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ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ
Леонід КУЦЕНКО

«ОЙ ТА Й ЛЮТИЙ ЖЕ МІСЯЦЬ ЛЮТИЙ!»
(Історія одного автопророцтва Євгена Маланюка)

Укотре перечитую поезії Євгена Маланюка останніх років
і щоразу зримо відчуваю якусь зміну в поетовій душі, якийсь
рубіж, злам у серпні його віку, від якого невмолимо повіяло холодом, причому дистанція від бабиного літа життя до морозів неймовірно сконденсована в часі, а зима спішить господарювати вже в поетовому листопаді. Шукаю у біографії причини тієї переміни в письменникові, коли він раптом заговорив,
«що вірші були зовсім зайві», «і оце, тепер непотрібне тіло
опинилося без полум’я крові», та зазбирався до останнього «ісходу». Переглядаю вірші, листи, спогади. Зіставляю, аналізую
і, здається, знаходжу відповідь на питання про причини душевного неспокою митця, душевної кризи (надлому?), які відчутно
відгукнулися в його творчості.

На початку шістдесятих років відразу кілька подій довелося
пережити поетові. 1962 року Євген Маланюк вийшов на пенсію,
залишивши свою інженерну посаду в проектному бюро, якою він
так пишався, і його сирітство раптом стало стократ відчутнішим.
А двома роками раніше він вибирається в ризиковану подорож до
слов’янського світу, на зустріч зі своєю молодістю. Поет приїздить до Варшави, де минуло кілька щасливих літ його подружнього життя. Неймовірно короткою була та зустріч з «континентом, який для мене завжди в духовному і культурному відношенні
був прабатьківщиною», із дружиною Богумилою (вона приїхала
з Праги), з друзями. Короткою, щасливою і водночас болючою й
гіркою. Гіркою через прикрощі з боку спецелужб, через розчарування в деяких старих і добрих друзях (Я. Івашкевич категорично відмовився прийняти поета). Гіркою від усвідомлення того,
що ось зовсім поряд Україна... Що це лише коротка подорож, яка
скінчиться і, можливо, буде останнім побаченням з краєм, що свого часу на роки заступив поетові батьківщину.
А у листопаді 1963 р. Євгена Маланюка приголомшує несподівана звістка з Праги про кончину його дружини Богумили.
Про смерть матері його єдиного сина. Сталося так, що дружина і
син були для поета єдиною ріднею в цілому світі (про долю племінниці Євгенії, що одна залишилася з роду Маланюків в Україні,
він нічого не знав).
У передостанній день лютого високосного 1964 року з-під
пера письменника з’явився вірш «Лютий», що про нього вже після смерті поета заговорили як про твір сумного пророцтва. «...16
лютого (як він передбачив у своєму вірші) 1968 року, – читаємо у
спогадах Богдана Бойчука, – пані Гайворонська, з якою Маланюк
мав теплі взаємини, застала його уранці мертвим».

А Семенові сльози / марно не пропали:
На камінь упадали – / камінь розбивали.
Старовинна пісня
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ЛЮТИЙ
Лютий місяцю, справді – лютий. / Зачаївся, пантруєш і ждеш:
Хай-но нерви завузлить до скрути, /
Хай-но серце доб’ється до меж,
І тоді ти, як вовк зголоднілий, / Скочиш ззаду на крижі мені,
І кістяк задубілого тіла / Тільки хрусне. / І десь по весні
Знайдуть люди цілком випадково / Те, що скупо лишалося тут,
Те, що було оселею Слова, / Сполучало натхнення і труд.
Двиготіло покликанням долі, / Святом плоті співало, пекло
Пеклом пристрасті... / Й згинуло в полі
О, без бою, без бою, без болю – / Там, де пусткою дихаю зло.
Добре знаю, що лютий – лютий, / Переконуюсь знов і знов,
Та й ти знаєш: ненатло-люта / В моїм серці моя любов.
Цей твір Євген Маланюк включив до своєї останньої збірки
поезій «Перстень і посох», яка побачила світ у Мюнхені вже після
смерті поета, в 1972 році. Вірш розпочинав у книзі поезій однойменний перший розділ, отже бачився митцеві важливим у композиції видання. Залишається лише з’ясувати, який же зміст автор
вкладав у твір? Чи правомірно говорити про нього як про поезіюпередбачення, вірш-пророцтво? На перший погляд, підстав для
такого висновку немає. Звернення до лютого цілком виправдане у
поетиці Євгена Маланюка. Ще в п’ятдесятих роках логічно зазвучала у поета тема серпня як гема підсумків людського віку, завершенням осмислення якої стала збірка «Серпень» (1964). За тією ж
логікою пору серпня, як обжинків життя, в останній книзі змінює
новий поетичний образ-символ – лютий.
Водночас фіксація часу – важливий багатофункціональний
елемент поетичного мислення Євгена Маланюка. Саме тому, ще
в нарисі «Боян степової Еллади» (1993) я не проминув пов’язати
розглядувану поезію зі згадкою лютого як останнього місяця життя поета у творі «Побачення», датованому письменником 19391941 роками. Поезія ця навіяна відвідуванням Є. Маланюком Поділля у серпні 1939 року. Краю, де проходили жорстокі бої за державність. У центрі твору – містична зустріч-сон поета та його командира Василя Тютюнника, який загинув ще в 1919 році. Волею
автора з уст ліричного героя злетіла згадка фатального лютого:
Її нема
Ви розумієте – немає смерті.
Коли ж настане, визначений час –
Імлистий день, у листопаді, в лютім.
Пручається серце, помилившись в ритмі,
І, поки залунає гострий крик
І скляну тишу на скалки розіб’є,
І спізниться вже непотрібний лікар, –
Ви будете далеко...
Сумнівно? Адже ж ідеться і про листопад, і про лютий, та й
згадка видається принагідною? Я теж сумнівався, проте інтуїтивно відчував, що фатальний лютий не випадковий у цій поезії (до
речі, наведені рядки точно відтворили події лютого 1968 року), і,
як виявилося, не помилявся.
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Працюючи в 1995 році з архівом Євгена
Маланюка, який зберігається в родині поетового сина в Празі, в одній із течок, у якій
зберігається рукопис збірки «Чорні вірші»,
знайшов два надрукованих на машинці вірші. Тексти з авторською (Маланюковою) та
редакторською правками, з кількома змінами нумерації сторінок. Без сумніву, ці поезії
були підготовлені до друку у складі збірки,
проте жодна з них так і не вийшла у світ.
Одна поезія датована 1922 роком, інша, яка
нас цікавить, без дати. Вірші друкувалися на
невеликих аркушах паперу, які мені видалися знайомими. Пригадав, що в архіві видавництва «Веселка» (таборове видавництво,
м. Каліш, Польща) бачив такі ж сторіночки
з віршами Є. Маланюка. Отже, наш вірш
був написаний не пізніше 1923-го, оскільки восени цього року письменник переїхав
на навчання до Подєбрад (Чехія). Готувався
вірш до першої упорядкованої поетом збірки «Гербарій», «пережив» у її складі кілька
правок, а до читача не дійшов. Над причинами того ми ще порозмірковуємо, а тепер
ознайомимося з текстом.
В пустих очах – холодний морок,
В утомних рухах – решта сил.
Яка таємна, смертна змора
В примарі Вашої краси!
Не Саломея ще, а я вже
Відрубаний, – чекаю уст.
Я Ваш, я Ваш, я Ваш назавше
Останній келиху спокус!
Нащо хилишся, як королю, ти?
Адже серце – в твоїй руці.
Ой, та й лютий же місяць Лютий!
Ой, та й хижі ж тижні оці.
Як повірити в мертву душу,
Як прийняти цей пізній дар?
Першим сонцем горло задушить
Й відспіває вітер-дудар.
І положать на землю теплу
Схолоділим тілом мене,
І твій обрис зітханням степу
Над обрієм промайне.
Як бачимо, сюжетна близькість (мотив
фатального лютого) поезії 20-х років та «Лютого» (1964-го) очевидна. Проте правомірно
виникає і ряд нових запитань. Якщо народження вірша «Лютий» загалом вмотивоване, то що спонукало двадцятип’ятилітнього
поета написати твір «В пустих очах – холодний морок»? Тема лютого в обох поезіях – це

випадковий збіг чи вірш «Лютий» став продовженням поетичного осмислення мотиву,
народженого чотири десятиліття перед тим?
Нарешті, чому поезія «В пустих очах...» так
і не була надрукована в жодній із поетичних
збірок Євгена Маланюка, хоч до 1945 року
дбайливо зберігалася в поетовому архіві?
Однозначної відповіді на ці запитання сьогодні годі сподіватися, але спробувати відповісти на них, спираючись на факти життя
і творчості Євгена Маланюка, все ж варто.
Мінорний настрій поезії «В пустих
очах...» викликаний не бажанням письменника розчулити читача чи викресати у нього сльозу співчуття. То – віддзеркалення душевного стану поета, особливо в 1922-1923
роках. Незагоєна рана втрати Батьківщини,
втрати державності, крах сподівань нового
походу за визволення України та марнота думок про тимчасовість табірного життя і відсутність будь-якої перспективи на майбутнє.
Лише обгороджений колючим дротом табір
у Каліші. Дерев’яні бараки з нарами у два
поверхи. Земляк Є. Маланюка олександрієць Панас Феденко (згодом професор української історії, письменник) згадував, що на
початок 1921 року через недоїдання, хвороби
та незагоєні бойові рани лише у таборі в Ланцуті померло понад дві тисячі українських
козаків і старшин. Розрадою залишалася поезія. Вона народжувала у таборі «Псальми
степу», «Сни», «Сьогодні», вона ж диктувала
і «В пустих очах – холодний морок»...
Причин же невключення цього вірша до
збірки «Гербарій» може бути кілька. Можливо, автора твору не задовольнив його зміст,
а можливо, долю поезії визначив великий
знак питання навпроти другої строфи, що
з’явився у час підготовки тексту до друку,
чи то з ініціативи самого Євгена Маланюка, чи його редактора (останнє сумнівніше,
бо де його було взяти, хіба Ю. Дараган?).
А можливо, молодого автора налякав зміст
народженого ним твору, налякали мимовільні візії власної долі. Адже оприлюднення
твору з отим сумним автопророцтвом надало б йому фатального звучання, стало б знаком і символом його долі.
Це припущення далеко не безпідставне.
Адже саме в цей час (1922-1923) Є. Маланюк працює над мистецькою теоретичною
розвідкою «Думки про мистецтво», яка
з’явилася у світ у 1923 році у видавництві
«Веселка». Пригадую, коли кілька років
тому я опрацьовував цей матеріал, то запи-

сав для себе, що ця розвідка, окрім мистецької цінності, цікава ще й як унікальний матеріал до біографії самого Євгена Маланюка,
оскільки її мудрі думки пропускалися крізь
душу Маланюка-поета і, власне, творили в
ньому того митця, яким ми його знаємо. Я б
сказав, що та маленька брошурка для самого поета стала його мистецьким маніфестом.
Сьогодні, спроектовуючи «Думки про мистецтво» на нашу проблему, вкотре в тому
переконуюся.
Є. Маланюк, досліджуючи концепцію генія, торкається й питання пророцтва митця.
Він зазначає, що «Геній завжди – Пророк» і
для людей, які в поезії хочуть бачити лише
«ідею», «натхненність, екстатичність, пророчественність поезії будуть завжди по той
бік їх розуміння». Автор дослідження щедро
ілюструє прикладами питання «пророчественності» митців. Безсумнівно, «приміряючи» сформульовані теоретичні положення
і до власної творчості. І хоч письменник зазначає, що митець є «занадто складним інструментом», а «процес творчості взагалі
– містерія», отже, «даремно шукати законів
творчості, даремно вигадувати гіпотези й
схеми», все ж смію наполягати на гіпотезі,
що поезія «В пустих очах...» – то саме наслідок «містерії» творчості, результатом якої
стало автопророцтво письменника.
Маємо ще один приклад того, що поета цікавила тема автопророцтва у поетичній творчості. Свідченням може бути вірш
«Пам’яті поета і воїна», датований 1929
роком. Твір присвячений Миколі Гумільову,
а розпочинається епіграфом з рядків поезії
російськогописьменника, що стали пророчими для нього:
И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь страшной щели...
Є. Маланюк, якого з російським митцем
ріднила доля воїна на тій війні та близькість
творчих позицій, вибудовує свою поезію як
монолог-роздум, монолог-розмову із загиблим поетом:
Друже, з бронзи різьблене обличчя,
Яре серце й вогняний язик
Ми принесли із середньовіччя
В зубожілий пранцюватий вік.
Бідний брате! Дні твої намарне
Пропалали в фінських болотах, –
Ліпше б ти, як трувер, впав на Марні
З іменем Мадонни на устах.
Чом не породила інша мати,
Інший світ і не така доба, –

Ти б не взнав пекучих віч Ахматової
Й кулі юди від руки раба.
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Роком пізніше Євген Маланюк написав
цікаву літературознавчу розвідку «Чупринка
і проблеми біографії» (1930), у якій вільно
чи невільно знову торкається розглядуваної нами проблеми. Вчитаймося у рядки зі
статті: «І коли стильовість у біографії визначається насамперед виразною скерованістю її до мети (напрямком); коли стильова
біографія, насамперед біографія, надихнута
чуттям відповідальності за неї, сума днів і
років, органічно пов’язаних між собою логікою подій; коли, коротко кажучи, біографія
є мистецьким твором її власника...». Далі
Є. Маланюк пише: «...То однією із дуже небагатьох українських біографій є біографія
Чупринки», а я умисне перервав цитату,
оскільки замість трьох крапок просто просилось вписатися ім’я самого автора дослідження, настільки органічні вони для характеристики самого Євгена Маланюка.
Поет і літературознавець не пропускає у
біографії Чупринки, здавалося б, дрібної деталі, епіграфа до одного із його творів, щоб
наголосити: «Смертю смерть поправ» – написав він колись перед одним із своїх творів
– і це виконав, виконав, може, навіть заперечивши себе як поета...
Нарешті останній штрих із розглядуваної статті. Завершуючи її, Євген Маланюк
пропонує читачам перелік дев’яти торів, які
б він найперше рекомендував зі спадщини
Чупринки. І там знаходимо цікавий для нас
запис: «8). Епітафія. 1911. 26.08. (Характеристичне, що майже рівно через десять літ
– р. 1921.28.07. Чупринку розстріляли)».
Давайте згадаємо текст Чупринкової «Епітафії», що на ній так наголошує Є. Маланюк:
Стій! Підніми свої очі засмучені
І на хресті прочитай:
«Тут упокоїлись кості намучені...
Серце розбите вкрай.
Тихо, так тихо... Не шлю я анафеми
Тим, хто пролив мою кров, –
Всі мої мертві, скривавлені атоми
Тут освятила любов.
Загалом тема пророцтва у творчості
Є. Маланюка заслуговує на окреме дослідження. Ось, наприклад, 20 листопада 1938
р. поет записує до свого нотатника: «Перша
книга поета як би містить в собі його судьбу». Наголошу, що запис зроблений в один із
найблагополучніших періодів емігрантського життя поета. Гарна родина, добра робота,
чудові плани на майбутнє (підготовлено до
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друку дві нові збірки поезій, виношується
задум будівництва власної оселі тощо). Одне
слово, майже безхмарне майбутнє – і раптом
такий запис. Адже у свідомості Євгена Маланюка він асоціювався зі збіркою «Стилет
і стилос», і далеко не завжди із рядками: «А
так бажалось, так хотілось Апостольського
постола» («Юрієві Дараганові»), а швидше
– з одним із програмових віршів збірки «Біографія». Зокрема з рядками:
Все чути. Всім палать. Єдиним болем бути,
Тим криком, що горить в кривавім стиску уст,
І знать, що випало – загаснути забутим,
І спомином кінця – кісток народних хруст…
Або:
Мушу випити келих до краю –
Полиновий мед самоти.
Так нещадно, так яро згораю, –
Чи ж побачиш, почуєш ти?
Отже, в далекому й благополучному
1938 році поет згаданим записом прозирав
у майбутнє, віщуючи собі нові «ісходи» «без
шляху, без батька, без предтечі», програмовану долею самотність з єдиною розрадою
– «і тільки бачу – камні, вірші».
Але повернімося до поезії «В пустих
очах...». Як вже зазначалося, вірш дбайливо
зберігався автором. У 1938 р. він потрапляє

до течки «Чорних віршів», але й цього разу
до рукопису не ввійшов, оскільки всі поезії
збірки були заново переписані та зредаговані. Проте ця поезія не проминула нагадати
про себе у 1941 році, коли Євген Маланюк
записує до свого нотатника цитований уже
уривок з твору «Побачення». Зловісний
лютий міцно закарбувався у пам’яті митця,
проте поет, намагаючись уникнути «прямого» посилання на нього, «заховує» його у
формулі «Імлистий день, у листопаді, в лютім».
А далі була вже згадувана пора бабиного
літа, пора серпня. Були життєві драми і трагедії, які привели письменника до усвідомлення того, що час споглядання збоку себе і
життя скінчився, що смерть вже не страшна.
Тоді Євген Маланюк – Людина і Геній – повернувся до візій молодості, від яких тікав,
щоб заново осмислити тему лютого. Поет
народився у лютому, і лютий ніби завершував, закільцьовував його життєве коло. Можливо, звідтоді, з 1964-го, поет чекав і боявся
того останнього місяця зими. Так чи інакше,
але саме після «Лютого» з-під пера письменника з’явилися поезії «Ангел смерті І»,
«Ангел смерті II», «Війна», «І треба було все
життя тремтіти», «Акафист» та інші.
1996 рік

Літературознавець Леонід Куценко біля могили поета Євгена Маланюка
на кладовищі св. Андрія у м. Бавнд Брук штату Нью-Джерсі. 2000 р.

СТОРІНКАМИ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ
Завжди життєрадісний, він носив у собі якусь печію, болісно
реагував на дисгармонію світу. Він любив свою комсомольську
юність – й одним із перших у педуніверситеті поклав на стіл свій
партквиток, коли прийшла перебудова. Він був толерантним,
але міг вибухнути гнівом, коли зневажались ідеали. Мав зірке
око. Тонко розумів життя з усіма його суперечностями, але
не відділяв себе від його течії, не міг спокійно сидіти на березі
цієї бурхливої, каламутної ріки. Україна, її державність і
мова, наша духовність і національна гідність – то були теми,
навколо яких постійно обертались його думки та громадські
справи, академічна і дослідницька праця. А водночас статті й
книжки, над якими напружено працював, ставали прихистком
від земних тривог.
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Василь Марко

Віталій Вієвський
Олена Трибуцька
Олена Класова

Олександр Полячок
Учасники обласних літературно-краєзнавчих
Куценківських читань
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У всьому написаному ним бачиться він сам. Навіть назви
книг видаються
символічними
стосовно нього самого.
Адже
ТЕМАТИЧНИЙ
ВИПУСК ДО
10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ
ЧИТАНЬ
чи не найхарактернішою рисою його земного буття була
Невичерпальність, а найбільш підходящим іменням – Боян
Степової Еллади. Він так само, як і герой однієї з його книг
М. Чирський, уособлюється з Дон Кіхотом і є представником
«народу самосійних дітей». Його Постать яскраво вирізняється
на Тлі українського життя кінця ХХ – початку ХХІ століття і є
взірцем для цілого покоління філологів, готових послужи¬тися
Рідному Слову і своїй землі.

Любов Зубак

Броніслав Куманський
Марина Долгіх
Олександр Ратушняк

Юрій Митрофаненко
Дитячий ансамбль «Мальвочки» МШ № 3

КУЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ
В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ КІРОВОГРАДЩИНИ
Швидко плине час. Минуло вже 10 років
з дня трагічної загибелі літературознавця,
профессора Кіровоградського педуніверситету ім. Володимира Винниченка, члена
Національної спілки письменників України, громадського діяча Леоніда Васильовича Куценка. Саме він – один із найбільш
достойних уродженців нашого степового
краю, сприяв поверненню в Україну імені
та творчого спадку одного з кращих поетів
ХХ століття ЄвгенаМаланюка. Вчений також дослідив цікаві сторінки життя відомих
та маловідомих письменників, серед яких
Дмитро Чижевський, Микола Зеров, Юрій
Дараган, Микола Куліш, Микола Вороний,
Леонід Чернов-Малошийченко, Наталія
Лівицька-Холодна, Микола Чирський та ін.
Він автор 19 книг, більшість з яких присвячені Євгену Маланюку.
Леонід Васильович був другом літературно-меморіального музею І.К. КарпенкаКарого, до створення якого доклав рук. Щедрими були його дарунки музейникам: архів
емігранта Фотія Мелешка, добірка рідкісних
фотодокументальних матеріалів про життєвий і творчий шлях поета Євгена Маланюка,
його особисті речі та книги з бібліотеки.
Леонід Васильович часто навідувався у
музей, дарував власні книжки, брав участь
у заходах. Охоче ділився ідеями, багато цікавого розповідав про закордонні подорожі.
Звістка про його загибель приголомшилав
сіх. Безглузда і передчасна смерть назавжди
перекреслила його плани на нові цікаві літературні відкриття та знахідки.
З метою увічнення пам’яті знаного письменника у 2008 році були започатковані обласні літературно-краєзнавчі Куценківські
читання. Це спільний проект музею, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського та
обласної організації Національної спілки
краєзнавців України. Читання проходять
щорічно 15 лютого, у день народження літературознавця. Мета читань – увічнення
пам’яті Л.В. Куценка, популяризація його
ідей та творчої спадщини, залучення науковців, педагогів, співробітників музеїв, бібліотек, студентів та учнівської молоді до вивчення, дослідження і збереження історикокультурної спадщини краю. Позаяк Леонід
Васильович був людиною багатогранною,
щиро цікавився усіма напрямками краєзнавства, то й зміст краєзнавчих читань організатори вирішили не обмежувати і запрошують
до участі усіх зацікавлених.
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Ку ц е н к і в с ь к і
читання у різні
роки були присвячені:
пам’яті
літературознавця Л.В. Куценка
(2008), краєзнавчодослідницькій діяльності на Кіровоградщині
у ХХ ст. (2009),
155-річчю від дня
народження краєзнавця В.М. Ястребова (2010), висвітленню проблем
давньої історії та
археології
краю
(2011),
130-річчю
українського
театру
Корифеїв
(2012),
60-річчю
від дня народженКатерина Лісняк,
ня літературознавдиректор
міського
ця Л.В. Куценка та
літературно-меморіального
музею
20-м роковинам з
І.
К.
Карпенка-Карого
дня смерті письменника М.К. Смоленчука (2013), 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка (2014), 170-річчю від дня
народження драматурга, корифея українського професійного театру І.К. КарпенкаКарого (2015), 25-річчю незалежності України (2016).
Цьогорічні читання «Народу самосійні діти» – ювілейні, проходитимуть у десятий раз і будуть присвячені кільком ювілеям: 120-річчю від дня народження поета
Є.Ф. Маланюка, 90-річчю від дня народження письменника М.К. Смоленчука, 10-м
роковинам з дня загибелі літературознавця
Л.В. Куценка.
15 лютого 2017 року літературномеморіальний музей І.К. Карпенка-Карого
знову гостинно прийматиме усіх бажаючих – учасників літературно-краєзнавчих
Куценківських читань, серед яких вчителі
шкіл Кропивницького та області, науковці, краєзнавці, співробітники бібліотек та
музеїв, представники державних установ
та громадських організацій. І знову згадають добрим словом Леоніда Васильовича
Куценка – непересічну особистість, яка залишила помітний слід в українському літературознавстві та в серцях людей, які його
знали і шанували.
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Оксана Гольник,
літературознавець,
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури
КДПУ ім. В. Винниченка

