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ГОРТАЄМО СТОРІНКИ ПОЕТОВОГО АРХІВУ

Далекого вже листопада 1989 року в Україні з'явилася перша 
стаття словацького професора Мікулаша Неврлі, присвячена 
життю і творчості поета, історіософа, культуролога Євгена Ма- 
ланюка (1897-1968). Нею започаткувалося вивчення творчості 
митця в Україні, а звідтоді бібліографія маланюкознавчих 
досліджень поповнилася сотнями статей, монографій, десятком 
дисертаційних досліджень. Тож, беручись за написання цього 
вступного слова до видання творів Є.Маланюка, щиро порадів, 
що письменник вже не потребує розлогого представлення чита- 
чеві: Він вже знаний і шанований в Україні.

Поетові випала нелегка доля подвійного емігранта. Після по- 
разки української революції він змушений був залишити Вітчиз- 
ну, стольний Київ Української Народної Республіки, отчий Но- 
воархангельськ, загублений в степах центральної України. Зали- 
шити, аби більше ніколи не повернутися додому, але мати 
Батьківщину в своєму серці й вести з нею нескінченний діалог 
своїм полум'яним Словом. Словом, яке знаходило шляхи до 
Батьківщини, яке було покликане творити Україну й українця, 
яке з постанням незалежної держави повернулося до рідної землі, 
а з ним повернувся і сам письменник.

Польща. Чехія. Знову Польща. Родина, син, мрія про власний 
дім... Друга світова війна відібрала все й знов змусила пройти все 
заново: другий ісход, табори в Німеччині, самотність у чужому 
серцю степовика Нью-Йорку. Власне, у цьому ескізі життєпису 
письменника й захована передісторія його недрукованих поезій.

...Різдвяні свята 1968 року Євген Маланюк провів у Канаді. 
Мав чимало "літературної праці" - зустрічей, відчитів, академій. 
Інколи ділився своїми планами: чекав на видавця підготовленої 
до друку збірки поезій "Перстень і посох", хотів ще раз вибрати- 
ся до Європи. Саме в таких мандрівках, у втечах з нелюбих сер- 
цю степовика "каньйонів Бродвею" його записники поповнюва- 
лися новими поезіями, народженими спілкуваннями з молоддю,
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новими знайомствами. Серед них відомий і часто цитований йо
го твір "Канадський сонет":

Позаду мла й нудна щоденна твань, 
Буденний діл, де часом - майже вмерти... 
Та ось літак перетинає грань 
Приземлення.

І як рисунок стертий

Враз яскравіє, так, куди не глянь,
Та ж рівнина і той же вітер впертий. 
Саскачевань звучить як Саксагань, 
Херсонський степ - як прерії Альберти.

І люди - не пустеля і намет. 
Вкорінених в тверду пшеничну ниву 
Не захитать. Хай вітер долі дме 
Й доба іще одну зготує зливу, - 
Ці видержать у двійнику вітчизни 
І першим внуком, і нащадком пізнім.

Едмонтон, 13.03.1965.
Тим часом поет мав нові й нові запрошення на зустрічі й по- 

бачення з українським світом Америки. 15 лютого 1968 року 
Євген Маланюк уточнював у листі до Оксани Сембай-Галицької 
програму літературного вечора в далекому Детройті, не відаючи, 
що із відведеного йому Творцем залишилися тільки лічені годи- 
ни. Назавтра оселя поета осиротіла. Без відповіді залишилися на 
столі листи, без господаря - десятки письменникових записників, 
нереалізованими - видавничі проекти, недрукованими - поезії.

На щастя, українські наукові інституції США вже мали 
відпрацьовану систему прийняття на збереження творчої спад- 
щини видатних українців в еміграції. На архів Євгена Маланюка 
чекала щаслива доля. Ним опікувалася його знайома - пані док- 
тор Ніла Гайворонська (Пелехович). Вже до початку березня 
1968 року рукописи творів, нотатники та записні книжки, книги 
з бібліотеки, епістолярна спадщина, особисті речі були передані 
до архіву-музею УВАН у США. А невдовзі в музейній справі 
Є.Маланюка з'явився і перший документ:

"Проект листів до членів комісії.
Прошу ласкаво прийняти до відома бажання ВП. пані Нілі 

Гайворонської, щоб комісія для прийняття літературно-наукової 
спадщини поета Е.Маланюка діяла під керівтвом поета Боб- 
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дана Кравцева. Склад комісії опреділився такий: Богдан Бойчук, 
Вольфрам Бургардт, Б.Кравців, Богдан Рубчак, Олександр Семе- 
ненко, М.Сороколіт. Петро Шох. Від Музею-Архіву УВАН бра- 
тиме участь в комісії для зв'язку ст. наук, співробітник УВАН і 
завідувач відділом Мистецтв Музею - п. Тетяна Іванівська. В 
потрібних випадках п. д-р Гайворонська дала свою згоду бути 
присутній при роботі комісії. 

Всі матеріали були спаковані в 10 картонках і 2 валізах і 6 бе- 
резня ц.р. передані до Музею УВАН.

Початок роботи комісії в погодженні з кожним членом комісії 
буде визначений п. маестром Б.Кравцевим".

Інший документ свідчить, що 6 червня комісія почала роботу 
над описом і прийняттям архіву поета на збереження. Так 
унікальний і безцінний для нас архів був збережений для на- 
щадків.

Творча ж "біографія" самого архіву, на жаль, досить скупа. 
Ще під час роботи комісії з архіву був вилучений один із 
примірників упорядкованої Є.Маланюком збірки "Перстень і по- 
сох",’і протягом 1968-1969 років кожен із розділів друкувався 
трьома подачами-циклами у журналі "Сучасність" (Ч.87, 92, 98). 
Наприкінці шістдесятих щоденникові записи опрацював для 
своєї статті "Від Синюхи до Гудсон ріки" поетів земляк і приятель 
інженер Іван Янішевський. Не виключено, що послуговувалася 
архівом Оксана Керч, упорядковуючи збірку "Евген Маланюк. В 
15-річчя з дня смерти" (Філядельфія, 1983).

Поталанило ж поетовому архіву наприкінці 90-х років мину- 
лого століття, коли його дбайливо опрацювала, описала та сис- 
тематизувала працівник архіву УВАН Тамара Скрипка. Власне, 
її робота над архівом поета зумовила й започаткувала період 
творчого опрацювання письменникової спадщини. Складає їй 
подяку й упорядник цього видання за сприяння й допомогу в ро- 
боті з архівом Євгена Маланюка. Так само дякую і хранитель- 
ниці архіву-музею УВАН Оксані Радиш А завдячую своїй 
зустрічі з архівом поета президентові УВАН у США професо- 
рові Олексі Біланюкові.

Працювати ж в архіві є над чим. Найщедрішим видається про- 
зовий доробок. Досить цікава робота чекає на дослідників при 
опрацюванні щоденникових записів у поетових нотатниках і, як
не дивно, знайшлося чимало недрукованих поезій. Оте, як не див- 
но, продиктоване досвідом опрацювання міжвоєнної поезії Євге- 
на Маланюка та чеського архіву поета, котрий переконав, що по- 
ет ретельно відслідковував долю кожної своєї поезії. Включенню
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їх до збірок передували публікації в періодиці. І лише війна вне- 
сла розлад у налагоджену систему, розпорошивши поетові руко- 
писи світами. А увесь домашній архів навіки поховавши в поруй- 
нованій війною Варшаві.

Так само дочасний відхід письменника за межу позначився на 
долі поезій із митцевих записників останніх років. Вони просто 
"не встигли" оприлюднитися, увійти до збірок. А ось знайомство 
з поезіями із письменникових нотатників періоду німецьких та- 
борів (1947-1948) та п'ятдесятих років здивувало. На їх сторінках 
знаходимо відредаговані та підготовлені Є.Маланюком до друку 
твори, які так і залишилися лише в його записниках. Цікава, на- 
приклад, історія нотатника, до якого увійшли поезії 1947-1956 
років. За характером записів можна припустити, що він був заве- 
дений десь восени 1949 року вже в США. До нього були акурат- 
но переписані твори з нотатників від літа 1947 року, коли після 
трирічного мовчання поезія заговорила знову. Пізніше нотатник 
поповнювався новими творами, які частіше і писалися на його 
сторінках. Таборову поезію представляли двадцять чотири тво- 
ри, а до наступних збірок увійшло лише кілька творів. Інші про- 
сто викреслені поетом у нотатнику після упорядкування збірок 
"Проща" та "Остання весна". До них Є.Маланюк більше не по- 
вертався. При цьому критерієм відбору, очевидно, була 
невідповідність текстів концепції згаданих збірок. Не хотілося 
поету чину прийти до нового читача з ось таким твором:

Не попрощалися і розійшлись.
І ти тепер - у вітрі, зорях, віршах. 
Земля все та ж, і люди, як колись, 
Лиш наша путь все довша і все ширша, 
Так ширша, що й згубитися всамраз, 
Бо вже нема ні знаків, ні законів: 
Куліш замовк, в """"""Кобзар " вернувсь Тарас, 
З тайги не чути безіменних сконів. 
Тих, що могли пророкувать, - нема, 
А що народжувалось, - в лоні вбито.
І роки попеліють крадькома
Без зор, без догмату, без заповіту.

