільні роки потрібно було
навчатися і працювати, але не було такого новорічного вечора або будь-якої іншої святкової події,
які б проходили без мене. Тоді й зрозумів, що не
можу жити без сцени і публіки. Мріяв бути естрадним актором. Але при вступі до Харківського
інституту мистецтв у 1984 році, мій друг запропонував опанувати лялькарство. Це рідкісний вид
мистецтва, в якому потрібно мати здібності актора, художника, музиканта – бути творчою людиною. Саме театр ляльок, на мій погляд, був єдиним місцем, де за допомогою ляльок можна було
створити свій світ.
І хоча я хотів бути схожим на Чарлі Чапліна,
Аркадія Райкіна, Юрія Нікуліна (особливо мені
імпонував Аркадій Райкін, який змінював образи,
виступав у масках; він був легендою для мене),
мистецтво живопису і скульптури, яке на очах оживало, полонило мене своєю різнобарвною перспективою.
Мій Житомир.
Житомир – старовинне, прекрасне місто. Коли
приїхав сюди у липні, відразу ж відчув симпатію
до цього міста. Тут був потрібен головний режисер у театрі ляльок. Я зателефонував, і мене взяли
в театр. Отак з 1989 року працюю головним режи-
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сером театру ляльок, надійно осівши в Житомирі.
У скрутні часи також мав свій невеличкий приватний театр мініатюр. Це був виїзний театр. Я
приїздив до дитячих садків та шкіл з виставою
«Секрети актора». Демонстрував, як легко можна
створити різні ляльки вдома і грати для рідних вистави.
При постановці вистави я намагався по-новому подивитися на старі речі. Режисер – це автор
вистави. Також використовував обрядовість, будував вистави на спеціальних системах ляльок, намагався передати все, що лежить у моєму серці .
Мої вистави переглянуло багато глядачів різного
віку. Це і святково-розважальна вистава «Незвичний концерт», і повчальна вистава, яку ми створили разом з Марією Пономаренко «Операція «Ситуація», і дуже славна вистава для сімейного перегляду «Леся та Ведмідь».
Все це – веселі гарні вистави, в яких помітно
перетинається світло сценічного спілкування з теплом почуття глядачів.
Сподіваюся, що мій твір «Леся та Ведмідь»,
який і досі має схвальні відгуки у глядачів, а втілений у 1998 року на сцені Житомирського академічного обласного театру ляльок, спонукатиме Вас
до світла взаємних почуттів.
Зі щирою повагою до читачів журналу
«Світло спілкування»
Юрій Тарасенко

Редакція журналу «Світло спілкування» сердечно вітає пана Юрія
з першим серйозним Ювілеєм!
Щиро зичимо нашому шановному автору здоров’я,
затишку, миру і нових творчих набутків.
З роси й води Вам, дорогий Ювіляре!
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Æèòòñâ³ ïàçëè
Від самого
ранку настрій у
Михайлика був
зіпсований. Дрібниця, здавалося б,
його настрій зіпсувала: мама
сказала, що вони
сьогодні підуть по
крамницях. А це
означає, що цілий
день шкереберть
полетів, адже немає нуднішого заняття, ніж ходити
за покупками з мамою. Якби ще з татом... Михайлик важко зітхнув від цієї думки. З татом вони їздили
лише на море і тоді він частіше спілкувався із комп’ютером, ніж із сином.
Першою крамницею на їхнього шляху була книгарня. Мама підійшла до продавця із списком книжок і робочих зошитів, потрібних Михайлику в
школу, а він розглядав полицю із різноманітними
іграми. У нього вже було багато складених картин
із пазлів, але й не зникало бажання їх складати, тому
що мама завжди йому допомагала, і це було весело. Він зупинився біля однієї картинки і невідривно
споглядав її довгий час. Мама вже купила все по
списку і декілька разів окликнула його, але він її не
почув, завмерши біля полиці.
– Ти хочеш ці пазли? – мама підійшла ближче,
здогадавшись про бажання сина.
– Хочу, – тихо, але твердо відповів Михайлик.
– А ти сам їх складатимеш? – засумнівалася
мати.
– Буду, – так само тихо, не відриваючи погляду
від картинки, мовив син.
– Добре, тоді беремо, – нарешті погодилась
вона.
Потім було ще багато крамниць з одягом і взуттям, але Михайлик стійко приміряв шапки і куртки,
чобітки і кросівки, погоджувався з маминим вибором, хоча вона щораз перепитувала, чи йому подобається та чи інша річ. Михайлик був напрочуд
серйозним і коротко відповідав, що йому все подо-
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бається. Він думав лише про те, щоб якнайшвидше повернутися додому і розкласти картинку з
пазлами на татковому столі. Він уже бачив, як детальку за деталькою складає таємничі пазли. «Як
же зрадіє татко, коли побачить цю картинку у себе
на столі!» – Михайлик аж підстрибнув від задоволення. Мама в той час приміряла йому светр і вирішила, що саме він викликав у сина радісні емоцій.
Вона й собі посміхнулася, оглядаючи свою дитину.
Він був дуже гарненьким у синьо-блакитному
светрі, який личив до його великих блакитних очей.
Світле волосся кучерявилося і їй було шкода коротко його підстригати. Рожеві щічки були пухкенькими і прикрашалися грайливими ямочками, коли
син весело посміхався.
«Справжнє янголятко!» – подумала вона.
Син і справді сьогодні був дуже чемним.
– Здається, все купили, – важко зітхнула мама,
все ж дуже задоволена покупками.
– Вже йдемо додому? – нетерпляче запитав
Михайлик.
– Ти, напевно, втомився, – мама погладила його
по голові.
– Трошки, – Михайлик сором’язливо зняв мамину руку зі свого плеча.
– Ну, то їдемо додому, – вирішила матуся.
І вони, обвішані пакунками, попрямували на
стоянку, де була припаркована машина.
Поки мама складала пакети в багажник, Михайлик, міцно тримаючи гру з пазлами, спостерігав за метушнею на тротуарі. Ось гурт дітей висипав із крамниці і з веселим гомоном побіг наздоганяти маршрутку. А ось дідусь, спираючись на
палицю, шкандибав, намагаючись обійти широку
молодицю, яка тримала в руках великі пакети і загороджувала діду прохід. Мабуть, він їй щось сказав, бо вона так енергійно закружляла зі своїми
пакетами, що створила ще більшу перешкоду... Вся
ця метушня лише додавала хлопцю радості до його
піднесеного настрою. Сердечко весело калаталося, а думки випереджували одна одну, намагаючись відтворити картину всіх подій, які він собі придумав.
—————————
*Сельний крин – символ чистоти (крин – лілія).
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Нарешті вони були вдома. Михайлик швиденько помив руки, допоміг мамі розібрати пакунки,
пообідав, не вередуючи і не перебираючи харчами. Мама мовчки поглядала на сина.
«Дорослішає...» – усміхнулася про себе.
Коли син розклав пазли на столі чоловіка, вона
хотіла зробити йому зауваження, щоб грався в іншому місті, але стрималась і лише тихенько причинила двері в кімнату.
Михайлик знав, що татко мав прийти через дві
години і тому дуже поспішав. Але насправді це
виявилося набагато складніше, ніж він очікував. До
того ж раніше йому допомагала мама, а тепер він
пообіцяв, що буде складати сам. Стрілки годинника безтурботно стрибали з крапочки на крапочку,
впевнено просуваючись вперед, а в хлопця вони
викликали все більший страх, що він нічого не встигає. Ось-ось прийде тато, а в нього і половини картинки не зібрано. А йому так хотілося, щоб татко
нарешті побачив, який він уже дорослий і самостійний.
Татко у Михайлика був «комп’ютерним
генієм» – так називав його дідусь. Він завжди був
зайнятим, ніколи не грався з Михайликом, тому
що він «маленький і вередливий» – говорила бабуся, а «таткові потрібно багато працювати» –
додавала мама. Тепер Михайлик навчається в першому класі, вміє читати, писати, рахувати.
«Я вже не маленький!» – запевняв сам себе
хлопчик.
«Але, як таткові довести це?» – часто роздумував він. І коли побачив картинку в книгарні, його
очі засвітилися, а в голові промайнула думка, що
саме ця робота, яку він виконає самостійно, доведе батькові, що він уже не маленький.
Дві години сплинули непомітно, а робота все
ще була незакінчена. Михайлик уже чув, як прийшов тато і розмовляє з мамою, потім голоси їхні
притихли.
«Мабуть, тато обідає» – здогадався хлопчик і
продовжував складати. Але пазли не слухалися,
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перекручувалися і, здавалося, навмисно ховалися
кольори. Михайлик безпорадно розглядав свою
незавершену роботу і сльози зрадницьки наповнили блакитні очі. Деякі краплини почали вже котитися рожевими щічками, які палахкотіли від напруги. Хлопчик підхопив їх генде на підборідді і сердито стиснув у кулачках. Він не почув, як двері
відчинилися і в дверному отворі застигли батьки,
розчулено споглядаючи за своїм сином. Мама
щось прошепотіла чоловікові на вухо. Він обережно підійшов до столу, намагаючись не налякати
сина. Михайлик почув кроки і розгублено підвів
вологі очі догори. Його погляд зустрівся з поглядом батька. І в ту саму мить хлопчина відчув, як
липкий страх, що сковував його досі, швидко викотився з тіла і зник у темному кутку кімнати. Батько широко посміхався до нього і простягнув руки,
щоб обняти сина.
– Я не встиг... – Михайлик майже пошепки почав виправдовуватися.
Але батько міцно притулив його до себе і він
потонув в його теплих і надійних обіймах. Йому
вже нічого не потрібно було пояснювати, адже
тато в нього такий розумний, він усе сам зрозумів.
За декілька хвилин вони вже вдвох працювали над пазлами, розмовляли і сміялися, будували
плани на найближчі вихідні. Міцна таткова рука
швидко находила потрібні пазли, передавала синові і вони час від часу торкалися руками. І цей
непомітний дотик додавав впевненості і сину, і
батькові, що вони потрібні один одному. Батьківську турботу і любов сина об’єднало одне єдине
слово – сім’я.
Мама теж принишкла, притулившись до дверей. Її обличчя сяяло посмішкою і невимовною
гордістю за своїх любих чоловіків. Нарешті вона
піймала радісний погляд чоловіка, сповнений любові і вдячності. Очима вона тим самим відповіла йому і відійшла від дверей, щоб залишити їх
наодинці...
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Відчуваєш, що нас нема?
Що з тобою ми навіть не тіні?
Не забілить нас снігом зима,
не засипле нас лист осінній.
Розумієш, що нас нема?
Навіть попелу не зосталось.
Ти наврочила все сама –
небуття всього більш боялась.
Тільки це не нещастя, ні!
Це – дурниці, що нас немає!
Просто ми живемо уві сні
і ніхто цього не помічає.

19.04.1995 р.

***
Радів би сонця теплій паляниці
і проводжав би мрійливо лелеку.
Та не до того... Думка мов живиця,
що ти – далеко.
Сумує осінь, байдуже німіє,
на землю листя падає сльозою.
Та не печалюсь я, бо думка гріє,
що ти – зі мною.

Я втікаю від твого ранку
і цураюся ночі твоєї,
я цілую колючу троянду,
щоб забути ніжну лілею.
Губи – в кров, ну хіба ж розумно
болем пам’ять весь час убивати
і ставати тверезодумним,
припинати себе й ламати.
Ти, немов апельсин з морозу...
І безсилі мої зітхання.
Ти приємно тепла для зору,
а на дотик – холодний камінь.

15.03.2002 р.

1989 р.

***

***
Жінку осінню я обдарую.
До жінки зимової пригорнусь.
Жінку весняную зацілую.
А літній жінці щиро вклонюсь.

10.09.2009 р.

***
Ми ніколи не будемо разом,
ми не здіймемось вітрокрилим
і безтямно п’янким екстазом
до небес, розриваючи тіло.
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Чи знаєш?
Як тебе люблю?
Так тихомрійно і несміло.
Думки-стежки тобі стелю.
Стираю, що було, на біло.
Згораю... В попелище – тіло...
Чи знаєш?
Як тебе люблю?..
Чи знаєш?
Як тебе боюсь?
І притамовую бажання.
І в передсонні я божусь,
що все минеться на світанні

Ë³òåðàòóðíà
ñòîð³íêà

Ñâ³òëî

ñï³ëêóâàííÿ

Â. Á³ëîáðîâåöü

і запитається востаннє:
Чи знаєш?
Як тебе боюсь?..

торкаючись байдуже,
чомусь пломеніє –
обнадійливо гріє.

Чи знаєш?
Як без тебе я?
Немов спустошена оселя,
немов забутеє ім’я,
мов крапля, зсушена в пустелі...
Мов погляд, втуплений у стелю...
Чи знаєш?
Як без тебе я?..

Дивно...
Тому й бентежно...

26.12.2008 р.

***
Увійди до мене опівночі
через вікно на сьомому небі,
тільки не потопчи
порцелянових слоників,
що стоятимуть на підлозі,
адже ми уявлятимемо себе
в Індії або в Африці.
Чи все ж таки в Індії?
Чи таки в Африці?
Краще замість слоників
я поставлю ворожі армії
олов’яних солдатиків,
і ми уявлятимемо себе
на війні –
солдатики позбавляють вагань,
вони – конкретні...
Тільки не потопчи солдатиків.

13.03.2002 р.

***
...«Вертайсь росою».
(В. Шкляр «Чорний ворон»)

Вертайсь росою, моя доле,
духмяном терпким степотрав’я,
вертайсь у впите кров’ю поле,
де смерть і сіяв і шукав я.
Вертайсь росою, моя доле,
скропи цю землю неживую,
заворожи, щоби ніколи
ніхто не ґвалтував святую.
Вертайсь росою, моя доле,
умий потомленії очі,
загой той гнів, що в серці коле,
і покидать його не хоче.
Вертайсь росою, моя доле,
вертайсь у грімну Україну
без стогону, журби і болю,
без сліз і гіркоти полину.
24.08.2010 р.

29.04.2002 р.

***
Дивно:
від доземних кутиків твоїх уст
обличчя не стає схожим
на маску театральну –
трагічно-печальну.
Дивно:
у твоїх очах пливуть хмаринки,
що завбачливо приховують дно,
і ці очі-озера грайливі –
непрозоро-цнотливі.
Дивно:
Холодний шовк твоїх рук,

***
Вогонь ніяк не догорав,
гарчав, бешкетував, дражнився,
сичав, звивався, мов удав,
і розпанахано іскрився.
Палив метеликів, комах,
обсмажував цнотливе листя,
лютуючи, наводив жах
на горизонти колосисті.
Траву криваво цілував,
нищівно плазував землею...
Вогонь ніяк не догорав –
надсадно мстив... за Прометея.

24.03.2012 р.
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***

Тишею лишено
лоскітний усміх,
скришено крихти
ранкових книшів,
млоститься липень,
примружує листя,
жевріють пахощі
ягідних снів,
зойкнула сойка –
чи так, чи навіяло
жовто-зеленою
тінню кущів,
рінню сріблястою
небо відбилося
і розчинилося
в мандрах вітрів.

Стирають написи з паперу,
стирають на піску малюнки,
і промінь весняний зітре
зимових вікон візерунки.
Зітруться з пам’яті слова –
лихі, нікчемні і порожні,
зітруть вітри чи змиє дощ
пил незворушний подорожній.
Безповоротно все щезає –
такий закон у вічнім крузі,
та, Господи, молю, благаю
не забирай так рано друзів.
Все коли-небудь проминає,
примножуючи наші рани,
все ж, Господи, тебе прохаю –
не забирай близьких так рано.