Ім’я Євгена Маланюка до публікації 1989 року статті М. Неврлого «Євген Маланюк: Воскресіння було terra incognita для
українського літературознавства. Хіба що відомою була поетична «Відповідь» В. Сосюри, де звучали рядки:
«Шановний пане Маланюче, / ми ще зустрінемось в бою! /
Ви не фашист, а лиш фашистик! / Ми вам «Посланіє» згадаєм,
/ коли ви станете від мур…» Ця публікація фактично стала спонукою до розвитку вітчизняного маланюкознавства. Саме цього
року до рук кіровоградського літературознавця Л.Куценка потрапила книжечка поезій Є. Маланюка, привезена із США і подарована йому його братом Володимиром. Що спонукало до такого
пильного погляду літературознавця на цього митця? Найважливіший чинник – це земляцтво: Куценко згадував, що книга поезій
відкрилася на рядках, у яких проминули знайомі і рідні самому
вченому назви: «А десь Вона – не знаю чим! – живе: / Архангород, Синюха, Скаліве, / Торговиця…І над розлогим степом / Таке
ясне херсонське наше небо…» Такими рідними назвами озвався
далекий Нью-Йорк… Хіба могло це не захопити і не зацікавити краєзнавця – вихованця смоленчукової школи – мандрівника Леоніда Куценка? Ні, не могло. Так з’явилася зацікавленість
постаттю Є. Маланюка, прагнення насамперед реконструювати
його материковий, доемігрантський період життя, тим більше,
що сама реальність давала такі можливості: територіальність
імені, час (період національного відродження). З останнім була
пов’язана друга причина наукового інтересу Леоніда Куценка до
постаті Є. Маланюка. У своїй першій книзі «Боян степової Еллади» (1991) автор напише про необхідність культурного і духовного відродження нації, що має відбуватися зокрема через пізнання
біографії і творчості Великих, імена яких у часи тоталітаризму і
тотального нігілізму, відкидання національного були вилучені із
культурних обширів України: автор болісно згадує свої розмови
із вчителями-філологами, зокрема земляками Є. Маланюка, котрі
згадували, що нібито читали про нього в «районці» або відверто
називали «фашистом», що воював проти радянської влади. Із сумом Куценко констатує: «Стара хвороба, бацили якої виплекані
в більшовицьких лабораторіях ще довго будуть даватися взнаки….» . Пізніше такі спонуки автора доповняться більш глобальною метою: через пізнання постаті, творчості Є. Маланюка формувати національно свідому еліту.
Була й третя причина – особиста – світоглядно формотворча: постать Є. Маланюка стала формотворчою для світогляду,
життєвої позиції, дослідницького мислення самого Л. Куценка,
зокрема в аспекті утвердження ідей елітарності та еліти як провідних чинників самоствердження нації: завдяки Маланюкові
вчений знаходить підтвердження своїм роздумам про важливість
еліти як духовного провідника нації, проникається проблемою
формування «здорової» еліти – націоцентричної і патріотичної.
Куценківське осягнення багатовимірної постаті Євгена Маланюка мало декілька етапів хронологічний і територіальних.
Перший етап (1991 – 1997) дослідження біографії і творчості
Є.Маланюка (праці «Боян Степової Еллади», «Ні, вже ніколи не
покаюсь», «Невичерпальність», низка публікацій у періодиці)
перебігав на материковій Україні та в Польщі й Чехії. Досягненням стала реконструкція материкової біографії митця: були глибоко простежені витоки формування та становлення письменни-

ка, з’ясовано роль і значення малої батьківщини в житті поета, до наукового обігу були
уведені нові факти, документи, свідчення
людей, котрі знали родину поета. Крізь призму деталізації життєвого матеріалу були
проінтерпретовані твори поета біографічного характеру «Під чужим небом», «Кожен
день тут проходить пустельний і легкий»,
«Ісход», «Голоси землі», «Липень», «Балада
про Василя Тютюнника» тощо.
Леонід Куценко, прагнучи більше дізнатися, пізнати фактори формування особистості та творчої індивідуальності митця
і розширити скупий біографічний матеріал
життя і творчості Є. Маланюка першої еміграції (європейського вигнання), у 1990-х
рр. відвідує Польщу, Чехію. Що вдалося зробити вченому? Була здійснена реконструкція
європейського шляху Маланюка-емігранта
(встановлені незнані факти особистого,
громадського та творчого життя поета); відбулося знайомство із його сином Богданом
Маланюком, завдяки якому до рук вченого
потрапили «Чорні вірші» митця, і зусиллям
котрого вперше вони побачили світ у збірці «Невичерпальність» та були видруковані
у журналі «Вежа»; була доповнена бібліографія і зібраний фактичний матеріал, який
представляв варшавськи й і празький період
життя Є. Маланюка (публіцистичні виступи,
статті, поетичні твори тощо); були встановлені еміграційні творчі контакти поета, зокрема із Й.-С. Махаром, з польськими митцями, такими, як Ю. Тувім, Я. Івашкевич,
Я. Лехонь – представниками відомої групи
Скамандритів, а також з Л. ПодгорськимОкуловим, С. Стемповським та Ю. Лободовським, що сприяло встановленню генетичних і типологічних інтертекстуальних
витоків і зв’язків лірики Є. Маланюка цього
періоду. Окрім того, вченому вдалося встановити і проаналізувати роль, місце, значення Є. Маланюка для діяльності т.зв. «празької поетичної школи».
1997 р. – сторічний ювілей Є. Маланюка. Зусиллями Леоніда Куценка ця знаменна
дата була відзначена на Батьківщині письменника: відбулася міжнародна конференція у Кіровоградському державному педагогічногому університеті, було встановлено
пам’ятник митцеві в Новоархангельську, перейменовано одну з вулиць м. Кіровограда.
2000 року починається другий дослідницький етап маланюкознавчої «одисеї»
Л. Куценка. Життєвий шлях Є. Маланюка
приводить вченого до США. Працюючи в
Українській вільній академії наук, Леонід
Куценко опрацьовує архів Є. Маланюка,

знайомиться із сучасниками і близькими поетові в другій еміграції людьми, збирає їхні
свідчення, спогади, чим фактично започатковує наукове осмислення та реконструкцію
біографії Є.Маланюка періоду другої еміграції, вперше вводить в обіг його недруковані твори (виходять друком його розвідки
«Як перший пелюсток весни» (інтимна лірика Є. Маланюка)», «Євген Маланюк. Поезії
з нотатників (із недрукованої спадщини)», «І
спомину непроминуча кара…», «І вічність
на каміннях Праги» тощо), здійснює систематичне наукове осягнення постаті митця,
що було репрезентоване книгою «Dominus
Маланюк: тло і постать», в якій була представлена оригінальна авторська методологія
осмислення творчої постаті Є. Маланюка.
Основоположним для дослідницької
стратегії Леоніда Куцека був пошуковий і
накопичувальний етапи дослідницької діяльності, що сформувало наукову цінність
роботи, адже вона представляла невідому до
цих пір і розпорошену джерельну базу.
Другим етапом наукової практики Леоніда Куценка став період аналітичного осмислення та інтерпретації отриманих першоджерел, завдяки чому стала можливою реконструкція біографії письменника у тісному взаємозв’язку із соціально-культурними
та політичними зрушеннями доби. Учений
прагнув встановити, подані за хронологічним принципом, причинно-наслідкові
зв’язки між подіями у країні і долею людини, зрозуміти логіку впливу суспільноісторичного та культурного процесів на
світогляд і характер Є. Маланюка, пізнати
мотиваційну природу його соціальної поведінки й художньої саморепрезентації, зрештою, простежити за логікою і характером,
динамікою естетичної парадигми втілення
ідейно-світоглядних переконань митця у
творчому доробкові (публіцистиці, поезії,
прозі) і в такий спосіб сформувати уявлення
про еволюцію творчого мислення художника, формування його мистецької особистості. Методологія Леоніда Куценка формується під впливом сент-бевівської і маланюківської стратегії дослідження постатей: вчений потрапляє у «поле» інтелектуального
впливу Маланюка, проникається його ідеєю
культурологічної та світоглядно-духовної
націотворчої ролі еліти. Л. Куценко за своєю манерою осягнення постаті Є. Маланюка близький самому об’єкту дослідження,
адже так, як і автор «Книги спостережень»
прагне через аналіз фактів біографії (навіть
незначних), відгуків сучасників з приводу,
реакцій об’єкта на певні події реконструю-
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ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ
вати психопортрет Є. Маланюка, зрозуміти
його мотивацію, пояснити вчинки, поведінку, поштовхи до творчості, певну тенденційність у творчості, реконструювати зовнішні
та внутрішні фактори, які впливали на його
мистецьку постать, на його художній світ.
У певний момент знайомства із працями
Леоніда Куценка, із його способом мислення, найяскравіше реалізованим у монографії
«Dominus Маланюк: тло і постать», починаєш впізнавати Маланюкову переконаність,
а почасти і тенденційність, віддаєш належне глибині інтелектуального осягнення
науковцем його постаті, прочитуєш націоцентричність і націоспрямованість кожного

Олег Бабенко,
кандидат філологічних наук,
директор ДАКО

наукового твердження чи висновку, віддаєш
належне вмінню ученого побачити ОСОБИСТІСТЬ на тлі й у контексті доби.
Багатовекторна дослідницька заданість
Леоніда Куценка у вивченні постаті Є. Маланюка заклала підвалини вітчизняного маланюкознавства, сформувала каркас майбутніх дослідницьких пошуків у цій царині.
На жаль, потужний науковий прорив у
галузі вітчизняного маланюкознавства, був
обірваний трагічною загибеллю вченого.
Останнім акордом Куценківської маланюкіани стало видання «Нотатників» митця вже
після смерті упорядника 2008 року.

15 лютого 2017 року у міському літературно-меморіальному
музеї І.К. Карпенка-Карого відбудуться десяті обласні
літературно-краєзнавчі Куценківські читання. Людина, якій присвячений цей захід – знаний в Україні та за її межами літературознавець Леонід Васильович Куценко.
Майбутній науковець народився 15 лютого 1953 року у селі
Вільховове Ульяновського району Кіровоградської області у родині сільських вчителів.
Із дитинства мріяв стати археологом. Але не пощастило при
вступі на історичний факультет Одеського та Київського університетів. У 1974 році після служби в армії за порадою старшого
брата вступив на навчання на філологічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна.
Викладачі відразу помітили здібного студента і всіляко сприяли розвитку його особистості. Ще на першому курсі він мріяв
про шлях у науку.
В останній рік навчання знав, що буде працювати на кафедрі
української літератури рідного інституту. Заочно навчався в аспірантурі, у 1987 році захистив кандидатську дисертацію, тема
якої «Багатство української радянської драматургії 20-х років
XX століття».
25 років життя Леоніда Васильовича були пов’язані з вишем,
в якому вчився. Саме тут він пройшов шлях від викладача кафедри української літератури до профессора, очолював комсомольську організацію, п’ять років був деканом філологічного
факультету. У 1996 році одержав почесне звання «Заслужений
працівник народної освіти», у 1998 став членом Спілки письменників України.
Найбільшим захопленням Л. Куценка стало літературне краєзнавство. Ще у 1984 році побачила світ його перша книга «Музей І. К. Микитенка у Рівному», а у 1995 вийшов «Літературний
словник Кіровоградщини», який і досі користується попитом у
вчителів та науковців краю. Леонід Васильович зробив вагомий
внесок у розвиток української літератури, відкрив широкому за-

галу ім’я Євгена Малаюока – одного з кращих поетів української діаспори, дослідив
цікаві сторінки життя відомих та маловідомих українських письменників.
Творчий доробок талановитого науковця
не залишився непоміченим громадськістю.
Про це свідчать літературні та краєзнавчі премії, а саме: обласна краєзнавча імені
Володимира Ястребова (1994), обласна літе-

ратурна імені Євгена Маланюка (2002), премія фонду Воляників-Швабінських фундації
вільного Університету США (2006). У 2002
році Л.В. Куценко захистив докторську дисертацію на базі Львівського національного
університету імені Івана Франка, тема дослідження – «Євген Маланюк та еволюція
особистості».

Леонід Куценко був відомим громадським діячем, брав
участь у багатьох літературно-мистецьких та краєзнавчих акціях, заходах, що здійснювались як науковими колами, державними установами, так і громадою.
Разом з однодумцями організував ряд заходів по увічненню пам’яті Є. Маланюка на Кіровоградщині: встановлення пам’ятника на батьківщині поета у селищі Новоархангельську та меморіальної дошки на приміщенні коледжу
технічного університету (колишнього Єлисаветградського
земського реального училища), де вчився Є. Маланюк; перейменування вулиці Уфимської на вулицю Маланюка; заснування у 2002 році обласної літературної премії імені Євгена
Маланюка.
Леонід Васильович брав активну участь у підготовці та
проведенні науково-практичних історико-краєзнавчих конференцій. Наприклад, 11-12 вересня 2006 року в обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського відбулась науково-методична історикокраєзнавча конференція «Пам’ятки української історії та
культури краю: стан дослідження, збереження та використання в освітньому просторі», яка була організована з нагоди відзначення 15-ї річниці незалежності України. Всім
запам’ятався яскравий, натхненний і переконливий виступ
Л. Куценка з проблем дослідження українського фактору в
історії нашого краю.
Ми пам’ятаємо, скільки дискусій викликала поява його
книги «Українська доля дикого поля», є прихильники та
опоненти його точки зору на історію заселення та масового
залюднення території краю, але найголовніше, що вона не
залишила людей байдужими, сколихнула наукову та громадську краєзнавчу спільноту.
Слухачі курсів підвищення кваліфікації на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пам’ятають цікаві лекції Л. Куценка, які
мали не тільки змістовно-смислове, а й величезне духовновиховне значення. Жоден з виступів не був байдужим, його
любов та величезна занепокоєність багатьма проблемами
Кіровоградщини передавалась слухачам, трансформуючись
у конкретні справи прихильників української Національної
ідеї.
Леонід Васильович любив свій край і навіть не допускав
думки, аби покинути його й податися у світи, хоча охоче працював у бібліотеках і архівах Праги, Варшави, Нью-Йорка.
Він був справжнім патріотом, не вважав себе героєм, а просто
робив те, що йому підказувала совість. У нього була дивовижна здатність об’єднувати навколо себе людей.
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Леонід Васильович увійшов у моє життя ще тоді, коли я
лише збиралася
стати
студенткою:
приймав у мене
вступний
ТЕМАТИЧНИЙ
ВИПУСК ДО
10-РІЧЧЯ
КУЦЕНКІВСЬКИХ
ЧИТАНЬ
іспит з української літератури. Тож, виходить, з його
благословення я стала філологом… Розумію, таких, як я,
студентів-абітурієнтів у нього було тисячі, але Куценко був
наділений даром бачити в кожному непо¬вторну, унікальну
особистість… У ставленні до іншої людини ніколи не було
зверхності, зіркового апломбу, навіть коли став професором
і здобув міжнародне визнання. Навпаки намагався зняти
статусний бар’єр гумором, довірливою інтонацією, якоюсь
домашністю, щирістю, справжністю… Дозволяв собі небувалу
розкіш бути справжнім і вільним у думці, у слові, у поведінці.
За це його любили і поважали колеги, студенти, друзі.
Олена Буряк

Тетяна Гончарова
Федір Шепель
Неллі Чорна

Валентина Легка

Лариса Хосяінова
Ірина Сосна

СТОРІНКАМИ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ
Я відчуваю велику провину перед Куценком, Льонею, Льошею...
Я не можу тепер його перепросити, покаятись, бо його немає...
Моя провина в тому, що я не була його постійним партнером
в непростій громадській діяльності щодо утвердження
української гідності. Він надривався, пишучи статті й книги,
виступаючи на радіо й телебаченні, дебатуючи на політичних
і громадських зібраннях, з’їдаючи себе вічною невизначеністю,
половинчастістю й брехливістю української політики.
Серед невеликої групи української інтелігенції, яка творила
інтелектуальну ауру міста без імені, в останні роки він був
найпримітнішим. Йому боліло все, що робило нас ніякими і
ніким...
Ольга Крижанівська

15

Антоніна Гурбанська, Катерина Лісняк, Олег Бабенко, Віктор Білоус
Олександр Терещенко

Валентина Тобілевич
1.
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СИЛА, ЩО ЗМУШУВАЛА ЙОГО РОСТИ
(Тарас Шевченко у творчості Леоніда Куценка)

Він жив за Шевченком. І не на словах. Володимир Панченко
якось сказав з цього приводу: «Оце, мабуть, і є найголовніший
підсумок життя цієї людини, яка створила сама себе: він чесно йшов; у нього – за Шевченком – не було «зерна неправди за
собою». І це знають сотні його студентів та друзів у нашому
Єлизаветі і далеко за його межами…».

Федір Шепель,
краєзнавець

Він був учасником численних культурологічних акцій біля
пам’ятника Кобзареві в Кіровограді. Він очолював обласну організацію Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса
Шевченка. Як викладач вищої школи, він охоче цитував «Кобзаря» своїм студентам. Як успішний літературознавець-мандрівник,
він шукав і знаходив стежини, які пов’язували великого Тараса з
особистостями, що були суб’єктами його наукових зацікавлень.
Шевченко постійно був у сфері літературознавчих пошуків Леоніда Куценка. Наприклад, у посмертно надрукованому нарисі
«Стежками хутора «Надія» (2007), Леонідом Куценком звертається увага на ту обставину, що Івана Карповича Тобілевича та
Надію Карлівну Тарковську «доля поєднала на репетиціях нової
вистави – Шевченкової драми «Назар Стодоля». Так із переживань сценічних пристрастей героїв Т. Шевченка народилося кохання…». А досліджуючи традицію висаджування іменних дубів
на Хуторі, зауважує, що в 1964 році, коли відбувалося святкування
150-річчя від дня народження Тараса Шевченка, посаджено дубок
на ймення «Кобзар», що «став призвідцем нової алеї».
У багатому на відкриття біографічному нарисі про поетауродженця Єлисаветграда та учасника національно-визвольних
змагань доби УНР Юрія Дарагана («Юрій Дараган. Срібні сурми. Поезії», 2003), Леонід Куценко звертає увагу на вірш «Лист
(І. Ю. Куликові)», в якому актуалізується Шевченкова думка з
містерії «Великий льох» про потребу народження нового Гонти
і Палія. А поезія Юрія Дарагана «Променіють перламутно білі
хмари…», написана в Каліш-таборі 1922 року, мимоволі пробудила в Леоніда Васильовича асоціацію з Шевченковим «Садком
вишневим коло хати…», що також написаний на чужині.
Розповідаючи про останні дні життя призабутого письменника з Олександрії Леоніда Чернова («Репресований після смерті»,
1995), у його вірші «Третій лист до Тараса Шевченка» Куценко
знаходить «моменти підсумковості» та трагічні пророцтва щодо
долі літераторів в Україні радянській.
В дослідженні «Наталя Лівицька-Холодна», 2004) Леонід Куценко не міг обминути факту, як «на потребу українських шкіл
у США поетеса підготувала нарис «Шлях велетня. Ілюстрована
біографічна розповідь про Т. Шевченка», який вийшов у світ 1955
року. У підзаголовку книги скромно зазначивши: «переказала Наталя Лівицька-Холодна».
Утім, зрозуміло, найбільше Леонід Куценко писав про Маланюкового Шевченка. І це – не дивно. Євген Филимонович був
його найбільшим відкриттям. Відкриттям, яким бажав поділитися
з усім світом. Насамперед – українським. Ще в «Бояні степової
Еллади» (1993) розповідав про те, як у сім’ї Маланюків «панував
дух Шевченкового слова», а «Кобзар» був настільною книгою матері. З нею, як згадує поет у драматичному за змістом вірші «Липень», мати й померла:

СПОГАДИ — ДОСЛІДЖЕННЯ — НАБУТКИ
На столику лежав «Кобзар» розкритий,
Де саме «шелестить пожовкле листя»…
А в «Князі духу» (2003) Куценко з даного приводу цитує безпосередньо Маланюка:
«Шевченко: перша моя лектура, яку, розуміється, не читав ще, але вже слухав з 3-4 літ,
коли вголос читала мама». До речі, Шевченко
є в списку письменників, які найбільше вплинули на Маланюка до 14 років. Твори Кобзаря були і в Єлисаветградській громадській бібліотеці, якою користувався Євген Филимонович в роки навчання в Єлисаветградському
реальному училищі. І це теж були маленькі
відкриття кіровоградського науковця.
«Маланюк був одним з кращих шевченкознавців, – цитує спогади сучасників Леонід Куценко. – Мав подиву гідну пам’ять,
часто в пам’яті цитував «Кобзаря», мабуть,
знав усього». Саме ця тема ретельно розглядалася в окремих дослідженнях (Є. Маланюк: загадка двох геніїв: Т. Шевченко і М. Гоголь, 2001). А принагідно – чи не в кожній
праці, присвяченій Маланюкові («Крицеве
слово. Євген Маланюк (Урок літератури)»,
2003) тощо.
Куценко неодноразово звертав увагу, як
заповзято поет аналізував вірш Шевченка
«Бували войни і військовії свари …». Мовляв, саме цим твором Маланюк щиро захоплювався, вважаючи його найвизначнішим у
доробку поета («Князь духу», 2003); «І спомину непроминуча кара…». Євген Маланюк:
подорожі Україною 1926-1943», 2006).
У своїй центральній праці «Dominus
Маланюк: тло і постать» (2001) Куценко,
коментуючи Маланюкове обгрунтування
ідеї українського месіанізму, пояснює, що
в даному разі останній спирався на традиції «духовного Мойсея нашої нації» Тараса
Шевченка. Зокрема, про його апостольську
місію йдеться у вірші «Шевченко».
Нерідко Леонід Куценко, вивчаючи біографічне й творче мереживо Євгена Маланюка, «беззастережно» й обґрунтовано
адресує сказане останнім, наприклад, стосовно Шевченка та Франка, самому Маланюку: «Історична доля нації, що породила
обидвох, тяжко заважила на їх особистій
долі – за життя, як і по смерті». На думку дослідника, «активна націєтворча літературна
діяльність письменника, його будительство,
стали найпотужнішим джерелом самоти.
Цей шлях уже пройшов Тарас Шевченко».
На думку Леоніда Куценка, Євген Маланюк розвінчував усталені стереотипи сприй-