27.08.1947. Хімзее.
Не всі твори із поетових записників вдалося прочитати, хоч 

переважну більшість навіть чорнових записів-розшифровано. Ок- 
ремі поезії не завершені самим письменником.

Більшість поезій на сторінках поетових нотатників мають як
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чорнові варіанти записів, так і переписані поетом начисто. Саме 
тексти останніх ми і подаємо до друку. Проте окремі твори, зок- 
рема останніх років, подаються за робочими записами поета.

Варто зазначити, що поезії другого ісходу складають найчи- 
сельнішу добірку недрукованих поезій з архіву поета. Втім, є 
твори і з міжвоєнного творчого періоду Євгена Маланюка. Час- 
то це поезії, які друкувалися в періодиці, але не увійшли до 
збірок. У них є своя історія. Втративши свої архіви у Варшаві, 
Євген Маланюк ще в таборах "ДіПі" просив знайомих збирати 
для нього його власні твори. Ось. наприклад, що писав письмен- 
никові Петро Одарченко у квітні 1947 року: "Посилаю Вам пере- 
друкований із ж. "Пробоєм" Ваш вірш "Побачення". Я випадко- 
во знайшов у одного знайомого одно число журналу "Пробоєм" 
і, знаючи, що Ви збираєте свої твори, передрукував його для 
Вас" . Частина із зібраних таким чином творів включалася до 
збірок, а частина залишалася в архіві.

Міжвоєнну поезію репрезентують і авторські рукописи, що 
збереглися в архіві.

Цікавою й невідомою донедавна сторінкою поетичної твор- 
чості Євгена Маланюка є збережені в архіві його російські поезії. 
Найперше - це гімназійні та юнацькі вірші Йдеться не про 
оригінальні рукописи, а про їх пізніші списки, зроблені поетом з 
пам'яті. Перші тексти юнацьких віршів знаходимо в регензбурзь- 
кому нотатнику (щоденникові записи від 27.07.1945 по 6.08.1946) 
на останніх сторінках. Тоді записалися поезії "Февраль - как не- 
заметно подошел он" (одна строфа), "Эти вечера с хрупкими мо- 
розами", "Глухой каемкой окоема", "Все чаще думаю: Зачем 
жить здесь должен", "Пусть я фигляр. Но сердце захотело". З то- 
го часу протягом наступних двадцяти літ на сторінках щоден- 
ників час від часу з'являлися записи юнацьких поезій з пам'яті. 
Зрозуміло, що часто повторюються ті ж самі тексти, інколи з про- 
пуском забутих слів, інколи подаючи їх варіанти. Кілька текстів 
не піддаються прочитанню. Кілька так і не пригадані поетом 
повністю, хоч записувалися кілька разів. Наприклад, "не дався" 
поетові вірш "Февраль. Как незаметно подошел он", хоч автор 
намагався кілька разів поновити його у своїх записах. Інтерес 
Є.Маланюка до цього твору зрозумілий, адже датована 1913 ро- 
ком поезія торкалася теми фатального для письменника лютого, 
місяця народження й смерті:
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Февраль. Как незаметно подошел он.
И заглянув сквозь стекла низких окон
В гостиную, где сладостным уколом 
Тревожит прошлое забытою весною...

Період Першої світової війни та визвольних змагань пред- 
ставлений лише однією поезією "Эти вечера с хрупким морозом" 
(Рівне, 1916). А ось роки перебування в таборах інтернованих во- 
яків УНР у Польщі репрезентовані досить щедрою добіркою по- 
езій 1920-1922 років. Це окрема одиниця збереження (№ 209). 
Кожна з поезій виконана на окремому аркуші паперу зі шкільно- 
го зошита, знайомому нам з досліджень празького архіву. Поезії 
густо правлені рукою письменника, переважно датовані. Не ви- 
никає сумніву в тому, що це оригінальний рукопис з часів польсь- 
ких таборів. Засвідчить це й збережений разом з поезіями, напи- 
саний російською мовою лист до невідомої адресатки, датований 
2 лютого 1922 року (очевидно, Ганні Редер). Доводиться лише 
гадати, яким чином російські таборові поезії пережили другий 
ісход і потрапили до архіву письменника. Можливо, вони були 
надіслані дружиною з празького родинного архіву. Кілька 
російських творів тематично повторюють українські варіанти та- 
борової поезії Євгена Маланюка. На жаль, і тут окремі поезії не 
вдалося прочитати.

Євген Маланюк був неймовірно вимогливий до упорядкуван- 
ня своїх збірок. Ретельно продумував їх тематику, композицію, 
назви розділів, компонування циклів, місце кожної поезії. Ми ж 
пропонуємо читачеві розрізнені твори з поетових нотатників, які 
можна об'єднати хіба Маланюковою ж назвою, запозиченою з 
видання вибраних творів 1943 року - незібрані поезії.

От і все про недруковані поезії Євгена Маланюка з його архіву 
в УВАН у США. Хіба ще кілька слів про принцип їх укладання в 
цьому виданні. Думаю, що саме хронологічна подача поезій є 
найоптимальнішою.

Леонід КУЦЕНКО.
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ПОРТРЕТ

Лицо мое - о, жуткие черты 
Невиданной эпохи кондотьера!
В них странствий ритм, пугающая мера, 
Как грешных душ застывшие мечты.
На лбу волос тяжелая портьера, 
Под нею светит дивная звезда - 
То гений зла или слепая вера?
И вечера двух глаз, и алчные уста
Пусть угадает Мунк и кистью жутпко-серой 
Начертит вопль лицо одевших черт,
Постигнет этот дьявольский концерт 
Бровей и глаз, и гения и веры,
Ноздрей и рта. О, символы-примеры, 
Последних агоний предчувствие и - смерть.

1911-1912
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К БЮСТУ АТТИЛЫ

Широкий лоб, рассеченный надвое 
Самой судьбой. Рельефные узлы 
У сдвинутых бровей, сцепившихся дугою, 
Свирепо залегли, неодолимо злы.

Гипнотизируя кочевий безграничье, 
Глаза как две змеи, глядящих из норы, 
Глубокие - они таят миры 
И переносье, хищнически-птичье -

Как клюв у коршуна, увенчанный злобою. 
Так лишь глядят в раздумии орлы, 
Когда, измерив даль, глядят навстречу бою 
Под пологом седой, иссиня-серой мглы.

Неодолим нечеловечий крик.
О, этот возглас беспредельной воли, 
Которого не вымолвит язык, - 
И очи, отразившие все поле.

1911-1912
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МОБИЛИЗАЦИЯ

Согнали с покинутых пашен, 
Остался там хлеб сиротой.
Был взгляд их бессмыслен и страшен, 
Был страшен пронзительный вой

Оставшихся жен. И, как стадо, 
Угнали их сомкнутых рядом.

Резвились лишь дети. О, дети! -
Просили гостинцев прислать -
Отец ничего не ответил, 
Лишь билась и плакала мать.

Прошли. Только ветер повеял 
И прах над землею зареял.

1914
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* * *
Тот океан любви исчерпан, 
И разбились мои мечты.

Давид Верхогляд

Вот ты спишь, странно тихий и желтый,
Как старинная книга стихов,
Предыконной свечой изошел ты
Для неведомых, чуждых богов.

Вот ты спишь. Просыпаться не надо:
Жить - отрава томительных мук.
Оборвалась струна. И соната 
Сократилась в рыдающий звук.

1915
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Ольге Яковлевне Юзковой

І
Четыре фрака на эстраде, 
Рояля траурный чертеж.
Что бьется, плещет в синем взгляде?
Куда глядишь? О чем поешь?