8.04.2012 р.

7.12.2014 р.

***

***

Граційно вигиналися мости,
гепардово випружуючи спини,
та жаль, що не могли вони плисти
з коханою, яка не знала впину
і мчала, ніби пам’ять, ніби вічність,
і знала – все дарма, мине усе,
і сподівань незграбна астрофічність
тільки луну беззвучну донесе...
Стреміла річка, носячи данину
у ненаситне море з давніх пір,
і лиш мости напружували спини,
приречено стримлячи межи гір.

4.12.2016 р.

***
Стрибали пальці-чортенята,
зі струн викрешуючи мрії,
і розривалася соната,
немов пробуджена стихія.
Бриніла музика у небі,
тремтіло тремоло у тілі...
і знову марилось про тебе,
і айстри снилися змарнілі.

6.06.2017 р.
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Як же смерть чиясь «вставляє роги»,
нагадавши марноту марнот,
нагадавши, що усі дороги
вимощені на один ісход.
Смерть чиясь висушує нам очі,
кроплячи носовички слізьми,
і шепоче нам про сни пророчі
(і таки щось згадуємо ми).
Смерть чиясь напружує нестерпно
і дає поміркувати змогу,
а як ви самі колись помрете –
ваша смерть комусь «направить роги»?

7.12.2014 р.

Àíãåë
Не шукайте мене,
я не поряд, не поруч, не близько,
і не високо, і не низько,
і не «холодно-тепло», й не «гаряче»...
Лиш якщо небезпека,
я сідаю на праве плече.
А якщо не встигаю,
якщо не вберіг, не картайте,
не ганьбіте мене,
хоч і клята образа пече...
Так буває – не зміг я
чиєсь полишити плече.

12.12.2014 р.
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Ìîëîõ
Монголо-дикий,
в ерзянських постолах –
Молох великий,
великий Молох.
Ізжер неситий
голодних і кволих –
Молох великий,
великий Молох.
Не зна загиблих
в пекельних колах –
Молох великий,
великий Молох.
Він ще живий,
ще бере на сполох –
Молох великий,
російський Молох.

22.11.2008 р.

Àíòèäåïðåñàíò
«Застрелись», – шептало листя.
«Отруїсь», – дзюрчав ручай.
«Краще ти візьми й заріжся,
будеш геть, як самурай, –
це сказав дурний зайчисько,
вистрибнувши на пеньок,
і додав: – а хоч, повісся,
дам тобі я мотузок.
Знаєш, як це романтично,
наваливши у трико,
хилитатися ритмічно,
ніби маятник Фуко!»
1997 р.

Âåñíà
Ну ось, прийшла весна!
Стою і вже не мерзну,
є пляшечка вина,
в кишені коржик черствий.
Ну ось, прийшла весна!
І хочеться сміятись,
Напитись, як свиня,
В калюжі повалятись.

ñï³ëêóâàííÿ
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Ну ось, прийшла весна!
Зігрілися синички.
Перекурить чи що…
Пацан, дай запальничку.

1980 р.

Ðèöàð-óí³òàç
Він марив боями,
він мріяв про герць,
у ньому жило
героїчних сто серць.
Ось клич пролунав
І підняв він забрало…
На нього щось сіло –
І нагло насрало.

17.03. 2001 р.

***
Струмочок наплакав річку,
а річка наплакала море.
Та море до того байдуже –
не знає, що створене з горя,
не знає море солоне,
що сльози гіркії лились,
щоб «парус білів самотній»
і… москалі топились.

18.03.2002 р.

***
Рідна ненько Україно,
вже терпіть немає сили!
Де той батько, що від нього
ти придурків наплодила!
1995 р.

À-Ë²ÒÀ-ÑÎÍ (ë)
Глумливо зникло в закапелках пам’ятливості
ляпотіння лихої зливи, що колола обличчя льодом
блакитних краплин, які линули до глевкої землі і
прибивали пил задумливого філософа шляху, ліпили листя до лав, заперечували ласку тепла і дратували холодним лоскотом долоні, звисали бурульками сталактитів і зростали аналогічними бурульками сталагмітів, збуджували галасливими лунами ліниву зелень втомленого поля, весело розлітались плескаючи об асфальт… Здуріла злива, звищались краплини… Але насилу, – зникло ляпотіння краплин в закапелках землі.
17.03.2001 р.
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À-Ë²ÒÀ-ÑÎÍ (í)
Зморені неспочинком коні сновигали осінніми нивами, непомітно пірнали в нетрі ночі, тинялися вранішніми туманами, несподівано народжувалися із радісно запроміненого сонцевого лона,
нівечили спокійну розміреність дня, нуртували
надвечірню передзоряно-місячну лінь; непідко-

Â. Á³ëîáðîâåöü

вані, нестриножені, розпинаючи ніздрі, копитнили
стерню, снували безіменними стежинами, чорними тінями неслися на фоні небесної сині, змінювали до невпізнанності ландшафт – зрівнювали
вершини та піднімали низини; кпинили над земляною неміччю, панували на ойкумені… І, нарешті, – зморені коні знову пірнали в нетрі ночі.
7.05.2001 р.

Білобровець Володимир Володимирович
Народився 23 квітня 1962 р. у родині вчителів, м. Житомир.
1979 року закінчив середню школу № 20 м. Житомира.
Потім було навчання на філологічному факультеті Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка (1979–1983 рр.), а пізніше – в аспірантурі при кафедрі світової літератури ЖДПІ
ім. І. Франка зі спеціальності теорія літератури (1994–1997 рр.).
Трудову біографію розпочав вихователем гуртожитку, служив у радянській армії, викладав українську мову і літературу в СПТУ, вчителював у школі.
Із 1991 року працює в ЖДПІ ім. І. Франка. Нині – викладач кафедри українського літературознавства та компаративістики ННІФЖ ЖДУ ім. Івана Франка.
Володимир Білобровець – знаний науковець, педагог та громадський діяч. Він є автором багатьох
поетичних, публіцистичних та наукових публікацій, літературним редактором, упорядником, учасником журі мовних, літературних, мистецьких конкурсів і фестивалів. 1998 року видав збірку віршів
«Окрушини смутку». Має численні відзнаки за науково-педагогічну, концертну діяльність та активну громадянську позицію. У 2010 році отримав звання лауреата літературно-мистецької премії імені
Лесі Українки Житомирського обласного відділення Українського фонду культури.
В. Білобровець – організатор та ведучий літературно-мистецьких і культурно-розважальних заходів, неодноразово брав участь у зйомках телевізійних програм, а також його голос як ведучого та
читця знайомий слухачам передач обласного радіо.
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Â. Äàöþê

Âàñèëü ÄÀÖÞÊ
Êàçüþøêà î Âàëîäüþøêå
В краюшке соседненьком жил-был себе Валодьюшка. Растушки махонькой – три вершка от
горшка, да умишка дробненькага. Носил Валодьюшко погонушки. Сначала со звёздушками так
себе, а потом и покрупнее стал. И случилась вдруг
в краюшке пересраюшка. Захотел тамошный народьюшко волюшки, хлебушка и зрелющов разных не токмо маразматьюшков цековских созерцати. И посчастливилось вдруг Валодьюшке со
штазьюшков да сразу в князьюшки. Пришлось,
правда, для острастки несколько изб вверх тормашками пересраюти. Со людьми, канешно. Зауважали сильно Валодьюшку гражданушки государствишка, реальный пацан, дескать. И стал он
правити. Кто жопушку взасос – тот дружбанушко, а кто рыло воротит – того на нары чалиться.
А народьюшке что – лишь бы два гранённых свечера, да один сутреца на похмелушко. И вся демократьюшка.
Правил Валодюшко, правил и захотелось ему
кровушки. Да так хлебануть, чтобы мир ахнул.
И направил он зенки свои на Крымушко, дескать
исконно наше. Несознательные Немцовы со друзья возражать стали, дескать, землица то татарска, им Богом данная. «Херня, – г’рит царьюшко Валодьюшко, – коль наши предки замочили
народьюшко ентот в сортире кадато, значит землица эта наша исконно. А татары пусть катятся
себе куда хотят. Как мы царь Валодьюшко решили, так и будет». Узнали об ентом в странах
дальних, узялися усовещить царя Валодьюшку.
«Не смей Крымушку хавать, – урезониват резуна сестрица Ангелушка, – не токмо казлиной
станешь, но и уродом-кровопийцем в историю
влипнешь». «Я на это болт забил, – отвечат государь Валодьюшко, – мне каво нибудь зарезать,
что Виктор Фьёдрычу с Печерских возвышенностей с голым задом сбежать». А братцы Обамушка, Олландушец со Кемеронцем с другой
стороны зашли. Дескать, там на небесах не поймут. «Для небесов у меня Кириллушко есть. Коль
придёться несколько тысчонцов братьюшковхристиан для острастки других замочить, он
меня отмолит».

И захапал
В а л од ь ю ш ко
Крымушко, пузу
набил, кровушка
по рылу текёть.
Взглянул на себя
в зеркальцу и возрадовался. Дескать, теперича я
не хуже чем
Иванушко Уродец, что Казань
грозно вырезал и тем заслажал исторически, да
и Петька, тот что Великий среди сволочи, в аду
от зависти жёлчью изошёл, не гаваря уже за Лярвище Второе. И это ещё не всё, я больше могу.
Поизпукались сестрица Ангелушка со братцами
и ударили Валодьюшку по карману рублём, который и так деревьяно-осиновым был. На убыль
пошла финансушка государствишка Валодьюшкина, уж народцу то два гранённых свечера не
светит, а токмо один, да и сутреца разве что глоточек. Ему бы остановиться, да Валодьюшке под
жопу лизаную коленом. Куда там! Ещё пуще продолжат лаптём киселя хлебать с телепараш вонючих народец то ейный. Дескать, ради славы
перебьёмся и на одном гранённом, а если Валодьюшко попросит то и от утреньего глоточка откажемся.
Тем временем асударь ихний в раж вошёл и
послал свою сволочь Донбасушку с Лугашечкой на грудь принять. Дабы морду соблюсти,
кость обглоданную жительцам тамошним подбросил. Дескать, это всё бандеровцы. Кадато с
Ермолушкой ходили Кавказ дрожать, недавно
чеченцов в сортире мочили, которые не захотели с нами в братских объятьях жить. Да и полячишек, что поднялись против наших дедов-прадедов, как будто бы за свободу под рукой Костюшки Тадеуша, мочил и резал, резал и мочил
совсем не Алесандра Васильич Суворов, а эти
бандеровцы. На Дальний Восток добрались,
Алясушку, Порт-Артуришко завоевали, Владимир-Суздальское княжество в 521 раз увеличи-
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ли путём историческага слажания штабелями
вырезанных соседей и всё им мало этим правосекторцам. Теперь вона узялися нашу исконно
Тамбовску губернию к своей западенщине при-

Â. Äàöþê

шпандерить. Поентому хлебайте валенками киселец из телепараш своих и защищайте наш совместный русский рейх. Не пустим бандеровцов на исконную Тамбовщину!

Дацюк Василь Лаврентійович
Член Національної спілки письменників України з 1994 року. Автор книжок гумору «Заява до
суду», «Невдала любов», «Мовчи, глуха», лірики «Банальная история», книжок для дітей «Киця-ледащиця», «Добрий Єнот», дитячих книг «Нечема і хвалько», «Пригоди діда Фе та кота Ю». Окремими
виданнями вийшли поеми «Біль», «Пекліада» і «Блазенія». Має поетичні та прозові переклади з
польської, болгарської і білоруської мов. Твори Василя Дацюка перекладалися білоруською мовою.
Переможець всеукраїнських літературних конкурсів «Автора! Автора!» (1988 р.) і «Байка 2001»,
член редакційної ради альманаху «Весела січ», лауреат Всеукраїнського конкурсу гумору та сатири
«Вишневі усмішки 2006». Лауреат обласної літературної премії імені Василя Земляка (2010 р.). Був
членом Національної спілки журналістів України.
Брав активну участь у становленні незалежної України на початку дев’яностих років минулого
століття. Депутат Житомирської обласної Ради І та ІІ скликань, депутат Романівської районної Ради
трьох скликань. Був головою Романівської районної організації УРП «Собор».
На виборах до Верховної Ради України у 1994 році набрав найбільшу кількість голосів виборців у
себе в окрузі.
Радіоаматор із 40-річним стажем.
Одружений. Має двоє дітей та п’ятеро онуків.
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Ï. Êóõàð÷óê

Ïåòðî ÊÓÕÀÐ×ÓÊ
Îñ³íí³ ðîçäóìè
Невже це сонечко зійшло і раптово заховалось
за Ваші полохливі хмари? Невже Вас природа на
все життя одразу обвінчала із розлукою – мукою
іти попід руки по життю?
– Як холодно і самотньо іти по життю одній і
уже до сліз наговоритись з тишею, – промовляла
Осінь.
Ці полохливі хмари, як стіна, не дають Вам
почути голос Весни. Одне лиш її слово, – і Ви
кружляєте листям, Ваше сонечко, неначе дощ,
підступає, і Вам уже подобається говорити з тишею. І Ви просите її хоча б уві сні поговорити з
Вами, поговорити з Вами уві сні. І тоді всі листочки Осені закружляють, і на край світу полетите Ви
з Весною.
А вітер, вільний вітер, сміявся – воля, відкинь,
Осене, свою мрію, закрий своє серце від усяких
зустрічей із весняним сонечком, і тоді будеш
вільною, Осене. Вільність дарує нам свободу почуттів.
Весна, підслухавши шепіт вітру, тихо подумала: яке одноманітне життя і як утомливо нудно із
такою свободою. Вільність – це не відсутність почуттів, і Осінь ніколи не буде вільною. Вона буде
вільною у виборі своїх дій, але завжди – рабою
ранкових промінчиків сонечка, райдуги теплого
літнього дня, тихого вечірнього заходу. Вона ніколи не буде рабою жалості, вона ніколи не буде докладати зусилля для того, щоб хизуватися. Вона буде
такою, якою вона є.
Осінь любить говорити з тишею... Вона шукає
вогонь в очах Весни, просить згадати її хоч раз уві
сні…
Невже сніг її шляхи замете?
А дивна Осінь про своє – просить її хоча б
уві сні поговорити з нею, політати з нею хоча б
уві сні...
Лиш вільний вітер засівав Осені й Весні, – намагаєтесь зламати стіну, що віддаляє одне від одного. Зламавши стіну, станьте одним цілим, водночас не втрачаючи осінню мрійливість і весняну
обнадійливість. Нехай споконвічний парадокс всесвіту: коли дві пори року стають одним цілим і