17

няття Шевченка суспільною свідомістю. Він
подає власне бачення місця і ролі митця в
житті українства. «Маланюк писав, спираючись на Шевченкову традицію «правдимсти», що лише гірка правда про себе самих
веде до самоочищення, пробудження і спокути» («Прозріння»). Утім, тема Шевченка в
Маланюкових пошуках не покидала Куценка і в інших працях, зокрема, книзі «Ні, вже
ніколи не покаюся…» (Євген Маланюк: історія ісходу)» (1997). Тут він зауважує, що «у
поезіях Маланюка є сподіванка на майбутнє
обудження краю. У творі «Ой у полі жито –
копитами збито» виринає Шевченкова мрія
про «огонь новий з Холодного Яру».
Звісно, у Куценка був свій Маланюк.
Відмінний від, скажімо, Маланюка Юрія
Шевельова (Шереха). Наприклад, у праці
«Євген Маланюк: Дорогами втрат і сподівань» (2002) Леонід Куценко не погоджується з Шерехом щодо нібито «гри Маланюка
в Шевченка». Мовляв, для «автора другого
«Посланія» характерний не фарс, а справжні почуття: відчай, розчарування, зневіра,
біль... Тож, слідом за Шевельовим, котрий
особисто знав Маланюка, Леонід Куценко,
спираючись на величезну дослідницьку роботу, здобув право сміливо говорити «мій
Маланюк». А тому Леоніду Куценку особливо боліла неувага новітньої Української
держави до творчого спадку Євгена Маланюка. «А що ж у нас виходить сьогодні? –
риторично запитував він у перебігу інтерв’ю
Світлани Орел для однієї з київських газет.
– А те, що в наступний проект шкільної програми Маланюк не потрапив. Не потрапив!
Як можна уявити італійську літературу без
постаті Джакомо Леопарді, який був ідеологом повстання карбонаріїв? Як можна уявити німецьку націю без Гейне? Польщу без
ідеолога польського повстання 1830-го року
Міцкевича? …Кожна нація вважає, що поет,
який підняв на щит ідею національного визволення, – це її прапор. Ми маємо першу
особистість такого плану. Я не перекреслюю
цим Шевченка, Франка, Лесю, я кажу про
нову якість: у Маланюка єдиного був досвід
тривання цієї держави, і він був свідком її
краху. Він осмислював всі наші болючі проблеми через призму того досвіду».
У наші дні тема Тараса Шевченка сама
собою робить актуальною усю творчість Леоніда Куценка. У тому числі й тоді, коли в
історико-полемічному нарисі «Народу самосійні діти…». Українська доля Дикого поля»
(2005), ним цитується Шевченків лист, у
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знаходячи в них те нове, що лишалося непоміченим досі в історії Малої Батьківщини.
Так, у статті «Полетимо ночувати в Чуту»
(1995) аналізує рядки поета з містерії «Великий льох», де згадується Чутівський ліс,
що на Кіровоградщині:
Смеркається. Полетимо
Ночувати в Чуту…
Втім, він не лише акцентує увагу на виявленому краєзнавчому аспекті, але й ділиться
власним прочитанням «Великого льоху».
У «Літературному словнику Кіровоградщини» (1995) згадує про подорож малого Тараса (описана в повісті «Наймичка») з батьком по селах і містах Єлисаветградщини. Не
забуває й про існуючу гіпотезу щодо гостювання Шевченка у польського письменника
Міхала Грабовського в Олександрівці. Нарешті, вміщує окрему статтю про небожа поета
Йосипа Варфоломійовича Шевченка, котрий
навчався в Єлисаветградському юнкерському кавалерійському училищі. У вже згаданій вище книзі «Народу самосійні діти…»
йдеться про участь цього незвичного юнкера
– Йосипа Шевченка – в постановці «Вечорниць» П. Ніщинського в Єлисаветі 1875 року

та історію появи його книги поезій та перекладів під псевдо І. Гріненко.
Факт звітування Миколи Новицького Тарасу Шевченкові листом з Єлисаветгада про
успішне влаштування Йосипа на навчання
викликає у Леоніда Куценка потік і досі злободенних думок. Зокрема, науковець цитує
листа Івана Тобілевича (Карпенка-Каровго)
до «Елисаветградского вестника» (1878):
«Когда умер поэт Т. Г. Шевченко, обещали
тогда памятник поставить и школу имени Тараса Григорьевича учредить, и много, много
обещали. Кто забыл эту скорбь, и плач, и обещания, кто не жил в это время, тому советую
прочесть надгробные речи, сказанные на свежей тогда могиле поэта… Но протекли года и
всё забыто». А чи не стосується це, зокрема,
й посмертної долі самого Куценка?
Не забув Леонід Васильович і про «першого українського діяча м. Єлисавета»
Миколу Федоровського, котрий в кінці 60
– початку 70 років ХІХ століття в школярах
намагався будити національну свідомість і
любов до України; у стилі народної традиції створив разом з ними «один з перших
пам’ятників Тарасу Шевченкові в Україні»
(курган у шкільному саду).
Його увагу привертали й документи царської охранки з приводу того, як «Єлисаветградське українофільське злочинне співтовариство» (1886) намагалося розмножити
«Кобзарик для дітей».
Не забув Куценко й про маловідомого
нині етнографа і фольклориста Михайла Васильєва, який записував народні пісні, перекази та легенди про Тараса Шевченка («Народна пісня про Шевченка», 1898, «Тарас
Шевченко в легенді», 1900).
У статті про Дмитра Чижевського (книга
«Благословенні ви, сліди…», 1995) він знаходить ім’я Тараса не лише в Олександрійській бібліотеці, але й у спогадах сестри про
святкування Шевченкового дня народження
1913 року в Олександрії, коли Гнат Юра декламував поему Шевченка «Чернець»…
P. S. Утім, тема Тарас Шевченко і Леонід Куценко значно ширша й глибша, щоб
висвітлити її в одній статті. Свідомий
цього, автор обмежився переглядом переважно тих видань власної книгозбірні, на
яких стоять живі автографи-побажання
Леоніда Васильовича. Його життя підтвердило сказане Євгеном Маланюком:
«Шевченко завжди буде силою, що змушуватиме рости».

ЧАС І СЕРЦЕ ЛЕОНІДА КУЦЕНКА
Леонід Васильович Куценко – один з найбільш достойних уродженців нашого з вами, шановні земляки, благодатного і щедрого на таланти краю. Син сільських вчителів –
доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник
народної освіти України, член Національної спілки письменників України, лауреат премії імені Євгена Маланюка,
громадський діяч – він став світочем українського літературознавства. Людина виняткової чутливості, доброти, порядності, наполегливості й устремління.
15 лютого Леонідові Куценку виповнилося б тільки
п’ятдесят п’ять. А вже рік, як він відійшов у вічність... Спасибі друзям і всім небайдужим людям, які свою вдячну, животворящу пам’ять про Леоніда Куценка матеріалізували у
меморіальну дошку на його рідній школі в рідному Вільховому, що в Ульяновському районі. Спасибі родині, землякамвільхівчанам.
Він дивовижно любив своє Вільхове, обожнював річку
Синицю й кожного карася, пійманого в ній. З неймовірним
сентиментом ставився до односельців: огортав їх любов’ю
й турботою, писав про їхні долі в районну та обласні газети,
записував з їх уст фольклорні твори, досліджував в образах
та подіях історію рідного краю, зустрічався з учнями та вчителями місцевої школи, і у всьому – тішився спільним родовідним коренем. Село Вільхове не сходило з його уст: і яка
там вода, і які життєрадісні й витривалі люди – хвалився без
угаву. А тоді з пієтетом переходив на грушан: «Оце ж у твоїй
Грушці...» Наші діалоги, серйозні й іронічні, мені не забути
ніколи, як і те, що саме Льоня визначив моє місце на кафедрі
української літератури Кіровоградського педуніверситету.
Як і півтора десятка щасливих, сонячних років творчої праці
поряд з ним... Як і ті перші, страшні своєю трагічністю хвилини й дні, коли його не стало...
Він був багатогранно обдарованою особистістю, захоплювався фотографією, філателією, любив мандрувати – «на
світ подивитись» (пройшовся на байдарках по Синюсі, подорожував по зауральських річках Єнісею та Обі, об’їздив
зі студентами й викладачами всю Україну, пізнав у наукових
відрядженнях Чехію, Польщу, Сполучені Штати Америки),
у нього виходило керувати (був комсоргом Кіровоградського педінституту, деканом філологічного факультету), тож міг
реалізуватись (і зреалізувався!) у багатьох видах людської діяльності.
Ставши студентом-філологом, юнацьку мрію про архелогію Леонід Куценко сублімував у фантастичне захоплення літературою: трішки пізніше він в автобіографії напише,
що «ще студентом визначив собі літературознавство як свою
„археологію”». Цим захопленням активізовував до науковопошукової роботи і нас — студентів молодших курсів.
З часом він став членом «могутньої купки» кіровоградських
професорів-філологів – Василя Марка, Григорія Клочека,
Володимира Панченка, Олега Поляруша, Світлани Барабаш,
її «золотої» історії 1990-х – початку 2000-х років, у якій науково шліфувались і ми, молодші викладачі «найкращої у
світі» кафедри української літератури педуніверситету.
Леонід Куценко став одним із тих лицарів рідної культури, котрі, за влучним висловом його літературного кумира
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Є. Маланюка, «на своїх щитах – раз назавше – написали ім’я нашої Батьківщини, яка
для них була Прекрасною Дамою, Нареченою, Коханою, Єдиною». Рідна земля – мала
батьківщина й уся Україна – визначили громадянську позицію літературознавця. «Націоналіст – це для мене норма!» – з неабиякою самоповагою говорив він. Це звучало
як життєве кредо. Національні почуття він
вважав найвищою характеристикою громадянина будь-якої нації. Сам же був великим
українцем, справжнім патріотом. Свідомо
вигранюючи себе на українського аристократа, Леонід Куценко орієнтував і своїх
співвітчизників на позбавлення комплексу
меншовартості, так званого малоросійства,
на культивування в національному характері гордості, свободолюбства, цілеспрямованості. Його переконання й історіософські
погляди великою мірою визначились силовим полем потужного життєвого і творчого
шляху Євгена Маланюка – цьому великому
Поетові й Громадянину, новоархангельсько-

му землякові, й присвячена докторська дисертація вченого, що стала знаковим явищем
в культурологічному житті України.
Льоня Куценко… На арені драматичних
подій нашого життя він був Гладіатором, Рицарем Совісті. В одній руці тримав Час, а в
другій – Серце. Його серце було надзвичайно чутливим до світу, через нього проходили
невидимі енергії, і саме через нього доводилося чи не найбільше страждати. Пригадую
нашу телефонну розмову напередодні того
трагічного дня зимового сонцестояння, після якого він хотів відчути приплив оптимізму й новий оберт життя з новими планами.
Пам’ятаю його глибокий розпач...
І все ж час – це найсуворіше випробування для кожного Творця – на боці Леоніда
Куценка. Попереду осмислення його місця
й ролі в нашому літературознавстві, освіті
й культурі. Бо є багато його книжок. Бо є
пам’ять, бо є любов...
м. Кіровоград – с. Грушка
Ульяновського району, 2007 рік

ЧОМУ «ЧОРНІ ВІРШІ»
ЧОРНІ...

(Роздуми над збіркою Євгена Маланюка)
У журналі «Вежа» (Кіровоград) за січеньберезень 1996 року вперше побачила світ
збірка Євгена Маланюка «Чорні вірші»,
до якої увійшли твори, писані переважно
у 20-30 роках. Уже сама назва поетичної
книжки тривожить, зловісний колір, винесений у заголовок, примушує насторожитися. Чи й справді багато того «чорного» у цих
творах? Якщо так, то чому? Думається,
дати відповідь на це питання можна лише
при вдумливому проникненні в авторський
текст, при умілому прочитанні віршів у контексті біографії поета і його доби. У «Чорних віршах» автор не відходить кардинально
від тем, репрезентованих у його попередніх
поетичних збірках. Варійовані Маланюком
не один раз, вони тільки засвідчують душевні тривоги, сум’яття, що панували у його
настроях наприкінці 20-х років.

Ірина Руснак,
доктор філологічних наук, професор,
Вінниця

Після фатальної поразки УНР Маланюк
змушений був «блукати» на чужині. У польських таборах вчорашній борець за українську самостійність починає писати свої
перші вірші, основним адресатом яких була
втрачена материзна. Від постійних роздумів
поета над її долею, від переосмислення недавніх подій ці твори були пронизані пекучим болем, злою ненавистю і непевною надією. 1 лише зрідка виринають на поверхню
глибоко інтимні переживання, пов’язані з
безмежною синівською любов’ю да зганьбленої і підкореної Вітчизни. Отож, у «Чорних віршах» йдеться про складну сутність
духовного життя Маланюка у той час, тому
світлих відтінків у них не так уже й багато.
Домінують темні, переважно з домішкою
чорного, фарби. І виявляється це не тільки
у прямому називанні кольору якогось явища
чи предмета, а проступає і через образи згаслого світла, наростаючої тьми, мороку, тьмяного присмерку. Щоб переконатися у цьому,
зупинимося на кількох творах.
У вірші «Ти за життя горіла в пеклі»
(1928) всього лише на площині чотирирядкових строф поет відтворив картину поразки
України у визвольних змаганнях за свободу,
.а також власні переживання і неспокій з
приводу цього.
У центрі твору – молоде покоління борців, Маланюкове покоління («незнищенна
міць огнива»), якому судилося відстоювати
тільки-но народжену українську державу.
Трактувати так образ «міці огневої» допомагає вірш, вміщений поетом у збірці «Серпень» (1964) під назвою «Ми за життя горіли
в пеклі». Особовий займенник «ти» змінено
у ньому на «ми», що вказує на причетність
самого автора до волюнтаристського покоління його доби.
Уся оцінна характеристика ровесників
поета сконцентрована у словосполученні
«міць огнива», яке викликає в уяві образи
романтиків, котрі з готовністю віддати життя за звільнення боронило Україну від чужоземних зайд. Та доля приготувала їм складні
випробування, названі поетом «всіма колами
мук». Образ пекла відразу викликає в читача
відповідні асоціації, адже про пекельні муки
він чув чимало. І далі йде досить містка і
водночас прозора метафора: «кров запеклася чорним гнівом». Її слід розуміти як звичайну констатацію факту: у серці ліричного
героя панують лише почуття гніву й болю
від поразки та відновленої бездержавності
України.
Образ крові, що запеклася, легко можна пов’язати з фольклором. Так, в одному із

замовлянь говориться: «Де сонце заходить,
там кров запікається». Українське сонце для
Маланюка зайшло (до цього образу повернемося при аналізі наступної поезії), ось
звідки на серці ліричного героя з’явилися
рубці запеченої крові – зримий слід і щемний спогад про втрачене.
Друга строфа являє собою небагатослівний і точний опис тортур і потрясінь, яких
зазнали ровесники Маланюка. Ще зовсім
юні, вони витримали муки, не знані до того
ніким. Хтось спопелів у тому вирі, а хтось з
опаленими крильми відлетів на чужину. Про
незліченні втрати нагадує образ «трупного
степу», який у багатьох поетових віршах
зображений чорними фарбами. Трагізм поразки підсилено й образом «чорних круків»,
котрі «терзали голови козачі». Цей образ теж
має виразно фольклорну основу. На згадку
приходять народні пісні, де чорні круки чи
ворони кружляють над загиблим козаком,
виймають йому очі, клюють біле тіло. Поет
не просто копіює фольклорний образ, а досить органічно включає його в індивідуальну художню систему, тому сприймається він
як символ усього ворожого. Чимало різних
«чорних круків» терзали тіло зганьбленої
Вітчизни, глумилися над її синами. У цій
строфі органічно поєдналися ненависть,
зневага до ворога з мукою, жалем за тими,
кого не повернути.
Зміст першої та другої строф дають ключ
до розуміння складних душевних переживань ліричного героя. Його душа, як ніч,
сліпа і п’яна, він намарне силкується вибратися з пастки страждань. В останній строфі
сконцентровано весь ідейно-художній смисл
твору. З багатоколірної Маланюкової палітри
тут залишився лише один колір – колір ночі,
колір мороку. «Чорне» тут – розпука, зневіра.
Вміщений у збірці «Серпень» двійник
відрізняється від аналізованого вірша тим,
що має кілька рядків-новотворів та іншу
кінцівку. Вони якраз і є свідченням того, що
зрілий поет позбавився сумно – тужливо –
безнадійного настрою: «Ми перейшли всі
кола муки – І ось прозріли – в пітьмі ночі».
Зрозуміло, що «пітьмою ночі» для Маланюка стала вимушена еміграція, де, за його ж
свідченням, «в умовах безборонности й безсилля» приходила до вигнанців, а значить і
до нього, дозрілість і свідомість.
Вірш являє собою своєрідний портрет
молодих борців за державність України,
тому його інтонаційна тональність зовсім
інша, аніж в аналізованому. Тут ні тіні розпачу, лише світла журба від пережитого й
баченого.
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У «Чорних віршах» природа активно
співпрацює з розвитком подій і служить для
підсилення особливих почуттів, що напливають на ліричного героя. Так, у вірші «Невже згасає день?» (1930) ранок, сонце, день
виступають символами найкращої буремної
доби – доби боротьби і світлих надій. Ніщо
не віщувало лихих змін, тому своєю несподіваністю вони вражають ліричного героя. Й
очікувана перемога, і жадана воля промайнули перед ним, як марево. Згасання сподівань
автор майстерно передає через образи, взяті
зі світу природи: «згасає день», «мало сонця
сяло», «вертався ранок в ніч». Внутрішній
емоційний стан ліричного героя ніби матеріалізувався у цих природних змінах.
Друга строфа значно ширше розкриває
перед читачем мрії, яким не судилося стати
реальністю. Ліричний герой чекав переможного кінця змагань за волю, за державу, снив
тією перемогою, про яку сповістять радісні
крики, дзвінкий голос сурм і величаві гімни. Картина омріяного завершення боротьби
своєрідно озвучена поетом: «гриміла ніч»,
«гуркіт вирувань», «сурми, гімни й крики».
Це досить динамічний малюнок, і досягається ця динаміка без допомоги дієслівних
конструкцій, а через нагромадження іменників. Без сумніву, перед нами своєрідний
стилістичний засіб передачі збудженого настрою, збурених емоцій.
Раптовість фатальної поразки приголомшила, вихопила з глибин свідомості запитання: «Невже згасає день?», «І раптом – все
згаса?». У них так прозоро відчувається небажання прийняти жорстоку реальність. Щось
зловіще проступає через «мертву кров» і
«рани хмар», щось невідворотне. І невблаганна неминучість настає: «сон століть, примари і омани» зникають у тьмяному присмерку
ночі, що наближається. Поступово ліричний
герой оговтується, починає осягати реальний
стан речей. Його лише лякають спокій і бездіяльність, а рух в останній строфі вірша уповільнюється до статичного стану: «нерухома
тьма». Отак поступово виринає «чорне», що
карою і тягарем лягає на душу.
Отож, маємо ще один доказ того, що
через «чорне» у багатьох віршах збірки передано трагічні переживання самого поета,
викликані поразкою УНА, перебуванням на
чужині, присмаком усе наростаючої ностальгії за степом і Синюхою. «Чорне» – де

своєрідна фіксація стану душі, основна
ознака почуттів і настроїв митця, котрий на
час появи віршів уже кілька років провів в
еміграції. Можливо, це й одна з причин вагань Маланюка щодо друку збірки. Хотілось
виважити, переосмислити все, знайти відповідь на питання, що так хвилювали.
Через терни болючих роздумів ішов поет
до істини, до відкриття першопричин поразки визвольної боротьби у 20-х роках. У
сумнівах і розпачах, у рішучості й надії виростало переконання: Україна втратила тоді
омріяну свободу лише через недостатню
готовність українського народу до власного
державотворення. Так з’являється у «Чорних віршах» тема, яка стане однією з наскрізних у доробку Маланюка – публіциста,
– тема українського рабства і покори. У віршах «Nomina sunt odiosa», – «Сонет огиди
і гніву», «Ні, не покритка Катерина» митець
гнівно заявляє про своє ставлення до комплексу «малоросійства», що, як симптом невиліковної хвороби, раз по раз нагадує про
себе:
Тюхтій-хохол, що, хоч дурний, та хитрий,
Макітру хилить виключно по вітру,
Міркує шлунком і зітха гуртом.
У цьому вичерпному портреті українського обивателя немає і згадки про чорне,
але воно незримо присутнє у кожному рядку. Скільки «Шельменчат тих» та «кирпатих
Мефістофелів» породила в умовах рабської
покори і постійного почуття меншовартості
Україна! Як викорінити оту малоросійську
кволість, як згартувати тверду волю? Як перетворити українство з аморфного, байдужого тіла, що «тільки переповзало завжди,
Тудою – сюди, сюдою – туди», на народ? Як,
за словами самого митця, «перетяти шляхи, по яких малоросійство висисає для себе
соки»? І не знаходячи конкретної відповіді,
Маланюк у «Чорних віршах» ще вагається,
губиться у здогадках:
Лайка? Ніж? Нове Запорожжя?
Хоч убий, не збагну, не поможе.
Думаю. Думаю. Рветься терпець ...
Відповідь прийде згодом: потрібно нове
покоління борців, потрібні воїни – «ненависники тюрьми і тьми». Євген Маланюк свято вірив у спроможність українського народу бути господарем власної долі.
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Сергій Михида, доктор філологічних наук, професор, Кропивницький
Тетяна Яровенко, кандидат філологічних наук, Харків

ІСТОРІОГРАФІЯ ВИВЧЕННЯ
ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯМИ КІРОВОГРАДЩИНИ
Майстер слова за будь-яких обставин є представником свого рідного краю, своєї батьківщини, історичного часу, тобто носієм філософії буття, яка ґрунтується на вітчизняних традиціях і набутках, і як наслідок – виразником колективної свідомості мешканців певного етнокультурного регіону. Відтак, здійснюючи літературознавчу оцінку
доробку письменника, передусім варто зважати на краєзнавчий джерельний матеріал,
позаяк він допоможе зрозуміти біографію, психологію митця, з’ясувати домінування
теми/мотиву, образів і т. ін. у творах автора. Потрактувати доробок місцевого літератора, на наш погляд, зможе краще науковець-земляк, бо на його світогляд здебільшого впливають ті ж культурно-географічні чинники, що й на письменника; йому природніше відстежити логіку суспільно-історичних подій рідної землі та виявити їхні
впливи на художні здобутки митця.
Засновником краєзнавчих досліджень
художнього слова на Кіровоградщині був
М. Смоленчук. Свою наукову діяльність він
розпочав у 60-х роках ХХ ст. за часів т. зв.
відлиги, коли ліберальна політика М. Хрущова дала ковток свободи українським
письменникам і вченим. Літературознавець
був «дещо за віком старший від «грандів»
шістдесятницького руху, але нема сумніву,
що він був покликаний до життя саме тим
підйомом», – пише Г. Клочек. Дослідник
займався збором фольклору краю, аналізував творчість корифеїв українського театру
– М. Кропивницького («Марко Кропивницький і його рідний край»), І. Тобілевича (Карпенка-Карого) («Я взяв життя…»),
збирав матеріал про поетесу Олену Журливу, прозаїка В. Близнеця, з’ясував важливі

факти з біографії В. Винниченка та ін. Його
студії засвідчують, що літературознавець
свої концепції трактування біографії, світоглядних позицій письменників-земляків,
мотивів/тем їхньої творчості аргументував
різноманітними документами з архівів, науковими й популярними працями з географії, історії, культури краю, свідченнями
очевидців, фотоматеріалами й под. Увагу й
любов до малої батьківщини М. Смоленчук
засвідчував не тільки своїми науковими працями про літературну Кіровоградщину, а й
громадськими діями. За його сприяння були
відкриті музей Марка Кропивницького в Бобринці та меморіальні будинки М. Кропивницького й Тобілевичів у Кіровограді, він
постійно опікувався діяльністю державного
музею-заповідника Хутір «Надія». Микола
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Кузьмович також постійК
но
н заохочував до краєзнавчих студій своїх колег.
н
Принципи та підходи до
П
застосування
історикоз
культурних
набутків,
к
аапробовані в його працях
про митців-земляків, унап
сслідували його учні, які
ттакож вивчали творчість
ссвоєї малої батьківщини,
– Л. Куценко (творчість
ІІ. Микитенка – 80-і р.
ХХ ст.), Л. Куценко, О. КуХ
ххар (творчість Є. Маланюкка – 90-і рр. ХХ ст. – поч.
ХХІ
ст.), А. Гурбанська
Х
((творчість В. Близнеця –
990-і р. ХХ ст.), В. Панченкко, С. Михида (творчість
В. Винниченка – 90-і рр.
В
ХХ
Х ст.), С. Присяжнюк
(творчість В. Винниченка – поч. ХХІ ст.) та
ін. Розмова про літературознавця–краянина
М. Смоленчука дає нам право стверджувати, що в Кіровограді на початок 90-х років
ХХ ст. сформувався потужний осередок

літературознавців, у яких були вироблені
підходи до оцінки творів красного письменства митців-земляків. Прикметно, що саме
нашими вченими було розпочато вивчення
художньої спадщини тих авторів, які емігрували й тому були заборонені в Радянському
Союзі. Фахова рецепція творчості Є. Маланюка літературознавцями Кіровоградщини
є показовою щодо актуалізації зазначеного
питання.
***
Як відомо, «реабілітація» Євгена Маланюка в Україні розпочалася 1987 року
знаковими статтями М. Неврлого та І. Дзюби, а вже на середину 1990-х формуються такі дослідницькі стратегії та завдання
маланюкознавства, як-от: реконструкція
життєвого і творчого шляху Є. Маланюка, формування уявлення про його особистість (Л. Куценко,Г. Клочек); дослідження націософії та історіософії поета
(М. Крупач, Л. Куценко, Т. Салига); обсервація апокаліптичності художнього
мислення, пояснення амбівалентності раціо та емоціо в ліриці, художньо-естетичної
природи інвективності, державотворчої