Сквозь мглу таинственного транса, 
Как сквозь мерцанье тонких льдин.
Лишь боль цыганского романса 
Твердит опять: один, один.

1915
ІІ

Сегодня вокзал стал эстрадой.
Цыганский романс не пропет,
Но в тайне лилового взгляда
Остался вневременный след.

И все проходили, спешили,
Не думал никто и не знал
О странной и сказочной были, 
Расцветшей сквозь затхлый вокзал,

Что там, где в крахмальных салфетках 
Почила тоска у стола, 
Мгновений прекрасных и редких 
Прошли золотые крыла.

1915
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* * *
Эти вечера с хрупким морозом,
С тонким светом большой луны
Я посвящаю первым грезам,
Первым предчувствиям новой весны.

Слабо блестят застывшие лужи,
Чутко слушают ветки в саду,
Как сонный воздух вспомнил о стуже
И вздрогнул, съежившись в сладком бреду.

По асфальту шаги возбужденно гулки,
И что-то пророчит их призрачный стук.
Скоро, скоро весна войдет в переулки - 
И будет радость средь сладких мук.

1916. Ровно
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* * *

Глухой каемкой окоема 
Окружена пустая жизнь.
И вот мечта сентябрьской дремой 
Приказывает - здесь кружись.

А там за сонным узким кругом
Мимо идут чужие дни - 
Зачем ты кажешься мне другом 
И будто в мире мы одни?

Зачем же лжешь неумолимо 
Вот даже здесь, теперь, сейчас - 
И за дорожным клубом дыма 
Сквозит знакомой лаской глаз?

Зачем же манишь сном соблазна?
Ведь не приснишься - не дознаешь,
И будет лишней, будет праздной 
Греховная пустая ложь.

1920
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* * *
Все перейду горбатые дороги
Под ропот рощ в вечерней тишине.
Звезда звенит, и месяц златорогий 
Засеребрится в гулкой тишине.

Гряда гребней печально отордела - 
Грядущих гор. Их не дано постичь.
Нужны мечте - стальная крепость тела, 
Душе и сердцу - девственная дичь.

Все жертвы дням - напрасное закланье,
Те идолы для дальней суеты.
Вот миг - и Смерть, смеясь, в глаза заглянет, 
В одно войдем вдвоем - и я, и ты.
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* * *
О железобетон, о динамит, 
Все песни взорваны давным-давно. 
Завесу сумерек приподнимите, 
Дайте кануть в покой - на дно.

Дайте неслышные, струны далей, 
Проплыть в хрустальный дворец тишины. 
Ведь давно все желанья протрепетали, 
Пропылали все пламенности весны.

Лишь одно затаило пустое сердце, 
Пронесло свечой сквозь жизнь - одно. 
В тишину открыть укромную дверцу, 
Сквозь сумрак кануть в ночное дно.

15.07.1921
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Евг. Куммингу

Простите за нечаянный испуг, 
За крик очей - за крик нечеловечий. 
Ах, всех молитв давно угасли свечи. 
Жизнь - как пустой, давно скошенный луг.

Там нет цветов. И ожидать не можем. 
Так вот - тоска без веры и без грез. 
Давно-давно над нашим душным ложем 
Растаяли раскаты вешних гроз.

Пусть не вернуть, не удержать былое. 
Но где ж искать иных веселых лет?
Все снится сон: Таити, синь, алоэ 
И Вы, нагой, держащий арбалет.

22.07.1921
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* * *
Отравила мечта среди испытаний - 
Прости.  Еще миг мечтою будь. 
Только о короле и о капитане - 
Не знаю надолго ли? - позабудь.

Судьба не дала мне тела из бронзы, 
Зоркого глаза, жилистых рук - 
Повести корабль в страну, где бонзы 
Гипнозом змей замыкают в круг.

Где нет числа ядовитым причудам, 
Сладко лижет волной - острова, 
Щурится море лазурным чудом, 
Шелестит невиданная трава.

Роковой круг! - коралловых рифов, 
Чернокожих цариц, золотого песка. 
Все птицы похожи там на грифов, 
В очах их - такая же тоска.
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* * *
Буднії стали ладони моей шершавей...
Снова в хрусте песка - та же грусть и вздох. 
Будто кто-то любимый в немилой Варшаве 
Под чужим забором котенком издох.

Вновь осеннее солнце сухой улыбкой 
Безучастно скользит по пыльным листам.
Но вы там - среди жизни, кровавой, липкой, - 
Посвящаете дни обманутым устам.

Но Вы там - по-прежнему - киевлянка. 
В ржавом солнце стебель любви зачах. 
Стон Варшавы черной, - прости: измена. 
Мертвый взор Судьбы - в неземных очах.

23.07.1921
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Hanna Reder

Пусть я фигляр. Но сердце захотело
Вас только с первым взглядом навсегда.
Мне таитянки золотое тело
Пророчили безумные года.

И вот волос тропические заросли,
Ланит гранат и плоды грудей -
Что быть могло добычей для корсара,
Сладчайшим сном древнейших сверхлюдей.

Пусть жизнь загадочней задач Фермата,
Пусть черное ревнивое пальто - 
В вас золотое тело ароматом
Дикарской девственности налито.

24.07.1921
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* * *
Что черным облаком скорбь надо мною,
Что жизнь наконец, сошла с ума -
Ничего, ничего. Опъянюсь тишиною - 
Земной, окунусь в голубой туман.

Все дни исходил несчастливый рыцарь, 
Фигляр и бродяга, поэт и актер.
Но вот негде, негде от скорби укрыться, 
Руки сжимать неизвестных сестер.

Ведь никто не скажет так просто: Женя, - 
Каждый любит удобство - личину и жест.
Вот в лицо жесткой жизни движенья - 
Ближе марш покоренных шествий.

24.07.1921
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* * *
Моря и материки! Не затаите!
За архипелагами всех грез, 
Как мираж океана, загрезил Таити - 
Плавучий остров золотых роз.

Ты плачешь? Не веришь. Извечна ль кара - 
Подожди, мечтою хоть миг побудь.
Уже ждет нас черное знамя корсара, 
Трехмачтовый бриг и лазурный путь.

06.08.1921
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* * *
Все исчертил. Все распродал на торге.
Все назвал я. Все в буквы перелил.
Как возвратить сгоревшие восторги,
Как прежний взмах исторгнуть мне из крыл.

Так страждешь ты - но вот над головами
Крыла зари расплескивают твердь,
Нет. Не жалей. Все умертвил словами -
Казни ж и ты последним словом: смерть.

16.08.1921
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* * *
Все чаще мысль - зачем жить здесь должен, 
Носить пригибающий к праху гнет.
Почему путь, что Судьбою предложен, 
На черте Смерти Рок не согнет.

Полон порфирородных страданий, 
Скован сладким пленом слов.
В судоргах творчества, в буре рыданий 
Дань ношу человеческим злом.

Брызгами зла ежечасно царапаю,
Скользя по слизи морского дна.
Зачем не имею я панциря краба, 
Но только хрупкость и нежность дана.

08.1921
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Л. Подгурскому-Окулову

Пусть делят даль скупыя жизни, 
Пусть медлят пленныя года, - 
Навек верны одной отчизне, 
Мы не изменим никогда.

Единого архипелага
Два острова - мы взнесены 
Среди зыбей, где веет влага, - 
Ее скалистые сыны.

Вот ветер, бури, гром и рокот, 
Под нами гибнут корабли - 
Но в пламенном плаще пророка 
Ты только небесам внемли.

12.01.1922
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1
Опять печальные равнины 
Чужой, но горестной страны,
Как в золотые паутины,
Оделись радостью весны.

Опять сошла она царицей
В поля, где лязгала война,
Где меч заставил покориться
Тебя, печальная страна.

И из крови сынов безвестных
Восстали бледные цветы -
И вот в небесных, дымных безднах
Зажегся свет твоей звезды.

2
Печальных девушек и жен осиротелых
Полны твои равнины и холмы.
О близких милых, о героях смелых
Поют лишь ветры траурной зимы.

И вот весна. И снова солнце любит,
Ласкает тело черное земли -
Война гремит, война, как прежде, губит, 
И снова кровь в сухой земной пыли.

3
Твоих холмов, твоих берез плакучих,
Твоих небес покорная печаль -
Поля, леса и низко тучи, 
А там туман, а в нем таится даль.

4
И ветер здесь таит печальный ропот.
А шири здесь не видит вольный взор.
В моих степях коней татарских топот 
И пули свист слышны до этих пор.