при цьому залишаються осінь –
осінню, весна –
весною, – надасть можливість зберегти
вільність й цілісність, залишаючись в той же час
єдиними зі своїми літами й зимами.
***
Людина – дивне сотворіння – мріє, сподівається, малює райдугу в житті. Дивно створений цей
світ: одним приносить сонечко в руках, іншим –
тернистий шлях випробування. Що краще, – ніхто
не знає, мудрість життя напевне визначається не
прожитими роками, а прожитими випробуваннями. Стати воїном світла прагнуть всі, а стають
одиниці. Дати слово і його стримати – теж справа не із легких. Побороти в собі непереборне –
вчинки великих людей. Як добре, що Бог посилає на цей світ нерозгаданий впевнених і сильних людей. Але в природі, та і в житті, завжди
йдуть поруч сильне і слабке, далекоглядне і короткозоре, правдиве і фальшиве. І чомусь не завжди цар пригоди лев, полює на ослаблену звірину, а люди подають руки слабшому, допомагають пізнати дивосвіт короткозорому, прощати
неправдиве і навчати правдивого.
Дивно створений цей світ, – і рухає ним що і
хто, ніхто не знає. Не завжди слабкість долі приводить до втрат і навпаки. Хто ми у цьому світі –
невже це все витвір самоти, що так звіряче накидається на наші душі?
Можливо, час так і випробовує нас, допоки ми
не навчимося розуміти, що не в тому річ, що ми
чекаємо від життя, скаржимося на труднощі, непорозуміння, а в тому, з якими життєвими роздумами ми прийдемо до нього?
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***
Нехай Ваш дощ передасть світ, в якому Ви
живете, нехай і буде нелегкий цей шлях, буде тягнути на дно біль і смуток, але ми живемо і не
знаємо, що таке день, ми живемо і не знаємо, що
таке ніч…
Проте Вам так хочеться літати, вже покоси літа
поскладали у стіжки, Ви крокуєте сміло на зустріч
зимі, яка сміється Вам в очі.
То що ж таке Осінь? У всіх піснях Вас оспівують, як вірну подругу розлуки, жалю, смутку. Чогось такого, що ніколи не дарує людям радість, і
лише вона одна на переправі між берегами кохання і розлуки. Лише я, я – її величність Зима, вибілюю чужії думи душі, лише я, я породжую потічки
заснулого струмка, який неначе рученятами обіймає шлях до кохання і який, впадаючи в ріку, долає
всі перепони на своєму новонародженому весняному шляху. Так пихато промовляла Зима, протягуючи свої обійми Осені…
Я розумію Вас, Осене, – Вам усе боронить: і
пожовкле листя, і зачахлі трави, і прощальні ключі
журавлині, і все, і все... І як добре Вас розуміє
Весна, яка вчить літати, Літечко, яке дарує можливість зустріти ніжне, вересове бабине літо. Осінь
не знає, чому по світу блукає зневірена душа, чужої
кривди засіяне зерно зійшло в її очах, свідомість
розфарбовує у чорні і білі роки. Себе ховає за буденність праці, відганяє політ у дивосвіт. Вона дивиться минулорічними очима в сьогоднішнє життя, болем пам’яті дивиться прямо в серце живе.
Нехай день, звитий із пісень і мрій, можливо,
колись долетить, всім її бідам на зло. Ви знаєте,
Зимо, як важко одній по землі ходить і до сліз говорити з тишею. Ви її муки сповиваєте мріями, яким
так хочеться літати…
І Вам Зимо, не зрозуміти, що сталось… Всім
бідам на зло, вона буде літати, можливо й не з Вами.
Осінь так сильно цього хоче, щоб вона літала, що
вона обов’язково буде літати. Осінній дощик поцілує її уста, листочок зеленого чаю постукає у віконечко, вона знайде себе в польоті і з надією на двох
крилах пізнає дивосвіт!!!
Зима із заздрістю подумала, яка дивна Осінь,
смішна, не хоче бачити, що її весь час чекають
обійми логіки і осуд чужих пліток. Яка щаслива
Осінь – вона не з крижаного, скрипучого морозу,
дарує нам зелений сон дитинства, будить на світанку літати, вінчає самотність, де б вона не була на
цьому світі з пролісками віри і кохання.
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***
Невже це марево поплутало? Сіра буденність
каже: тиша – це так прекрасно! Лише для
мрійників-романтиків! Ну, а решта дій по життю
повинна мати зміст, все має вимірюватись логікою
і досвідом минулого, лише тоді досягнеш успіху,
самореалізуєшся, і для оточуючих будеш щасливим, якщо не будеш мати ілюзорної миттєвості
тиші. – Ця тиша не має права на життя, – продовжує сіра буденність, – усі кроки і дії повинні бути
зомбовані, прораховані до дрібниць і піддатись
алгоритму аналізу – ні злету, ні жалю – лише
запрограмовані дії.
Чому ж ти, серце, не питаєш у душі згоди?
Чому зачаровуєшся тишею, яка нікого не питає,
вітається проситься в наші обійми, заколихує
мрійливі думи, об’єднує самотність долі. Чому невідомість шматує твою душу, неначе звірина лиже
солоні думи, а ти, вітре, бавишся неначе з осіннім
листочком?
Весь час чому? Весь час бачити Весняні очі.
Це так спопеляюче прекрасно, ніжно до крику!!!
Осені нема з Весною, на літо старша Весна іде,
вона має мудрість минулого, має досвід минулого,
має волю відмовити собі і Осені. Тиша немає нічого,
крім бажання побачити лише на мить, а ліпше –
почути стриманий голос, стривожений минулим,
теперішнім і майбутнім, і летіти за сині хмари, летіти за поля, а ліси золотаві нехай шепотом там далеко зустрічають, ховають від злих чужих думок,
від злих чужих пліток.
Чому ж ти, буденносте, не відпускаєш? Чому в
намисто нанизуєш спомин тих щасливих днів, коли
не думали ні про що, коли були разом у ті миттєвості щастя? Ні, Осінь вірить, що буде поруч.
Осінь собою, собою обманута. Що в цьому не
є природного? Невже душа її знеболена, дощем
осіннім вмита, шукає шлях пережити неможливе і
веде її в обійми Весни!
Люди кажуть, мудрі книги пишуть – то є біохімія, то є галюциноген, то є слабкість романтиків,
то є і то є…
Осінь запитує: – Люди, книги, невже є терези
людського життя, невже є терези розуміння тиші,
щоб виміряти самотність долі, самотність ночі,
самотність Осені, яка так проситься у ваші обійми,
Весно?!
Перед Осінню завжди вибір: жити з сірою буденністю, ховати себе у роботі, ховати себе від себе,
ховати себе від людей? Питає Осінь, питає у тиші,
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питає у Весни, невже кохати – тишу то є зло? Біль,
так, але він лише Осені. Вона заховає його далекодалеко від вовчої сірої буденності, адже вона така
безборонна, лише пустивши малесенький росток
до неземного, привітавшись із сонечком, із ранковою росою, осінніми стомленими листочками, своїм
першим бабиним літом, – як прагматизм і зміст
накидається звідусіль на її несмілі кроки у житті.
Але Осінь так хочете – жити і творити разом з
тишею Весни, і ніяка доля не зможе розлучити
Осінь від вас, Весно! Це так прекрасно – мати
крила, це так прекрасно – злітати в небо, це так
прекрасно – мати надію, це так прекрасно – чекати таємничу тишу, Весно!
Ніщо не проходить повз нас, все проходить
крізь нас, не дайте ваше щастя віднести кудись
далеко-далеко.
Не вірте нікому про мудрість життєвого досвіду. Як правило, ті, хто дає поради, сам їх найбільше потребує…
Осінь любить тишу чекання, вітає і щоранку
зустрічає, наперекір всьому досвіду минулого, всій
твоїй логіці, сіра буденносте.
Чому ми зачаровуємося піснями, віршами,
квітами, картинами, їх же створили романтикимрійники, які так люблять ілюзорну миттєвість
тиші. – Де ж ваша логіка? – питає Осінь сірої буденності. Чому люблять створене мрійниками, але
так зневажають самих мрійників?
Ви ж сама мудрість, сіра буденносте, що ж
ви будете робити без нас мрійників, яких так легко
приєднати і осудити за шаблонами маргіналів, і
лише, коли нас уже не буде на білому світі, розповідати, які то були мужні, сильні люди, що і вам не
корились до останнього подиху свого життя.
І не марево поплутало, а тиша Весни ранково
завітала, і душа Осені поєднала серцеві надії в
єдине майбутнє сподівання…
І навіщо Осені ці світи споконвічні без ілюзорної миттєвості? Попитає вона у тиші…
***
Ніщо так не спопеляє, як невідомість. Як проходять Весняні дні? Амбразура тиші доконує, і кінця
і краю її немає. Під вікном Осінь заколихує листочки яблуні, які так міцно тримаються за життя.
Вони, мабуть, як і Осінь, зустріли і повірили, що
Зима не розпочнеться.
А сьогодні подаровано такий гарний день закоханим і незакоханим. Сонячний, з легеньким вітер-
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цем, кружлянням мокрого листя по душевних ранах споминів. Жовто-зелений вітер пливе по струнах серця, він вів Осінь на зупинку надій. І час, як
птах, пролітає мимо, і її час, як обвуглені очі Весни,
їх забути, їх забути ніяк неможливо, вони дивляться прямо Осені в очі.
Ні поговорити, ні побачити, чого не дарує Осені
день і ніч. Вся надія на вітер, якого ніхто не примусить поєднувати і роз’єднувати малинові муки надії.
Лиш один він на світі листоноша, який передає полохливе відлуння надії.
Хіба не природно дарувати тепло і ласку, яка
закладена в самій природі? Чого ж Осінь боїться
наблизитись до когось? Невже я Осінь, я користуюся споконвічно самотністю, дозволю користуватися й самотності мною?
– Нехай так думає Осінь, – шептала Зима
Весні, вона іще не знає, що я вже насилаю білі сни
розлуки, морозність дня і ночі, лише тобі, Весно
віддам в обійми їх несміливі кроки. Лише ти, Весно, зрозумієш їхню тугу і печаль.
А сьогодні спомин про Вас подарував мені до
болю знайоме і печальне…
***
Сьогодні по-справжньому осінній дощовий ранок, який так міцно тримає Осінь в обіймах сподівання лише на мить зустріти Весну, лише на мить
зігрітись її поглядом, а потім довго-довго пити, пити
небачений людьми щем!
Над нею нехай ангели пролітають і відганяють
усе хворе, все зле і недобре, а сонечко дарує теплоту очей близьких людей, Весно!
Важко зрозуміти те, що забирає в Осені все і
одразу, і днями, і вечорами, і ночами спопеляє нестерпним бажанням зустрічати Весну, лише на
дощовий ранок остання надія. Лише він дарує сподівання на випадковість, лише він розуміє, лише він
вітається, лише він не зраджує їй у тиші.
Хоча сьогодні дощовий вітер, моросить на серцеві рани перекисом водню, дезінфікує мрійливі
спомини минуло, і вона дорікає собі за те, що ненароком, можливо, словом, ні, мабуть, своїми дощами заподіяла вперше біль тобі, Весно.
Вибачте, Весно, не стрималася, мабуть, така
природа Осені, що не розуміє логіки вашої, мабуть,
Осінь не вдатна збагнути багатогранність весняної симфонії життя.
Хіба можна переступити межу по відношенні
до Весни, ні. Осінь сама себе обмаює, Осінь лише
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надіється, що і її обман, можливо, колись зрозуміє
Весна. Осінь просто щаслива надією свого обману, вона не хоче бути забутою. Осінь лише проситься в обійми.
Осінь весь час запитує себе, куди з весняною
тишею подітися, вона не хоче розуміти, що Вам,
Весно, вона не подобається, що спалює себе у тобі,
кричить її душа, як білі птахи, – просить свою рану
заховати від Вас, Весно. Вона ніколи не боїться
дивитись у Ваші очі, тонути в їх стривоженій глибині, лише у них знаходить спочин блукаюча душа
Осені.
Невже дощі змиють, люди затопчуть подорожню мрію Осені, і немає ніякого розуміння, що Вам,
Весно, це все ні до чого.
Весна просить забути день, просить заховати
себе за буденністю життя, просить знайти логіку у
несмілих кроках, говорить, що їй нічого не потрібно
від холодної дощової Осені життя.
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Як можна утопити в собі самого себе? Питає
Осінь себе? Стати маргіналом свого життя. Невже
це і мудрість нашого життя? Ваші прохання, Весно,
нездійсненні у мені, можливо, й у вас, не знаю…
Весно, Ви є моєму житті, Вас зустріти випало
щастя мені. Ви не хороните мене, Ви просто робите мене іншим. Іншим для людей, але таким рідним
для дощового ранку. Коли Вас немає, все стає таким буденним, наче бракує усмішки у радості. Ви
надихаєте мене творити, світити, палати для майбутнього. Я готова терпіти будь-який фізичний біль,
мій душевний біль, як бомба сповільненої дії, яка в
будь-який момент може вибухнути. Але ні Ви, ні я
не в силах щось вдіяти…
Адже він – це частина Вас, Весно, це сама
Осінь. Це Ваш спалах, Весно, моє осіннє життя.
І хотілося б, що Осінь взяла Весну за руку, і
дощ не припинявся, показуючи безмежною кількістю
своїх краплинок безкінечність стежинок надій…
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Народився автор 2 липня 1962 року в с. Студениця Коростишівського району Житомирської області. Перший фах – учителя хімії і біології – отримав у Житомирському державному педагогічному
інституті ім. І. Франка в 1984 р. Життєвого і професійного досвіду набував, працюючи на посадах
вчителя, керівника освітнього закладу, управлінця. Закінчивши 2003 року Національну Академію
державного управління при Президентові України, здобув кваліфікацію магістра державного управління, а 2009 року став кандидатом наук з державного управління.
Опублікував близько 50-ти наукових праць, ініціював створення та виступив засновником кількох
громадських організацій.
Одружений, має трьох синів.
Під псевдонімом Ладо Орій опублікував збірки «Роздуми», «Несказане» і «Мова душі». Нинішнього року видав збірки «Коло» і «Проліски» під своїм іменем.
На думку письменника Степна Процюка, у збірці «Коло» відбито живу душу людини, із її метаннями і страхами, самотністю та намаганням подолати свою богопокинутість… Людина у цих прозопоезіях мріє про відродження серця, ще скованого догмами і скорботою. Часто ці замальовки прекрасні
своєю тугою та відвертістю.
Петро Кухарчук має низку нагород за літературну діяльність. Зокрема, він лауреат II Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Лесі Мартовича I ступеня номінація «ПРОЗА. ДОБІРКИ» (2016 р.),
отримав диплом за III місце за книгу «Несказане» на фестивалі «Книгофест» у м. Жовква (2016 р.),
має диплом III ступеня у номінації переможця «Уроку прози» зі званням «Доктор» на Всеукраїнському літературно-мистецькому святі «Просто на Покрову» м. Коростень (2016 р.) та диплом щорічного
обласного «Краща книга року» у номінації «Поезія року» за поетичну збірку «Несказане» м. Житомир
(2016 р.). Нинішнього року став лауреатом III Всеукраїнського літературного конкурсу ім. Леся Мартовича, диплом III ступеня номінація «ПРОЗА. ДОБІРКИ», отримав диплом за участь у першому
Всеукраїнському поетичному стартапі «Дотиком душі» (м. Чернігів) та посів I місце за книгу «Коло»
на фестивалі «КнигоФест» у м. Жовква.
Друкувався: Журнал «ЛЮБЛЮ+СЛОВО ФіLEO+LogoS», Житомир, 2013; «Антологія сучасної літератури» Хмельницький, 2015. Альманахи: «Вінтаж», Хмельницький, 2013; «Сила почуттів» Хмельницький, 2015, «Магія кохання» Хмельницький, 2016, «Мовою серця» Івано-Франківськ, 2016. На
Мистецькому веб-порталі «Жінка – Українка» 2016.
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Ñåðã³é ÊÎÁÈË²ÍÑÜÊÈÉ
Êóðÿ÷³ ÿéöÿ
З а в ід ув ач
гастроентерологічного відділення великої міської лікарні дрібними кроками
поспішав за високи м ох ай но
одягненим і рішучим на вигляд чоловіком, намагаючись зазирнути йому в очі, щоб отримати від нього
якусь обіцянку.
– Євгене Захаровичу! Дорогий, Євгене Захаровичу, все буде гаразд, ви не повинні хвилюватися за батька, за умови його перебування. Догляд
буде на самому високому рівні. Нехай дідусь, тобто ваш дуже поважний батько, відпочине днів з
десять, а ми проведемо йому відповідне найкраще лікування. Все буде гаразд, Євгене Захаровичу. Ви будете задоволені, – улесливо промовляв
літній чоловік до людини, яка, ймовірно, зовсім не
слухала, про що говорив лікар, а розмірковувала про
якісь свої справи.
Вже на вулиці молодий чоловік рішуче повернувся до заклопотаного на вигляд і з вимушеною
посмішкою лікаря й, поклавши руку на його плече,
виразно сказав:
– Так, лікарю, я все зрозумів і повторюватися
немає ніякого сенсу. Особисту винагороду ви отримаєте за результатами лікування. Із тими, хто
буде опікуватися батьком, я розрахуюся без вашої
участі. А свою обіцянку: подарувати якусь побутову техніку та замінити пару дверей і вікон у палатах – я виконаю. Ось і все. Бувайте здорові,
лікарю.
– Так, так, дуже вдячний вам, Євгене Захаровичу, дуже дякую. Там, де батько лежить, палата
для двох, але він буде там перебувати один, як годиться. Все буде гаразд, дорогий Євгене Захаровичу, – стишеним голосом промовляв завідувач
відділенням, потискуючи сильну руку молодого
чоловіка.
За якусь мить він повернувся і рішуче пішов до
великого чорного автомобіля, що стояв поряд