Кафедра української літератури КДПУ ім. В. Винниченка.
Сидять: В. Марко, Г. Клочек (завідуючий кафедрою), С. Михида.
Стоять: О. Буряк, С. Присяжнюк, С. Демченко, М. Тарасова,
Л. Зубак, О. Ратушняк, М. Лаврусенок, О. Таран

тематики й специфіки власне Маланюкових державотворчих стратегій (О. Астаф’єв,
О. Баган, П. Іванишин, В. Моренець); висвітлення проблемно-тематичних параметрів,
що вирізняють творчість митця на традиційному тлі української поезії та есеїстики, здійснення літературознавчого аналізу
на засадах компаративістики (Ю. Барабаш,
М. Ільницький, Т. Салига, Н. Мафтин). Слід
зазначити, що на помежів’ї ХХ – ХХІ століть поглиблення зазначених спрямувань
здійснюється низкою дослідників (Ю. Гладир, О. Кривчикова, О. Кухар (Гольник),
Н. Науменко, О. Омельчук, О. Прохоренко, Б. Синевич та багато інших). 2005 року
з’являється найбільше в Україні видання різножанрового доробку Є. Маланюка «Повернення», упорядковане львівським маланюкознавцем Т. Салигою. Структура книги містить
значну кількість наукових праць і коментарів
Л. Куценка, що засвідчило успішну інтеграцію
краєзнавчо-дослідницьких практик ученого
у вивченні постаті Є. Маланюка у всеукраїнський літературознавчий контекст. Можемо
вважати, що цей символічний акт симбіозу напрацювань дослідницьких центрів Галичини й
Центральної України остаточно увиразнив динаміку становлення материкового маланюкознавства, яке подолало власне регіональні межі
й набуло загальнонаціонального виміру.
Отож, вченими центрально-українського
регіону й батьківщини Євгена Маланюка
здійснено значний внесок у розвиток материкового маланюкознавства. Насамперед це
засвідчує проведення в Кіровограді першої
Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Є. Маланюка (1997), у якій взяли участь представники провідних літературознавчих осередків
України й учені зарубіжжя: Ю. Барабаш
(РФ), Ю. Войчишин (Канада), А. Зельвак
(Польща), І. Качуровський та З. Ульбрехт (Німеччина), А. Моравкова (Чехія), М. Неврлий
(Словаччина). Своєю чергою, літературознавці Степової Еллади (Г. Клочек, В. Марко, В. Панченко, С. Барабаш, Г. Бондаренко,
Л. Ожоган, О. Семенець та ін.) представляють розмаїття напрямів вивчення поетичної
спадщини видатного краянина. Поряд з поезією в площині зацікавлень науковців Кіровоградщини – публіцистика Є. Маланюка у
формі «літературної критики, історії і теорії
літератури, історіософії, культурології, мемуарної замальовки» (Г. Клочек). Яскравою
ілюстрацією дослідження есеїстики Є. Маланюка є стаття В. Панченка «Іван Мазепа в
історичній публіцистиці Євгена Маланюка»,
у якій вчений у порівняльному аспекті двох
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Світлана Барабаш, Леонід Куценко,
Ганна Бондаренко
студій розглядає Маланюкову візію гетьмана І. Мазепи в контексті його доби, але
з проекцією подій початку ХVІІІ ст. на подальшу українську історію, наголошуючи,
що «Євгена Маланюка варто читати не як
кандидата історичних наук, а як самодостатнього мислителя, публіциста».
З-посеред зазначених праць вельми цікавими постають наукові практики О. Гольник
(Кухар) – учениці й послідовниці Л. Куценка. У низці статей дослідниця виявляє обширний спектр питань маланюкознавчої
проблематики. Так, досліджуючи еволюцію
української ідеї та її втілення в художніх
концептах України від романтиків початку
ХІХ ст. і Т. Шевченка до «Празької школи»
включно, О. Гольник
зосереджує увагу на
причинах заперечення
культурницького стереотипу, сформованого
поетами-романтиками
минулого, і появі нового героїчного світогляду, в основу якого
була покладена ідея
державності, що набула
ознак міфу у творчості
«пражан» («Еволюція
національної ідеї від
романтиків 20-30-х рр.
ХІХ ст. до ”пражан”»).
Міфічне мислення як
природна здатність людини будь-якої епохи,
було наповнене державницькими
концептами, що зумовлювалось
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«об’єктивним історичним розвитком нації».
Символи-репрезентатори міфологічного походження (символіка праслов’янської, княжої та козацької доби – Ю. Дараган, Є. Маланюк, О. Лятуринська, О. Ольжич, О. Стефанович) мали витіснити з підсвідомості
міф ідилічної, «безієрархічної України».
Отже, підбиває підсумки дослідниця, міф
поетів «празької школи» визначився «естетикою і філософією чину». Щодо ролі й місця поезії Є. Маланюка, то його «римський»
образ держави, за висловом О. Тарнавського, став «поетичним гаслом боротьби за національне визволення України». У наступних статтях О. Гольник розглядає питання
«музичності» світовідчуття Є. Маланюка
(«Категорія «музичність» і звукова символіка у світоглядних уявленнях та художньому
світі Є. Маланюка»); досліджує есхатологічний мотив оновлення дійсності в контексті
переосмислених «сюжетів і образів Біблії та
національної міфології» («Образи «вогонь»,
«вода», «повітря» в ліриці Є. Маланюка») та
реалізацію теми Апокаліпсису у творчості
періоду «другої еміграції» («Буття цивілізації у ліриці Є. Маланюка») тощо.

«програмою», згаданої вище
Своєрідною «програмою»
конференції (за напрямами змістового наповнення), стала стаття Г. Клочека «Князь духа
і мислі». Розвідка складається з двох умовних частин: у першій – біографічні дані з акцентацією на дивовижній згармонізованості
«емоціо» та «раціо» поета, у другій – оцінка
особистості Є. Маланюка як носія енергетики поетичного слова, зарядженого національною ідеєю, природу якого слід «роз-

глядати із різних точок зору – біографічнопсихологічних, образно-поетикальних…».
Щодо еволюції провідної стильової тональності поетичної інвективи Є. Маланюка, то
вчений проілюстрував її у послідовності
рецептивної лінії «Біблія – Шевченко – Маланюк». Слід нагадати, що Л. Куценко також
актуалізував дослідження життєпису Шевченка – Маланюка, але у параметрах «Маланюк
– Шевченко – Маланюк» прямим цитуванням
поета: «Хотілося б звернути увагу на одну
проблему, яку наше Шевченкознавство ще
не поставило виразно і на повний зріст. Це
проблема Шевченкової особистості (курсив
Є. Маланюка – С. П., Т. Я.) […] Актуальність
цієї думки, висловленої півстоліття тому, –
наголосив дослідник, – ще нагальніше звучить сьогодні». Саме у річище зазначеної
«нагальності» й спрямовані наукові зусилля
Г. Клочека. Думка науковця розгортається в
потрактуванні феномена енергетичної напруги Шевченкових творів, змістова й формальна
суть котрої є: семантична невичерпальність,
органічність і природність стилю, надзвичайна
інформативна щільність. Звідси ж і постають
провідні аспекти шевченкознавчих розвідок
Г. Клочека: розвінчання соцреалістичних
стереотипів сприймання особистості й доробку Кобзаря, національно-державницький
підхід до осмислення його феномена, глибинне дослідження художньої майстерності
мистецького спадку Тараса Шевченка. До
цього переліку, на наш погляд, можна додати
полемічний аспект, коли дослідник специфікою власної концепції опонує представникам неоміфологічного напрямку (Г. Грабович,
О. Забужко, П. Плющ та ін.), не говорячи про
апологетів «шевченкофобії як форми українофобії» (І. Дзюба) в епатажних особах О. Бузини («Вурдалак Тарас Шевченко»), М. Грекова,
К. Дерев’янка, Г. Боброва («Тарас Шевченко
– крёстный отец украинского национализма»)
тощо.
1997 року Г. Клочеком вперше робляться
спроби концептуально окреслити методологічну систему Є. Маланюка, «суть якої полягає в тому, що кожне літературне явище
пізнається, інтерпретується та оцінюється
з націоналістичних позицій». Ефективність
такого підходу залежить, насамперед, від
підпорядкованості мети розвідки національній ідеї, що дає можливість виявити феномен досліджуваної особистості як системно
організованої еволюційної цілісності. На переконання літературознавця, зазначена теза

є домінантою Маланюкового осмислення
Кобзаря. Важливо зауважити, що цей геніальний дослідницький принцип, номінований
Маланюком як «національний підхід», […]
характеризувався ним як «велика правда» Звідси логічно постає питання про методологію
системного підходу: від особистості митця
до «особливостей його художнього світу,
стилю, поетики» і навпаки – від інтерпретації творчості до кращого осягнення його
постаті.
У подальших розвідках Г. Клочека есеїстика Є. Маланюка постає як видатне досягнення «в цілісному осмисленні творчості
Тараса Шевченка, її значення для формування української нації», а також узагальнюються чинники, котрі «обумовили глибину інтерпретації Маланюком поетичної
творчості національного генія». Науковець
визначає два провідні концепти, на яких базується шевченкологія Є. Маланюка: універсальний чинник художності, сформульований есеїстом як «життєдайнотворча правда
нації», і Шевченкова національна ідея, наголошуючи при цьому на прагненні автора
замість аналізу окремих поезій «сказати про
поета головне, визначальне». Поглиблюючи тезу, Г. Клочек аналізує активно варійовані Є. Маланюком складники зазначених
концептів і пропонує на розгляд сучасників
«каркас» Маланюкової шевченкіани, зробленої, на переконання дослідника, «на виріст для всього нашого шевченкознавства»:
«монолітність», «вулканічна» енергія
Шевченкового слова, «месіанство», «живий Шевченко» (марковано Г. Клочеком –
С.М., Т. Я.).
Як зазначалося вище, материкове маланюкознавство започаткувала стаття М. Неврлого. Тоді ж до рук Л. Куценка потрапила
книжечка поезій Є. Маланюка, де промайнули рідні для науковця топоніми: Архангород, Синюха, Скаліве, Торговиця. Із цього першого знайомства розпочалася майже
п’ятнадцятирічна «маланюкіана» вченого.
Звідси також – позиція дослідника й мотивація зовнішнього чинника у вивченні творчої
постаті Є. Маланюка: земляцтво й краєзнавчий інтерес, зумовлений особистими пошуковими вподобаннями Л. Куценка. Проте
вирішальним фактором, на наш погляд, була
близькість історичної ситуації напередодні 1991 року (питання національного відродження, повернення забутих і втрачених
імен, зокрема літературних) і після проголошення Незалежності (формування концепції
національного розвитку і вироблення стратегій її реалізації) до подій 1918 – 1920 рр.
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Мікулаш Неврлий, Світлана Барабаш,
Леонід Куценко
за безпосередньої участі в них Є. Маланюка. Щодо внутрішніх чинників, доречними
будуть кілька слів про оригінальність наукового підходу Л. Куценка, який полягає в
тому, що, окрім глибинного вивчення мегатексту письменника, літературознавець взяв
за основу методологічні практики портретування важливих для розвитку нації особистостей самого Є. Маланюка. Необхідно
наголосити, що обрання такого шляху не
було легким: вихований на радянських соцреалістичних канонах, за якими індивідуальність конче формувалася суспільством,
вчений мав осягнути і прийняти засадничий
концепт Маланюкової історіософії – особистість створює суспільство, здійснюючи його
поступ, а не навпаки. Звідси логічно виникає питання елітарності як визначальної
риси талановитої людини – елітарності, що,
своєю чергою, має подвійний вияв: показовий або зовнішній і внутрішній, генетично
успадкований або усвідомлено набутий.
Щодо першого, Є. Маланюку неодноразово закидали сучасники, наприклад, В. Державин – про «любов поета ставати в позу
провидця», Б. Бойчук – з відтінком іронії у
«Відбронзованому портреті» або Ю. Шевельов – непослідовно і з роздратуванням,
що було влучно опоновано В. Базилевським:
«…якщо життя й творчість поета — суцільна гра, то це вже життя і творчість, а не гра.
Такий парадокс Маланюка, і з цим своїм парадоксом він був розділом в історії української поезії, культури, духовності» (Бути собою // Холодний душ історії: Есеї, 2008. – С.
42). Стосовно другого вияву, і в діаспорній, і
в материковій історіографії на сьогодні зали-
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ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ
ЧИТАНЬ
МАЙСТЕРНЯ
шається беззаперечним факт втілення в особі й творчості Є. Маланюка ідеї елітарності
мислення і світосприйняття як невід’ємних
складових формотворчого чинника нації –
«здорової» націоцентричної й патріотично
налаштованої еліти.

Є. Маланюка в українПоява творчості Є
ському соціумі у відповідний час викликала
до нього інтерес насамперед, як до актуального, ідеологічно незаангажованого поета
соціальної дії, чиї пророчі візії базувалися
на глибоко аналітичному способі мислення
митця-історіософа. У цьому підході «на вимогу дня» відчувається схожість з поверненням в Україну В. Винниченка. А також увага
з позицій літературознавчого краєзнавства –
тут першою ластівкою стала невелика книжечка Л. Куценка «Боян степової Еллади»
(1993), яка вразила наукові кола біографічним фактажем. Студія дослідника вийшла за
межі України завдяки відгуку на неї ще одного знаного в діаспорі краянина – Яра Славутича. Професор-імерит засвідчив у своїй
рецензії 1997 року «величезну архівнодослідницьку працю автора», яка після радянського устрою значимістю оприявнених
джерел сягнула «ваги золота», бо «такого
в діяспорі, за винятком спогадів Івана Янішевського, майже нічого не надруковано».
Разом з тим, наголошує вчений, «Л. Куценко
не входить у широке насвітлення творчости
Є. Маланюка, вартісність його праці — у
змалюванні особи поета», що, поза всяким
сумнівом, «причиниться до повнішого розуміння поета як митця і як державотворця».
Того ж року, як відповідь старшому колезі,
Л. Куценко опублікує чергові розвідки – про
поетичний дебют Є. Маланюка (Літературний дебют Євгена Маланюка // Дивослово.
–1997. – № 7), історію створення окремих

(знакових) поезій (Два поетичні прозріння
Євгена Маланюка...: Історія віршів «Напередодні» та «Побачення» // Слово і час. – 1997.
– № 7), про сімейну драму родини Маланюків («Так розчахнулось дерево родини...»:
(Штрихи до сімейної драми Маланюків.
Листи поета до сина) / Кіровоград, 1997), перипетії першого Ісходу («Ні, вже ніколи не
покаюся...»: (Євген Маланюк: історія ісходу)
/ Кіровоград, 1997), а ще у видавництві «Веселка» 1997 року вийде друком, упорядкована вченим, «Невичерпальність» Є. Маланюка. У рецензії «Князь висоти» В. Панченко
наголосить, по-перше, на чіткій координації
у передмові «На хресті слова розіп’ятий…»
складної долі поета, збагаченій цінними
архівними матеріалами та стислими характеристиками «ключових мотивів його лірики», і, по-друге, на особливо важливій думці
Л. Куценка про «роздвоєність образу України в поезіях Маланюка». Тоді ж В. Панченко
акцентує увагу української громадськості на
першому монографічному дослідженні про
Є. Маланюка, в якому Л. Куценко стверджує
думку про те, що Є. Маланюк «за всієї заангажованості темою української долі-недолі
– не був поетом однієї струни».

Л. Куценко за своєю манерою близький
Є. Маланюкові: він прагне через аналіз фактів біографії (навіть незначних), відгуків сучасників, реакцій об’єкта наблизитися до розуміння особистості на тлі епохи, зрозуміти її мотивацію, пояснити вчинки, поведінку,
поштовхи до творчості, реконструювати зовнішні та внутрішні фактори, які впливали
на її мистецьку постать і художній світ. Тому
науковець ставить перед собою завдання
реконструювати життєвий і творчий шлях
Є. Маланюка, побачити динаміку формування його світогляду, окреслити фактори, які
на нього вплинули: родина, сім’я, традиції,
родинна драма (смерть матері), яка стала поштовхом до творення трагічного образу жінки в ліриці поета; Єлисаветград, навчання в
ЄЗРУ – як інтелектуальна й мистецька основи формування особистості Є. Маланюка
(освіченість, знання європейської культури
та історії, зокрема античності, обширна лектура, захоплення театром тощо); кохання Є.
Маланюка (пошук матеріалів про стосунки
з О. Юзковою), що безпосередньо зв’язано
з ліричним струменем поетичного доробку;
перші проби пера російською мовою (реконструкція з архіву); армія та дві війни (формування національної самосвідомості); еміграція – драма вояка, що народжує мислителя й поета (перші публіцистичні та поетичні
дебюти); вплив Д. Донцова на кристалізацію історіософської та націософської позицій Є. Маланюка (питання взаємовпливів
і співпраці й досі остаточно не вирішене);
перебування в мистецькому колі і поза ним
(утверджується думка про індивідуалізм Є.
Маланюка) тощо.
Л. Куценко чітко окреслює дослідницьку позицію, послуговуючись критерієм самого суб’єкта дослідження: «…
органічна мистецька творчість, як все органічне, виростає (курсив Л. Куценка – Т. Я.)
з дитинства й дідизни». Вдаючись до комплексного поняття «етнокультурний простір»
(Ю. Барабаш) літературознавець визначає
його основні параметри: «сімейні перекази, домашнє і позадомашнє оточення, мовне
середовище, релігійна атмосфера, побутова
обстановка, етнографічний і фольклорний
фон, літературні традиції і впливи, нарешті,
загальний тонус інтелектуального, культурного життя». Зважаючи на умовний характер класифікації та ієрархізації перелічених
факторів, науковець наголошує на їх пластичності.
Перефразовуючи Л. Куценка, можемо
визначити основні концепти формування
національної художньо-естетичної сут-

ності Є. Маланюка: генетично-родова
пам’ять, від якої логічно постають родинне оточення й вихованнята інтелектуальна й культурно-артистична аура
Єлисаветграда (курсив наш. – С. М.,
Т. Я.). Перша складова за своєю суттю є підмурівком двох наступних. Від першої книги Л. Куценка, зі змінами й доповненнями
або для суттєвих обґрунтувань, до академічного «Dominus Маланюк: тло і постать»
(Кіровоград, 2001) включно, розділи, присвячені історичній минувшині «геокультурної полоси», займають авангардові місця для з’ясування «феномена порубіжжя»
в його історичній ретроспективі. Базуючи
свої висновки на теорії К.-Г. Юнга про расову пам’ять, на геополітичних, природногеографічних та культурно-історичних обставинах життя, що стали форматом архетипу мешканців покордоння від героїчної доби
аж до уособлення малоросійства і знайшли
своє відлуння в доробку митця, літературознавець проектує їх на долю й творчість власне Є. Маланюка.
Необхідні матеріали здобуваються літературознавцем у подорожах до Варшави,
Чехії, а також завдяки особистому знайомству із сином поета Б. Маланюком. Робота в
зарубіжних архівах окреслює нові напрямки
обсервації життя і творчості митця, серед
яких насамперед такі: дослідження еміграційного кола спілкування; реконструкція
європейського періоду творчості поета, її
типологічні та генетичні зв’язки із доробком Й.-С. Махара та Ю. Тувіма; опрацювання теорії націософії (компаративний аналіз:
чехи/українці, поляки/українці) – фактично,
Л. Куценко йде шляхом самого Є. Маланюка, який, зіставляючи українську ментальність із ментальністю інших слов’янських
«колонізованих» народів, приходив до невтішних висновків щодо української національної ущербності; розробка теми історичних взаємин України й Польші та Чехії як
європейських культурних центрів. Американський період життя і творчості Є. Маланюка Л. Куценко висвітлює після поїздки до
Нью-Йорка і роботи в архівах УВАН (НьюЙорк Євгена Маланюка // «Кур’єр Кривбасу», 2001. – № 141).
Працю доктора філологічних наук, професора, людини, яка першою на теренах
материкової України комплексно дослідила
творчість поета-вигнанця, здійснивши, по
суті, науковий подвиг, гідно офірував Т. Салига: «Представляти нам світлого і великого, але понівеченого і сплюндрованого радянським режимом Є. Маланюка міг тільки
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одержимий духом української героїчної історії Льоня Куценко. Ми багато що починали робити з ним «першими». Та стільки, як
зробив він у відродженні маланюкознавства,
не зумів ніхто інший. Це ми мусимо знати і
маємо берегти. Я завжди стоятиму у поклоні
перед Леонідовою пам’яттю» («Я обрав свій
шлях…». Леонід Куценко у спогадах, листах,
пам’яті // Одеса, 2012).
Отже, можемо стверджувати: саме
Л. Куценко став одним із основоположників материкового маланюкознавства. Про це
свідчить навіть той промовистий і сумний
факт, що після відходу вченого в небуття
2006 року в українському літературознавстві настав «штиль» у вивченні постаті й художнього доробку Є. Маланюка. Звичайно,
маємо спорадичні публікації, в яких згадується митець як представник «вісниківства»
(дрогобицька та львівська літературознавчі
школи), проте такого масиву науково вагомої інформації, що виходила з-під пера Леоніда Куценка, на жаль, немає. Своєрідною
спробою подолати цей маланюкознавчий
«колапс» стала монографія О. Гольник «Міф у
художньому світі Євгена Маланюка». Автором
досліджено особливості втілення й функціонування міфологем у художньому світі Є. Маланюка, ґенезу міфологічних мотивів та міфологічних сюжетів і образів у поезіях митця, шляхи їх авторської трансформації; обґрунтовано
тезу про містицизм як складову світогляду поета, яка детермінувала потужний міфологічний
компонент його художньої системи; виявлено,
що найбільш художньо реалізованими і трансформованими є біблійні мотиви й сюжети, що
випливало зі світоглядної специфіки митця;
висунуто й обґрунтовано тезу про вагомість
біблійних сюжетів і мотивів для ідентифікації,
оцінки та визначення наслідків подій сьогодення у художньому світі Є. Маланюка; уперше описано поетові молитви, досліджена їхня
поетикальність; сформовано тезу про «музичність» поезії Є. Маланюка на рівнях образному й формальному; простежено міфологічне
підґрунтя музичності (гармонійності) як світоглядної і поетикальної особливості поетичного
доробку, досліджено її джерела; проаналізовано трансформацію міфологічних концептів
«гармонійність», «музичність» в есеїстичній та
поетичній практиці митця; осмислено витоки й
досліджено ґенезу та ідейно-образну реалізацію катастрофізму мислення Є. Маланюка (діалектика апокаліптичного та есхатологічного
мотивів). Праця О. Гольник стала одним із наукових наближень до Є. Маланюка-лірика. Істо-

рія її визрівання й появи разом із тим ще раз нагадує про видатного вченого-маланюкознавця
Л. Куценка. Монографія О. Гольник, своєю
чергою, стала поштовхом до написання автором статті вступу до неї та рецензії «Тандем
Л. Куценко – О. Гольник: «маланюкіана» to
be continued…».
Варто наголосити на появі низки досліджень методології Л. Куценка, представлених
науковцями Кіровоградщини, а саме: «Леонід
Куценко: штрихи до портрета літературознавця (на матеріалі наукових студій про поетів
«Празької школи») О. Буряк, «Молоде покоління у творчості поетів «Празької школи» та
в рецепції Леоніда Куценка» А. Гурбанської,
«Літературне краєзнавство Леоніда Куценка»
Л. Зубак, «Кіровоградська школа маланюкознавства: історія та сучасність» і «Театр
корифеїв як один із факторів формування
духовного світу Євгена Маланюка (на основі досліджень кіровоградського літературознавця Л. Куценка)» автора статті та ін. Зазначені праці оприявнені в Кіровограді 2013 року
на конференції, присвяченій 115-ій річниці
Є. Маланюка та 60-річчю Л. Куценка, поряд із
дослідженнями в галузі маланюкознавства науковців і західного (П. Іванишин, М. Крупач),
і центрально-українського регіону (Ю. Гладир, О. Гольник, Н. Науменко, О. Пащенко,
О. Цепа). Значна увага дослідників приділялася
аналізу художнього витлумачення екзистенціалу свободи в поезії Є. Маланюка з позицій націософської герменевтики (П. Іванишин), проблемі поетового дебюту (М. Крупач), потрактуванню категорії «правда Нації» в літературнокритичних працях Є. Маланюка (В. Краснощок) і їхнє витлумачення загалом крізь призму
сучасної есеїстики (Н. Науменко), визначенню
чинників, котрі зумовили своєрідність Маланюкових літературно-культурологічних інтерпретацій творчості Т. Шевченка й М. Гоголя
(Г. Клочек, О. Гольник, О. Цепа) тощо.
Підбиваючи підсумки, маємо акцентувати: науково-пошукова робота вчених
центрально-українського регіону полягала у минулому і залишається завданням на сьогодні у встановленні головних
ідейно-естетичних домінант мистецькокультурологічної концепції Є. Маланюка;
з’ясуванні провідних принципів та прийомів осмислення літературних явищ митцем;
висвітленні оригінальності поетичного,
літературно-критичного доробку поетаісторіософа на тлі аналогічних явищ у підрадянській Україні та близькому авторові
емігрантському середовищі.