22.04.1921. Lancut. Полон
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Леопарду Подгурскому-Оrулову

B выпало нам выпить вновь
Заветный кубок встречи прежней - 
В сладчайшем королевстве снов 
Еще светлей, еще безбрежней.

Вкруг пела тишина псалом, 
Был каждый камень полн глагола,
В высотах над добром и злом, 
Как древле, сердце было голо.

Сквозь мглу разорванных времен 
Дышала вечность перед нами - 
Созвездья средь иных имен 
И нас дарили именами.

8.11.1922
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1
И снова я в любовь играю
Под лаской вымечтанных глаз.
И мнится, вновь к божьему раю 
Дорога радости зажглась?

Вот утро, полдень, вечер, полночь-
Все резвый призрак сторожит.
Какой лазурью переполнишь 
Тот миг, что не был пережит?

Какой улыбкой опаленный 
Я припаду ко влаге рта, 
Опять слепой, опять влюбленный 
В навек замкнутые врата?

2
Нет - не мечта, не одиночество, 
Не упоенье и покой -
Мое последнее иночество
Стекает медленной тоской.

Чем сердце слабое обрадую, 
Чем утолю пыланье рта?
Здесь смертный сумрак за оградою
И вечно мертвые врата.

Лишь облака вверху проносятся
Под ветром трепетных погонь, 
Да вот тоска, как мироносица, 
Елеем льет на мой огонь.

11.11.1922. Ніч
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* * *
Глухо сеется сказочный снег,
Бесконечный пушистый поток,
Словно белый платок
Надевает земля в тишине.

Лишь лукаво блеснули глаза,
Разразившись серебряным смехом,
И на землю опять небеса
Нисходят белым мехом.

Нет, не надо ни слов, ни утех. 
Все сегодня, как в сказке, бело - 
Пухом сыплется сладостный снег, 
Все тропинки теперь замело.

20.11.1922
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* * *
Так грешно, так бесславно живем, 
И грустнее добра наше зло, 
Никаким не зажжется огнем 
Роковая усталость от слов.

Вот и осень... Скорей бы дожди -
В слякоть выплакаться б. Изойти. 
Но улыбкой шуршит: подожди. 
Позолотою молит: прости.

Хорошо! Пусть простит, только что?
Не научишь - не знаешь сама.
Замолчи, замолчи, замолчи. 
Пусть покой. Даже смерть и зима.

24.10.1923. Перрон Warszawa - Lodz
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* * *
Чорна ніч над твоїми обшарами,
Ніч червоних пожеж і плачу.
Хто ж закляв тебе чорними чарами
На поталу вогню і мечу?

Щоб північнодикунськими ордами
Знов топтати землю святу,
Щоб сини твої мріями гордими
Знов кривавили світлу мету.

Чорна ніч над твоїми руїнами.
І йдемо ми до тебе крізь ніч,
І, як факел, несем на Вкраїну ми
Знов весною палаючий клич.

1921
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* * *
Роковане коло! - червоних рифів, 
Золотого піску, діамантових гір, 
В непорушнім спокої замріяних грифів, 
Що зміряють і важать нещадний простір.

Сушо й море, скарбів ваших не затаїти: 
За архіпелагом моїх марінь, 
Як міраж океану, мріє Таїті - 
Пливучого острова золото й синь.

Не віриш? Не хочеш? Чи ж вічно кара? 
Прости... Хоч хвилину надією будь, 
Що ще жде мене траур корсара, 
Двощогловий бриг і блакитна путь

1923
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ОДНОГО ВЕЧОРА

B.S.
1

На покладі під зорями - удвох.
Оркестра грає Гріга. Наше свято.
Вечірнє плесо полум'ям понято,
І глибиною неба зорить Бог

І бачить все: і радість, і тривогу,
І обриси майбутнього, і біль...
Музика. Ніч. Різьбить свою дорогу 
Наш пароплав в текучім злоті хвиль.

2
І здається, що це вже не Гріг, а спомин: 
Пароплав і оркестра, затока і глетчер, 
Тихе місто варязьке і моря гомін. 
Мов сторінка з "Вікторії" - синій вечір.

Бачиш, може, Йоганес тепер мудріший
І Вікторія вже не згорить з любови, - 
Він розважно рахує й ночами не пише,
А вона вже фарбує уста і брови.

Бачиш, може, скінчилось все просто і добре, 
Ані шалу, ні пристрасти більше не треба.
...Чом же так боляче догорає обрій
Під проваллям нічного неба?..

3
Зоре моя, невечірняя зоре, 
Досить літератури, правда?
Ось, напруживши серце хворе, 
Знову - варягом і аргонавтом.

Вже не жалуюсь, не нарікаю,
Хоч і труїли, і дряпали "  рідні", -
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Чорта пухлого! Не покаюсь - 
Вірші занадто мідні!

Вибач, що демонструю, кохана,
Дійсний шедевр милозвучної мови 
(Крім "   карі очі - чорні брови", 
Є ще: "  погляне - серце в'яне "   ), -

Ні! -
Не співати - проскреготіти 
Хочу залізом кожен мій день! 
Тільки б дочасно не догоріти 
В сутінках згаслих наймень.

4
О, музики! Чарльстону, біса, чорта - 
Лиш завертіти час в скажений вир, 
Щоб кров'ю біснувалася аорта 
І вітер пік пруживі змії жил.

Хай навіть цей муринський зойк джазбенду! 
Потрібен іноді наркоз, як засіб, - так? - 
Щоб рятувати дні мої - легенду, 
Щоб знов пекти мої уста.

1929. Ніч під Купайла
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ТРИПТИХ

Землякові Ярославу Івашкевичу

1. Краків 
Сурма Мар 'ятського костьолу - 
Співуча скарга в далечінь, 
Згасає денне сяйво здолу
І вище переходить тінь.

В Сукєніцах, у Чарторийських
Минуле дивно ожива:
З полотен сходить сиве військо, 
Звучать заржавілі слова,

Ніч поглинає, ніби води, 
І Краків майорить на дні. 
... Тінь Орлика тоді проходить 
В густій підводній тишині...

II. Прага
Тут мешкав Фавст. Хрестилися мечі, 
Доба точила кров епічних воєн, - 
Він викликав Мефіста уночі 
Серед реторт - алхімік, а не воїн.

Руїн революційних ураган 
Хитав шпилями всіх земних верховин.
І - вже гуде органом ураган: 
Наполеона змінює Бетховен,

Щоб в нервах диригентської руки 
Тримать музику епохально-гулку, 
Житійні споживаючи роки 
В прозорій тиші празького провулку.

Кінчався вік, бездушний, як порок, 
Недужо меркло фосфоричне сяйво,
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Та вже зростав прийдешньому пророк,
Щоб утвердить, що все це - мертве й зайве,

Щоб научать стриміти в синь ясну 
Священним ростом простої стеблини
Й під снігом смерти бачити весну
В міцнозеленій пружності ялини:

- Строфами Рільке тут шумлять сади...
І ще козацьку, київську латину, 
Жупан та журавель Сковороди
Похмурий пам'ятає Каролінум.

А на горі, де димно-сизий Град,
Мов перехід гравюри в акварелю, 
Живе не Цезар і не Герострат,
А будівничий буднів - Марк Аврелій.

III. Київ
Се він підніс - відданий на загладу
Вітрам азійським - золоте чоло, 
Щоб стерегти незбуджену Елладу
Над вируванням пристрастей і злоб.

І від віків повзуть під стіни орди,
Як ніч, як тьма, як чорна сарана... 
Навколо ж нарід, впертий і негордий,
В масній землі нестямно порина.

І від віків столичний город - вдовий:
І князь, і каган обійшли навік,
Лишень живуть міцним життям будови, 
І голосний їх кам'яний язик.

О, жаден гетьман з цих козацьких прерій 
Не переніс до тебе свій намет,
Бо тут - віки, тут - блиск гучних імперій, 
Тут - летаргія несмертельних мет.
Ні не тобі мандровані  держави.
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Ти спиш і сниш один варязький сон, 
Що буде день, покличе голос ржавий 
І Третій Рим розірве свій полон.

Бо не в гіперборейських трясовинах, 
А тут, де Захід врізується в Степ, 
Де гуркотить майбутнім Україна, 
Він із землі залізом нам зросте.