відділення. Вже біля автомобіля чоловік озирнувся і, посміхаючись, легенько помахав рукою до
жіночих усміхнених облич, які стояли біля вікон у
палатах. Завідувач відділенням намагався вгледіти своїх співробітників, але за чисто вимитими
вікнами вже нікого не було і йому залишалося лише
також помахати рукою услід зникаючому автомобілю. Вже під час «тихої години» завідувач
відділенням запросив до себе в кабінет черговий
персонал відділення. Середнього віку чоловік,
скроні якого крадькома почали прикрашати не поодинокі білі волосини, зняв з голови медичного ковпака, витер спітніле чоло і, важко зітхнувши, почав
повільно говорити:
– Дівчата! Ми з вами вже не перший рік працюємо, а добре працювати ми вміємо, можемо,
знаємо як і повинні зробити так, щоб жодних зауважень від пацієнта, який лежить у моїй шостій
палаті, не виникло навіть у думках. Ви вже не перший раз бачили і… знаєте поважного сина – Євгена Захаровича, сина нашого пацієнта, який вже
дещо зробив для нашого відділення, а зараз пообіцяв запакувати нас побутовою технікою та поміняти декілька вікон і дверей. Ну, ось і все. Сподіваюся, що ви мене зрозуміли.
– О! Це вже діло. Нехай би ще покриття на
підлогу подарував. Грошей там кури не клюють, –
зірвалося з вуст сестри-господарки відділення,
після чого присутні почали перешіптуватися між
собою.
– Іване Петровичу, не хвилюйтеся. Все
буде гаразд. Я проведу відповідну роботу, а черговий персонал прошу потроїти увагу до цього
суб’єкта, тобто дідуся, виявляти йому всіляку пошану. Зрозуміло? – виразно промовила старша
медсестра відділення, що відразу викликало лише
схвальні кивки головою присутніх медсестер та
санітарок великого гастроентерологічного
відділення.
Ще тепле осіннє сонце і жовтіюче листя кликало хворих лікарні на вулицю. Дідусь виглянув через вікно, про щось подумав, а потім махнув рукою та, взувши домашні туфлі і натягнувши на плечі
піджак, вийшов на вулицю й відразу знайшов
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спільну розмову із однолітками-хворими, які також вийшли на прогулянку і подихати свіжим повітрям. Через деякий час дідусь повернувся до
своєї палати і здивовано зупинився на порозі. Охайно застелене білосніжною білизною ліжко прямо
сяяло в осінніх променях сонця. Біля ліжка лежав
чистенький приліжковий килимок, на якому стояли
новенькі лікарняні капці. На бильцях ліжка висіли
два рушники: для ніг та обличчя. У палаті на
підвіконнику стояв радіодинамік, звідки тихо лунала музика. Новий лікарняний халат та піжама охайно висіли на спинці другого високого стільця.
Дідусь, щоб пересвідчитися, що потрапив до своєї
палати, вийшов в коридор відділення, а потім задоволено посміхнувся й, рішуче вступивши до палати, зачинив за собою двері.
Інтенсивне лікування давало свої результати і
вже через три дні дідусь майже зовсім не відчував болю у животі і навіть натякнув завідувачу
відділенням про можливість бути виписаним, на
що отримав категоричну застережну відмову. Несподівано в кінці тижня перебування в лікарні
дідусь був вкрай здивований і не міг приховати
свого задоволення і радості, коли до палати зайшла
з кошиком в руках його дружина. Вони щиро поцілувалися і бабуся втомлено сіла на стілець й прискіпливо почала оглядати палату.
– Ого! Та я бачу, що ти тут у пошані. Це за які
такі заслуги. Щось під ребра почало колоти? – з
цікавістю дивлячись на свого дідуся, промовила
бабуся й лукаво посміхнулася.
– Ну, ти ж розумієш. Шану й повагу заслужив
мій вік та важка праця на колгоспних полях, як ветеран.
– Еге ж. А ну пройдись по палатах та подивися, у кого ще є така повага. Це, я так розумію, повага до Женьки, а… до таких як ми з тобою ніякої
поваги і шани вже давно немає. А нехай йому грець!
Я тобі тут дечого домашнього привезла, мабуть,
скучив за своїми харчами.
– Ну, що ти, стара, мене добре годують. Ось,
коли невістка онуків прислала, принесла також, то
відразу і холодильника, маленького правда, а поставили. І лікують дуже добре.
– Звичайно, – бабуся засміялася і додала: –
Потім, коли будеш їхати з Женькою до нашого села,
то запитаєш: скільки він «бабла» потратив на…
твою шану і повагу. Ось тут, у хустинці, я привезла
з десяток свіженьких курячих яєць, то скажи дівчатам, щоб помили, бо я вже зовсім не встигала на
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«маршрутку». Людей «набилося» багато, але слава Богу, всі ціленькі.
– А як там вдома, в селі. Як наш?
– А як «наш»? Не висихає через день, як і усі
майже чоловіки. Хіба не знаєш, як зараз село живе.
Незабаром усі станемо кріпаками.
Жінка похилого віку замовкла, замислено подивилася на чоловіка, ніжно погладила рідке сиве
волосся на голові свого чоловіка, витерла непрохані сльози і тихо сказала:
– Дідусю! Молодим вже не станеш. Закінчуй
ремонтуватися і їдь додому. Мені дуже важко самій
по-господарству і… сумно без тебе.
Старі люди ніжно притулилися один до одного
та міцно обнялися.
Вже ввечері, коли чергова медсестра прийшла
до дідуся, щоб забрати крапельницю, дідусь подякував, а потім про щось подумав і додав:
– Дочко! Тут до мене моя баба приїздила і сказала, щоб помили яйця. Скажи там, кому потрібно,
щоб зайшла до мене.
Медсестра не стримала здивування на рум’яному обличчі і швидко вийшла із палати. Через
півгодини до палати зайшла санітарка середніх
років з підкладним судном, кухлем теплої води,
милом і рушником. Вона пильно подивилися
на спокійного дідуся, а потім рішучим голосом
сказала:
– Знімайте штани і готовтеся до процедури.
Дідусь здивовано подивився на впевнений і
рішучий вигляд жінки, але не знайшов слів для
спілкування і повільно почав виконувати її розпорядження. Коли спітніла санітарка виконала розпорядження чергової медсестри і вийшла із палати,
дідусь швидко одягнув штани та накрившись з головою ковдрою, відразу заснув міцним і спокійним
сном.
Перед закінченням зміни наступного дня до
палати, вже в домашній одежі, несподівано заглянула старша медсестра відділення й вимогливо
запитала:
– Дідусю! У нас усе гаразд? Ніяких проблем?
– Ні, ні. Дуже дякую. Але… нехай би помили
яйця, а… Я вже один раз просив, а…
– Гаразд, дідусю! Зараз дам відповідне розпорядження, – не вислухавши пояснення дідуся, з нотками невдоволення рішуче сказала
старша медсестра і миттєво здиміла, залишивши розгубленого дідуся.
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Коли молода санітарка виконувала розпорядження старшої медсестри, дідусь швидко одягнув
штани і, ніяковіючи, запитав у молодої жінки:
– Скажи мені, голубко, будь-ласка: для чого оце
вже два дні підряд роблять мені... ну оце все, що
ти зараз зробила.
– Дідусю! Точно сказати не можу, але коли
я працювала до декрету в урології, то… таке
робили, як правило, перед операцією. Можливо, на завтра вас готують до операції, – повільно, але з голосом впевненої людини, котра
знає свою справу, промовила санітарка і повільно вийшла із палати.
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Дід не міг заснути до самого ранку. «Хм! Ну і
синок. Бачиш, що утнув. Вирішив мене каструвати. За що? Я вже років п’ять як у гречку кинув
стрибати, а він… Ох, Женька, Женька. Неначе не
мужчина», – розмірковував про себе дідусь, збираючи до валізи свої речі.
Коли на вулиці ледве почало сіріти, дідусь швидко залишив відділення лікарні.
Завідувач відділенням зайшов до палати дідуся на ранковий обхід, але в палаті нікого не було.
Лікарняні речі були охайно складені на стільці.
Лише у хустинці в шухляді тумбочки залишилися
лежати не помиті курячі яйця.
Квітень, 2017 р.
м. Житомир.