Тетяна РЕВВА,
старший науковий співробітник
міського літературно-меморіального музею
І. К. Карпенка-Карого
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ФОНД Л. В. КУЦЕНКА, ЩО ЗБЕРІГАЄТЬСЯ
У МІСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНОМУ
МУЗЕЇ І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
Леонід Васильович був частим гостем
нашого музею, і кожна зустріч з цією неординарною людиною була надзвичайно цікавою, завжди чимось запам’ятовувалась. Він
заходив зі щойно виданою власною книгою,
журнальною чи газетною статтею, охоче
ділився враженнями від нової подорожі чи
нового відкритого ним імені, брав участь у
музейних заходах: літературних вечорах,
презентаціях і конференціях.
Науковці музею з цікавістю стежили за
творчим зростанням Л. Куценка, намагалися збирати якомога більше матеріалів про
його літературну діяльність. І як результат – окремий фонд Леоніда Васильовича,
що зберігається у міському літературномеморіальному музеї І. К. Карпенка-Карого і
нараховує близько 550 предметів основного
та науково-допоміжного фондів. Предмети
поділяються на три групи: документальну,
книжково-журнальну та фото. Частина з них
подарована особисто Леонідом Васильовичем, решта потрапила до музею в результаті
пошукової роботи науковців, деякі передані
іншими особами.
Особистий архів Л. Куценка складають:
фотокартки, які засвідчують активну участь
Леоніда Васильовича у громадському, літературному житті нашого міста, світлини,
зроблені під час його перебування у НьюЙорку, Празі, Варшаві в період роботи з
архівом Є. Маланюка; численні вітальні
адреси, грамоти, подяки. Зберігаються в нашому музеї й матеріали захисту докторської
дисертації Леоніда Васильовича. Особиста
частина архіву Л. Куценка порівняно мала:
Леонід Васильович вважав, що його особа
не заслуговує на пильну увагу, натомість щедро ділився творчим доробком і знахідками
літературних мандрівок.
Одним із знакових моментів у професійній кар’єрі Л. В. Куценка-науковця було знайомство у кінці 80-х рр. XX ст. з творчістю
поета Євгена Маланюка, яке стало справою
всього його життя. На той час у діаспорі про
нашого земляка було написано чимало. В
Украї’ні до Леоніда Васильовича грунтовного життєпису Маланюка не було. Звідусіль
невтомний дослідник повертався з числен-

ними записами, ксерокопіями документів,
фотографіями, книгами та величезним прагненням поділитися усім тим із земляками.
Більшу частину фонду Є. Маланюка, який зберігається у літературномеморіальному музеї І. К. Карпенка-Карого
і налічує 169 предметів основного та 151
предмет науково-допоміжного фонду, складають дарунки Л. Куценка. Це фотоматеріали, негативи, твори Євгена Маланюка та
збірки з його творами, журнальні та газетні
статті з літературно-критичними матеріалами, присвяченими творчості Євгена Филимоновича, матеріали науково-культурних,
громадських заходів на честь поета. Особливо цінними є особисті речі Є. Маланюка, які
за сприяння Л. В. Куценка передав до музею
син поета Богдан Маланюк: ручка, оригінал
листа поета до сина і дружини, датований
1967 р., та набір кольорових листівок Віанденського замку, привезених Є. Маланюком
із подорожі до Франції у 1965 р. Не менш
цікавими є книги з бібліотеки Євгена Филимоновича, передані до музею Л. Куценком:
Сядньов Масей «Біля тихої брами: Вірші»
(Нью-Йорк, 1955), Кот Станіслав «Єжи Немірич у 300-у річницю Гадяцької угоди»
(Париж, 1960), «Шекспірові сонети», перекладені українською мовою І. Костецьким
(Мюнхен, 1958).
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Євген Маланюк
з дружиною Богумілою
та сином Богданом,
м. Кунштат (Чехія). 1944 р.

Будинок, в якому квартирував студент
Євген Маланюк під час навчання
в Подебрадській господарській академії.
Чехія, м. Подебради, 1920-і рр.

Євген Маланюк.
60-і рр. ХХ ст.

Сидять зліва направо: Г. Китастий,
Й. Гірняк, Є. Маланюк, стоїть – Л. Полтава.
50-і рр. ХХ ст.

Євген Маланюк
з сином Богданом.
Варшава, 30-і рр. ХХ ст.

Євген Маланюк
(праворуч) та письменник
Леонід Полтава. 1960 р.
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Посвідчення особистості Євгена Маланюка,
видане у м. Варшаві в 1933 р.

Свідоцтво Євгена Маланюка – члена
Польського Літературного Клубу,
видане у Варшаві 15 червня 1937 р.

Особисті речі Євгена Маланюка:
годинник, люлька, олівець
(з родинного архіву Богдана Маланюка).

Особисті речі Євгена Маланюка:
ікона св. Пантелеймона, люлька,
сірники, партмоне
(з родинного архіву Богдана Маланюка).
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НАУКА
– ШКОЛІ

Щедрим дарунком Леоніда Васильовича
стали копії фотографій Є. Маланюка 19101960-х рр. (з дружиною Богумілою та сином
Богданом; з У. Самчуком; у слов’янському
відділі Публічної бібліотеки Нью-Йорка та
ін.) та особистих документів поета (свідоцтва про народження і хрещення, титульного
аркуша письмової роботи з російської мови
за 6-й клас Єлисаветградського земського
реального училища, атестата про закінчення
цього навчального закладу, диплома про закінчення Подєбрадської академії, свідоцтва
члена Польського літературного клубу та інших не менш цікавих документів). Завдяки Л.
В. Куценку у фондах музею з’явилися матеріали, що свідчать про активне літературногромадське життя Євгена Филимоновича за
кордоном: копії оголошень, програм, афіш,
запрошень на мистецькі заходи, у яких брав
участь Є. Маланюк.
Результатом кропіткої роботи Леоніда
Васильовича в зарубіжних архівах, бібліотеках, академіях стали 7 книг, присвячених Є. Маланюку: ««Ні, вже ніколи не покаюся...» Євген Маланюк. Історія ісходу»
(1977), «,,Так розчахнулось дерево родини...” Штрихи до сімейної драми Є. Маланюка. Листи поета до сина» (1999), «Князь
духу» (2003), «І вічність на каміннях Праги»,
«,,Як перший пелюсток весни...” Інтимна
лірика Є. Маланюка» (2000), «Є. Маланюк:
дороги втрат і сподівань» (2002), «Dominus
Маланюк: тло і постать» (2001, 2002). Даниною пам’яті й шани поетові стали й видання
творів Є. Маланюка, упорядковані Л. Куценком: «Невичерпальність» (1997), «Поезії з
нотатників» (2003). Вищезгадані твори зберігаються у фондах музею, багато з них – з
дарчими написами автора.
Леонід Васильович займався, зокрема,
і дослідженням життєвого шляху та літературної творчості Фотія Мелешка – уродженця с. Глодоси Новоукраїнського району
Кіровоградської області, який був одним з
організаторів повстання місцевих селян та
керівником повстанської сотні, яку сформували до Дорошенківського полку Української Народної Республіки.
Л. Куценко дослідив творчу спадщину Фотія Мелешка («Семенова криниця»
(1957), «Трьома шляхами» (1964), п’єси
«Останній» (1936), його спогади про події
революції у нашому краї, які Ф. Мелешко
друкував на сторінках українських часописів США і Канади (йдеться, зокрема, про
праці «Січові стрільці на Єлисаветградщині», «Участь глодосян у визвольній боротьбі

із років 1905-1920» та ін.). Авторські машинописні копії названих праць Ф. Мелешка, а
також його фото, книги, оригінали особистих документів (свідоцтво науково-іспитової
комісії для вчителів середніх шкіл при Українському інституті в Празі (1925), сертифікат професійного статусу (1948)), публікації
Ф. Мелешка у газетах «Народний трудовий
союз» та «Новий шлях» були передані Леонідом Васильовичем до нашого музею.
Одним із захоплень Леоніда Васильовича було літературне краєзнавство, любов
до якого передав тоді ще студенту-філологу
його викладач М. К. Смоленчук. У 1984
р. побачила світ перша книга літераторапочатківця «Музей І. К. Микитенка у Рівному». Незамінним для вчителів-словесників
став довідник Леоніда Васильовича «Літературний словник Кіровоградщини» (1995).
Частину фонду Л. Куценка складають
цікаві розвідки про Д. Чижевського, М. Вороного, М. Сосюру, М. Зерова, М. Куліша та
інших. У фондах музею зберігаються книги: «Наталя Лівицька-Холодна. Нарис життя і творчості» (2004); Дараган Ю. «Срібні
сурми» (2004), упорядкована Л. Куценком;
«Біографія поетичного рядка» (2004); «ДонКіхот із Кам’янця-Подільського. Микола
Чирський. Літературний портрет» (2005);
«Народусамосійні діти» (2005). Перебувають на збереженні у нашому музеї численні
публікації Л. Куценка у періодичних виданнях: літературні дослідження, статті про сучасний стан літератури, зворушливі спогади
про вчителів, колег, публіцистичні роздуми.
Фонд Леоніда Васильовича продовжує
поповнюватися і після його смерті. Так,
художник – член НСХУ А. Надєждін подарував музею власні ілюстрації до книги Л.
Куценка «Dominus Маланюк: тло і постать»,
а завідуюча науково-методичним кабінетом
українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти ім. В. Сухомлинського
Л. Гайда – текст плану проведення науководослідної експедиції «Малі ріки України.
Синиця: долі річки і людей», складений Л.
Куценком у 2004 р. Знімки різних років доповнили фотоархів.
Вивчення і визначення ролі Л. Куценка
в сучасному літературознавстві ще попереду. Досліднику й педагогу буде присвячена не одна праця. Колеги і друзі прагнуть,
щоб пам’ять про Леоніда Васильовича збереглася назавжди. Науковці літературномеморіального музею І. К. Карпенка-Карого
також докладають до цього зусиль.

КУЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ В УВП ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ
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Вшанування пам’яті Євгена Маланюка
Ɇɿɣ ɹɪɢɣ ɤɪɢɤ, ɦɿɣ ɛɿɥɶ ɬɭɠɚɜɢɣ,
ȼɢɩɚɥɸɸɱɢ ɪɠɭ ɿ ɝɪɿɯ,
ȼɜɿɣɞɟ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ,
əɤ ɤɪɢɰɹ ɣ ɤɚɦɿɧɶ ɫɥɿɜ ɦɨʀɯ.
ȯɜɝɟɧ Ɇɚɥɚɧɸɤ
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɢɫɬɟɰɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɦɿɫɬɚ Ʉɭɰɟɧɤɿɜɫɶɤɿ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ
ɡɚɡɜɢɱɚɣ 15 ɥɸɬɨɝɨ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Ɇɭɡɟɣ ȱ. Ʉ. Ʉɚɪɩɟɧɤɚ-Ʉɚɪɨɝɨ», ɭ ɧɢɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɫɬɚɪɬɭɜɚɥɢ ɜɢʀɡɧɢɦ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɦ ɜ
ɟɤɫɬɟɪɧɚɬɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ ȼɁɒ ʋ 38 ɩɪɢ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɪɚɧɶ (ʋ 14)
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɉɬɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɡɚɯɨɞɭ (ɜɱɢɬɟɥɿ ɲɤɨɥɢ ɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɇ. Ɂɚɜɚɞɚ, ȼ. Ȼɪɚɣɤɨ, ɋ. Ʉɨɥɿɫɧɢɤ, Ɍ. Ʉɨɯɚɧɟɧɤɨ, Ɋ. Ʌɢɬɜɢɧ, ə. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ) ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɡɚ ɦɟɬɭ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɤɪɚɹɧɢɧɚ ȯɜɝɟɧɚ Ɇɚɥɚɧɸɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɤɪɚɽɡɧɚɜɰɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɫɩɚɞɤɭ ɩɨɟɬɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ
ɡɧɚɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ʀɦ ɧɚɞɚɥɢ ɦɚɥɚɧɸɤɨɡɧɚɜɟɰɶ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ Ɉɤɫɚɧɚ Ƚɨɥɶɧɢɤ (ɞɨ ɪɟɱɿ,
ɰɶɨɝɨɪɿɱɧɢɣ ɥɚɭɪɟɚɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ ɿɦ. ȯ. Ɇɚɥɚɧɸɤɚ) ɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɦɭɡɟɸ ȱ. Ʉ. Ʉɚɪɩɟɧɤɚ-Ʉɚɪɨɝɨ
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ʌɿɫɧɹɤ. ȼɿɞɨɦɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɞɿɹɱɿ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɳɢɧɢ ɨɯɨɱɟ ɜɿɞɝɭɤɧɭɥɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ
ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɿ
ɡɚɥɢɲɢɥɢ ɧɚ ɡɝɚɞɤɭ ɪɟɡɨɧɚɧɫɧɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ «Ɇɿɮ ɭ ɩɨɟɬɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ȯɜɝɟɧɚ Ɇɚɥɚɧɸɤɚ».
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɚ ɩɨɞɚɱɚ ɠɢɬɬɽɩɢɫɭ ɦɢɬɰɹ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɮɨɬɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ɫɜɿɬɥɢɧ ɿɡ
ɧɟɨɞɦɿɧɧɢɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɿɱɨɤ,
ɧɚɞɚɧɢɯ ɦɭɡɟɽɦ ȱ. Ʉ. Ʉɚɪɩɟɧɤɚ-Ʉɚɪɨɝɨ. ɍ ɞɪɭɝɿɣ
ɩɨɥɨɜɢɧɿ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɿɫɬɨɪɿɽɸ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɽɸ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɜɱɢɬɟɥɿ
ɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ.
ɉɪɢɽɦɧɨɸ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɨɸ ɫɬɚɜ ɩɨɤɚɡ ɋ. Ʉɨɥɿɫɧɢɤɨɦ ɚɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɫɬɪɿɱɤɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨʀ ɫɜɿɬɥɿɣ
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɟɪɲɨɜɿɞɤɪɢɜɚɱɚ ȯ. Ɇɚɥɚɧɸɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ
Ʌ. Ʉɭɰɟɧɤɭ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ
ɩɪɟɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɝɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ.
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɡɚɯɨɞɭ ɨɞɟɪɠɚɥɢ ɫɯɜɚɥɶɧɿ ɜɿɞɝɭɤɢ ɜɿɞ ɲɤɨɥɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɹɤɟ ɬɚɤɨɠ
ɭɡɹɥɨ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɜɨɝɨɞɢɧɧɨɦɭ ɜɲɚɧɭɜɚɧɧɿ
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ-ɡɟɦɥɹɤɚ ɡ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɿɦɟɧɟɦ.
Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ
ɜɱɢɬɟɥɶ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ,
ɜɱɢɬɟɥɶ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ ȼɁɒ ʋ 38
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Наталя ЗАВАДА
Інспектор відділення соціально-психологічної служби УВП № 14

КУЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
«ЗАЛІЗНИХ ІМПЕРАТОР СТРОФ»
Два роки поспіль учителями ВЗШ № 38 спільно з працівниками соціально-психологічного відділу УВП № 14 в другій
половині лютого проводяться локальні Куценківські читання,
в перебігу котрих змінний контингент екстернатного відділення УВП № 14 долучається до аналогів шкільного навчального процесу, який здійснюється в загальноосвітніх школах
поза їхнім вимушеним обмеженням гратами. Утім, педагоги
намагаються максимально відтворювати атмосферу учнівських наукових конференцій, для чого попередньо готуються
різнорівневі науково-дослідницькі реферати й доповіді інформативного або практично-прикладного характеру за ними, наприклад, «Єлисаветградськими стежками Євгена Маланюка»
(вчитель Анатолій Дмитренко), «Ідейно-художній аналіз вірша Євгена Маланюка «Ісход», «Ідейно-художній аналіз поезії Євгена Маланюка «Біографія» (вчитель Сергій Колісник),
«Зарубіжні адреси Імператора залізних строф» (вчителі Роман
Литвин і Ярослав Сидоренко) тощо. Окремі роботи (звісно, зі
значною корекцією фахівців) ми опублікували в другому номері часопису «Хроніки Задзеркалля» за минулий рік, а саме:
«З Батьківщиною в серці (Образ України в поезії Євгена Маланюка)», «Поезія Євгена Маланюка». Окрім цього, про минулорічну зустріч учнів-екстернів з директором меморіального музею І. Карпенка-Карого Катериною Лісняк та лауреатом
обласної премії імені Євгена Маланюка, кандидатом філологічних наук Оксаною Гольник повідомлялось на офіційному
сайті департаменту пенітенціарної служби в Кіровоградській
області. Організатори читань свідомо запросили добрих знайомих дослідника творчості видатного поета-земляка доктора філологічних наук Леоніда Куценка, щоб вшанувати його
пам’ять і максимально долучити підлітків, що перебувають
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під вартою, до культурних надбань Кіровоградщини.
Цьогоріч тематичні межі учнівських
Куценківських читань в екстернатному відділенні УВП № 14 значно розширились.
Звісно, традиційним залишився Маланюківський складник: учні переглянули документальну стрічку, присвячену життю
і творчості поета, ознайомились із відеопрезентацією біографії Леоніда Куценка і
з тезами дослідження Оксани Гольник «Літературознавчі студії Євгена Маланюка:
практика монографічного портретування
(розвідки про Т. Шевченка та М. Гоголя)».
Останнє заслуговує особливої уваги, тому
що сама тема стосувалась учнів не лише
11-го класу, коли вивчається Маланюк, але

й 9-го, коли ґрунтовно розглядається творчий доробок великого Кобзаря та його «антипода» Миколи Гоголя. Окрім цього, як
завжди, студія Оксани Гольник коментувалася спільно вчителями української та зарубіжної літератури Сергієм Колісником і
Ярославом Сидоренком. Уже сьогодні аналізована стаття включена до перспективного плану публікацій на лютневе число
журналу «Хроніки Задзеркалля». Спогадами про Леоніда Куценка також поділилася
гостя установи, лауреат премії імені Євгена Маланюка, кандидат філологічних наук
Людмила Михида. Свого часу науковець
писала магістерську роботу за прозовим
спадком поета-земляка, і науковим керівником пошуковця був Леонід Васильович,
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тому її спогади, безумовно, мають непересічне значення.
Пані Людмила – один із провідних
дослідників творчості Івана Багряного,
шляхи-стежки життєвої й творчої долі котрого на еміграції нерідко перетиналась із
шляхами наших видатних письменниківкраян – Володимира Винниченка і Євгена
Маланюка. Книга науковця «Іван Багряний: таємниці творчої лабораторії» 2014
року стала бестселером в літературознавчих колах, саме за її дослідницькими
спрямуваннями відбулася предметна розмова з учнями, педагогами й працівниками соціально-психологічного відділу
в навчальному кабінеті УВП № 14. Учні
уважно прослухали оглядову лекцію, котра
супроводжувалась уривками з телеекранізацій романів письменника «Тигролови» і
«Сад Гетсиманський», а колеги одержали
ексклюзивні розробки уроків, що стануть
у подальшому філологам в пригоді. Після
з’ясування питань, котрі виникли в процесі читань, відбувся обмін подарунками
на згадку: пані Людмила залишила свою
книгу, а навзаєм одержала також книгу –
колективний проект вчителів ВЗШ № 38
«Коротка історія злочинів і покарань». Підбиваючи підсумки, маємо наголосити на
доцільності проведення подібних форумів
як дієвого засобу активізації навчальновиховного процесу, опосередковано спрямованого на завдання майбутньої ресоціалізації неповнолітніх, що утримуються під
вартою в УВП № 14.
У звязку з останньою заувагою, хотілося б процитувати рядки, присвячені Євгену
Маланюку, з книги незабутнього Леоніда
Куценка: «Наприкінці життя, осмислюючи
прожите, він гірко зізнаватиметься:
Купив цей час фальшивою ціною:
Ісходом, втечею, роками болю й зла.
А треба було впасти серед бою
На тій землі, де молодість цвіла.
Проте, вони не є свідченням поетового сумніву в справедливості обраного ним
шляху. Це лише свідомість того, що життя
добігало краю, а він залишався не почутим,
його мрії і сподівання – нереалізованими.
Ці сумні роздуми поета не заперечують і не
піддають жодній ревізії його творчість. Це
лише біль за тим, що не вистачило життя,
аби пересвідчитися у реальності колись передбачуваного:
Мій ярий крик, мій біль тужавий,
Випалюючи ржу і гріх,
Ввійде у складники держави,
Як криця й камінь слів моїх».
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Редколегія «Задзеркалля», педагогічний
колектив ВЗШ № 38, працівники соціальнопсихологічної служби ВК № 6 та УВП № 14
щиро вітають Михиду Людмилу Миколаївну
з присудженням науковцю обласної літературної
премії імені Євгена Маланюка.
Нових досягнень, переконливих успіхів,
здійснення задуманого і творчого неспокою Вам,
пані Людмило!