...Гудуть вітри крізь площі і дзвіниці, 
Та нерушимих стін не захитать.
А вколо - хлібороби міднолиці, 
Висока синь і золоті жита...
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* * *
Тут повік Листопад. Тут вітрів метушня безголоса.
Мжичка. Хорі берізки. Лісок. Та піски, та піски.

Тільки польні шляхи. Тільки трактів посмертні обійми.
Та обдертий фільварок. Та села, похилені ниць.
Що ж почнемо оттут? Як і чим же поможемо їй ми, 
Ми з країни блакитного неба і тучних пшениць.

їй
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* * *
Ще ця межа не перекрочена,
Ще гаданина: так чи ні, -
Та з серця зникла червоточина
І очі знову в вишині.

О, як любить тебе, як дякувать
За зустріч цю, за руки ці!
Завжди своя, завжди - однакова,
Тримаєш міцно всі кінці.

Тримаєш цупко, витривалая,
І серце, й віддих, і уста.
Пробач, що досі так невдало я
Ще ворожу: чи - ні, чи - так?

Пробач, що серце днями трудними
Ще вчиться віри й повноти...
Над цею осінню, над буднями,
Над обріями - я і ти!

1934
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Там спить історія, як мощі,
І все здається: ось воскресне

1920

Так. Тут мета моєї прощі, 
Моїх шляхів неперехресних - 
Тут спить історія, як мощі, 
І все здається: ось воскресне.

Стримлять увись суворі стіни
І тануть в просторах хрещатих, 
Де над ковчегом домовини 
Вахтують посмертні чати.

1937

43



44

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ



СВІДОЦТВО ПРО ОСВІТУ

45



46



47



48



49



48



49



50



51



52



53



54



55



ВОЗМЄЗДІЄ

З блискавок, із гуркоту і гуду
Вирина довічна першина:
Зимне небо, синь Страшного Суду,
Апокаліптична тишина.

Ані хвилі, ані хмар - перерва,
Інтервал сліпої наготи, 
Гострий крик оголеного нерва 
Під пустинним небом самоти.

О, той жах нищительної чести - 
Глянуть вічні очі Судії, 
І осліпить пломенем Пришестя, 
І пропалить помисли мої!

7.09.1939
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ОДА

О ти, котрий - апостроф,
Ровесник Бєдного Дем'яна, 
Що будяком між катастроф 
Розцвів і заховавсь рум'яно.

До решти рідномовних сил
В тобі - ах! - не настане павза.
Ти - жадний слави некрофіл,
Ти - некролог honoris causa.

Але нерідні геть слова
(Пильнуймо пильно пил на актах) 
Два слова: завше - голова
Ти, чи коректор, чи редактор.

Печеш переклади - гай-гай,
Так, що не вводь і нас в спокусу. 
Та черговий надходить май 
І в кухні ти чекаєш музу.

22.08.1939
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* * *
Було місто - дрібничковий гріх, 
Бісик, а не біс замість душі в нім, 
Ледве стримував зіпсутий сміх 
На обличчі неприродно-штивнім.

І вдавав, невтомно удавав 
Романтизм, історію і нарід - 
А на мокрих луках зла трава, 
За ліском нивки і села скнарі.

Було місто, чий піщаний край 
Оживав лиш з ревом листопаду, 
В голих вітах, під вороній грай, 
На гніту любов, на вовчу зраду.

Та на лисячий перший слід 
Двадцять літ було воно - столиця.
Оперета, флірти - двадцять літ, 
Щоб в три дні сконать і завалиться.

5.02.1940
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РІК 1942

О, так. Були татари, обри. 
Рипіли гарби. Рабський леп.
Та все ковтав безверхий обрій,
І знову колоситься степ.

З-під житньої чуприни стріхи
Поволі глянуть вікна віч -
І вже по всім...

Чому ж потіхи
Ні квіт вишень, ні тиха ніч.

Ні подув поля - не приносять? <
Ще тліють згарища нагі,
Ще не наллялися колосся,
А вже ізнов дуднять шляхи.

Січень 1943
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* * *
Не попрощалися і розійшлись.
І ти тепер - у вітрі, зорях, віршах.
Земля все та ж, і люди, як колись,
Лиш наша путь все довша і все ширша,

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

Тих, що могли пророкувать, - нема,
А що народжувалось, - в лоні вбито.
І роки попеліють крадькома
Без зор, без догмату, без заповіту.

27.08.1947. Хімзее
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* * *
Так марилось: п'янкі нічні слова
У душній томі. А межи нас - нікого,
Ні спогаду, ні тіні... Лиш сплива
Серпнева ніч. Лиш святочно і строго
Сузір'я тчуть свою довічну путь.
В один акорд злились душа і тіло,
В один...
Ні, забагато захотіла 
Палка уява. Ні, втекти! Забуть!

Все повертається. Все метиться. Все.
Йде колами. І душить кожним колом.
Роковане іде і знов несе
Необоримий присуд свій: ніколи.
І ночі всі вертаються, і всі
Нічні слова ось пам'ять знов диктує,
І пестощі повторює.

І всує
Молитись мертвій і страшній Красі.

11.09.1947. Над Дунаєм
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* * *
Холодне сонце з-за сувоїв хмар, 
Як згасла молодість, мов все минуле.
Як страшно від уявлень і примар,
Від снів, оман, від всього, що заснуло

И, здавалось, спить віки.
Ні, дарма!

Ось все збудилося, щоб повернутись знову.
Холодне сонце. В далині - зима.
І чим зустріти радість чорноброву?

27.08.1947
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* * *
Вся путь - колобіг неустанний.
Ось день зміняє рання ніч. 
На станціях киплять каштани,
Веде осінній вітер річ

Про те, що буде, як і було,
Він все це знає наперед:
Розлуку з залізничним гулом, 
Цілунків пізніх мертвий мед.

І доля, й вітер - знов тотожні,
Як за юнацтва, як тоді,
Коли весь світ летів порожній 
Назустріч вихору подій.

13.09.1947. Потяг
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* * *
Пізня спека. Випалені трави. 
На трояндах запеклася кров.
Чом же посилаєш, Боже Правий,
В скудне серце цю страшну любов?

Цю любов, що як пожар, як кара, 
Цю любов, що як гроза, як бич, 
Як зненацька втілена примара, 
Що її зродила душна ніч.

Бездиханне небо. Димний обрій.
 Сонце тхне безоднею вогню.

Все стопилось: молитви недобрі, 
Смертний гріх і гімн новому дню.

22.09.1947
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* * *
День рудим розходиться загаром 
І лягає у душну ніч,
Щоб любов, нещадна, як кара, 
Не давала заплющити віч. 
Щоб, зітхаючи пеклом зваби, 
Ти пломінним вітром пекла...
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* * *
Ти - літо пристрасне, що ось трава, трава,
Немов кінчається і все ще не кінчиться,
Хоч раптом - паморозь, хоч спалена трава, 
Хоч листя падає і відлітають птиці.

Засяє ніч відьомством ворожби,
І фосфор ллє вогнем набряклі жили,
І м'язи корчаться. І знову ми - раби
На ложі зла безсилі і безкрилі.

Сузір 'я путь довершують. Шумить
Осіння ніч. І зупинився час наш.
І вічність близька, згущена у мить, 
Прекрасна, неповторна й несучасна.

8.10.1947
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* * *

Кінчалась осінь. Сіялись сніги.
Мовчало серце і душа мовчала.
І тільки тіло, тіло рокотало 
Грозою пристрасти і бурею жаги.

Й, здається, життя цілого мало, 
Бо повінь серця рвала береги 
Минулого. І ширились круги.
І вись росла. Й безодня закликала.

14. 01.1948
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* * *
Все гризоти, турботи - а нащо?
Знаєш: житимеш, скільки дано, 
Й марно тіла несита паща 
Бідну душу зжерла давно.

Не насититись і не зжерти,
Та й занадто страва пісна.
В мить вогненну спаленої смерти
Візьме душу вічна весна.

А убоге, бездушне тіло
За всі весни, що їх не зазнав, 
Перетворить у мармур білий 
Та остання, остання весна.

Червень-липень 1948
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* * *
Вологіш смерк - дощі, дощі, дощі, 
Невблаганні, немов перед потопом.
Де липня жар, де зустрічі вночі, 
Де крок крилатий, мріє легкостопо?

Все потонуло в зливах. Ручаї 
Цих талих вод все розчинили й змили.
І недаремне весь ти причаївсь, 
Чекаючи. Не бризне сміх той милий

І не осяє усмішка ясна.
Вологий смерк на дні глухої тиші.
І самота, що ти її зазнав, 
Вже не залишить, тільки заколише.