Сергій Володимирович Кобилінський
Народився у мальовничому краї Полісся, що на Житомирщині та усе своє свідоме життя за
покликом душі присвятив найгуманнішій професії – лікаря. Фельдшер сільського медпункту,
головний лікар дільничної лікарні, головний лікар району, начальник управління охорони здоров’я м. Житомира, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласне бюро СМЕ –
такий трудовий шлях на ниві охорони здоров’я.
Отримав почесні звання: «Відмінник охорони здоров’я Радянського Союзу», «Заслужений
лікар України». Член національної спілки журналістів України.
Автор збірок оповідань: «Про тебе і про нас», «Зустрічі проси у долі», «Пам’ятаю смак
твоїх губ», «Холодно влітку без тебе», «Важко тебе не чекати», «Гріх перед тобою» та багатьох публікацій в газетах області. У збірках оповідань – життєвих бувальщин – автор незмінно
свідомо торкається струн людських відносин, намагається нагадати та повернути думки і
помисли людей до чистих моральних стосунків.
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1.
Друг Андрій завалився до нас пізніше на хвилин тридцять, він постійно запізнювався, хоча завжди запевняв, що пунктуальність з нього так і пре.
Мій, Валєра («Валєра, Валєра», – знаю, про що ви
зараз подумали, вимкніть цю пісню зі свого мозку
негайно!), вже встигнув викурити косяк і тепер блаженно споглядав, як я смажу гриби з овочами.
У вікна війнув фарами мінівен сусіда Картера і
Валєра, замість того, щоб привітати Андрія, який
тільки-тільки зайшов у двері, заявив на всю хату:
– О, приїхав нарешті! Де він тільки шастає допізна? Бачили його робочу машину – мінівен
«Форд»? Точно, возить у багажнику трупи!
– Не наговорюй на нього! – відразу застрягнув
у розмову Андрій. – Картер – найлюб’язніший чолов’яга у світі! Ось я зіткнувся з ним щойно, коли
він із машини виходив, так Картер першим зі мною
привітався, поручкався. Посміхається, товариський такий!
– Ось-ось, це й насторожує! – розпашів Валєра. – Та він же справжнісінький маніяк! Добренький такий, допомогу завжди тобі пропонує. А сам
– одинак, жінку свою вже, мабуть, убив і з’їв, пропадає десь цілими днями, а на дозвіллі, якщо в нього
воно є, сідає на раритетний «Харлі Девідсон» і їде
кудись.
– Це ти йому заздриш, бо в самого стара автівка й орендована хата, – засміявся Андрій і
повів носом у бік моїх грибів.
– Я погодилася б з тобою, Андрію, що це лише
порожні розмови, проте Картер дійсно якийсь дивний. Він моторошний, незважаючи на всю його дружелюбність. Так і гляди, прийде до тебе вночі з
тесаком… – вставила я свої п’ять центів.
– До біса сусіда! Андрію, ти приніс? – голосом
повелителя запитав Валєра.
– Приніс! – Андрій непомітним рухом фокусника дістав пакетик із травою.
– І як твій лікар ще не здогадався, що насправді
в тебе немає депресії? – поцікавилася, посипаючи
страву сумішшю спецій.
– Мені здається, що він сам із депресії не вилазить, – задоволено засміявся Андрій.
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Два роки тому
нерозлучні друзі –
Валєра з Андрієм,
приїхали з України до Канади по
робочій візі працювати на деревообробний комбінат. Їх об’єднувало спільне бажання побачити
світ, заробити
грошей і добре проводити дозвілля. Обоє були неодруженими, мали по двадцять сім років, і ні про що
не переживали, хіба що – де б це взяти відмінної
конопельки для куріння. На диво, в Канаді ця проблема вирішувалася елементарно – ідеш до лікаря, жалієшся на глибоку і непереборну депресію, і
лікар виписує тобі рецепт для купівлі у відповідному магазині марихуани, яка, як відомо, відмінно
розслабляє і веселить. Куди тим антидепресантам
у пігулках і братися!
Потім Валєра згадав про мене, свою вірну подружку Лялю (взагалі-то мене звати Лілія, проте
батьки і друзі люблять називати мене Лялею), і запросив до Канади як свою наречену. Звісно, я не тішу
себе ілюзіями й не надіюся, що Валєра всі ці два
роки жив цнотливо і мріяв про те, як ми знову зустрінемося. Він, як і Андрій – люблять жіночу увагу і,
вочевидь, мали з десяток приємних знайомств.
Я просто намагаюся не думати про це, коли на
мобільник Валєри приходять якісь підозрілі повідомлення і він аж розквітає, коли читає їх. Усетаки саме я, не якась там канадка, живе з ним в
одному домі в статусі нареченої. Та й, якщо по
правді, я – далеко не взірцева дівчинка.
– Читали останні новини? – сказав Андрій, роблячи затяжку і видихаючи дим у широко відчинене
вікно.
– Про жінок із резервацій нейтівів? Про це – багато шуму. Точно не відомо, скільки їх зникло. Кажуть,
протягом останніх років кудись дівалися жінки з резервацій у кількох провінціях, у тому числі й нашій.
Деяких із нейтівок потім знаходили мертвими, проте
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поліція не поспішала розслідувати ці злочини. Ну, самі
знаєте – резервації індіанців, пардон, тобто нейтівів,
вони ще себе люблять називати First Nation, – це
окрема держава зі своїми законами. Справа набула
гласності, коли втрутилася організація із захисту прав
жінок, яка забила на сполох: стільки вбивств, це точно
орудує маніяк! – продовжив Валєра, який після другого косяка зробився дуже балакучим.
– Може, самі нейтіви й вбивали своїх жінок. А
що? Знали, що їм за це нічого не буде. Набридла,
задовбала – і вбив. Може, це в них – звична справа! Нейтіви взагалі не відрізняються високими
моральними нормами. Зазвичай вони ледачі, ніде
не навчаються, живуть на соціальних допомогах і
пиячать до чортиків, – розбалакував Андрій.
– Я з тобою не погоджуюся! Може, й справді
серед нейтівів багато таких, як ти описав, проте є
й працьовиті! – не змогла змовчати моя правдолюбна натура. – Ось я працюю продавцем у магазині, так у ньому нічні прибиральники – саме нейтіви. Там є головний, сивий такий чоловік, він завжди усміхнений, і молоді нейтіви, хлопці та дівчата.
– Ну ось бач, замість того, щоб вчитися, робити
кар’єру, вони – клінери в магазині! – наполягав Андрій.
– Можна подумати, тобі твоя вища освіта дала
змогу зробити кар’єру! – засміялася я.
Андрій був юристом, а Валєра – тренером у
спортивній школі, обоє майже нічого не заробляли,
їздили трамваєм, жили з батьками і тому втекли з
України, коли з’явилася така можливість. У Канаді їхні професії теж не обіцяли високих заробітків,
бо кому треба ті іммігрантські дипломи вкупі зі
скупим знанням англійської мови?
Після куріння напав жахливий голод і ми втрьох
за кілька хвилин з’їли все, що я так довго готувала
на сковорідці. Далі в хід пішли цукерки – на щастя,
після Хеловіну їх залишилося багато, діти не прийшли до нашої хати колядувати, бо Валєра орендував перший поверх і вхід був не з вулиці, а зі двору.
За вікном геть стемніло. Ми випалили рештки
з пакетика з марихуаною і нам закортіло пригод. Я
бачила в розширених зіницях Валєри, як там танцюють чортики і показують свої роздвоєні, як у змії,
язички. Він схопив мене, міцно, не соромлячись
друга, поцілував, і сказав:
– Ходімо, заглянемо, що в багажнику мінівена
Картера!
У мене разом із Андрієм відвиснули щелепи,
проте ми відразу сказали:
– Давай!
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Надворі було прохолодно. Вдарили заморозки і
мої чорнобривці, які я з ностальгією посадила під
вікном, нині засохли і стирчали, як почвари. Автомобіль Картера стояв тутечки, бо нас, сусідів, не
розмежовував паркан, а лише смуга вічнозеленого
газону. Мінівен білів, як ноги непорочної діви.
Андрій покрутив носом і рішуче стиснув у руці
ліхтарик. Ми наблизилися до автомобіля й Андрій
почав світити у заднє скло мінівена. Не було нічого видно. На ґанку Картера загорілося світло і ми
злякано присіли.
– Не бійтеся, це автоматичний ліхтар, він реагує на рух і тому світиться, в нас же теж такий! –
сказав Валєра.
– Ходімо звідси, все одно нічого не побачимо, –
розчаровано сказав Андрій і зі злості потягнув
уверх дверцята багажника.
І він раптом відкрився! Багажник і справді був
величезним, туди можна було покласти оленя.
Андрій поковзав світлом ліхтарика, проте всередині багажник, крім взірцевої чистоти, ніби його
годину тому помили, нічим не вразив.
– Біжімо до хати! – на Валєру напав страх, ми
раптом усі одночасно піймали слухову галюцинацію у вигляді поліцейської сирени.
Легенько ляснули дверцятами багажника, він
слухняно зачинився і ми перекотилися під двері
свого будинку. Потім довго відхекувалися і пили
гарячий чай, безжалісно поїдаючи рештки хеловінських ласощів.
2.
Наступного дня ввечері в наші двері постукав
Картер. Ми з Валєрою перезирнулися і відчули, як
по спині повзають мокрі і холодні полози.
– Привіт, друже, як справи? Вибач, що турбую
тебе! – привітався Картер і показав свої красиві
білосніжні зуби.
– Хеллоу, – відповів Валєра, ламаючи язик.
– Така справа: я зимувати планую в Мексиці,
тому теплий одяг мені не потрібен. Хочеш, подарую тобі? У мене є кілька хороших курток. І в нас
обох, здається, однаковий розмір одягу.
– Окей, окей! – Валєра взявся довго і скорботно дякувати, я бачила, як парує його спітніла шия.
Проте Картер не помітив нашу вчорашню пригоду
і не збирався нас здавати в поліцію.
Після обміну люб’язностями Валєра побіг за
Картером у його дім і повернувся звідти з оберемком курток. Ми взялися їх розбирати: це був прак-
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тичний робочий одяг: дощовик, парка, коротка тепла куртка.
– Картер ще пожартував, що, на жаль, нічого
не має в подарунок для тебе, – сказав Валєра.
– Дійсно, кумедно. Картер і справді – чудовий
дядько. А ми його підозрювали! – мовила я.
– Картер, думаю, працює землеміром або ще
на якихось роботах, пов’язаних із сільським господарством. Ось на зиму і їде до Мексики. Що йому
тут роботи, коли все снігом замете! – додав мій
наречений і приміряв першу куртку. Вона пасувала
йому так, ніби для нього і шилася.
3.
Наступного четверга в мене був вихідний і я
вирішила поїхати за продуктами. Валєра відсипався після роботи – він працював у нічну зміну, тож я
взяла його стареньку «Тойоту».
Повертаючи на 50 Стріт, раптом запримітила
попереду себе «Форд» Картера. І замість того, щоб
продовжити прямувати до супермаркету, взялася
переслідувати сусіда. Спочатку це було легко – ми
їхали жвавою автодорогою, а потім виїхали за межі
міста і звернули на другорядну дорогу, яка петляла
повз фермерські угіддя. Довелося відстати від
Картера, щоб він мене не помітив. На щастя, в мене
був навігатор, а то б я геть заблукала!
Мінівен Картера перетнув міст через річку,
потім звернув і зупинився на березі, порослому старим змішаним лісом. Мені вдалося непомітно припаркуватися неподалік. Картер вийшов із автомобіля і з насолодою вдихнув чисте холодне повітря.
Навколо була дивна за своєю красою золота осінь,
яка доживала останні дні.
Через кілька хвилин із густини дерев виринула
жіноча фігура. Не струнка, проте гарна, з апетитними формами. На сонці блиснуло гладеньке чорне волосся. Жінка повернула в мій бік обличчя – в
неї були широкі вилиці і плаский ніс. Нейтівка.
Картер замкнув її в обійми. Моє серце жахливо калатало: що мені робити? Дзвонити в поліцію?
Рятувати жінку? Втікати?
Я вся вклякла. І продовжила дивитися німе кіно:
Картер сідає на кам’янистий берег, садовить на
коліна жінку, вони сміються і відверто насолоджуються спілкуванням.
Потім вони пішли до мінівена. У мене знову
відбувся повтор: що робити? Проте мені у відповідь
були лише розхитування «Форда». Через півгодини з нього вийшла жінка, вона поправила волосся і
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побігла знову в свій ліс. Картер теж вийшов із
мінівена і замислено дивився їй услід. Потім поїхав геть.
Я нарешті виповзла зі свого сховку, сіла в «Тойоту» і пошкодувала, що в мене немає знайомого
толкового лікаря, як в Андрія.
4.
«Про що ти собі думала? Геть здуріла? А якби
він був тим маніяком? Та він би тебе вбив на
місці!» – ось так кричав би Валєра, почувши історію, як я вистежувала Картера.
Тому я Валєрі нічого не розповіла. «Чоловікам
узагалі мало що треба розповідати», – це завжди
повторює моя мама, а вона побувала в заміжжі
чотири рази, тому знає, що говорить!
Натомість із головою залізла в Інтернет.
Справді, біля того мальовничого берега річки, де
Картер мав романтичну здибанку, знаходилася
резервація нейтівів під назвою «Боброва річка».
Корінні жителі Канади – вони такі, жити в якійсь
дірці не будуть. Їхні резервації зазвичай – в святих
для них місцях, надзвичайних за своєю природньою
красою. У «Бобровій річці» жінки не зникали. Поки що.
Я запам’ятала номер автомобіля Картера й
вбила його в пошук, проте це мені нічого не дало.
Мінівен був новий і мав кришталево чисте минуле.
У ту ніч я спала погано. За вікнами шумів вітер
і мені здавалося, що навколо будинку ходить Картер зі своєю милою товариською посмішкою і тримає в руках кухонного ножа для нарізання м’яса.
Уранці моя зміна на роботу починалася о
восьмій тридцять. Йдучи магазином до кімнати
працівників, зустрілася з двома нічними прибиральниками – сивим чоловіком і молодим парубком.
Зазвичай на ходу ми вітаємося, цікавимося, як справи, проте цього разу я зупинилася.
Зупинилися і чоловіки. Я посміхнулася настільки широко, наскільки це мені дозволяла українська фізіономія, і запитала, чи часом вони не мешкають у «Бобровій річці».
– Так і є! – підтвердив сивий.
– Чи проводяться у вашому селі виступи для
туристів? – мій язик неохоче повертався, вистругуючи англійські звуки, а мозок панічно намагався
змінити статус мого пасивного словника English на
активний.
Запитання про виступи для туристів було хорошим, бо в багатьох резерваціях це практикувалося як непоганий заробіток. Я жодного разу не була
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на такому шоу, а ось Валєра з Андрієм – так, правда, не в «Бобровій річці», а в «Старій фортеці»,
великій резервації, яка знаходиться досить далеко від нашого міста. Я навіть бачила відео цього
виступу – нейтіви в національних костюмах співали і танцювали навколо триметрового тотема, а
потім збирали в туристів долари.
– Ні, не проводяться, – сивий відразу пригадав
про «Стару фортецю» й порадив мені з’їздити туди.
– Занадто далеко, – театрально зітхнула.
– Хочеш, приїжджай до нас, покажемо, як живемо, – запросив нейтів.
– Звісно, дякую! А коли можна?
– У нас вихідні в середу й суботу. Тримай мою
візитівку. Мене звуть Ахену, а це мій син – Нуто.
Дзвони, коли надумаєшся! – сивий подарував мені
засліплюючу посмішку.
Попрощалася і полетіла, як на крилах. Я маю
врятувати ту нейтівку попри все!
5.
Я вибрала наступну середу. Домовилася з однією моєю колежанкою, що вона мене замінить у
цей день, і зателефонувала Ахену. Він зрадів моєму дзвінку і сказав, що чекатиме на мене о десятій годині ранку. Звісно, у версії для Валєри я в
цей день працювала.
В українській традиції прийнято не приїжджати
в гості з порожніми руками. Чим же здивувати
нейтівів? Звісно, що українськими варениками!
Звечора я наліпила, здається вареників зі сто –
Валєра, який знав про мою нелюбов мастити руки
в тісті, лише із задоволенням спостерігав, як я трохи
невміло вдаряюся у кулінарні подвиги. Потім він
же вареники і протестував – смакували краще, ніж
мали вигляд.
Уранці Валєра після нічної зміни заліг у сплячку, а я сіла в автівку і попрямувала до «Бобрової
річки». У моїй голові лунали переможні дзвони.
Ахену зустрів мене і провів екскурсію резервацією. Виявилося, що він – голова громади!
– Нас тут мешкає 308 – дорослих і дітей. Маємо дитячий садок і початкову школу. Старші діти
їздять навчатися до міста шкільним автобусом, –
розповідав чоловік.
Невеликий магазин із речами першої необхідності, котеджики… Все виглядало не те що старим, а – занедбаним. Я і раніше чула, що канадський уряд усіляко спонсорує резервації, проте нейтіви не турбуються, щоб дотримувати будівлі, до-
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роги в хорошому стані. Розвалиться – нове збудують, навіщо переживати, га?
До Ахену нарікань не було, бо він переживав
за молодь, тягнув її на роботу, показував, як можна заробляти на життя, проте тих більше цікавили наркотики. Прожити, виявляється, можна і на
соціальні виплати.
– У мене є четверо дітей, вони вже дорослі й
живуть окремо. Це від першої дружини, Джекі.
Вона померла два роки тому. Моя нова дружина
Сейєн ще мені дітей не подарувала. А ось і мій
дім. Заходь, ласкаво просимо! – Ахену посміхнувся, життєрадісність з нього аж випромінювала.
– Тсенк ю! – подякувала і зайшла в звичайний
собі одноповерховий котедж. Таких багато в даун
тауні нашого міста: старих і затишних.
Нас вийшла зустрічати жінка, у вікно било сонце, і лише за мить до мене дійшло, що це та сама
коханка мого сусіда. Вона пофарбувала кілька пасем свого волосся у рудий, мабуть, щоб ще більше
вразити Картера своєю красою.
– Це моя друга дружина Сейєн, – сказав
Ахену.
– Дуже приємно! А в мене в сумці є вареники,
традиційна українська страва, – пробелькотіла я.
– Я люблю вареники над усе! Невже ви самі їх
ліпили? – здивувалася нейтівка.
Ми з нею пішли до кухні, щоб розігріти пригощання. У мені боролися протилежні думки: з одного боку, Картер міг бути просто любителем
заміжніх жінок, а з другого – з якої такої радості
він вирушав до Мексики, якщо в нього тут романтичні стосунки? Можливо, він планував убити
Сейєн, а потім тихенько собі втекти Мексику?
Я мала щось зробити. Навіщо ж тоді приїхала
до цієї загалом нецікавої резервації?
– Ти зустрічаєшся з Картером, – сказала я
Сейєн і подивилася прямо в її блискучі карі очі. Вона
випустила з рук тарілку.
– Звідки знаєш? Ти вже розповіла Ахену? –
приголомшено запитала нейтівка і тремтячою рукою провела по волоссю.
– Ні, будь спокійна. Про твого коханця знаю
лише я. Не збираюся читати тобі моралі. Це твоє
діло. Хочу лише попередити – Картер якийсь дивний. Мені здається, що він – серійний вбивця.
– Ти що, жартуєш? Дурниці! – з полегшенням
засміялася жінка і взялася підмітати шматки розтрощеного посуду.
– Ти знаєш, що він збирається у Мексику?
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– Звісно, – хмикнула Сейєн, – разом зі мною. Я
втечу від Ахену і житиму з Картером в маленькому
курортному містечку. В Картера є там власний дім!
– Чим же тобі не вгодив Ахену? – здивувалася.
– Він старий для мене. Набрид геть. Я вийшла
за нього, бо не хотіла жити в одному домі зі своїми
батьками і братами. Моя родина – бідна і нічого
не могла мені дати, – неохоче розповіла жінка.
Поглянула на неї і зрозуміла, що й Картер для
неї – до лампочки. Ця жінка звикла користуватися
чоловіками для власної вигоди. Що ж, Бог їй суддя, чи в кого вона там вірить…
6.
Через кілька днів я, як завжди, заспана і незадоволена, рано-вранці чимчикувала на роботу.
На мене вже чекав Ахену. Він виглядав геть
кепсько і зовсім не посміхався.
– Зникла Сейєн! Можливо, вона тобі щось розповідала, коли ти приїжджала до нас? Куди ж вона
могла дітися! – заволав Ахену замість привітання.
– Може, ваша дружина залишила якусь записку?
Ні, записку вона не залишала. Ну, звісно. Сейєн –
ще та егоїстка, плювати їй на чужі почуття!
Я зітхнула і розповіла Ахену про все, що знала.
І додала, що нині Сейєн, ймовірно, чудово відпочиває на курорті.
– Але вона не взяла жодних речей! Її паспорт
залишився удома! Як же вона могла без нього перетнути кордон? – мало не плакав Ахену.
Мені закортіло зміни місце роботи, проживання
і взагалі, поїхати до родичів в Україну. Раптом Сейєн
розповіла Картеру про те, що я знаю про їхні стосунки? Тоді мені буде непереливки!
– Скажи адресу Картера! – сказав рішуче
Ахену.
Звичайно, я сказала, проте два останні дні про
Картера не було чути. Його мінівен зник, як і він
сам.
Ахену і сам розумів, що діло його пропаще. Він
поїхав до будинку Картера, вибив двері та рився в
кімнатах доти, доки його не забрали поліцейські,
яких викликали сусіди. Не я, звісно.
7.
Того вечора в наші двері рішуче і голосно постукали. І це були не діти, які колядували на Хеловін, а поліцейський. Він хотів поговорити зі мною.
Валєра поглянув на мене зі страхом: «Що ти начворила цього разу?».
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– Зникла дружина голови місцевої резервації.
Мені відомо, що ви гостювали в її родині. Можливо, Сейєн щось вам розповіла? – поцікавився
поліцейський.
Розповіла все, що знала. Поліцейський все записав, а коли прощався, його увагу привернули куртки Картера, які висіли просто в коридорі у вбудованій в стіну шафці.
– Добротні куртки! – похвалив він Валєру.
Мій наречений збліднув і пробурмотів щось
типу: «Мерсі за компліман».
Поліцейський посміхнувся дуже-дуже щиро і зі
словами: «Що це за матеріал?», – промацав тканину найближчої куртки.
– Це йому сусід Картер подарував. Саме той,
який був коханцем зниклої нейтівки, – бовкнула, бо
несила була терпіти наругу над Валєрою, – забирайте на експертизу, не соромтеся!
Поліцейському сподобалася моя відвертість і
він легким порухом згріб усі Картерові куртки, непомітно прихопивши ще й Валєрину.
8.
Ми знову зібралися суботнього вечора і згадували Картера. Ні про нього, ні про Сейєн не з’явилося жодних новин.
– От побачите – повернеться Картер весною,
нібито нічого й не трапилося. Ото буде прикол! –
потішався Андрій.
– Може, й не повернеться! Можливо, він зробив для Сейєн новий паспорт, щоб її чоловік не знайшов! І зараз вони добре проводять час, – сказала я.
– Угу. Це тільки жінки можуть вірити в такі
романтичні дурниці! Ти замислювалася, чому деякі
нейтівки зникали і досі про них не чути нічого? Ось
так Картер запрошував їх у Мексику, а там робив
з ними, що хтів. Може, в рабство продавав! – висунув версію скептичний Валєра.
– Шкода, ми навряд чи дізнаємося правду, –
додав Андрій.
– Давайте покуримо, чи що? – підсумував Валєра.
Але курити мені не хотілося. Ми ж не наркомани якісь! Це в Андрія з Валєрою депресія все ніяк
не минає.
У понеділок уранці побачила Ахену і його сина
Нуто. Ахену вже не посміхався, як завжди, а його
син був похмурий і зосереджений у собі. Ахену
привітався і запитав, як у мене справи.
– Добре, дякую, – відповіла, не наважуючись
запитати, як ідуть справи в самого Ахену.
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Нейтіву захотілося поговорити. Він щось розповідав, а я розгублено слухала. Почувалася винною перед ним. Мені потрібно було зразу розповісти йому про походеньки Сейєн!
Нарешті Ахену виговорився, ми попрощалися і
я раптом з усього розмаху налетіла на рюкзак!
Виявилося, що це Нуто зняв його з плеча і поставив на підлогу, бо втомився слухати батька. Із зовнішньої кишені рюкзака вивалилися дрібнички –
монети, папірці, ключі, олівець і я, вибачаючись,
взялася їх підбирати. До рук втрапив маленький
саморобний оберіг – ловець снів, він був гарний, і я
якусь секунду розглядала його. Раптом до мене
дійшло, що різнокольорові намистини і пір’я гойдаються не лише на нитках, а й на чорних людських
волосинах. Деякі з них – пофарбовані в руде. Як у
Сейєн…
– Мій син робить хороші ловці снів. Це його хобі.
Колись мій батько його навчив, – з гордістю сказав Ахену. – Сину, подаруй цей оберіг Лялі. Бачиш,
як їй сподобалося!
– Цей ще не готовий. Може, іншим разом, –
Нуто застібнув усі кишеньки рюкзака.
Нейтіви пішли, а я стояла, як під водою. Мені
не вистачало кисню. Ну звісно! Чому ж я раніше
не здогадалася, що не лише мені відомо про стрибки у гречку зрадливої Сейєн? Про це знав і Нуто. І
він убив… Господи!
Я дістала мобільник і лише з третього разу зуміла набрати номер поліції.
9.
– Може, тобі відкрити приватну детективну
агенцію? Ні, я серйозно! Візьмеш мене туди працювати, бо вже геть замучився на тому комбінаті
гарувати! – не вгавав Андрій.
Він у черговий раз перечитував статтю в
місцевій газеті. Син голови резервації зізнався, що
вбив свою мачуху за те, що вона зраджувала його
батьку. На тіло жертви повісив каміння і втопив у
лісовому озері за двадцять кілометрів від резервації. Нишпорки-журналісти навіть рознюхали про
те, що головною зачіпкою виявився ловець снів,
сплетений вбивцею із волосся вбитої жінки. Що
цікаво, Нуто це зробив не з якихось збочених
міркувань, а з цілком практичних. Хлопця мучила
совість за скоєний злочин і він боявся, що до нього
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почне приходити у снах Сейєн. Тому нейтів не додумався ні до чого кращого, ніж відрізати пасмо з
волосся жінки, перш ніж втопити її тіло в озері, а
потім сплести ловець снів. Схоже, образ замученої Сейєн переслідував його і вдень, і вночі, не дарма ж він носив оберіг постійно із собою!
– Але ж це лише одне вбивство. Хто ж забрав
життя в інших нейтівок? Невже теж Нуто? – замислився Валєра.
– Ні, не думаю. Він зовсім молодий хлопець.
Не міг він кататися всією Канадою і шукати по
резерваціях нейтівок для вбивства! – похитала головою.
– А я думаю, що ніякого серійного маніяка
немає. Це самі нейтіви скручують голови своїм
жінкам, а потім плетуть із їхнього волосся ловці
снів. Страшний народ, що сказати! – впевнено
прорік Андрій.
У вікно майнуло світло фар мінівена.
– Картер! – заволали ми в один голос.
Надворі зненацька заблимали різнокольорові
вогники, завили сирени і міневен оточили поліцейські машини. Ми прожогом вистрибнули на поріг,
щоб подивитися на оказію.
Картер вийшов із «Форда» і йому на руках застібнули наручники. Валєра помітив поліцейського,
який приходив до нас у дім, і ми попрямували до
нього.
– Навіщо заарештували Картера? – запитав
Валєра.
– На одній із його курток, які я забрав у вас,
знайшли деенка двох убитих нейтівок із нашої та
сусідньої провінцій, – сказав чоловік.
– А на куртці мого нареченого нічого не знайшли? – встрянула я в розмову.
– Про це нічого не знаю, ні, мабуть, – здвигнув
плечима поліцейський.
– Як же ви виманили Картера з Мексики? –
продовжила я.
– У Мексику він не встигнув полетіти. Їздив у
сусідню провінцію у справах. Ми за ним уже давно
стежили. А ти ще трохи і все б зіпсувала! – палець
поліцейського мало не проштрикнув мені око.
Я пробурмотіла щось типу: «Могли б і спасибі
сказати!» й обійняла Валєру. Сподіваюся, він із
нейтівками ніколи не гуляв.
26.01.2016 р.
Red Deer, Канада.
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Ãàëèíà ÖÅÏÊÎÂÀ
Áóëî ³ çàëèøèëîñü äèâîì
Було і залишилось дивом
Живе зерно в живій ріллі.
Не виростає колос так,
Сам по собі – зори це поле,
Засій його зерном і волею,
І виросте надійний злак.
Ми долю кличемо бідою,
Нехай біда йде за водою.