Тетяна КОХАНЕНКО

ТРЕТІ КУЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
УНР – КРУТИ – ЄВГЕН МАЛАНЮК
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Вже традиційні в УВП № 14 Куценківські читання,
започатковані спільно з працівниками ВСПР в екстернатному відділенні ВЗШ № 38 2015 року, втретє стартували
31 лютого в учбовій кімнаті установи. З коротким повідомленням про початок читань та розповіддю про життєпис
бійця УНР, видатного поета, публіциста й культуролога,
нашого земляка Євгена Маланюка виступив вчитель історії та правознавства Анатолій Дмитренко. Анатолій
Степанович представив також аудиторії учнів-екстернів
та працівників господарчої обслуги гостя Куценківських
читань, кандидата історичних наук Юрія Митрофаненка.
Нагадаємо, що в попередні роки участь в читаннях брали
кандидати філологічних наук Оксана Гольник та Людмила
Михида, директор міського літературно-меморіального
музею І. Карпенка-Карого Катерина Лісняк, а Юрій Митрофаненко вже втретє надає допомогу в проведенні заходів за знаковими подіями в історії нашої Батьківщини.
Цього разу науковець представив документально-ігрову
стрічку «Молода кров. Крути» з розлогим коментарем
подій столітньої давнини. Упродовж обговорення постійно проводились паралелі між особливостями російськоукраїнської війни 1918-1921 рр. з нинішньою гібридною
війною на Сході України. Учасники читань – і вчителі, і
учні-екстерни, і ув’язнені – взяли активну участь в обговоренні, причому без нав’язливих запрошень до бесіди,
а навпаки – охоче і навіть перебиваючи один одного. Висвітленню окремих фактів сприяла підготовлена вчителем хімії Романом Литвином документальна презентація
бою під Крутами. Незабутнє враження на присутніх справила розповідь вчителя зарубіжної літератури Анатолія
Саламахи про загибель під Крутами нашого земляка Володимира Шульгина з відомої єлисаветградської родини,
ім’ям котрої названа колишня вулиця Калініна. Вразили
присутніх і світлина з поховання загиблих студентів і гімназистів на Аскольдовій могилі в Києві та вірш Павла Тичини «Пам’яті 30-х»:
На Аскольдовій могилі
Поховали їх –
Тридцять мучнів-українців,
Славних, молодих.
…………………………
На кого посміла знятись
Зрадника рука? –
Квітне сонце, грає вітер
І Дніпро-ріка…
На завершення Наталя Завада оголосила орієнтовну
програму подальших заходів Куценківських читань, а
весь колектив учасників подякував Юрію Митрофаненку
за цікаву розмову й змістовний коментар презентованого
кінофільму. Продовження читань заплановано на 2 лютого – день народження Євгена Маланюка.

2 (26)
/2017

40

ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ
Наталя ЗАВАДА

ТРЕТІ КУЦЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ:
ЄВГЕН МАЛАНЮК – ЛЕОНІД КУЦЕНКО
Треті Куценківські читання в екстернатному відділенні
УВП № 14, що розпочалися 31 січня відзначенням пам’яті
Героїв Крут, мали продовження 2 лютого в учбовій кімнаті
установи. Минулого разу вчитель історії та правознавства
Анатолій Дмитренко в загальних рисах з’ясував основні
віхи життєпису бійця УНР, видатного поета, публіциста та історіософа, уродженця Новоархангельська Євгена
Маланюка; вчитель зарубіжної літератури Анатолій Саламаха висвітлив оцінку Маланюка битви під Крутами за
публіцистичними творами письменника. На другому етапі
читань вчитель української літератури та мови Сергій Колісник на основі презентації, створеної вчителем географії
Романом Литвином, розповів про материковий період життя Євгена Маланюка за такими блоками:
1. «Новоархангельськ. Родинне вогнище Маланюків».
2. «Єлисаветградське земське реальне училище.
Променад Двірцевою».
3. «В апокаліпсі хижих літ: етапи національного
самоусвідомлення (1914 – 1920). Трагічні сторінки
російсько-української війни».
Окрім цього, учні-екстерни з ув’язненими переглянули
документально-ігрову стрічку кінодокументалістів Кропивницького «…Покарано степом», з котрої довідались
про одного з провідних маланюкознавців України Леоніда Куценка; стрічка, як і самі читання, присвячені пам’яті
вченого, який трагічно загинув 10 років тому. Глядачі стали учасниками мандрівки у два світи – Євгена Маланюка
і Леоніда Куценка. Про останнього, зокрема, львівський
літературознавець Тарас Салига говорив таке: «Можу з
певністю сказати, що за повернення Євгена Маланюка в
Україну Леонід Куценко заслужив на нашу непроминальну
вдячність», а кропивничанка Любов Зубак узагальнювала
наукову характеристику Леоніда Васильовича: «У всьому
написаному ним бачиться він сам. Навіть назви книг видаються символічними стосовно нього самого. Адже чи не
найхарактернішою рисою його земного буття була Невичерпальність, а найбільш підходящим іменням – Боян Степової Еллади. Він так само, як і герой однієї з його книг М.
Чирський, уособлюється з Дон Кіхотом і є представником
«народу самосійних дітей». Його Постать яскраво вирізняється на Тлі українського життя кінця ХХ – початку ХХІ
століття і є взірцем для цілого покоління філологів, готових послужи¬тися Рідному Слову і своїй землі». Загальна
тональність третіх читань визначалась відомою строфою
Євгена Маланюка, якою Леонід Куценко завершив головну
книгу свого життя «Dominus Маланюк: тло і постать»:
Мій ярий крик, мій біль тужавий,
Випалюючи ржу і гріх,
Ввійде у складники держави,
Як криця й камінь слів моїх.
Окрім цього, аудиторії демонструвались агітаційні плакати 20-х років минулого століття, які вичерпно характеризували сутність новітнього соціального ладу.

Вікторія БАЛАЗЮК

У ПАМ’ЯТІ – НАЗАВЖДИ
(спогад про Леоніда Куценка)
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Багато спогадів написано про Леоніда Куценка –
справжнього фахівця своєї справи, науковця, дослідника,
викладача, товариша, сім’янина, громадянина, особистість. Не віриться, що вже 10 років його немає з нами…,
охоплює сум, але спогади, які вкарбувались у пам’ять і
серце, одразу переключають на позитив і змушують посміхаюся. Перед моїми очима харизматичний викладач,
який завжди кудись поспішає, біжить бадьоро сходинками, але встигає привітатись так, як не притаманно
іншим педагогам ВУЗу, невимушено і незвично: «Привіт,
редиска!», так просто – привіт, без солідності не просто викладача, а ще й декана факультету, а звертання
до «редиски» – це вже не просто – сама винна, щось там
колись не довчила, могла б краще, але хіба ж на правду
будеш ображатись?
Мені пощастило познайомитись з Леонідом Васильовичем при вступі до Кіровоградського інституту імені Володимира Винниченка, тоді він очолював філологічний
факультет, навіть дивно якось було, що декан
факультету така легка, проста людина. Коли
читав лекції у нас, першокурсників, несподівано відкрила для себе викладача (лектора),
який захоплено, доступно доносив матеріал
такого складного курсу, як давня українська
література.
По закінченню Кіровоградського педагогічного вже університету (переживши традиційне студентське свято «екватору», коли
інституту було надано статус державного
університету), при врученні документу про
результати 5-річної студентської праці, знов

таки мені пощастило – вручав диплом мені
особисто Леонід Васильович Куценко. З посмішкою, гарними побажаннями, сповненими оптимізму, добра, сподівань на світле
майбутнє, провів у невідому путь вчителя.
Емоції переповнювали мене, хіба ж після таких чуйних слів можна було схибити, лінуватись і без ентузіазму давати знання учням?
Звісно ж ні! Мене чекала цікава (особлива!)
«місія» – у Придністровській Молдавській
республіці, в місті Тирасполі, куди я повернулась за місцем проживання до батьків, навчати дітей української мови, яка, до речі, є
однією з державних у невизнаній республіці
й поруч із російською та молдавською вивчається, до речі, на перевагу останній, навіть у
російськомовних школах Придністров’я.
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Після закінчення ВУЗу, я багато
працювала – вчителювала, цілком
поринула у роботу,
із задоволенням ділилась знаннями з
дітьми, тим більше, що власних
ще в планах не намічалось. Ідучи зі
школи, заглядала у
поштову скриньку,
очікуючи на очікуваних листів від
родичів або друзіводнокурсників,
яких доля розкидала кого куди, але завдяки листуванню
залюбки тримали
Гетьман Іван Мазепа
один одного в курсі тодішніх справ,
адже про мобільний зв’язок та Інтернет на
межі двох тисячоліть – навіть не мріяли.
Та одного разу отримала несподіваного листа – від мого улюбленого викладача,
– так, саме від Леоніда Васильовича. Лист
містив інформацію про творчі напрацювання Куценка-літературознавця та прохання
поцікавитись деякими матеріалами про гетьмана Івана Мазепу, особистість якого досліджував Євген Маланюк – останній же, своєю чергою, був об’єктом багатолітньої плідної наукової обсервації Леоніда Куценка. Як
приємно було усвідомлювати, що душа педуніверситету, Леонід Васильович,
не забув про таку
собі екс-студентку,
а тепер вчительку
з Придністров’я, і
я зможу стати йому
у пригоді! Наступного ж дня я летіла
в пошуках необхідного матеріалу, але
через те, що вони
були
архівними,
мені
роз’яснили,
як їх можна отримати: лише через
офіційний запит від
наукової установи
або
конкретного
науковця з КіровоВладислав, син автора спогадів

града. Про все це я прозвітувала у листі викладачеві, чемно запросивши в гості від себе
та батьків, якщо він надумає попрацювати в
Тирасполі, та вклала до конверту з відповіддю фото з пам’ятної для мене події – вручення диплому.
Невдовзі після нашої переписки було
видано головну книгу Леоніда Куценка
«Dominus Маланюк: тло і постать» про відомого поета, письменника, публіциста, який
свого часу написав історіософський есей
«Illustrissimus Dominus Mazepa». На жаль,
не знаю, чи допомогла я тоді Куценку, більше ми не листувалися, але хочеться вірити
(сподіваюсь), що так, допомогла.
***
Улітку 2015 року із сім’єю вперше відвідали історичний воєнно-меморіальний
комплекс «Бендерська фортеця», про відкриття якого того року дізналась; як виявилось, відкритий для відвідувачів з 2011 року
у однойменному місті Бендери, котре зараз
знаходиться на території Придністров’я. Із
Карлом XІІ після програної 1709 року Полтавської битви до стін фортеці прибув і Мазепа, тут, за кілька кілометрів від Бендер, у
селі Варниця, у великій тузі й розпачі гетьман скінчив свій земний шлях. В останню
путь покійного проводжали не тільки Пилип Орлик і Андрій Войнаровський, але й
впливові представники влади Української
козацької держави, багато козаків та членів
їх сімей.
На території комплексу функціонує музей історії Бендерської фортеці, де фотографую сина біля пам’ятника-композиції Мазепі і ловлю себе на думці, що вибудовується
один з асоціативних рядів: Мазепа – Маланюк – Куценко. Я неодмінно з любов’ю розповім моєму синові все, що знаю про історичну постать в процесі державотворення
– Івана Степановича Мазепу, а також представника української еміграції, літературну
постать, яка відіграла велику роль в розвитку рідної літератури, – Євгена Филимоновича Маланюка та людину, котра фактично
повернула видатного земляка в культурний
простір України, літературознавця – Леоніда Васильовича Куценка. Всіх трьох неординарних особистостей об’єднувала любов
до рідного краю, її історії та патріотизм, –
безумовно, на таких моральних цінностях
зможемо виховати достойне майбутнє покоління.
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ЄВГЕН МАЛАНЮК: АЛЬБАТРОСОВІ КРИЛА
ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ІНТЕРМЕДІЯ

Олександр СУРЖАВСЬКИЙ.
Ultima Thulae (Старий мореплавець)

2 (26)
/2017

44

ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

Samuel Coleridge

The Rime of the Ancient Mariner
Facile credo, plures esse Naturas invisibiles quam visibiles in rerum universitate. Sed
horum omnium familiam quis nobis enarrabit? et gradus et cognationes et discrimina
et singulorum munera? Quid agunt? quae loca habitant? Harum rerum noti- tiam
semper ambivit ingenium humanum, nunquam attigit. Juvat, interea, non diffiteor,
quandoque in animo, tanquam in Tabulâ, majoris et melioris mundi imaginem
contemplari: ne mens assuefacta hodiernae vitae minutiis se contrahat nimis, 8t tota
subsidat in pusillas cogitationes. Sed veritati interea invi – gilandum est, modusque
servandus, ut certa ab incertis, diem a nocte, distinguamus. – T. BURNET, Archaeol.
Phil. p. 68.
*
Till a great sea-bird, called the
Albatross, came through the snow-fog,
and was received with great joy and
hospitality.

*

*

At length did cross an Albatross,
Thorough the fog it came;
As if it had been a Christian soul,
We hailed it in God’s name.
It ate the food it ne’er had eat,
And round and round it flew.
The ice did split with a thunder-fit;
The helmsman steered us through!

And lo! the Albatross proveth a bird
of good omen, and followeth the ship
as it returned northward through fog
and floating ice.

And a good south wind sprung up behind;
The Albatross did follow,
And every day, for food or play,
Came to the mariners’ hollo!
In mist or cloud, on mast or shroud,
It perched for vespers nine;
Whiles all the night, through fog-smoke white,
Glimmered the white Moon-shine.

АРГЕНТІНСЬКИЙ ПРОТЯГ ВІД СЕРЖА ДЕЛЕВА

А ОЗНАЧАЄ АЛЬБАТРОС
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І
Крихка, щемка післяполуднева тиша лежить
на патіо, в якому Хуан Серафіні нервово вдихає дим
папіроси. Ситі хмари безшумно пливуть по туманному
небу. Він хмуриться. Дві глибокі зморшки креслять
лоб, увиразнюючи складні звиви думок. Хуан Серафіні
намагається зрозуміти причину свого неспокою. Кілька
хвилин тривоги – і він бадьорий. Відповідь знайдено:
зникли птахи. Ось уже більше місяця щодня вони кишіли
навколо спеціально зведеної клітки. А тепер зникли.
Навіть гірше: з незрозумілих причин стихло недоладне
цвірінькання пташенят. Зарано, не за сезоном.
Хуан Серафіні дереться по драбині, яку хтось забув біля стіни. Дуже обережно знімає
з клітки покришку. Безсило опускає руку. П’ять неживих тілець, булькаті очі закриті. Його
погляд бігає між пір’ястих чубчиків та жмутиків пуху, що лежать на дбайливо складених
гілочках. Усі майже дорослі пташенята мертві. Вочевидь, від голоду. Батьки залишили
їх із причини, яку не може собі уявити людина. Хуан Серафіні кладе покришку на місце.
Спускається, запалює нову папіросу, сідає. Потім блукає безладдям квартири. Задумливо
складає листа старому другу, який живе там, у Європі. Впереміжку скидає до наплічника
одяг. Грюкають двері. Він іде геть.
Заключний стрибок довгастої могутньої хвилі лизнув пляж, незначна подія поборола
останні вагання. Те, що не вдалося збурити п’ятьма роками сумнівів, блукань і злиднів, те,
що Хуан Серафіні так довго тримав у собі й сподівався відвернути, відбулося миттєво.
Він залишає Буенос-Айрес. Рушає вглиб Аргентини. Знову. Може, востаннє.
Дванадцять років тому він мав такі самі наміри, навіть порядок дій був той самий.
Сподівався подорослішати. Вдалося. Але про це він уже не згадував. Ніколи. Або
сполохано, на відстані, немов пригадуючи розказану кимсь іншим історію.
Дванадцять років. Спогадів небагато. Хіба крах, за яким він спочатку спостерігав і в
якому згодом брав участь. І жертвою якого зрештою став. Як і мільйони інших.
Буенос-Айрес збанкрутував. Аргентина збанкрутувала. Вулицями тинялися привиди.
Зрісшись із юрбою викинутих на смітник людей, яких щодня прибувало, Хуан Серафіні
опинився в лабіринті жебрацького передмістя. Він уставав раннім ранком і йшов збирати
на мертвих вулицях шмати картону, сподіваючись обміняти їх на окраєць хліба. Він
удавав, що вірить у різкий стрибок: натягнув на себе віру, мов маску, знайдену в канаві
з брудною водою. Люди помітили, що він брав участь у впровадженні альтернативної
економіки. Старі друзі були здивовані, побачивши по телебаченню, як він волає серед
piqueteros – ці робітники силою відібрали завод у власників і акціонерів, які ще не встигли
виїхати з країни. А потім, просто посеред колотнечі на бульварі Північної діагоналі, він,
мов навіжений, грюкав у каструлю і кричав у камеру: «Під три чорти їх усіх!» – зрештою,
цього вимагали від поліцейських усі. Але маска злетіла. Й миттю порвалась на клаптя.
Надто часто вона терлась об хитрунів, які безкінечно змовлялись і сперечались, аби
встановити те, що їх влаштовувало і за що вони, мовляв, боролися.
Грудень 2001–го. Весна закінчується недотриманими обіцянками. Перше літо третього
тисячоліття, мов хижак, кидається на місто. Буенос-Айрес задихається, інші міста також.
Протягом трьох років країна нестримно котиться в прірву. У задушливому літньому
повітрі криза сягає піку. Порожні балачки політиків випаровуються разом із останніми
калабанями. Дійсність розчиняється між асфальтом і свинцевим сонцем, обрій тріпотить
окрай нескінченних бульварів.
Президент Республіки Фернандо де ла Руа і міністр фінансів Домінго Кавалло, на
якого звичайно накидають найчорнішу роботу, повертаються зі Штатів з порожніми
руками. МВФ відмовляється перевести черговий транш обіцяної допомоги і тримає країну
в залізному кулаку. Міжнародна організація щоразу висуває жорсткіші умови зменшення
боргу. Іноземні газети рябіють заголовками на кшталт: «Аргентина в стані клінічної
смерти!» Зняття грошей з рахунків обмежують у 250 песо на місяць на людину. Банки
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змушені повертати на батьківщину те, що зберігається за кордоном. Ці засоби неефективні
– це знають усі. Той, у кого на рахунку ще лишається 250 песо, мусить днями терпляче
стовбичити перед банком, сподіваючись увійти. В уряді без упину відставки. Протягом
кількох місяців країною правлять чотири президенти. Усім – і керманичам, і простим
громадянам – ситуація здається безпорадною.
У містах спалахують бунти голодних: розносять великі магазини, обшукують
вантажівки і вигрібають із них усе більш–менш цінне. Упевнено панує безлика
жорстокість. Оскільки допомоги чекати нізвідки, люди гуртуються. У королівстві крутіїв
і самолюбів постає паралельна економіка обміну. Опозиційні пероністи кричать про
анархію, брак влади, виють, наче вовки, у столиці та інших містах. Ніби, щоб дати лад,
вистачить дати владу звіру. Хуан Серафіні дослухається у своїй норі до проповідей
політиканів. І розуміє їх по-своєму.
Років десь у двадцять він захопився анархізмом. Прочитав усе, що потрапило під руку,
вичерпно знав тему. Ознайомився з питанням і здійснив відбір. Саме тоді сформувались
і закріпились його переконання, від яких він уже ніколи не відмовиться. Навпаки,
його принципи лише зміцніли, їх підтверджували факти. Хуан Серафіні зрозумів, що
немає теорії – економічної чи соціальної – привабливішої за анархізм. Але водночас він
усвідомив, що будь-який рух у цьому напрямку приречений на поразку. Для нього це
робило анархізм ще більш принадним.
Утім, події того літа змінили його точку зору. Скептичний, глузливий індивідуалізм
Хуана Серафіні не міг довго чинити опір тому, що народжувалось на уламках.
Самоврядування, відмова коритися владі, розвал ієрархічних пірамід – аргентинці брались
до всього, що, здавалося, було на часі. А на часі здебільшого був анархізм. Принаймні
його емпіричний різновид. Криза нищила, зводила нанівець, але при цьому, як не дивно,
показувала, що потрібні інакші рішення. Криза робила аргентинців винахідливими. Щодня
народжувалися нові професії. Випробовувались нові форми ладу.
Хуан Серафіні правильно оцінив ситуацію. Недовго повагавшись, вирішив, що гра
варта свічок. Він згуртував п’ятьох типів, з якими познайомився в барі. Суперечки
навколо назви затягнулися на два тижні. Нарешті одного вечора, втомившись від трунку
і використавши всі аргументи, братчики пристали на його ідею: банда називатиметься
«Альбатрос». У запалі вони навіть намалювали знак: вписана в коло велика літера А,
біла на чорному тлі. Аби відрізнятися від інших, подовжили горизонтальну риску – вона
виходила за межі кола й оберталася на промовисті довгі крила. Зрозуміло, щойно назву
було одностайно схвалено, банда занепала. Причому швидше, ніж Рафаель, один із її
членів, почав діяти: напав на директора банку. Не дуже вдалий початок. До того ж Рафаель
тричі з люттю всадив ніж у спину жертви. І вирішив за краще – чом би й ні? – витягти
паки грошей з валізки бідахи, який стікав кров’ю. Усі ці гроші він миттю проциндрив на
небачені оргії. Так – швидше, ніж передбачалося – розпалась банда анархістів.
На довгі місяці Хуан Серафіні замкнувся в
забутій квартирі за три квартали від стадіону
«Бомбонера», де грали «Бока Джуніорз».
Удалині від світла, в патіо, він читав книжки й
одну за одною скурював самокрутки. Одного
дня накидав план і збудував клітку. З двадцяти
років, що забулись, мов поганий текст, більшменш чітко він пригадував хіба це: довгі
години у патіо, на самоті; по шкірі стікав час;
птахи шугали круг штучного гнізда; шурхотіли
сторінки Борхеса, Кортасара, Айри, Паулса і
Боланьйо – затерті до дірок сторінки; про роки
кризи і постраждалих від них Айра написав:
«Що стримувало їх від убивств, руйнувань і
палінь? От що думав переконаний екстреміст
Альдо: «Якби в них була хоч краплина гідності,
вони не шукали б ласки, лише б грабували».
Присмак тютюну і трави, яких було задосить.
Начерки незавершених поем. Холодна вода.
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Charles-Pierre Baudelaire

L’ALBATROS
Souvent, pour s’amuser, les homines d’equipage
Prennenl des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage,
Le navire glissanl sur les gouffres amers.
A peine les ont–ils deposes sur les planches,
Que ces wis de I’azur, maladroits et honteux.
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons trainer a cote d’eux.
Ce voyageur cole, comme il est gauche et veule!
Ltd, naguere si beau, qu’il est comique et laid!
L’un agace son bee avec un brule-gueule,
L’autre mime, en boitant, I’infirme qui volait!
Le Poete est semblahle au prince des nuees
Qui haute la tempete et se rit de lurcher;
Exile sur le sol an milieu des huees,
Ses ailes de geant I’empechent de marcher.
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Олександр Суржавський. Завчасне пришестя

2 (26)
/2017

50

ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК ДО 10-РІЧЧЯ КУЦЕНКІВСЬКИХ ЧИТАНЬ

НАЙПРЕКРАСНІША СПОРУДА
Усі знають, які вони, ці митці, мислителі. Люди, які не вміють дати собі раду із
власним життям, незграбні, нещасливі, заздрісні, завжди посварені з родиною, одніз
матір’ю, інші – з батьком. Якщо їм врешті вдається покинути рідну домівку, зараз же
постають нові проблеми: заручини, одруження, місце праці. Там, де інші здають іспит
на «відмінно», зразково виховують дітей і щотижня ходять до церкви, вони знову ж
таки – безпорадні. Кафка пише нескінченні листи до Феліції Бауер, замість того, аби
на ній оженитися; К’єркегор удає спокусника; Бруно Шульц створює дивні фрески;
Сезанн не йде на похорон матері, аби не втратити кілька годин малювання.
Саме вони творять культуру, кришталевий палац, найпрекраснішу споруду в місті.
Як пояснити ці перетворення, як воно стається, що всі ці невротики, диваки, несміливі
чи, навпаки, ті, що тиранізують близьких, що власне вони, найменш, здавалося б, цього
гідні, найменш до цього покликані, ненадійні, нерішучі, саме вони стають зодчими
кришталевого палацу, в якому панує пристрасний спокій мистецтва?
А як стається, що солоні моря й океани насичуються солодкими ріками?
Солодководні ріки, рідні нам із дитинства, потічки, якими пливли зроблені нами
човники з кори, зникають у водах океану і грізно, велично вдаряються об берег.
Адам Загаєвський