9.07.1948
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ДВІ ПОЕЗІЇ НА ОДНУ ТЕМУ

І
Все обійшло: дозвілля, книги,
Оселя... Розійшовсь туман.
І ось ми на уламку криги,
А вколо - лютий океан.

Ми двоє, як Адам і Єва.
За обрієм - хвиляста муть.
І ані голуб, ані меви
В безокім небі не майнуть.

Що ж залишилося? Якої 
Нам тверді віднайти? Одне: 
Залізо пристрасти людської 
Й любови золото ясне.

ІI
Все щезло: затишок, дозвілля, хата, книги... 
Дим розійшовсь, розвіявся туман.
Ось ми двоє на уламку криги 
Й навколо нас бушує океан.

Ні голуб не злетить, ні крикне мева. 
Безоке небо зморою лягло.
Останні із людей - Адам і Єва - 
Покутуєм за кров, за гріх, за зло.

Стихія зжерла все. Все, що ковтнула повінь. 
Що ж залишилося? Яка невтішна твердь?
Залізо пристрасти та золото любови, 
Любови, що ясна, як смерть.

12.07.1948. Потяг
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* * *
...І літо, що було б як гойний дар, 
Розгніваний на людський рід невірний, 
Ти перекреслив осінню, що була 
Страшніша над повільну смерть.

16.07.1948. В парку
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* * *
Забути, забути - говорять кола.
І знаю, що треба, та як забуть?
А гори камінні стискають довкола
І вужчає круто завернута путь.

Десь радість є: жінка і усміх дитини,
І світла вечеря при білім столі.
Мені ж затягнулась ця довга гостина
На звуженій, скудній, чужинній землі.

19.08.1948. В потязі

72



* * *
Ще ось сніжок, ще віти чорні й голі, 
Але у вітрі чується рілля.
І знов вологі зорі березоля, 
І сизий тол, і спрагнена земля.
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РОМАНС

Пані, це вересня пізні дні,
Пані, невдовзі - жовтень:
Мов спалене на жертовнім огні,
Падає листя жовте.

Ні, не вагайтеся, поспішім:
Скоро дощі заплачуть. 
Невже нам залишиться тільки дим 
Минулого і втіха плачу?

Невже самота і голодний сум,
І порожня сутінь кімнати? 
Пані, вітер розвіє красу - 
Немає часу чекати.

Скоріше, скоріш, поки сонце ллє
Останнє осіннє сяйво,
Хай серце устами нашими п'є 
Радість. Все інше - зайве.

14-18.11.1951 (в кіні)
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* * *
Це було чудо. Червень розстеляв
Килими літа в далечі неспинній.
І було мало бачить сонний став,
І парк міський, і міста димні стіни.

І потяг мчав на північ, до ріки, 
Там був той замок... І мета. Раптовно 
Враз степовий ударив суховій
З очей, постави, рук. О, невимовна

Та повінь полум'я... Вона схопила вмить 
Сухе, як тріска, майже мертве тіло - 
Й від тіла стався попіл. І лишилась 
Лише душа, що й досі ось горить!

1955
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СПОГАД

Оксані Сембай 
Ночі серпанок тьмяний.
Галузки таємний хруст.
Вишневі очі Оксани
І вишні близьких уст.

А Прут шумить таємничо.
А ліс таємничо снить.
І що ж це співає і кличе - 
Мить, як вічність, чи

вічність, як мить.

1956
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* * *
І знову " в кнці греблі", знову " шумлять". 
Тутешні " верби" - бідні і калічні, 
Та ніби рідні. Це чужа земля 
Пригадує в минаючім про вічне.

Каміння скель - не степовий граніт.
І не Інгул - плитка вода потоку,
Але й вона співає заповіт
Трудів і днів, років глухого току, 
Ночей без сну, безквітних весен, сліз 
Невиплаканих, осеней без плоду, 
Десятиліть, що марно пронеслись, 
Салютних дум отруйну насолоду.

 Так тихо. Лиш вода булькоче. И синь 
Купає день. Ніщо душі не будить.
Ось бідні верби, мудрий камінь, рінь,
І певність, і надія:

Буде. Буде.

09.08.1958



Немає навіть кругом тебе
Великого Бога.

1850. Oренб. 
В цім закалюжнім Вавилоні 
Розклад щоденної смерти.
Будови: хмародери - 
Архітектура термітів, 
А навколо - смердюча канальська вода
І кошерним консервом 
Законсервовані парші. 
Пархате підсоння. 
Замордована природа. 
Зґвалтована й мертва земля. 
Сморід здохлого духу, 
Пустині й небуття.

21.08.1958
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В ЛІТАКУ

Як викресать? - ні кременя, ні криці.
Ця душна осінь. Цей в'язничний круг.
Несила ні змогти, ані скориться, 
Не знати навіть, хто чужий, хто друг.

Та ти ж не маєш права ні на втому, 
Ані на розпач: вихід мусить буть.
Ти мусиш урухомиь нерухому 
Стіну життя й знайти єдину путь.

І розв'язать іще одну задачу -
Продовжити доби вогненний слід...
Над низиною, над подолом плачу 
Лети - й виконуй вічний заповіт.

16.09.1958
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З.Р.

Жовтіє жовтень. Сонце, як по сходах, 
Спускається і залишає круг.
Так по стількох годинах і негодах
Наш вечір починається.

Як друг,
Як вірний друг - не жінка, не дружина -
Ви знов з'явились відблиском весни
На схрещенні доріг, щоб те, що вже без спину, 
Спинить. І знов продовжить давні сни.

Жовтень 1958
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ЧЕБРЕЦЬ

I
Вивіркою - перебіжиш доріжку, 
Ящіркою - перешмигнеш в кущі,

Я все збираю чебрець.
Джмелем - заплутаєшся у колись  

непокірній чуприні,
Осою сядеш - на руку.

А рука не чує, бо в ній
- чебрець!

Вчора ж,
Якось заздалегідь,
Влетіла в кімнату

- звичайною чорною мухою - 
І всю ніч перешкоджала заснути.

II
А на столику дихав чебрець.
...І виворожував - з пітьми літ - 
Дідизну, степ, Синюху.
Пригадував: є там скеля,

що звалась   "  Макітра".
На ній молодим сміхом 

дзвеніли гучні вечори
І, поки варили чумацький куліш
І співали, як верби шумлять в кінці греблі, 
Внизу зітхала глибока Синюха, 
Коливаючи лоном своїм
Небо, повне сузір,
І поснулі човни.
І розкривались серця, і навіть папороть 

розквітала,
І той квіт
Був - любов.

...Ні, не можу заснути: 
На столику диха - чебрець.
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IІІ
Нi, не можу заснути.
Я знаю - це ти, десь в Канаді,
Над хвилями сонних озер
Все чаклуєш -

І вариш,
І вариш

таємне зілля, 
збиране по росі 
на світанку.

І промовляєш,
І робиш дивні знаки 
Пальцями і ножем, і всім тілом, 
Що стільки ще весен

містить в собі.
О, очі твої загораються 

дивним вогнем -
Люба відьма моя!
...А на столику диха
Твій спільник - чебрець.

20.08.1959. Гантер
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* * *
Підходиш, осене, чорна -
Смерть непоборна, -
Лиш вітру голодний рев,
Лиш покорені руки дерев,
Що ними дряпаєш далеч.
Ганчірками чорними галич
Злітається на косогорах,
Здіймається й знов летить -
Листопаде, ти як одвічний ворог,
Коротку осінню весну
Здмухуєш вмить.
І знову ведемо важку борозну
Плугом важезним,
Плугом іржавим,
Д'незнаним веснам

ясної держави.

06.12.1959
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* * *
І, можливо, немає нічого на світі - 
Ні родини, ні мужа, ні болю.
І ми вдвох - як вільний вітер, 
Як веселий вітер у полі.
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* * *
Проржавлений гріхами й ядом зла. 
Злетіти ввись вже більше не спроможен, 
Та не згубив в хаосі людських слав 
Єдину путь до Тебе, Боже.

Вона простерлась ось осіннім днем 
Між ржавих трав і гнилі листопаду, 
І десь ріка ту стежку перетне 
І зашумить спокоєм водоспаду.

Спинись і вслухайся, спинись і занімій, 
Аж поки шум самотности і тиші 
Замкне тебе в свій мудрий супокій 
І ласкою природи заколише.