Ñëàâà Áîæ³é áëàãîäàò³
Кожний ранок сонце сходить.
Грушка добрі груші родить.
І земля родюча теж,
Що посієш, те й збереш.
Чути гарний спів пташиний
Недалеко, у ліщині.
Навіть хмарки без потреби
Не з’являються на небі.
День – на дворі, хліб – у хаті.
Слава Божій благодаті.

Ìîëèòâà çà Óêðà¿íó
В ім’я Отця й Сина
І Святого Духа,
Живи, Україно.
Нікого не слухай.
Душею – ти птаха,
А вільному – воля.
Лети – своїм шляхом,
Твори – свою долю.
Вітри, що волають,
І зливи, і грози
Твої не здолають
Ні крила, ні розум.
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Не бійся розігнути спину,
Переломи в руках хлібину,
Скуштуй з цім хлібом волі смак.
Не знаю кращого за диво –
Живе зерно в живій ріллі.

Õóäîæíèö³
Малюєш дівчину в віночку,
В вінку із квітів польових:
Підкреслюєш дівочу вроду, –
Таку весняно молоду.
В її очах зоріє небо,
Душа відкрита птахам-мріям.
Нехай її весняну долю
Молитви наші бережуть.
Люблю я квіти польовії,
Я теж колись плела віночки
І цілувала рідну землю
За цю божественну красу.

Øàíóéìî áàòüê³âñüêå
На чужині лишаємо
коріння,
тому і не дає нам Бог
прозріння.
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Чужа наука нашим генам
шкодить,
шануймо краще батьківське
насіння.

ß âäà÷åþ – ç ïåðíàòèõ
Я вдачею – з пернатих,
А не із плазунів.
Так хочеться літати
Не тільки уві сні.
Не раз я оком кину
В небесну височінь,
І думкою полину
За птахом в голубінь.

ñï³ëêóâàííÿ
Дух молодечої свободи,
Дух зоряної висоти.
Зірки водили хороводи,
І ясний місяць нам світив.
Хоч перший сніг упав на коси,
І назбиралося боргів,
Не заросли ще верболозом
Моєї долі береги.
Чи то в думках, чи то в розмові
Згадаєш, як воно було:
У серці, повному любові,
Все, що святе, не віджило.

Íåáåçïå÷íà ãðà

На все є Божа Воля,
Вона всіх колиса:
Колись і моя доля –
Піднятись в небеса.

Хто говорив: кохання – рай,
Той помилявся дуже.
Кохання – небезпечна гра,
Повірте, любий друже.

Над рідним дахом
кружляти
вільним птахом.

Летить метелик до вогню,
Йому співає гімни.
Коротка зустріч, як меню,
І наш сміливець гине.

Îé, íà ²âàíà íà Êóïàëà
-1Ой, на Івана на Купала
Плели віночки – кожна свій.
Просили в Бога долю гарну,
Вінки пускали по воді.
Пливуть віночки – перший, другий,
А мій – у хвилях загубивсь.
Ховає річка таємниці
У загадковій глибині….

Ã. Öåïêîâà

Ми – не метелики оті,
Вогонь – нам не загроза.
Але за світло в темноті
Втрачають часто розум,
І віддають за почуття
(Кохання – гра без правил)
Хто – ціле царство, хто – життя,
Як той метелик жвавий.
Мільйон сердець розбитих в крах,
Горять мости і вежі!
Кохання – небезпечна гра:
З вогнем будь обережним.

-2Ховає річка таємниці
У загадковій глибині.
Згадались давні вечорниці,
Купальські ночі і пісні.
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Ë³òåðàòóðíà
ñòîð³íêà

Ñâ³òëî

***
Може, ще раз сонце правди
хоч крізь сон побачу…
Т. Шевченко
Збіжить води й часу багато,
Народ з бідою – сам на сам.
Керує Кривда всім пихата,
А Правда жиє в небесах.
Не два, а п’ять майданів треба,
Щоб знищити царину зла!
Щоб Правда, що жиє на небі,
На землю чистую зійшла.

Ìàëüâè
Про мене теж пісень багато
Луна на рідній на землі.
Яка в селі без мальви хата,
Квітник без мальви на селі?
Тягнусь до неба до високого,
До сонця щиро, залюбки,
Тому і радують так око
Мої веселі пелюстки.

Ðîäèíà
Засвітиться радістю хата,
Коли в ній родина уся.
Дай, Боже, і маму, і тата,
Бабусю і дідуся.
Як затишно в рідній оселі!
Хай сняться малечі вві сні
І мамині очі веселі,
І татові руки міцні.
Для щастя приходить дитина
В омріяний зоряний світ:
Священна ота пуповина,
Що міцно тримає весь рід
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ñï³ëêóâàííÿ

Ã. Öåïêîâà

Дай, Боже, і сіль, і хлібину,
Промовлене слово з добром,
Велику і дружню родину
За батьківським рідним столом.

Òåðåçè
Знак зодіаку – Терези:
Непередбачений, мінливий
Шлях від краплини і сльози
До поглинаючої зливи.
У кожній долі – свій секрет,
Свій журавель, своя синиця,
Падіння - злет, падіння – злет,
І спокій серцю тільки сниться.
Нехай летить все шкереберть!
Падінню й злету – різновиди!
Мить рівноваги – то є смерть.
Ні, краще – рух, як вдих і видих.

Íåìàñ äîðîæ÷î¿
Лунала рідна пісня про калину
В краях далеких, там, на чужині.
І дим гіркий моєї батьківщини
На мить солодким видався мені.
Яка земля – найвищого ґатунку!
Творити, жити, дивувати всіх!
Шукаємо для себе порятунку.
Забули – порятунок в нас самих.
Не раз охоплять душу розпач й туга,
Бо за бідою котиться біда.
Та матір не замінить жінка друга,
Нехай вона найкраща й молода.
В коріннях наших сутності глибинні,
В родинних незапам’ятних зв’язках.
Дорожчої немає за країну,
Даровану нам Богом на віка.

Ë³òåðàòóðíà
ñòîð³íêà

Ñâ³òëî

Ïðèëèíü äî ìåíå,
ð³äíå ñëîâî

Ã. Öåïêîâà

Україно мила, сестро, мати,
Ти ще не стомилась від журби?
Темна хустка і сумне обличчя,
Болем груди стиснуло, звело, –
Всі ці небуденні протиріччя
Зморшками лягають на чоло.

Віщують темні хмари знову
Моїй країні злу біду.
Прилинь до мене, рідне слово,
В тобі я сили віднайду

Встати в повний зріст – важка робота,
І вогню замало – у душі.
Може наша доля – то скорбота?
Поклоніння ідолам чужим?

І стану мужньо на сторожі
Родинних батьківських святинь.
І нас ніхто не переможе,
Не подолає нас. Амінь!

Ïðîêèäàéñÿ,
æèòòñäàéíà ñèëà
Миру і здоров’я побажати
Хочу я собі й своїй добі.