Леонід КУЦЕНКО
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«АЛЬБАТРОС» ШАРЛЯ БОДЛЕРА У ТВОРЧОСТІ
ЄВГЕНА МАЛАНЮКА
У 60–х роках, упорядковуючи нову збірку поезій «Серпень» (1964), Євген Маланюк
включив до неї переклад вірша Ш. Бодлера «Людина і море», зроблений ним ще у польських таборах інтернованих вояків УНР у Польщі і тоді ж надрукованого у таборовому часопису «Веселка» (Каліш, липень-серпень 1923). Щоправда, у збірці «Серпень»
переклад був дуже оригінально датований – 1913-1963. Очевидно, що дефіс поміж двома датами мав би прочитуватися як своєрідне зізнання у піввіковій любові до цікавої і
своєрідної творчості французького поета. 1963 роком позначив митець нову редакцію
тексту, оскільки переклад зазнав відчутних змін, особливо дві останні строфи. А що ж
заховував він за першою датою?
Вочевидь, чаклуючи над новою редакцією твору, пригадалося поетові його ще гімназичне захоплення Бодлеровими віршами. Принаймні 1932 року засвідчив це сам письменник
у своїй відповіді на анкету, надіслану йому львівським бібліографом Є.-Ю. Пеленським,
назвавши Шарля Бодлера у колі читаних ним в часи учнівства (13-17 років) авторів поряд
із Вайльдом, Рембо, Д’Оревільє, Верленом, Ередіа та іншими. Без сумніву, реаліста Женю
Маланюка полонила романтична ідея моря, продиктована отією окраденістю морем, «покараністю» степом, про які згодом буде писати письменник у своїх есеях. Як тут не згадати
ще одного вихованця Єлисаветградського реального училища – Юрія Яновського з його
поетизацією моря («Майстер корабля»). До речі, це його згодом Є. Маланюк назве тим, хто
«відкрив і завоював нам море, море в значенні не географічному чи навіть геополітичному,
а в значенні психологічному, як окремий духовий комплекс».
Фанатичне захоплення гімназиста Маланюка романтикою моря було таким всепоглинаючим, що викликало навіть нарікання батька. Згодом письменник наголошуватиме на його
негативному «відношенні до моїх примх («морська» хороба, кашкет, борідка, файла). Любий батьку – ти не вмістився в мої вірші» (щоденниковий запис від 23.10.1957). Та «морська
хороба» відізвалася і в юнацьких віршах Є. Маланюка. Ось уривок із його твору «Портрет»,
датованого 1911-1913 роками:
Лицо мое – о, жуткие черты
Невиданной эпохи кондотьера!
В них странствий ритм, пугающая мера.
Как грешных душ застывшие мечты.
Романтика моря не відпускала Маланюка і в таборах інтернованих у Польщі. І йдеться
не лише про поетичну мариністику митця:
Моря и материки! Не затаите!
За архипелагами всех грёз,
Как мираж океана – загрезил Таити –
Плавучий остров золотых роз.
Як свідчить таборове листування (1922), інтернований старшина прагнув будь-що вибратися із Польщі до Франції. До моря, оспіваного Бодлером, до землі його улюблених
поетів: «Мріяв вітром далеких тропічних колоній. / Хтів Таїті, коралів, лазурів і хвиль...».
Дарма сьогодні гадати, чи то майбутня мандрівка вимагала поновлення знань французької
мови і поетові потрапив до рук томик Бодлера чи, може, саме Бодлер мовою оригіналу пробудив у поетові мрію юності. Так чи інакше, а 1922-й подарував нам Маланюкові переклади
«Альбатроса» та «Людини і моря».
І сталося так, що звернення поета до творчості Шарля Бодлера, до знайомих з юності
творів в умовах «задротяних» республік, з усвідомленням втрати Батьківщини, без жодної перспективи на майбутнє, було надзвичайно важливим і для усвідомлення Маланюком
свого мистецького покликання. Власне, етап самоусвідомлення свого покликання як поета співпав із роботою над перекладами Бодлера. Ні, таки можна сказати, що «Альбатрос»
Ш. Бодлера пришвидшив кристалізацію обраного словослужіння.
Але спершу бодай коротко звернімося до відомого, до історії Бодлерівського «Альбатроса». Вперше твір був оприлюднений 1859 року (стосовно часу написання у дослідників досі
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немає єдиної думки, як ймовірні називаються дві дати – 1841 та 1858). Згодом поезія була
включена до другого видання книги «Квіти зла» (1861) у розділ «Сплін та ідеал», посівши
в ньому важливе композиційне місце. Власне, ставши разом з поезіями «Благословення» та
«Піднесення» програмовими творами не лише розділу, але й цілої збірки, репрезентуючи
у двовимірному світобаченні поета, побудованому, за його власним визначенням, на двох
одночасних прагненнях «одне до Бога, одне до Сатани. Поклик Бога, або духовність – це
прагнення внутрішнього піднесення, поклик Сатани, або тваринність – це насолода від
власного падіння», спрямованість до Бога. Точніше, у борінні і взаємоперетіканні добра і
зла, духу і плоті, вічності і життя (життя саме на полюсі негативу), як наскрізного мотиву всієї збірки, «Альбатрос» композиційно представляє ідеал. Це ідеал божественного покликання людини, яку уособлює поет, високості його духу, як і високості середовища його
побутування, означеного Бодлером, – «сини височини», «володарі висот». Наступні поезії
збірки – це шлях від ощадно представленого ідеалу до трагічно-песимістичного світобачення, до спліну. Зрештою, і в «Альбатросі» попри ідею неба, як символу духу, його обителі
і свободи його реалізації, є ще й світ низу, землі, обмежений палубою тa її мешканцями –
символічному просторі «морської пустелі». Проте домінує саме тема «князя висоти»:
Синів височини, сріблястих альбатросів,
Що над безкраєм хвиль провадять корабель,
Буває, для забав впіймає гурт матросів
Розважити нудьгу серед морських пустель.
Та лиш поставлять їх на палубі, – ці птиці.
Володарі висот, в ту мить стають без сил:
Незграбно шкутильгать почнуть вони і биться,
Обтяжені з боків кінцями зайвих крил.
Крилаті королі! Які ж ви тут комічні!
Могутні в синяві – каліки ви тепер.
Он залюбки одному пускають дим у вічі.
Он дражнять другого, що зовсім вже завмер...
Поете! Ти також є князем висоти,
І тільки угорі – ти і краса, і сила.
Та на землі, в житті ходить не вмієш ти,
Бо перешкодою – твої великі крила.
Бодлерівський поет – образ філософсько-узагальнений. Ще за життя поет протестував
проти ототожнення автора і ліричного героя. Проте важко відмовити наявній естетизації
власних почуттів автора, «співпадіння» позиції героя і поета. І це стосується не лише поезії
«Альбатрос», але й інших поезій збірки «Квіти зла». Тема нищення митця реальним світом
людей спроектовується і на самого автора з його архіскладними стосунками з життям.
Українського поета-вигнанця полонила пропонована Бодлером концепція світу і митця
у її абстрактно-філософському вимірі. Зрештою, усі три переклади з Бодлера (окрім згаданих, ще «Маяки» 1925 року) позначені пошуком у творчості французького поета співзвучних настроїв, проблем, почувань. До речі, чи не «Маяки» надиктували Є. Маланюкові
його поезію «Невичерпальність»? Але повернімося до перекладу «Альбатроса», точніше у
вересень 1922 року.
Аналіз поетичного доробку 1921-1922 спростовує усталену думку про Маланюка поетадержавника, народженого поразкою УНР. Навпаки, ще живою залишається гімназична традиція російськомовного віршування, а поряд народжуються перші поезії українською мовою. В них домінують мотиви особистісних переживань, навіяних чужиною, напливами
ностальгії, досить потужний струмінь інтимної лірики. Та й сам учорашній старшина українського війська в одному із віршів-листів в Україну з літа 1921 року скаже «я не поет тепер», нагадуючи адресатці (чи й собі), що почувався ним там, у Києві, місті їхніх зустрічей.
Можливо, й не варто було б акцентувати на цьому емоційному зізнанні, аби не заховувало воно глибшого змісту. Попри те, що Є. Маланюк вже досить авторитетно заявив свою

державницьку позицію публіцистичними виступами у таборовій періодиці, поезія залишалася лише його захопленням і ще не мислилася, а, можливо, у тих умовах не могла бачитися
покликанням. Маланюкові тоді більше йшлося про практичну політику. Осінь же 1922 року
видалася важкою для письменника. Його не зарахували на навчання до Праги, час розвіяв
сподівання повернення на Батьківщину, а табори нищили будь-які візії на майбутнє. Ось тут
спрацьовує ще десь глибоко-глибоко на підсвідомому рівні Бодлерова підказка «Альбатросом» поета-обранця долі, поета – «князя висоти», зрештою – поезії як долі. 1922 року вона
відізвалася хіба поезією «За мармурові мури мрій», в якій лише відчутно проступила тема
поета – «володаря висот»:
За мармурові мури мрій
Землі не долітає гомін.
Тут, на незнаємій горі.
Вартують хмари нерухомі.
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Так близько вічність. Диха синь.
В орбітах космоса-сонати...
О, коли б міг цілком не знати
Земної чорної краси!

Десь за сузір’ями віки
Пливуть нестримною рікою,
І Бог плете з планет вінки
Непереможною рукою.
Несміливо ще почувається ліричний герой Є. Маланюка на «незнаємій горі». Але недовго. Вже в 1923-1924 роках його Герой почуватиметься «князем висоти»:
Дзвінкий сей воздух, воздух висі,
Міцне вино височини,
Де я молю його: з’явися
І браму в вічність одчини.
Разом з тим у його поезію міжвоєнного періоду прийдуть наскрізні образи-метафори
низу і височини. Поет – обранець височини, «Поет – механік людських мас», що «Поемою
будує міст / Туди у недосяжну вічність», він крилить «зір за обрій / Обтятий Богом шестикрил». Нарешті, у 1924 році Є. Маланюк напише третю частину поезії «Демон мистецтва»,
твір, як мовиться, програмовий, маніфестового звучання. І. зрозуміло, з відчутними перегуками мотивів, надиктованих «Альбатросом»:
На хресті слова розіп’ятий
Цвяхами літер.
Один, –
Яким же криком ще маю кричати
Крізь історії чорний вітер
Страшної епохи син?
Яких же віршів вирізувать
З кривавого м’яса днів?
Які породити слова?
Світ устав увесь із заліза
В гострих лезах огнів:
Від електрики смерклися очі.
Від заводів гудить голова,
Безголоса душа лише хрипко регоче
Та божевільно співа,
Над хвилями юрб, над поверхами натовпів п’яних,
Зі скель хмародряпів дивлюся в бездонну ніч.
Раною рота кричу в тумани, в тумани.
Просвердлюючи морок вогненними свердлами віч,
А пустеля людська лиш луною порожньою гука,
Серце світу розмірено гупає в тілі машин;
І жадного згука.
Один.
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Між тим, цій поезії передувала теоретична праця Євгена Маланюка «Думки про мистецтво» (1923), яка стала і для самого письменника його мистецьким маніфестом. Бодлерова
тема поета – «князя висоти» відлунюється і поглиблено осмислюється у праці в концепції
монарха у мистецтві, яким «був і є – Геній, єго же царствію не буде кінця». «Мистецтво не
предмет для домашнього вжитку.., – пише Є. Маланюк. – В ньому голубом існує Дух Святий
– і не впіймає його натовп ніколи, хоч від віку мріє обдерти й цьому голубові крила.
Геній завжди частував юрбу поличниками. Але юрба зі зловісним гуканням і зойком, затуляючи очі від нестерпимої сліпучості його крил, кричала йому славу. І стриміла до нього.
І віддавала йому свої молитви і зітхання. Бо в натовпі є інстинкт мистецтва».
Одночасно із темою «синів височини» Бодлеровий образ спроектовується на особисту
долю Є. Маланюка і своєю зворотною стороною – конфліктом між провідником і веденими, між поетом і низом. Відчуття «палуби» приносить володарю висот лише гірке розчарування: «У мене нещасний характер типового «поета», – бідкався письменник у листі до
Н. Лівицької-Холодної від 10 серпня 1928 року, – пам’ятаєте це добре записано у Бодлера в
«Albatros» – якому заважають крила».
Шарль Бодлер був не сприйнятий і не зрозумілий сучасниками, проте час віддав належне Талантові. У емігрантській долі Євгена Маланюка із завершенням навчання у Подєбрадській академії та залишенням Чехії теж наступив досить складний період життя. Варшава
стримано зустріла поета. Бракувало трибуни для друку, бракувало творчого спілкування.
«Хоч самота є моїм фахом, та часами цей фах управляти стає занадто тяжко», – писав поет
у листі до львівського письменника Є.-Ю. Пеленського у лютому 1932 року. А наприкінці
цього ж року він знову скаржиться Пеленському: «Стан мій тривожний і скомплікований:
нема де друкуватися. Отже, зважаючи на «письменницьку» психологію, Ви розумієте, що
перо випадає з рук». Зі середини тридцятих років критика і у Львові, і у Варшаві, зрозуміло
ж, своя, українська, заходилася відспівувати поетові «заупокійну». Діставалося поетові за
його «квіти зла», за інвективи супроти України та її громадянства. Його називають поетом
однієї теми, митцем, що вже себе вичерпав. Поет вистояв, хоч «на каторзі жорстоких віршів» («Будівлі днів ніхто не вирішив», 1933) доводилося йому нелегко.
На каторзі жорстоких віршів
Так тяжко душить слово-жорно.
Все рідше злет. Мотор задиханий,
А нерви тріпотять, як троси,
І, коли серце раптом стихне,
Нас зрадять крила альбатроса...
Отже, підстави для того, щоб почувати себе і «володарем висот», і безпорадним у світі
людей у письменника були. Скористаймося для прикладу свідченнями його сучасниці поетеси Наталії Лівицької-Холодної. «Не знаю, як мені приступити до характеристики такої
великої, а одночасно такої скомплікованої особистости, якою він був, – пише поетеса у листі
до автора від 24 липня 1991 року. – Аж страшно робиться. Одна і та сама особа могла бачити
в ньому великого поета, мудрого мислителя, провідника цілої групи молодих і відважних
людей і одночасно людину, що не вміла боротися з дрібничками щоденного життя, яке дуже
часто перемагало його... Треба сказати ще раз і ще раз, що які б не прикладалися до нього,
Євгена Маланюка, людські мірки, він виростає понад усе своєю великістю і неповторністю».
Цікаво, що у Є. Маланюка є інша редакція перекладу поезії Ш. Бодлера. Особливість її
у тому, що перекладач подає назву не «Альбатрос», а «Альбатроси». Рукопис цієї редакції
(у ній є незначні відмінності від редакції першодруку у калішській «Веселці» і у тексті) був
віднайдений письменником Романом Лубківським разом із листом Є. Маланюка до С. Гординського з літа 1944 року. Вже не було багатьох соратників поета по перу, й чи не ця обставина змусила поета вдатися до узагальненого образу альбатросів. Прикметно, що ця редакція друкувалася 1950 року у часописі «Київ» (Філадельфія. – Ч. 2. – С. 9), проте, готуючи
до друку збірку «Проща» (1954), поет збереже текст рукопису 1944 року, повернувшись до
авторської назви твору – «Альбатрос».
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ПОБАЧИТИ ВЛАСНЕ ОБЛИЧЧЯ
Це зовсім не легко – побачити власне обличчя. Адже моє лице завжди натхнене певним
наміром, зверненим до інших. Побачити його у дзеркалі – майже неможливо, оскільки мені
нічого собі сказати.
Як важко побачити власне обличчя, я міг переконатися на прикладі циклу картин мого
друга, прекрасного художника. Так ось, він малює автопортрети. Малює автопортрети, тобто хоче зобразити на полотні власне обличчя. Певною мірою йому це вдається, бо на картинах з’являється його високе чоло, ніс, уста, очі. Але він ніколи не буває сам, завжди розділяє
із кимось власне обличчя – часом із Папою Яном Павлом II, часом із алегоричною постаттю Польщі або хірурга в білому фартуху. Мій друг позичає своє обличчя як реальним, так
і фантастичним істотам, живе із ними в симбіозі, вони обдаровують його частиною своєї
сили, фрагментом свого існування, він натомість дозволяє їм скористатися із гостинності
автопортрета.
Так само і я, у цій книжці, повторюю спроби мого друга, прагнучи побачити власне
обличчя. Тим часом менш чи більш алегоричні істоти долучаються до мене: огидне божество тоталітаризму, відгомін історії, тягар географії. Я хотів би розпізнати себе на самоті, в
інтимності, у маленькому люстерку вірша чи нотатки, але весь час чую шепіт великих, безособових дзеркал, створених не мною. Але я відчуваю, що так і повинно бути: насамперед
мушу розбити ці гігантські дзеркала, аби врешті-решт повернутися до самого себе, побачити власне обличчя. Я повинен розбити ці величезні свічада, я не можу їх обійти, обминути,
залишити збоку, мушу витерпіти глумливе перекривлення дзеркальної кімнати. Розбити їх
– означає зрозуміти їхню природу, побачити, наскільки вони могутні, як охоплюють своїм
впливом людські маси, використовуючи, наче пішаків, живих людей, і як маліють, коли одного разу викриваються прості принципи їхньої дії. Бо чим же є люстро, коли ніхто в ньому
не відбивається? Чи ж не є воно тоді, наче кимось покинута, нічийна тінь?
Адам Загаєвський
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Олександр Суржавський. Амбівалентність
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Альбатроси – дивовижні птахи. Взяти хоча б оцього. Він
гніздується серед бескидів сірого острова, що простягнувся
вздовж уявної лінії п’ятдесят п’ятої паралелі. Він не має імені,
яке вирізняло б його серед братів-альбатросів. Пташиних імен
не існує. З-поміж птахів альбатроси найменше схильні до імен.
Літають собі вільно, подалі від людських поглядів. Навіть коли
воля – лише ілюзія. З покоління у покоління встановлювалися
правила життя альбатросів. Робилося це в таємниці від людей,
серед велетенських хвиль, на неймовірній висоті. У світі, який
здається нам ворожим. У всі часи альбатрос, що досконально
оволодів мистецтвом польоту, уникав людей. Уникає і нині,
лише презирливо торкаючись крилом нас – з’юрмлених на кораблях убогих блазнів. Ми віддаємо альбатросу волю, про яку
самі лише мріємо. Волю, яка не зважає на вітри й припливи.
Отже, чим вирізняється надзвичайний птах, якого ми щойно
побачили? Якщо придивитися, можна помітити рожевий крюкастий дзьоб, характерний для підвиду великих альбатросів.
Вочевидь, це самець. Він красіє перед своєю коханою, розкриваючи прекрасні загострені біло-чорні крила у три з половиною
метри розмахом (що переважає середній людський зріст більше ніж удвічі); ці крила, мовби у містичному екстазі, він підставляє вітру, витягуючи дзьоб до скупчених у небі хмар.
Скористаємось нагодою і роздивимося два брунатних пера, що пляміють на ясних грудях:
вони дозволять нам у подальшому впізнавати його з першого погляду серед птахів колонії.
Унизу, попід бескидами вирує прибій, вода відходить, лишаючи місце новій габі.
Хвиля вибухає, врізаючись у каміння. Море глухо гуркоче і відступає. Вгорі, на пласкому
майданчику, самочка висиджує одненьке пташа. Вона щойно повернулась із тритижневого
перельоту. Зібралася з силами після несіння. Піднялася з вітром і вже не спускалась, хіба
зрідка, щоби пошукати здобичі в коловертнях. Три тижні ширяла, розпросторивши крила,
які міцно стримує сухожилок між м’язами плеча і ліктя. Три тижні вона ширяла з однієї
западини неба в іншу. У гнізді подругу замінив самець. А нині вона спостерігає за його
вихвалянням. Вони схрещують дзьоби. Вона передчуває лет. Ще два місяці, і шкаралупа
яйця вкриється тріщинами. Самець схиляється і кидається уперед. Він розкидає крилавітрила, чия широка тінь відбивається на блискучій морській поверхні. Кілька помахів – і
неповороткий на землі птах велично злітає небесними сходинками і щезає в сліпучому
світлі.
Дослідникам не вдалося повністю проникнути в таємницю морських мандрівок альбатросів. Відомо лишень, що після вивільнення пташати з яйця пара – альбатроси моногамні
і нерозлучні до смерти – на рік вирушає в блукання субантарктичними просторами; жодного разу, незважаючи на жахливі бурі південної зими, птахи не торкаються ґрунту. Альбатроси належать до сімейства Diomedeidae. Колись давно морський вовк Діомед, принц
Аргосу, товариш Улісса, безсило спостерігав за перетворенням своїх друзів на птахів розгніваною Афродітою. Буває гнів, який варто стерпіти.
Але, як було сказано вище, альбатросам невідомо ні про дане їхньому роду ім’я, ні
про прадавнього Діомеда. Альбатросам байдуже. Бриз повнить трубчасті ніздрі. Птах
упізнає теплий дух континентального повітряного потоку; він відчуває запах землі, пірнає
у потік і набирає висоту. Своїм чорним оком альбатрос вивчає край хмар, що вкривають
обрій. Його пір’я вилискує у сонячних просвітах. Скосивши крила, птах кружляє під вітром, намагаючись обігнути борвій. Набравши швидкості, падає каменем униз, потім піднімається знову, спираючись на сповільнений хвилями вітер. Далеко від завивань моря
він віднаходить тишу неба. Він не відає страху. У нього нема ворогів – крім людини та її
кораблів. У гонитві за тунцем рибалки завзято ідуть усе далі на південь, тягнучи за собою
яруси й трали, в яких плутаються тисячі океанських птахів, що потрапляють у пастку разом зі здобиччю.
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Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ

БУТИ СОБОЮ

(Уривок зі статті. В. Базилевський. Холодний душ історії. – К., 2008. – С. 44-45)
Людина – як морська галька. Тільки шліфують її суспільство, середовище.
Історія цивілізації – це ще й історія боротьби з людиною, історія знеособлення людини,
культивування таких рис, які їй, цивілізації, потрібні. Зовнішній вигляд, одяг (диктат моди),
дотримання певних ритуалів, численних умовностей — усе це форми тиску на людину,
форми уніфікації людини, які нею майже не усвідомлюються.
Важливо, щоб ця уніфікація не зачепила або зачепила якнайменше її життєтворчих
центрів. А коли йдеться про поезію – кордоцентризму.
Лірика – мистецтво бути собою. Життя з напруженим відчуттям своєї присутності.
Людина від народження до смерті іде до себе, але не по висхідній. Шлях той
зигзагоподібний, з численними втратами, відступами і поворотами.
Я дорікнув Шевельову за евфемізми. А по суті вони – спроба компромісу між «бути» і
«не бути». Балансування, до якого змушує механіка шліфування. Письменник, дивлячись в
очі письменнику, не скаже: «Ти написав бездарну книжку», а скаже: «Твоя книжка не зовсім
вдала, є в ній окремі гарні місця, але...» тощо.
Евфемізми – невід’ємна риса поведінки людини. Підсумок шліфування.
Присутні вони й на кладовищі: правда — якість, яка рідко зустрічається в епітафіях.
Бути собою у всій місткості цієї формули — все одно, що досягнути горизонту. Тому
правильніше було б говорити про міру наближення до себе.
Бути собою – це не вмерти за життя. Протистояти інерції роботизації і кон’юнктури.
Не бути кимось, не уподібнюватися комусь. Зберегти свою несхожість, окремішність,
одиничність у гурті.
За великим рахунком – це завжди виклик. Часто він завершується трагічно. Сократові,
який не міг відмовитися від самого себе, тільки й лишилося, що випити цикуту.
І все ж афоризм Ростана: якщо в книзі 80 відсотків правди, то вона на всі 100 відсотків
брехлива, не прикладається до імперативу бути собою. З огляду на поступки, на які людина
приречена.
Вища мудрість, щоб ці поступки не торкалися головного. Бо, незважаючи ні на що, усе
довкола кричить про свою самість: птаха, дерево, рослина, тварина. Навіть та ж морська
галька, де всі камінці різні.
Людині бути собою найскладніше тому, що вона людина. Але тільки з людей, які
володіють цим умінням, з людей, максимально наближених до себе, складаються життєздатні
і життєтворчі нації.
26.05.2001
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Щоб їм розважитись, веселий гурт матросів
Серед нестримних вод розбурханих морів
Беспечно ловить птиць, величних альбатросів,
Що люблять пролітать слідами кораблів.
На палубу несуть ясних висот владику.
І сумно тягне він приборкане крило,
Що втратило свою колишню міць велику,
Мов серед буйних вод поламане весло.
Мандрівник зборканий знесилено ступає!
Плавець повітряний незграбний і смішний!
Той тютюновий дим у дзьоб йому пускає,
А цей, дратуючи, кульгає, мов кривий.
Поет подібний теж до владаря блакиті,
Що серед хмар летить, мов блискавка в імлі.
Але, мов у тюрмі, в юрбі несамовитій
Він крила велетня волочить по землі.
Переклад Миколи Терещенка
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Буває, пливучи дорогами морськими,
Аби розвіятись, полюють моряки
На альбатросів тих, що в вишині над нами
Серед блакиті й хмар пливуть віддалеки.
Коли на палубу вже люта сила збила,
Король небес, що знав всі грози без числа,
Волочить важко так свої великі крила.
Мов сніжно–білі два розкинуті весла.
Крилатий мандрівник – який незграбний в рухах,
В польоті буйнокрилий – каліка на ногах!
Ще й дражняться – той в дзьоб йому із люльки дмуха,
А той, глузуючи, кульгає, ніби птах!
Поете! Князю хмар твоя подібна сила,
Між блискавок ти свій у грозовій імлі;
Але під шал образ перешкоджають крила
Тобі, вигнанцеві, ступати по землі.
Переклад Івана Драча
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Хуан Серафіні прямує на південь. Тривала і небезпечна мандрівка. Виснажлива. Одна велика подорож складається звичайно з тисячі дрібних. І ще
з десятків тисяч дрібніших, грубо витесаних рукою
випадку. Подорож – витатуйована на шкірі фантазія.
Блискавка розтинає ніч у пампасах. Відскакуючи
від спраглої землі, падає густий дощ. Далі, у Патагонії, кроки здіймають пилюгу, яку слідом звиває вітер. Краєвидом, не лишаючи слідів, шмигають рахітичні люди. Мовчазні. Ще далі автострадою гурчать
вантажівки. їхні фари утворюють жовті конуси світла, що поступово зникають у мороці. Ніде. Нікого.
Під щупальцями колосальних краєвидів комашаться
злидні. Ніч змінює день, день змінює ніч. Місяць на
спаді. Хуан Серафіні доходить до обнесених високими мурами з нечастими прорізами передмість Ріо Галехос.
Місто не змінилося. Лише час покорчив залізо на дахах. Атлантичний океан накочує
стомлені брунатні хвилі на кременясті пляжі. За передгір’ям Анд лежать Чилі, Тихий океан і кінець мандрівки, з якої нема вороття. Але він має сумніви щодо кінця. Хуану Серафіні набридло ночувати на узбіччі автострад. Він більше не хоче випрошувати нічліг у самотників: у найзлиденніших злидарів і покинутих жінок. Віднині жодного обличчя, жодного
голосу. Хіба лискуче дзеркало самотини – звіру, який не дається до рук.
Свій день народження він святкує узбіч траси, запросивши хіба жмути трави, що зрідка вириваються з червонястих земель. Йому холодно. Чомусь пригадуються клітка і мертві
птахи. Він шукає пояснення. Здогадки його не задовольняють. Він потребує певності.
Пунта Аренас. Порт і початок. Хуан Серафіні блукає доками. Розпитує. Одного разу
капітан тральщика згоджується найняти недосвідченого аргентинця. Без оплати праці, але
з пайкою. Наступного ранку з першою зорею стара колода відчалює. Хуан Серафіні віддається ритмічному гойданню хвиль. Він мордує себе працею. Тягає неводи. Сортує улови. Цуркує палубу. Не розмовляє, бо ніхто тут не розмовляє. Навіть увечері, знесилений у
своїй каюті, аргентинець не розтуляє рота. Туман часто піддається ударам кнурячого рила
західного вітру. А потім знову вкриває світ, який не існує. Часом мають береги, мов химери. Далекі обриси гіркої мрії. За кілька днів неспокійного плавання судно залишає позаду
останні острови материка. Тепер не варто сподіватися на землю. Хуан Серафіні вже навіть
не намагається зрозуміти, навіщо він тут. Він просто робить вдихи і видихи. Наче машина.
Альбатрос глузує з бурі. Ширяє, спершись на шквал. Кілька тижнів він не торкався
землі. Із западини до западини, він летить над океаном, долаючи могутні вітри. Летить на
схід, на схід сонця. Ніколи не вагається. Перетинає своє сорокове літо. Утім, жодного шляху немає. Альбатроси не рахують миль.
Він бавиться з хвилями, б’є шумовиння крилом. Як гасне день, птах мчить за своєю
тінню, що біжить перед ним, перескакуючи провалля між габами. І знову набирає висоту.
Якусь мить він шукає зручний для відпочинку кут. Знаходить і клякне. Дихає вітер, пнеться океан, котяться хмари. Мов маріонетка на невидимій нитці, альбатрос застигає між
небом і морем. Його тримають пружні крила. Він нахиляється, зривається, піднімається
вище. Вишукує в морі поживу. Чорне око зупиняється на білій плямі. Птах пірнає, пожадливо хапає дзьобом кальмара, ковтає його у польоті.
Там, удалині, він помічає судно – малесенький наріст на обрії. Обіцянка легкої здобичі.
Він лине за вітром. Широкими колами альбатрос спускається на човен, що витанцьовує,
безладно тремтить на хвилях. У сліді корабля птах видивляється рибу. Повільно, не рухаючи крилами, він облітає вздовж корпуса на рівні хвиль. Бачить обернений до нього темний
силует. Поглядаючи сторожким оком, птах зберігає відстань. Але чуття каже йому, що це
жива істота. Цікавість утримує птаха.
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Порожній погляд Хуана Серафіні пливе рідкою, безформною сірою масою, що протягається ген за обрій. Невдовзі заступати на зміну. Фізичне виснаження позбавляє голову
запитань, які раніше постійно у ній вирували. В хисткому океані він упізнає себе. Незворушний. Без минулого і без майбутнього. Він кидає недопалок у вітер. Натягує кашкет на
вуха. Піднявши голову, нарешті помічає на рухливому краєвиді цятину. Похмурий погляд
загострюється на птаху. Неначе раптово прокинувшись із чарівного сну, Хуан Серафіні
бурмоче: «Альбатрос». Здригається від призабутого звучання власного голосу. Інстинктивно протягає руку. Дивно, але птах, линучи паралельно човну, наближається. Він занурює
свій незрушний погляд у очі людини, що перехиляється через облавок. Хуан Серафіні
думає про альбатросів у поезіях Колріджа і Бодлера. Це точно у Колріджа, вирішує він.
Обмін поглядами триває. Затяжна мить промовистого безголосся. Неперекладна мить.
Хуан Серафіні споглядає вивільненого з потоків своєї віднайденої пам’яті альбатроса. Те,
що людина дала птаху, їй уже не потрібне. Те, що отримала назамін, утішає душу. Бризки
дряпають тьмяну поверхню океану. Хуан Серафіні нарешті пригадує. Він усміхається до
альбатроса. Нахиляється і пірнає.

Олександр СУРЖАВСЬКИЙ. Sub specie aeternitatis (З погляду вічності)
Якби я був музикантом, то міг би легко написати двоголосу мелодію, мелодію, що
складалася б з двох ліній, з двох тональностей і нотних рядів, які відповідали б один одному,
доповнювали б один одного, боролися б один з одним… Через те, що тільки в цьому й
полягає для мене життя, в такому метанні між двома полюсами, в безперервному русі
туди і сюди між двома основами світобудови. Я хотів би постійно, захоплено вказувати на
благословенну барвистість світу і так само постійно нагадувати, що в основі цієї барвистості
лежить єдність; я хотів би постійно з’ясовувати, що прекрасне і потворне, світло і пітьма,
гріх і святість завжди тільки на одну мить постають як протилежності, що вони безперервно
переходять одне в одне.
Г. Гессе
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Еріх Арендт

АЛЬБАТРОС
Круг судна щодень сонця вставали
І сідали. Я додому плив.
Стіни хмар на обрії стояли
І безгучно поринали вглиб.
І весь час мене супроводжали
В світлі тім, що з синяви лилося,
Змахи крил могутніх альбатроса.
Як блищало море білим блиском
Навкруги, мов люстро, – він ширяв
На вузьких і довгих крилах низько,
Корабель довкола облітав
Легко, ніби промінь осідлав.
Як стояла тиша безголоса, –
Чув я гнівні крики альбатроса.
Вгору він ополудні шугав,
Розчинявся в осяйній блакиті.
Раптом долу каменем спадав,
Борт судна черкнувши; ухопити
Щось із хвиль зелених устигав
І відносив, що вловить далося,
Вдаль, – і впізнавав я альбатроса.
Аж у бурю, як вітрила рвались,
Чорні хвилі били у борти,
В білій піні море й ніч мішались,
У хмаринні блискавки сміялись,
Він вертавсь до мене. З висоти
Темною стрілою щось неслося –
Й знов свого я бачив альбатроса.
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Крик його лунав із серця бурі
Палко й різко, темно і жадливо,
Збуджений обуренням і гнівом,
Буйством знов відродженої бурі.
І завзяття, що з душі лилося,
Рвалось гнівним криком альбатроса.
Вечорами у морській жаріні,
Як червоний обрій догоряв
І важкий покров густої тіні
Все довкола від очей ховав,
Крила шелестіли в височіні.
Вже ж і небо в пітьму сповилося –
Все носила темінь альбатроса.
Та нарешті, однієї днини,
З моря піднялося зуб’я скель
І замріли пальми в синій сині,
Й між зелені шелестливі стіни
У затоку вплив мій корабель.
І мені очима довелося
Провести востаннє альбатроса.
Тільки в снах багато літ відтоді
Він безгучно круг судна ширяв.
Як життя гнітило так,
що стерпіть годі,
Й ненависті дух мій не вміщав, –
В серці гнів великий закипав.
З криком через небо щось неслося –
Мов колись, я бачив альбатроса.

65
Наталя РОМАНЮК

НАЦІОНАЛІСТ – ЦЕ ДЛЯ МЕНЕ НОРМА
(Останнє інтерв’ю Леоніда Куценка)

6 грудня 2006 року мені пощастило взяти інтерв’ю у Леоніда Васильовича для газети «Студентський меридіан». Розмова була на диво щирою. А після її закінчення
Куценко сказав: «Я не хотів давати інтерв’ю. Не знаю, чому погодився». Через тиждень він прочитав текст для майбутньої публікації, - і дав добро на вихід у світ. А ще
через кілька днів Леоніда Васильовича не стало. Не все сказане було надруковане. Дещо
Куценко волів не виносити назагал.
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Наталя Романюк (далі – НР): Леоніде
Васильовичу, вивчивши так глибоко життєвий і творчий шлях Євгена Маланюка, чи
не виявили спільних рис між вами?
Леонід Куценко (далі – ЛК): Вільно
чи не вільно, захоплюючись, працюючи над
творчістю того чи іншого письменника, не
тільки вивчаєш його, але і вчишся від нього. Це цілком об’єктивна ситуація. Я часто
ловив себе на тому, що якісь його погляди,
його історіософські погляди, ставали моїми.
Це нормально, адже наше неймовірно довге
знайомство (яке триває вже 17 років), безслідно пройти не могло. Я пізнавав його, повертав українському читачеві, намагався побачити глибше, як людину. І зрозуміло, що
якісь речі перейшли до мене. Маланюк – та
постать, у якої можна й потрібно брати приклад.
НР: А він Вам не сниться?
ЛК: Ні, не знаю, чим пояснити це, але
такий жанр як сон мені майже не знайомий.
НР: Чим любите займатися у вільний
час?
ЛК: Колись я мав багато захоплень, і
вони справді відбирали якусь частину мого
вільного часу (це й фотографія, і філателія –
очолював обласну організацію філателістів
колись ще в Радянському Союзі). Однак згодом моє найбільше захоплення літературою
переграло всі. Мені страшенно пощастило в
тому плані, що захоплення співпало з моєю
професією. Віддаючись літературі, просто
не маєш часу на інше. Я постійно в роботі.
Щоправда, останні три місяці «перекурив»,
навіть не знаю, чим це викликано, – просто не писалося. Днями ж закінчив нарисмандрівку, яка називається «Стежками Хутора Надії». Може, вийде, альбомного типу,
щедро ілюстрована. (Якщо будуть гроші...)
Це давня задумка. Мені страшенно хотілося
написати про Хутір. Він переслідував мене.
А потім сам написався на одному подиху.
Я тиждень, не встаючи, писав-писав-писав.
День у мене трішечки довший ніж у вас, сон
забирає чотири години щодоби. Мені цього
достатньо. Не маю потреби спати більше.
Із захоплень залишилася мандрівка, я
страшенно люблю мандри. Я усе життя їжджу. Колись, будучи студентом, мав «план»
на рік – не менше 5 тисяч кілометрів. Згодом
– 10, потім – 20... Якщо не «виконував» – сідав у новосибірський поїзд і їхав туди з Кіровограда. Об’їздив дуже багато, зокрема,
європейських країн. У колишньому Союзі
ми пройшлися по річці Об: від початку до

кінця, по Єнісею так само. Позаминулого
року подорожував по російській глибинці
(Тверська губернія, до Анни Керн на могилу з’їздили). У минулому році гостювали в
Чехії. Народився черговий внук Євгена Маланюка, і родина запросила нас із дружиною
на гостини. У Празі я був десятки разів. А
цього разу став екскурсоводом дружини. Ми
пішки пройшли місто вздовж і впоперек.
Це величезне задоволення – пізнавати світ.
Відпочинок кіровоградців зводиться до Рибаківки і ще якоїсь задрипанки на морі. А на
ті ж гроші можна поїхати, скажімо, у Болгарію, у Словаччину – на світ подивитись...
Але ми ще цьому не навчилися. А це ж СВІТ,
це спілкування. Дас іст фантастіш.
НР: Побувавши за кордоном, Ви побачили інший рівень життя, не виникало бажання кинути тут усе й податися туди?
ЛК: Ні, в жодному разі. Щораз, коли
я буваю там, за кордоном, під кінець подорожі страшенно хочеться додому. Винятком
був Нью-Йорк, коли мене не тягнуло назад,
попри те, що я взагалі не сприймаю це місто, цей стомовний Вавилон, пустий, бездуховний... Ще раз таке повторилося під час
останніх відвідин Варшави: мені там було
комфортно – спокійнісінько працював у бібліотеках, писав. Але, щоб з’явилася думка
залишитись десь назавжди – та ніколи! Я не
виживу в їхньому світі, не виживу без нашого полину, без степу, без запаху річки і зілля.
Я страшенно закоханий у свою землю...
НР: Як Вас виховували?
ЛК: Жорстко. Батько – справжній патріархат. Нас було в родині троє хлопців. Я не
хотів іти в армію, точніше, хотів спробувати ще раз вступати в університет, а вже потім – в армію. А мене було 48 кілограм, і на
комісії я ще трохи просимулював хворобу,
моя справа в військкоматі стала товстенна...
Про це дізнався батько, поїхав у військкомат,
відразу ж справа моя потоншала. І мене відправили служити. Було сказано одне: хлопці
ж служили, і ти будеш. Потім я був радий,
що вдалося пройти школу мужності. Армія
робить з нещастя-десятикласника чоловіка. Хоча два кращих роки було відібрано.
Мені, очевидно, повезло: служив в елітних
ракетних військах, там не було людей із неповною середньою освітою. Колектив був
інтелігентний.
НР: А які методи виховання застосовували Ви як батько?
ЛК: Не виховую. Син сам виховується. Завжди робить свій вибір. Закінчив іс-

торичний факультет – це теж його вибір.
Він освітянин уже в третьому поколінні.
Атмосфера в нас родинна, відкрита, принципова – може, це і є основа виховання.
Колись я практикував писати синові листи
на комп’ютері. Мені так хотілося, щоб він
блискуче закінчив школу, але він якось познаходив мої табелі, сказав, що я в порівнянні з ним – «двієчник» (а воно й правда,
поведінка у мене кульгала). Треба бути термоядерним, щоб відбутися, як особистість.
З «мамлі» в цьому житті нічого не вийде.
Це моя особиста думка. Це складна наука
– виховання власних дітей. З чужими простіше, можливо, тому, що усвідомлюєш, що
ти не до кінця відповідальний за них. У них
є ще власні батьки. І ти викладаєшся лише
у своїй галузі, у своїй дисципліні. А світ багатогранніший і ширший.
НР: У Вас є улюбленці серед студентів?
ЛК: Звичайно. У кожному випуску є
свої, як я їх називаю, лідери нації. Це світлі люди. Їх часто буває шкода. Чому? Тому
що, на біду, дрантя, яке ледве вчиться, легше в житті влаштовується, а ті наші кращі важче торують собі шляхи у житті, їм
чомусь складніше. Хоча в наш час навіть
просто бути вчителем української мови та
літератури – це вже дуже багато. Філологи
– це найнебезпечніший і найсвятіший фах.
Я люблю це повторювати. Решта вчителів
у школі працюють із розумом, з головою,
а філологи – із серцем і душею. Ми посередництвом слова душу формуємо. Це
найнебезпечніше. Бо якщо серед філологів
трапиться трішечки телепень – то кого він
сформує. Радує, що, як правило, філологи –
молодці, вони свідомі своєї місії. Це тішить.
Усвідомлюєш, що твоя праця – не марна.
НР: Один наш земляк – ректор КНУК
Поплавський – любить підкреслювати, що
для земляків при вступі в його вуз у нього
завжди поблажки. А у Вас для вихідців з
Вільхової є такі поблажки?
ЛК: Не пригадую, щоб хтось із моїх
земляків у нас навчався. Одна дівчина з нашого села закінчила з червоним дипломом,
блискуче навчалася. Наші чомусь більше
шанують київські-одеські вузи. Кіровоград
– не в авторитеті. Я ж теж аж за четвертим
разом «перекваліфікувався» на Кіровоград.
Але пієтет до земляків неймовірний. Я надзвичайно люблю свій край, я страшенно
люблю своє село. Обожнюю Синюху і кожного карася, пійманого в ній.
НР: Леоніде Васильовичу, у яких питаннях Ви буваєте абсолютно категоричним?

ЛК: Честь, совість, порядність, правда,
неправда, хабарі, підлість... Очевидно, я в
багатьох речах категоричний, тому і світ
сприймаю важко. Продається політика і політики. Перефарбовуються вчорашні «помаранчеві» в сьогоднішніх «синьо-білих».
Це важко зрозуміти. Ми в складний час живемо. Розчарування – складова сьогодення.
Під час помаранчевої революції я був там,
де мав бути. Ішов разом із колоною студентів. Я не вважаю себе героєм революції, я
просто робив те, що мені совість підказувала.
НР: Наскільки мені відомо, в той час
студентів КДПУ запирали в аудиторіях,
щоб вони не виходили на майдани...
ЛК: У нас таке не практикувалося, то
було на істфаці. З нами студенти радилися,
ми ходили вздовж вулиці величезною колоною на мітинги. Перший мітинг на площі
ми відбули від початку до кінця.
НР: А коли б події дворічної давності
повернулися, як було б сьогодні?
ЛК: Я б робив те ж саме. Я б так само
ходив би по аудиторіях і роз’яснював би...
Це питання не однозначне. Я важко сприймав Ющенка ще тоді, я не бачив у ньому
лідера. Але голосував за нього й буду голосувати, усвідомлюючи, наскільки складний
цей сегмент нашої української національної
еліти – скупе поле аристократії. Так уже історично склалося – сім поколінь абсолютно
без державності. Сьогодні маємо наслідок.
Нам ще багато доведеться воювати за Україну. Поки що її немає. України української.
НР: Ви називаєте себе націоналістом.
Що Ви вкладаєте в це поняття?
ЛК: Це – найвища характеристика
громадянина будь-якої нації. На жаль, сімдесятилітньою практикою комуністичного
режиму націоналізм був синонімом ворога. Здоровий націоналізм – це нормальне
почуття. Це ставлення до своєї Батьківщини, до мови, відстоювання її інтересів. Для
мене це норма. Наша біда, що ми не пережили терапію відчуття своєї приналежності до України, ми ще не відбулися як націоналісти в кращому розумінні цього слова. Я
не маю на увазі крайнощів. Я ще раз процитую Євгена Маланюка: «Сім поколінь
неволі. Сім поколінь ще більшої біди, коли
стадо аристократів зраджувало свій народ».
Сила силенна прикладів, коли «вершки
суспільства» зраджували український народ, ішовши служити то одним, то іншим.
А далі – промивання мізків комуністичним
режимом, який витворив «ідею» – бити націоналістів. Сьогоднішні депутати Верхо-
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вної Ради – це покалічені люди. Знаєте, у
чому різниця між комуністом українським і
чеським? Чеський комуніст спочатку – чех,
а потім комуніст, а український – спочатку
комуніст, і це хроніка. На жаль, винною весь
час чомусь виступає незалежна Україна.
НР: У Кіровограді, як будь-де, сьогодні кількість вузів явно завелика. Яке Ваше
ставлення до кількості в цьому контексті?
ЛК: Наявність у Кіровограді 35 університетів – це вершина кретинізму, це профанація ідеї вищої освіти. А філіали по райцентрах – це її дискредитація. Вуз на 200
чоловік – це те, чого я ніколи не сприйму.
Має бути рівновага. Тоді можна буде говорити про паритетність, якусь змагальність.
НР: Леоніде Васильовичу, на вашу думку, наш університет дає достатню базу для
подальшої самореалізації випускників?
ЛК: Він має блискучу традицію, яка ще
жива. Мій син небезпідставно вважає, що
наш істфак дає в десять разів більше знань,
ніж йому подібні. У нас справді прекрасна
школа на всіх факультетах.
НР: Які з ваших дитячих чи юнацьких
мрій ще не здійснилися?
ЛК: Важко сказати. Я завжди знав, що
напишу книжку. Написав. Не одну. Але час
вносить корективи. Весь час плануєш щось
нове. І це кепсько, коли немає великих мрій.
Я гадаю, що я дещо зробив із запланованого.
НР: Мріяти – це Ваше?
ЛК: Стовідсотково. Сам себе весь час
плануєш. Мрії мною рухають.
НР: Ви замовили подарунок Дідові Морозу?

ЛК: Ні, для себе я подарунків не роблю.
Але зібрав грошей, щоб зробити подарунки
домашнім. Я люблю Новий рік і День народження. Але роки вносять прозу. Дуже
люблю переживати зимове сонцестояння. І
коли після нього день додався хоч на хвилину, з’являються оптимізм, нові плани, я знову починаю жити, після Нового року я живу.
І чекаю літа.
НР: Ви довго вірили в казки?
ЛК: Ще й до сьогодні вірю. Більше того,
намагаюся їх творити. Це без перебільшення. Творити з прози життя казку – що може
бути прекрасніше?

У моїй країні тендітні свідчення весни
й погано вдягнених птахів чекають з далеких країв.
Істина чекає світанку біля свічки.
Віконне скло невбране.
Хай вона дочекається.
У моїй країні не розпи¬тують схвильовану людину
Немає невірної тіні на хит¬кому човні.
Вітання через силу в моїй країні незнайо¬мі.
Беруть лише тоді, коли віддати можуть більше.
Там листя, там багато листя на деревах моєї країни.
І їхнє гілля не знає безпліддя.
Не віриться у щиросердість переможця.
У моїй країні вміють бути вдячними.
Країна, створена уявою французького поета, — універ¬сальна. Універсальна для таких
людей, як ви. Бо влас¬не ви її й створили, несли її в собі, жили за її неписаними, але непохитними мораль¬ними правилами. Ви зали¬шили її нам у спадок, у спа¬док дітям і онукам.
Тому і назва вірша Рене Шара символічна: «Хай живе!».
Леоніде Васильовичу, будь!
Сергій Колісник