Вона додасть, вона вдихне снагу 
І ти обудишся ізнов, натхненний нею, 
У імпрегнованім дощовику, 
Знесилений і спізнений Антею.

1960
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* * *
І вже втік невідступний мій біль
Мишеням у заховану норку,
Й дивно знати: так близько звідціль
Вся кошерна клоака Нью-Йорку.

16.06.1961.
Hunter
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* * *
Такий порожній день з 

охлялим сонцем -
О, цей місцевий май!
Мутнаве світло лежить крізь 

примкнуте віконце
І згущує самотність і відчай.

На північ зоряну, на північ тиху,
Де пахне травень і твоя рука,
Де задзвенять кришталі твого сміху 
І зникне усмішка гірка.

На північ - там ще місяць буде вповні, 
Ще вишні квітнуть і співає ніч.
Там зродяться слова любовні, молитовні
Під синім сяйвом віч.

27.05.1964

87



* * *
Навіть не зауважив, як

потемніла засмаглість лиця,
Як стан виструнчився тополею
І як поставнішав крок.
Тільки назавше в пам'яти 
Гострий запах дівоцтва, 
Пекучо-гіркавий запах 
Розквітлого тіла твого.

Дім часом сниться
Разом з полином і татарським,
З плюскотом річкових хвиль. 
Запаска була вже коротка, 
І ноги з-під неї чорніли,
Спалені сонцем, 
Стернею поколені, 
Шорсткі від спеки, 
Від праці тверді.

30.11.1964
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* * *
...І, може, десь між скель, в гаю,
На полонині -

Враз відітнеться
Оця всесвітня нісенітниця й
Побачу небо, і згорю.

9.02.1966

* * *
Осінь заспівує серпнем свій гімн
І вже починає облогу.
Хмари громадять холодну вологу.
Сонце шкліє жаром сухим.

11.08.1966. Hunter
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РАНОК ІІ

Блакить глибиною виситься. 
Море - догори дном.
Мертва медуза місяця 
Виплила сонцю навстріч. 
І ранок - підводне судно, 
І в землю втікає ніч.

3.09.1966. Hunter
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ПРИМІТКИ

Поезії, які увійшли до цієї збірки, зберігаються в архіві-музеї УВАН у 
США в особистому фонді Євгена Маланюка (Ф. XXXVIIІ. У примітках вка- 
зуємо лише одиницю збереження друкованого твору).

У поезіях збережено правопис 1929 року, оскільки це пов'язано з римою 
чи евфонією рядка (любови, смерти, самотносте тощо), та деякі особливості 
мови автора (нарід, гіркавий, цею і. т. д.).

С. 11. Од. зб. 33. В інших редакціях була назва "Автопортрет" (134/4), 
примітка: "Вірші 15-16 літ" (163/3. Є. 32).

Мунк Едвард (1844-1900) - норвезький живописець і графік, предтеча ек- 
спресіонізму. Тут згадується відома робота Мунка "Крик" (1893).

С. 12. Од. зб. 33. В іншій редакції під назвою "Маска Аттилы" (134/4).
Аттіла - вождь гунського союзу племен з 434 року. Поширив свою вла- 

ду на просторі від Волги до Рейну. Здійснив спустошливі походи по Римсь- 
кій імперії, дійшовши до Риму (452).

С. 13. Од. зб. 140. - Кн. 10. - С. 27. Назва дописана олівцем. Там же 
примітка: "Вірші 1914 - Серпень".

С. 14. Од. зб. 267. Авторські нотатки: "Записано було на дубовому хресті 
на кладовищі в Новоархангельську - потім стерлося і змилося дощами. Моя 
новела у "Веселці" 1922-1923 р. - єдина моя проза. Є.М. Спогад 10.04.64".

Верхогляд Давид - у редакції 23.10.1958 року знаходимо детальнішу 
інформацію про автора епіграфа: "Ці російські вірші були записані олівцем 
на намогильному хресті Давида Верхогляда (+ 1915), загубленого поета, ро- 
весника Олеся і Філянського, знайомого Лесі Українки, з якою він одночас- 
но був в Гелюані (Египет). Д. Верхогляд був судовим слідчим в моїм Ново- 
архангельську в рр. 1914-1915, де я зустрічався з ним. Він приятелював та- 
кож з аптекарем Колтонським, дуже культурним і химерним поляком. 
Е.М." (Од. зб. 181/13. -С. 2).

"  Уривок з " Мінеї-четьї поетів" - так називалася новела, присвячена Да- 
виду Верхогляду, надрукована на сторінках таборового часопису "Веселки" 
(Каліш) у 1922 році.

С. 15. Од. зб. 33. В іншій редакції (134/4. - Є. 8-9) датовано - 1913-1914.
Юзкова Ольга Яківна - випускниця Єлисаветградської жіночої гімназії 

1914 року. Юнацьке захоплення Євгена Маланюка. Детальніше про неї 
можна прочитати у статті: Куценко Л. "Перший "поважний роман". 
Юнацька лірика Євгена Маланюка // Дивослово. - 2000. - № 12. - С. 11-13.

С. 16. Од. зб. 134/4.
С. /7. Од. зб. 209. Окрема течка рукописних творів російською мовою з 

правкою Є. Маланюка.
С. 18. Од. зб. 209.
С. 19. Од. зб. 209.
С. 20. Од. зб. 209.
Куммінг Євген - інформацію про цього поета знаходимо на сторінках по- 

етових нотатників. 8 жовтня 1947 року Є.Маланюк вперше згадує про

91



Є.Куммінга і цитує його поезію 1920 року. 11 липня 1961 поет робить запис 
"Вірші Е.Куммінга" і записує поезію "Твое имя блестит сквозь день зарей". 
6 лютого 1964 року, розмірковуючи над проблемою митців-євреїв, поет за- 
писав: "В 20-х роках XX століття було два великих пости Тувім і Давид 
Кнут та ще Е.Куммінг, який зробив літературне самогубство". У збірці "Ос- 
тання весна" є поезія "Евгенові К." (30.09.1958) з епіграфом "Справжній і ви- 
датний поет - Е.К. замовчав на початку 20-х років і досі не схотів видати 
навіть готової першої книги". Очевидно, йдеться про того ж таки 
Є.Куммінга.

С. 21. Од. зо. 209.
С. 22. Од. зб. 209.
С. 23. Од. зб. 209.
Редер Ганна - київська знайома Євгена Маланюка, героїня його кількох 

поетичних творів. Інших даних встановити не вдалося. Детальніше можна 
прочитати у статті: Куценко Л. "Як забути очей аравійських зерна..." // Ди- 
вослово. - 2000. - № 6. - С. 4-7.
      С. 24. Од. зб. 209.

С. 25. Од. зб. 209.
С. 26. Од. зб. 209.
С. 27. Од. зб. 209
С. 28. Од. зб. 209.
Подгорський-Окулов Леонард - польський пост, родом із Білорусії, знайо- 

мий Маланюка з таборів інтернованих у Каліші (Польща).
С. 29. Од. зб. 209.
С. 30. Од. зб. 209.
С. 31. Од. зб. 209.
С. 32. Од. зб. 209.
С. 33. Од. зб. 209.
С. 34. Од. зб. 202. Машинопис з "Нашої Зорі" (Стрілково (Польща), 1921. 

- Ч. 15).
С. 35. Од. зб. 1645. З рукопису збірки "Проща" (1954).
С. 36-37. Од. зб. 204. Машинопис з "Літературно-Наукового Вісника" 

(Львів, 1930. Кн. 11). Частина перша друкована у збірці "Проща" як окрема 
поезія без присвяти, а друга частина окремим твором друкувалася в збірці 
"Остання весна" (1959). Частини 3-4 не включалися до збірок.

В.S. - Очевидно, Богуміла Савицька - друга дружина письменника. 
" Вікторія" - роман норвезького письменника Кнута Гамсуна (1859- 

1952).
Поганес - герой роману "Вікторія".
С. 38-40. Од. зб. 196. Машинопис. У архіві поета зберігається і рукопис 

цього твору. Очевидно, "Триптих" з присвятою Я. Івашкевичу був скомпо- 
нований на початку тридцятих років (1930?), коли Є.Маланюк жив у Вар- 
шаві і між митцями налагодилися приятельські стосунки, започатковані ще 
у 1921 році. Саме тоді Я. Івашкевич присвятив Є.Маланюкові поезію "Пра- 
га" зі збірки "Повернення в Європу" (1931) та вмістив у цій же збірці пере- 
клад Маланюкового вірша "Bog jeszcze w swoim majestacie" (український
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текст не зберігся). Детальніше про це у статті "Де ми зійшлися з братом 
брат..." // Леонід Куценко. Князь духу. - Кіровоград, 2003. - С. 106-114.