ñï³ëêóâàííÿ

Так було! Так не повинно бути –
Жереб кинуто на терези!
Крізь оману сну пора відчути
Подихи новітньої грози.
Прокидайся, життєдайна сила,
Не дрімай ліниво на зорі,
Не дамо, щоб Україна мила
Кам’яніла в віковій журі.

ЦЕПКОВА Галина Василівна

народилася в селі Вознесенське Золотоніського району Полтавської області.
1947 року сім’я переїхала в місто Коростень Житомирської області, з яким і пов’язала своє життя
майбутня письменниця. Саме тут пройшли її дитячі і шкільні роки. Після закінчення школи у 1964
році пішла працювати на завод «Жовтнева кузня». За сумлінну працю була неодноразово відмічена
Почесними грамотами та медаллю «На честь 100-річчя від дня народження В.І. Леніна».
В цей же час у місцевій газеті «Радянське Полісся» почали з’являтися її вірші.
У 1970 році Галина Василівна Цепкова вступила до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, який закінчила з відзнакою у 1974 році. Працювала вчителькою російської мови та літератури
на Тернопільщині, а з 1978 року – у Коростенській школі-інтернаті. Майже двадцять років віддала
педагогічній справі, має звання «Відмінник народної освіти».
1992 року вийшла перша поетична збірка «Надеюсь. Верую. Люблю», яка привернула до себе
увагу шанувальників поезії м. Коростеня і за межами рідного міста.
За першою збіркою вийшла друга – «Свет доброты» (1994) і третя «Четыре осени года» (1995). У
1997 році Галину Цепкову прийняли до Національної спілки письменників України.
1998 року виходить нова збірка «Знак долі – Терези», яка започаткувала новий етап творчості
авторки – етап входження в лоно рідної мови. Тому і почала її триптихом «Повернення», висловивши
своє розуміння патріотизму, як одного з найвищих вимірів суспільної свідомості людини. У творчому
доробку поетки, крім вище зазначених поетичних книжок, – збірка «Когда уходит лед» (2000), «Дивосад» (2002), «Мы – не расстанемся» (2003), «Стихи из шкатулки» (2007), «Я хочу поведать миру»
(2007), публікації в обласних та республіканських виданнях. Її поетична творчість – це глибокі роздуми про нашу добу, наш час.
Лауреат Міжнародного свята літератури та мистецтва «Лесині джерела» (1994), учасник Другого
фестивалю російської поезії в Україні (2002), учасник Міжнародного Шевченківського літературномистецького свята (2004), делегат надзвичайного Третього з’їзду письменників України (2004). Лауреат премії імені М. Клименка (2013).
За творчу діяльність Галина Василівна Цепкова нагороджена Почесною Грамотою Верховної Ради
України, а також дипломом «Гордість міста».
Живе у м. Коростені.
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Â. Õìåë³âñüêèé

Âàëåð³é ÕÌÅË²ÂÑÜÊÈÉ
ßê ñàìå æèòòÿ...
Прийшла.
І вмить запанував порядок
з гармонією світлих почуттів.
З’явилися розгадки всіх загадок –
немов відлуння голосу віків.
Слова вбираю серцем, як перлини,
І вірші з них творю, мов міражі.
Живуть в мені і ти, і Україна,
комфортно співіснуючи в душі.
І не замінить це уже хто-небудь,
тепер назад немає вороття,
бо усмішка твоя, як сонце небу,
мені потрібна...
Як саме життя!

Áóäå ñâ³òëî...
Немає світла...
В двадцять першім віці!..
Зимова ніч...
Не буде й солов’їв.
Прийдуть вірші,
писатиму при свічці –
електростанції своїй.
Ця влада
неспроможна дати Світло,
та винахідливість
не знає меж:
не буде світла –
значить, будуть діти,
від них світлішає
у світі теж!

Íå äèâóéñÿ
Ні, не іншим стаю.
Не дивуйся.
Досить вже, що дивуються друзі.
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Я на років так...
двадцять вернувся.
Знову вчусь посміхатись...
Сміюся...
І не треба даремно шукати
змін світогляду мого причину.
(Наче гість дивовижного свята).
Сам не знаю, хто зміг влаштувати –
що тебе випадково зустріну.
І що станеться далі – не знаю.
І кому з нас? І як – відгукнеться?
Стане шляхом до спільного раю
чи довіку болітиме в серці?
І не мріяв: щоб все –
і одразу!..
(Ну і як це життя не любити?).
Всім у світі пробачив образи...
І продовжую жити!

Ñüîãîäí³ òðåáà ìàòè ñåðöå
Сьогодні треба мати серце?
Сьогодні треба мати душу?
Життя, замішане на перці,
здається, камінь, –
й той задушить.
Обман і підлість, постріл в спину,
доноси, ненависть і бідність...
Чи збереже в собі людина
і передасть нащадкам гідність?

Ë³òåðàòóðíà
ñòîð³íêà

Ñâ³òëî

Пісні, казки, легенди, думи, –
сьогодні може хтось творити?
Творцям гріха, безладдя, суму, –
чи не спокійніше служити?
Забувши батька, матір, Бога
до неба ідола піднести?
О, де Пророк, хто скаже: годі!
Ми є народ!
Ми люди честі!
Й підійме нас.
І розворушить,
І вистоїть в нерівнім герці...
...Сьогодні треба мати душу!
Сьогодні треба мати серце!

Ñïîâ³äü ãåðîÿ ïåðåä ìàìîþ
Я так перед тобою, Мамо, завинив...
Та все ж вина моя перед тобою світла...
Які тобі сьогодні, Мамо, сняться сни?
Та ні, помовч. Мовчи...
Я щойно-щойно звідти...
Тепер звітую, Мамо, лиш тобі одній...
Я в зірочці... У пам’яті... І у світлині:
у звичнім однострої польовім своїм –
продовжую служити вірно Україні!..

Ïîäàðóíîê äîíüö³
Ну що подарувати тій,
яка сама здобуде все...
яку мені ніхто у світі не замінить?
Часточку себе.
І хай життям і світом пронесе...
Я подарую дочці
прапор України.

ñï³ëêóâàííÿ

Â. Õìåë³âñüêèé

Ìàäîííè Ìàéäàíó
Не для вас влаштовують паради...
Не для вас медалі й ордени...
Та без вас би не змінилась влада...
І не стали б владою... вони.

Вишиванка... джинси... лабутени...
І віночок – замість всіх прикрас.
І дівчатам ніпочім проблеми –
все одно вони найкращі в нас!
Пальцями для гри на форте-п’яно
для метання в зручні камінці
ви бруківку били на Майдані
без реакцій на подряпини й синці.
Не жахаючись вогню і чаду,
з милістю Мадонни на лиці
бутерброди і бульйон на барикади
несли ви для стомлених бійців.
Може й справді ця Європа вас боїться,
та й чого душею тут кривить –
нам режим безвізовий не сниться,
бо найкращі у Європі – ви.
Це від вас натхнення ми беремо,
Може, і тому ця злість Москви?
Як їм жити, знаючи щоденно,
що у них нема таких, як ви?
Вас не купиш доларом зеленим.
Вас не звабиш золотом прикрас...
Вишиванка – джинси – лабутени –
підростає покоління в нас!

Ñîíöå ³ Íåáî
Не «Небо й поле», друзі –
«СОНЦЕ й НЕБО»
Ось в чому справжній прапор України.
І це змінити якнайшвидше треба,
бо лиш тоді здолаємо руїну!
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Íå ïëà÷óòü, í³,
ïëàêó÷³ âåðáè
Стоять собі поміж землею й небом,
як охорона українських гребель.
І не заплачуть, ні, плакучі верби.
Нагадують вони мені про Тебе...
Очам моїм у них завжди потреба...
У кронах цих так затишно і тепло...
І споконвіку в їхніх вітах щебет –
ні дощ не спинить і ні вітер степу...

Â. Õìåë³âñüêèé

Нормально (?!) – по офшорах розпихати
відмиті бакси фірм гнилих своїх?
Як легко на війну усе списати!
Це все негідники придумали, вони...
Майстри брехати, красти й розлучати!!!
Розлук достатньо в світі й без війни!

Ìè ïîâåðòàñìîñü äîäîìó

(Не пересилить перекотинебо
надійний захист золотистих стебел).

Ми різні всі. Ми своєрідні.
І нам не кращий випав час:
і ворог зовнішній, і бідність –
таке ми бачили не раз.

Стоять собі поміж землею й небом,
як охорона українських гребель,
і не заплачуть, ні, плакучі верби,
а нагадають лиш мені про Тебе.

Тріумфували тут чужинці –
що вже нас вирубали «в пень»...
Але уперті українці
вітались щиро: «Добрий день!»

ßê ëåãêî íà â³éíó
óñå ñïèñàòè

Бо привітання для країни –
як не крути, а етикет,
і наше «Слава Україні!»
це вам не «здрасці» чи «привєт»...

Як легко на війну усе списати...
Це все негідники придумали, вони, –
майстри брехати, красти й розлучати...
Розлук достатньо в світі й без війни.

З криниць козацьких пили воду
і закріплялася, як слід,
у генетичний код народу
любов до слова і землі.

Вони майстри ділити й розділяти:
· собі – звання, посади, ордени;
· народу – біль й тривогу в кожну хату.
Це все негідники придумали, вони.

Що нам належить – все повернем,
нам на дорозі вже не стій!
І, очищаючись від скверни,
на шлях повернемося свій.

І скільки можна глум такий терпіти!?.
Будь-хто від сорому б горів –
бо кожен день в нас сиротіють діти
і кожен день в нас плачуть матері...

Цей шлях для нас давно відомий
і світ нам дивиться у віч.
Ми повертаємось додому,
де не було нас сім сторіч.

Нормально (?!) – з окупантом торгувати...
(Для них не пахнуть гроші на крові.)
Нормально (?!) – імпотентно Крим віддати...
Нормально (?!) – у котлах своїх лишати...

Бо привітання для країни –
національний етикет.
І наше «Слава Україні!»
це вам не «здрасцє» чи «привєт»...

Валерій Йосипович Хмелівський родом із Поділля. Дитинство і юність провів у Малому
Остріжку та Уладівці на Вінничині. Проживає в Бердичеві.
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Надсилаю
Вам свої болючі
роздуми, хоча й не
вповні певний
того, що вони стосуються тематики Вашого журналу «Світло
спілкування», але
як кажуть мудрі
люди: ніколи не здолаєш шляху, якщо не ступиш на
нього і не зробиш першого кроку…
Працюючи над циклом історичних романів
«Козацька Русь», мені довелось проштудіювати
велику кількість досліджень, що стосуються
історії нашої Батьківщини, а також прочитати
художні твори багатьох письменників-класиків на
цю тему.
І чим більше я заглиблювався в історію наших
пращурів козацької доби, тим більше мене дивувала історична правда і сумна доля такої величної, а
можна сказати, що й епохальної особистості, вихідця із Житомирської землі, нашого з Вами, пане
головний редакторе, земляка гетьмана Івана Виговського.
Досліджуючи історію становлення та життя
далекоглядного державотворця і полководця, постать гетьмана Івана Виговського почала мене
захоплювати своєю непересічністю, втаємниченим переходом у потойбіччя та невдячністю нащадків.
Отож… Після смерті Богдана Хмельницького
Іван Виговський у 1657 році отримав гетьманську булаву і, щоб врятувати Гетьманщину та запобігти загарбницьким намірам нащадків монголотатар, розірвав із Московією будь-які стосунки.
Більше того, він почав військовою силою витісняти з території Русі-України стрілецькі залоги московитів, котрих уже немало стояло по наших
містах. Ці дії призвели до початку війни з Московським царством.

Для успішного протистояння Московії гетьман
Виговський почав шукати союзників. Як талановитий політик і досвідчена людина, адже не один
рік керував генеральною канцелярією Гетьманщини (нині – це Кабінет Міністрів), він добре розумів
загарбницький потяг Московського царства – спадкоємця монголо-татарських кочівних племен. Тому,
аби уникнути остаточної руйнації трьох європейських країн та не бути вдруге поглинутими нащадками азійських кочівних племен (маю на увазі захоплення у XIII столітті наших земель монголо-татарами), Виговський замислив геніальний стратегічний план.
1658 року він через генерального писаря Юрія
Немирича (теж вихідця із житомирських земель)
почав вести важкі перемовини з польським королем Яном Казимиром про створення конфедерації
трьох самостійних держав: Речі Посполитої, Великого Князівства Русь і Великого Литовського
Князівства.
Попри шалений супротив вельможної польської
шляхти гетьману все ж удається переконати
польського короля Яна Казимира у доцільності його
задуму для майбутнього трьох держав.
Долаючи опір частини своєї козацької старшини, на той час уже купленої московським царем, у
вересні 1658 року Іван Виговський таки уклав Гадяцьку угоду, згідно якої було створено конфедерацію трьох самостійних держав: Речі Посполитої,
Великого Князівства Русь і Великого Литовського
Князівства.
Таким чином, вперше на попелищі Київської
Русі гетьман Виговський юридично створив самостійну державу – Велике Князівство Русь. Після
створення на теренах Гетьманщини нової держави
всі європейські країни швидко визнали її, як рівну
собі і встановили з нею дипломатичні стосунки
(чого ми лише 350 років по тому намагаємося досягнути).
Якби гетьман Іван Виговський у своєму
житті вчинив тільки цей один доленосний акт, що
докорінно міняв долю нашої Батьківщини, та й
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нашу з вами долю, то за цю далекоглядну пророчу1 подію він мав би бути покритий невмирущою
славою!
Але…
Гадяцька угода фактично скасовувала всі попередні угоди Гетьманщини, Речі Посполитої та
Московського царства. Велике Князівство Русь
ставало самостійною козацькою державою. Царя
Московії Олексія Михайловича це не просто вкрай
обурило, а страшенно налякало. Він розумів, що
така конфедерація буде для його царства не лише
нездоланною, а й вкрай небезпечною. Оскільки в
силу свого кочівного розвою, на генному рівні його
сатрапія вже не могла існувати в сталих межах –
без загарбання нових земель їй грозила загибель.
А тому, допоки ще Велике Князівство Русь за
браком часу не встигло зміцнитись і набрати великої сили, московський цар негайно послав своє величезне військо супроти нього. Він був упевнений,
що після перемоги над козаками польська корона
уже не становитиме для нього значної небезпеки і
він зуміє з нею упоратися…
Весною 1659 року величезне стоп’ятдесятитисячне військо Московії під проводом воєводи князя Трубецького посунуло на землі Великого Князівства Русь і, захопивши кілька невеличких міст,
оточило Конотоп.
Упродовж двох місяців військо Московії не змогло захопити місто, яке захищали козаки і містяни
під проводом полковника Григорія Гуляницького.
Поки московити товклися під стінами Конотопа, а цар очікував беззаперечної перемоги, гетьман Виговський встиг сформувати козацьке військо,
підсиливши його кількома польськими полками і
тридцятитисячною кримською ордою, та підступив до Конотопа.
Літом 1659 року геніальний полководець Іван
Виговський у дводенній битві здолав стоп’ятдесятитисячне військо Московського царства під проводом князя Олексія Трубецького і воно зазнало
нищівної поразки. Московія втратила більше п’ят—————————
1
Коли гетьман Виговський поклав булаву, а нерозумна гонорова вельможна шляхта скасувала Гадяцьку
угоду, то через 114 років Польща була поділена між Московією, Австрією та Пруссією. А за 25 років по тому –
Конвенцією було скасовано польське громадянство та
залишки державності, Річ Посполита, як держава зникла
з мапи Європи (То хіба запропонована Виговським Гадяцька угода не була далекоглядним геніальним стратегічним планом для врятування трьох держав? О.К.)
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десяти тисяч вояків убитими, безліч її вояків потрапило у полон до татарської орди. Серед бранців
були князі: Львов, Матвєєв, Ляпунов і брати Бутурліни…
Головний воєвода князь Олексій Трубецькой
теж заледве не загинув у бою, бувши двічі пораненим. Втративши усі свої гармати, бойові прапори,
скарбницю та величезний обоз, він сам дивом вирвався з оточення, сяк-так згуртував залишки свого війська і швидко перетнув межі Московського
царства.
Російський історик XIX сторіччя С.М. Соловйов описував реакцію московського царя на сумну
звістку таким чином:
«Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі
походи 1654 і 1655 років, загинув за один день, і
вже ніколи після того цар московський не був у змозі
вивести в поле такого блискучого війська. У
жалібній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до
народу – й жах охопив Москву. Удар був тим важчий, що був несподіваним; та ще й після таких блискучих успіхів! Ще нещодавно Долгорукий привів
до Москви полоненого гетьмана литовського, нещодавно чулися радісні розмови про торжество
Хованського, а зараз Трубецькой, на якого було найбільше надій, «чоловік благоговійний і витончений,
у воїнстві щасливий і недругам страшний», погубив таке величезне військо! Після взяття стількох
міст, після взяття столиці литовської (козаками
полковників братів Золотаренків – О.К.) царське
місто затремтіло за власну безпеку: у серпні по
государеву указу люди всіх чинів поспішали на земляні роботи для зміцнення Москви. Сам цар із боярами часто був присутній при роботах; навколишні
жителі з родинами, пожитками наповнювали Москву, і ходила чутка, що государ від’їжджає за Волгу, у Ярославль…».
Отримавши під Конотопом перемогу над московськими загарбниками, гетьман Виговський почав готувати похід на столицю Московії, щоб раз і
назавжди відбити бажання її царя та всіх його наступників нападати на Велике Князівство Русь. Він
був впевнений, що настав сприятливий час здійснення цих задумів, бо Московське царство уже не мало
достатньої кількості війська, щоб боронитися від
наступу козацьких військ.
Проте планам гетьмана Виговського не судилося збутися через підступний напад запорізьких
козаків під проводом кошового Івана Сірка на Крим.
Отримавши звістку про грабунок запорожцями
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улусів кримських татар, хан Мехмед IV Герей був
змушений відкликати свою орду із війська Виговського для відбиття нападу козаків Сірка.
Після уходу кримських татар у гетьмана залишалося ще достатньо війська, щоб розквитатися з
Московським царством за напад, але він змушений був відмовитися від походу. Бо тепер у тилу
його держави залишались лівобережні полки, котрі
відмовились виступити супроти московитів, а ще
були кошовий отаман Сірко зі своїми січовиками
та Кримське ханство, розгніване за напад запорізьких козаків на мирні татарські улуси.
Хіба після всього цього царська і більшовицька імперії могли по-іншому ставитись до свого заклятого ворога Івана Виговського, аніж вони це робили упродовж трьох з половиною століть? Зрозуміло, що ті «брати» або на всі заставки кляли «зрадника» Виговського, або попросту замовчували геніального полководця, котрий знищив дощенту їхнє
величезне військо, поставив Московське царство
на краю бездонної прірви, змусивши мешканців
рити шанці навколо своєї столиці та масово тікати
у нетрі своїх лісів! Чи ж могла за таких «об’єктивних» підходів бути іншою оцінка цього державника? Звісно, що ні! Бо гетьман Виговський став ворогом як царської, так і її спадкоємиці більшовицької імперій! Упродовж трьох з половиною століть
московити, обливали всіляким брудом ім’я славетного сина Русі-України гетьмана Виговського, виставляючи його, то зрадником козацького повстання, то очільником замаху на життя Богдана Хмельницького…
Більшовицька імперія навіть не пошкодувала
коштів на фільми про період Гетьманщини, де образ Виговського – це образ запроданця і спільника
Речі Посполитої, ляха-католика запеклого ворога
«братів-козаків».
Диву даєшся, що триста п’ятдесят років і до
сьогоднішнього дня технологія тотальної безсоромної облудної брехні агресорів-московитів геть не
змінилась, а навпаки, посилилась завдяки телебаченню та ЗМІ. Загарбавши наші споконвічні землі,
вони, як і колись, на весь світ репетують: «Держи
злодія!»
Як тепер бачиться, ця тотальна брехня все ж
зробила свою ганебну справу серед нас українців.
Завдяки цьому зомбуванню ми, його земляки і нащадки, стали дивитися на постать свого славетного пращура очима свого колонізатора. Хоча тепер наша батьківщина Україна стала вільною, со-
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борною, суверенною державою, проте й досі ми не
спромоглися відновити історичну правду і належно вшанувати славетного гетьмана Івана Виговського...
Пане, головний редакторе, надто розлогим виходить мій лист, в якому я збираюся нарешті висловити свою пропозицію, а все ж не можу не зупинитися на кількох, на мій суб’єктивний погляд,
логічних висновках щодо стосунків гетьмана Богдана Хмельницького та його генерального писаря
Івана Виговського, котрі геть відкинуть облуду і
брехню московитів.
Ці дві непересічні історичні особистості плічо-пліч протягом довгих дев’яти років долали воєнне лихоліття, радіючи перемогам, горюючи з поразок, але будуючи самостійну вільну державу Гетьманщину, і ніщо не вказує на те, що гетьман Хмельницький не довіряв своєму канцлеру Виговському
(як того в листах називали сусідні держави).
Більше того, будучи на смертному одрі, Богдан Хмельницький саме генерального писаря Виговського призначив регентом Гетьманщини, після
обрання старшинською радою свого неповнолітнього сина Юрія гетьманом. І це попри те, що у
того був рідний дядько полковник Яким Сомко.
Хіба це не свідчить про рівень довіри гетьмана
до свого генерального писаря?!
А втім, вважаю за краще читачам самим визначити об’єктивність моїх висновків.
Я лише хочу запитати земляків: «Чому ж тепер ми у своїй соборній, вільній, самостійній Батьківщині-Україні не хочемо знати правди? З якого
дива легковажно відмахуємося від тих доленосних
історичних подій, котрі змушували коливатися терези історії людства, і замовчуємо величну постать
гетьмана Івана Виговського, геніального полководця, творця Гетьманщини і першої після падіння
Київської Русі, держави Великого Князівства Русь?!
Можливо, багатовікове гноблення зробило нас
духовними рабами своїх катів настільки, що ми вже
не здатні уявити собі життя без колоніального
ярма?..»
Знаменно, що після обнародування Указу Президента В. Ющенка про відзначення 350-річчя Конотопської битви на державному рівні піднявся
шквал протестів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим звернулася до президента України з
вимогою відмінити Указ, мовляв, «…Верховна
Рада Криму не бажає відзначати козацьких перемог…».
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МЗС РФ прокоментувало підготовку ювілейних
заходів так: «Вызывает просто недоумение и сожаление то, с каким упорством, достойным лучшего применения, некоторые силы Украины… Во
имя этого иногда поднимаются на щит имена и
деяния, которых в других условиях можно было
бы и постесняться… Кровавая битва из-за очередного предательства очередного гетмана – из
их числа… (А далі відкрита погроза. О.К.) Игры
с историей, особенно с националистической подоплекой, никогда еще ни к чему хорошему не приводили…».
Як вам риторика «братнего народа»? І це ж іще
не було відкритої агресії!
І жодного слова про те, чого ж тоді таке величезне царське військо розпочало загарбницьку війну
супроти Великого Князівства Русь, окупувавши
його міста і села, а навпаки, брехня та нахабне звинувачення у видуманих подіях.

Î. Êóõàð÷óê

Шановний, пане головний редакторе, не відаю,
чи зміг таким коротким екскурсом у давні історичні події донести до Вас особисто та читачів
журналу думку про важливість відновлення пам’яті нашого славетного земляка гетьмана Івана Виговського, але якщо мені це вдалося, то хочу запропонувати мешканцям нашої області створити
благодійний фонд і зібрати необхідні кошти для
встановлення пам’ятника Івану Виговському у
місті Житомирі. Принагідно зауважу, що й сам
своїми коштами готовий долучитися до цієї великої справи.
Гадаю, такий пам’ятник став би справжньою
окрасою міста та своєрідним актом визнання нащадків-земляків славетного гетьмана.
З повагою
Олександр КУХАРЧУК,
письменник
1 вересня 2017 року.

Від редакції.
Найперше, ми щиро вдячні пану Олександру Кухарчуку за цей глибокий і небайдужий лист, в
якому так живо пульсує, б’ється гаряча думка, спонукаючи до дії. Звісно ж, ми завинили перед
нашим земляком гетьманом Іваном Виговським, цей державний муж і досі гідно не пошанований.
Сьогодні всього-на-всього встановлено погруддя на батьківщині Івана Виговського у Вигові, в Житомирі є вулиця гетьмана Виговського та одна із міських шкіл носить його ім’я – крапля в морі.
І не може бути суперечок щодо доцільності встановлення пам’ятника Івану Виговському в
Житомирі, полеміка може вестися лише довкола місця його зведення. Тому, редакція журналу
однозначно приєднується до пропозиції Олександра Федоровича Кухарчука щодо створення відповідного фонду, більше того, ми пропонуємо на голову цього фонду саме пане Олександра, автора
низки чудових історичних романів, серед яких і «Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський». Знаменно, що після виходу цього роману в світ, вулицю 70 років СРСР, на якій письменник мешкає в
Бердичеві, було перейменовано на вулицю Івана Виговського.
Також запрошуємо всіх, кому не вшисткоєдна рідна історія, долучитися до благородної справи
вшанування нашого земляка Івана Виговського та приєднатися до дискусії щодо вибору місця
встановлення майбутнього монумента.
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Ì. Íåäçåëüñüêèé

Ìèêîëà ÍÅÄÇÅËÜÑÜÊÈÉ
Øàíîâíà ðåäàêö³ñ æóðíàëó
«Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ»!
Із великим задоволенням прочитав у двадцять
другому номері Вашого часопису фрагмент нового історичного роману Олександра Кухарчука.
Наприкінці того уривка, який носить назву «Дід
Мохнач», автор просить читачів поділитися думкою з приводу доцільності включення цієї речі в
серйозний історичний твір.
Так ось, я двома руками голосую «ЗА». Аргументи. Україна-Русь – це вишитий рушник, де мова,
пісні, її захисники-ратники, козаки, народні звичаї,
долі простого люду, народні цілителі, характерники
та, на жаль, «рідні» гниди – узори на ньому. І без
них картина будь-якого історичного періоду навіть
у найсерйознішому творі, на мій суб’єктивний погляд пересічного читача, була б неповною.
Принагідно хочу подякувати редакції журналу
за надруковану у №21 розвідку Олександра Кухарчука «Державотворчий геній Івана Виговського».
Саме той історичний екскурс відкрив для мене
чудового письменника-патріота, до того ж земляка (від його Малосілки до моїх Райків напрямки
через поле – не більше чотирьох кілометрів). Досі
не доводилося читати твори О. Кухарчука, хоч,
можливо, він і друкувався у Вас, але не всі випуски журналу попадали до мене. Стаття зацікавила
новими для мене фактами, захотілося знати більше
про Івана Виговського. Допоміг Григорій Цимбалюк, який дав почитати свій іменний (з дарчим надписом автора) екземпляр книги «Козацька Русь.
Гетьман Іван Виговський».
На одному подиху прочитали з дружиною той
роман і зрозуміли, що потрібно просити у Григорія

й інші книги цієї
серії, за які йому
щиро вдячні. Сподобалось те, що
серйозні історичні
факти, суть проблем державотворчого процесу
в Україні-Русі
викладено цілком доступно навіть для непідготовленого читача. Захоплює також масштаб задуму
О. Кухарчука, його вміння працювати з історичним матеріалом. А ще для мене багато важить
той факт, що романи написано мовою мого дитинства. Багато слів, використаних автором у своїх
книгах, тепер майже не вживаються, але ж то був
щоденний лексикон моєї баби Христі, вона родом
із села Мирославка (колишніх Голодьків), що неподалік Малосілки.
Вважаю, що ці високо патріотичні твори мають
бути в кожній школі, у кожній бібліотеці.
Хочу також підтримати ідею Олександра Кухарчука поставити пам’ятник Івану Виговському
в Житомирі, яку він висловив на своєму ювілеї, на
якому нам з дружиною пощастило бути. Залишається тепер донести цю думку до житомирських можновладців.
Гадаю, що читачам було б також цікаво ознайомитися з автобіографією Олександра Кухарчука, фрагменти якої прозвучали на ювілеї. Вона
вражає.
22.05.2017 р.
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Â³òàºìî þâ³ëÿðà!
Øàíîâíèé
Ãðèãîð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó!
Ïðèéì³òü íàéùèð³ø³ ïðèâ³òàííÿ
ç íàãîäè 60-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ.

×è ìîæíà ïåðåäàòè ñëîâàìè âäÿ÷í³ñòü ñåðäåöü
ñîòåíü ÷èòà÷³â æóðíàëó “Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ”, ÿêèé
â³äîìèé äàëåêî çà ìåæàìè íàøî¿ Óêðà¿íè?
Íàïåâíî íå âñ³ ÷èòà÷³ çíàþòü, ùî âæå îäèíàäöÿòü
ðîê³â íåâòîìíî¿ ³ êðîï³òêî¿ ïðàö³ íàä êîæíèì íîìåðîì,
ñòàòòåþ, ñëîâîì; çóñòð³÷³ ³ ïåðåìîâè ç ïèñüìåííèêàìè, ïîåòàìè,
õóäîæíèêàìè, ÿê³ íàäàþòü ñâî¿ ìàòåð³àëè äëÿ äðóêó (îñîáèñòî, íå ç ²íòåðíåòó);
ãëèáîêå ðîçêðèòòÿ òåìè, ïðàâäèâå ³ ùèðå ñï³ëêóâàííÿ íà ñòîð³íêàõ æóðíàëó
Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷ âåäå ëèøå çàâäÿêè ñâîºìó â³äêðèòîìó ñåðöþ ³
íåñê³í÷åíîìó åíòóç³àçìó. Îäèíàäöÿòü ðîê³â Ãðèãîð³é Ìèêîëàéîâè÷ ïðàöþº
ãîëîâíèì ðåäàêòîðîì æóðíàëó “Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ” íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ,
òîáòî áåç áóäü-ÿêî¿ îïëàòè.
Äÿêóºìî Âàì, äîðîãèé Ãðèãîð³þ Ìèêîëàéîâè÷ó, çà ïðèêëàä ñïðàâæíüîãî
ïàòð³îòèçìó ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïåðåä ìàéáóòí³ì ïîêîë³ííÿì, çà â³ðó ³ ïðàâäó,
ÿê³ ñò³éêî ³ íåçëàìíî ïðîïîâ³äóºòå, çà ðàä³ñòü ³ íàä³þ, ÿêèìè ñïîâíåí³ ñòîð³íêè
æóðíàëó.
Áàæàºìî Âàì ³ Âàø³é ðîäèí³ Áîæîãî áëàãîñëîâ³ííÿ, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ,
òâîð÷îãî íàòõíåííÿ, ìèðó, ðàäîñò³ ³ äóõîâíîãî çàòèøêó!
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