Згодом кожна із частин триптиху друкувалася як окремі твори: І - у 
збірці "Остання весна" з датуванням 1920-1930; ІІ-ІІІ - у збірці "Перстень 
Полікрата" (1939) з датуванням відповідно - 1927, 1930.

Івашкевич Ярослав (1894-1980) - польський письменник, з яким Є.Мала- 
нюк познайомився ще в таборах інтернованих вояків УНР і підтримував 
дружні стосунки до другої еміграції. Івашкевич навчався в Єлисавет- 
градській чоловічій гімназії у 1904-1909 роках.

Чарторийські - сполонізований княжий рід який залишив помітний слід 
в історії Литовського князівства, Речі Посполитої, Російської імперії. В ос- 
танній, зокрема, участю у польських повстаннях 1830-31 та 1863-64 років.

Фавст (Фауст) Мефісто ( Мефістофель) - герой трагедії Й.Гете "Фа- 
уст". У Празі побутує легенда про будинок Фауста, який і згадується в по- 
езії.

Рільке Райнер Марія (1875-19926) - австрійський письменник. Народив- 
ся у Празі.

Сковорода Григорій (1722-1794) - український просвітитель-гуманіст. 
мандрівний філософ.

Каролінум - один із корпусів Карлового університету в Празі.
Град - старий район Праги, де розміщувалася резиденція королів, а те- 

пер - резиденція президентів Чехії.
Цезар - кесар. У Стародавньому Римі спершу власне ім'я одного із відга- 

лужень патриціанського роду Юліїв. Пізніше - титул імператора.
Герострат - грек із Ефесу, який, прагнучи увічнити-своє ім'я в історії, 

спалив храм Артеміди, що вважався одним із чудес світу.
Аврелій Марк (121-180) - римський імператор і філософ. Згадуючи його, 

пост мас на увазі президента Чехо-Словацької республіки у 1918-1935 роках, 
професора філософії Томаша Масарика.

С. 41. Од. зб. 215. - С. 4. Рукопис. IV частина циклу "Міста, де минали 
дні", збірка "Проща".

С. 42. Од. зб. 1654. Машинопис з календаря "Дніпро" (Львів, 1930. С. 16- 
17).

С. 43. Од. зб. 257.
С. 56. Од. зб. 203. Машинопис.
С. 57. Од. зб. 257. - С. 44. Рукопис. У празькому архіві поета збереглася 

дещо інша редакція цього твору, датована 22 липня 1939 року. Легко прочи- 
тується адресат "Оди" - Іван Огієнко. Складні стосунки двох видатних ук- 
раїнців продиктовані непростим часом зі втратою державності, еміграцією 
тощо, що випав на їхню долю.

Огієнко Іван, православний митрополит Іларіон (1882-1972) - державний і 
церковний діяч, історик церкви, мовознавець, славіст, історик культури, пе- 
рекладач, видавець і редактор.

Бсдний Дем'ян (справж. - Придворов Юхим Олексійович; 1883-1945) - 
російський радянський поет. Однокашник і приятель І.Огієнка у Київській 
військово-фельдшерській школі.
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С. 58. Од. зб. 257. Рукопис.
С. 59. Од. зб. 138/8. - С. 4. Рукопис.
С. 60. Од. зб. 262. - С. 13. Рукопис окремого твору. Друкувався у січні 

1948 року у Ч.1 "Арки" як шоста частина роману "Осіння Весна". У збірці 
"Проща" - випущена.

С. 61. Од. зб. 262. - С.14. Рукопис окремого твору. У публікації "Осінньої 
Весни" на сторінках "Арки" (1948) - сьома частина роману. У збірці "Проща" 
- випущена.

С. 62. Од. зб. 262. С. 10. Рукопис окремого твору. Нижче на сторінці за- 
пис: "28.08.47. День Успенія П.Б. у Берхтесгадені. Хитачка? Велика чи 
дрібна? Як змити всі цілунки й дотики? Ах, біла сукня...". У редакції "Осін- 
ньої Весни" у "Арці" (1948) - восьма частина. У "Прощі" - випущена.

С. 63. Од. зб. 262. - С. 15. Рукопис окремого твору. У редакції "Осінньої 
Весни" у збірці "Проща" друкувалися перші дві строфи як частина сьома ро- 
ману.

С. 64. Од. зб. 262. Рукопис. Цей же текст Од. зб. 144/14. - С 2 з датою - 
22.07.1947.

С. 65. Од. зб. 262. - С. 18. Рукопис.
С. 66. Од. зб. 262. - С. 18-19. Рукопис.
С. 67. Од. зб. 262. - С. 20. Рукопис. Внизу запис: "Грішні пальці".
С. 68. Од. зб. 262. - С. 26. Рукопис.
С. 69. Од. зб. 262. - С. 26. Рукопис. Внизу запис: "Через рік я буду у 

США". ...
С. 70. Од. зо. 262. - С. 25. Рукопис. Перша частина друкована у збірці 

"Проща" як частина друга твору "Три поезії".
С. 71. Од. зб. 262. - С. 27. Рукопис.
С. 72. Од. зб. 262. - С. 6. Рукопис.
С. 73. Од. зб. 262. - С. 29. Рукопис.
С. 74. Од. зб. 1567. - С. 8. Рукопис.
С. 75. Од. зб. 1567. - С. 1. Рукопис.
С. 76. Од. зб. 262. - с. 65. Рукопис.
Сембай Оксана (1920) - знайома Євгена Маланюка з літа 1936 року. 

Упорядниця книги "Весна на віки". Листи Є.Маланюка з нашої переписки. 
1953-1968". Живе у США. Детальніше про неї у статті: “Камінь Довбуша, 
дім Олесницьких..." // Леонід Куценко. Князь Духу. - Кіровоград 2003 - С. 
123-129. . ’

С. 77. Од. зб. 1567. - С. 5. Рукопис.
Інгул - ліва притока Південного Бугу, на берегах якої засноване місто 

Єлисаветград (нині, на жаль, - Кіровоград).
С. 78. Од. зб. 140/10. - С. 39. Рукопис.
"   Закалюжний Вавилон" - у творчості Є.Маланюка синонім Нью-Йорка.
С. 79. Од. зб. 140/10. - С. 46. Рукопис.
С. 80. Од. зб. 140/10. - С. 49. Рукопис.
З.Р. - Зоя Равич - перша дружина Євгена Маланюка, з якою він часто 

зустрічався у своїх поїздках до Канади. Після смерті чоловіка - Олександра
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Плітаса (1959) Зоя Плітас-Равич жила в родині своєї сестри Галини 
Янішевської у Торонто.

С. 81-82. Од. зб. 1567. - С. 9-11. Рукопис. І-ІІ частини друкувалися у збірці 
"Серпень" (1964).

Синюха - права притока Інгулу, річка поетового містечка Новоархан- 
гельська.

Макітра - скеля-пам'ятник природи, ймовірно, древнє язичницьке капи- 
ще.

Гантер - містечко на півночі штату Нью-Йорк, у якому родина Івана та 
Ольги Кобзарів влаштували українську оселю "Кобзарівка", де відпочива- 
ла щоліта українська духовна еліта США. Євген Маланюк дуже любив цю 
гірську оселю, приїздив до неї щоліта, а в останні роки кілька разів на рік.

С. 83. Од. зб. 1567. - С. 22. Рукопис.
С. 84. Од. зб. 1567. - С. 24. Рукопис.
С. 85. Од. зб. 260. - С. 3. Рукопис.
С. 86. Од. зб. 260. - С. 7. Рукопис.
С. 87. Од. зб. 260. - С. 43. Рукопис.
С. 88. Од. зб. 271. - С. 6. Рукопис.
С. 89. Од. зб. 266. - С. 5. Рукопис збірки "Перстень і посох" (1972).
С. 89. Од. зб. 266. - С. 11. Рукопис збірки"Перстень і посох".
С. 90. Од. зб. 266. - Обкладинка рукопису "Перстень і посох".

Іконографічні матеріали, подані на фотовкладці, вибудовані на архівних 
документах та світлинах з особистого архіву письменника в УВАН у США.
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