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З В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Ованес Туманян

ЛІТНЯ НІЧ В СЕЛІ

Місячно вночі,
Небо вглиб лягло.
Зірок не злічить —
Мов засіяло...

Обляглось на сон 
В прибалку село. 
Темрявою он 
Хатку обняло.

Глянь, як ця сім’я — 
Хто де ліг — там спить. 
Так за день життя 
Встигло їх стомить.

В хатці од стіни 
Сплять глибоким сном: 
Тяжко всі вони 
Зморені трудом.

Тихо. Все мовчить,
Лиш туман встає —
Та десь віз скрипить, 
Аж одлунює...
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ІЗ ЗОРЯМИ

Гей ви, зіроньки, 
неба оченькиї 
Що так дивитесь, 
усміхаєтесь?

Сяєте мені, 
наче в тії дні, 
як я дитинчам 
по вашим очам 
на світ поглядав, 
горенька не знав.

Сяєте ви знов, 
як я ось любов, 
молодість мою 
та й оплакую!.. 
Всміхнетесь іще 
й над могилою.

8



ПЕРЕД КАРТИНОЮ АЙВАЗОВСКОГО

З глибин, розпоротих, як рана,
На запит крику, рёготам 
Воздвиглись хвилі океана 
І буря бушувала там —

Без краю, без країв 
По всім окружаї.

— Гей, стійте! — крикнув голос лірний, 
Не голос — з пензлем дідуган.
І мовчки, генію покірний,
Спинився океан.

На полотні творця 
Бушує до кінця.
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ЧОТИРИВІРШІ

* * *

Проминули...
Дні мої зникли, минули.
Ах, зітхання, ридання
Моє серце пожерли! — минули.

♦ * *

Скінчилось...
Життя моє зносилось, скінчилось:
Всіх надій моїх стебло похилилось,
Було ж радісно — а болем закінчилось.

* * *

А ось відкрили концерт у цей час 
Мої невидимі співці — без прикрас,— 
Джан, рідні цвіркунчики,
Хто, цікаво знати, слухає вас?

* * *

Де поділись?..
Ближні мої та куди ж поділись?
Скільки не плакав я, не кликав,—
Не відгукнулись, мовчки далеко поділись.

* * *

Вернітесь!
Бурхливі ріки весняні, вернітесь!
Ой, дні мої минулі, і радість, і любов, 
Вернітесь, та разом всі до мене повернітесь!
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* # *

Хто відає, куди ми попали,
На скільки днів у гості попали,
А раз нема ні любові, ні серця — 
В огонь попали, даремно попали!

* * +

Гей ви, шляхи! Та гей ви, дороги! 
Старі, безповоротні дороги!
Ті, що по всіх вас пройшли,— 
Куди вони пішли? — Ой дороги...



КРАПЛИНА МЕДУ

В селі якомусь селянин 
крамничку мав. То сим, то тим 
иеребувавсь. Отож якбсь 
чабан: — Здоров! як маємось? — 
Чабан з’явивсь.— Я на пораду 
прийшов (кийок; собака ззаду) — 

на ось яку: 
продай медку...

— Медку? Чого ж, часу не гай,
Та де твій посуд, підставляй.
Цього чи квіткового, може?
Для пастуха! сусіда! — боже...—

Тож ловкенько 
та хитренько 

так важить мед. Аж гульк — ти ба! 
краплина меду впала... га?
— Дзз! — муха клята. Як на спит 
крутнулася і сіла. Кіт
хазяїна крамнички — боком 
та все бочком. Примружив око — 

на муху стриб! — 
і згріб у лапи.

Але в той мент собака встав, 
оскирився і клацнув: — Гав!

І раптом — цап! — 
як кинеться...
Нещасну кицьку 
здушив, куснув 
і геть жбурнув...

— Ой задушив! Зоставсь я сам!
Ой щоб ти здох! ти ж гірш од пса! — 
І крамар тне, собаку б’є 
та мостить чим попало. Є, 
по голові! удари многі
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звалили пса — одкинув ноги.
— Ой людоньки! Собака ж, лев, 
все достояніє моє — 
погинуло! А, щоб ти здох, 
мерзенний крамарюго! Ох,
як і візьмусь до тебе! Жабо,— 
й ти смів собаку бить! Нахабо! —
Кричить чабан.— Пожди ж ти, хлоп!..— 
Кийок назад одвівши... цоп 
по крамарю! удари многі 
взяли й цього — одкинув ноги.

— Убили!., ой рятуйте! — крик 
з кутка в куток як вихровик 
клубочеться; із дому в дім:
— Ой поможіть... убили!..— Всім 
передають, усі біжать в тривозі — 
ізнизу, зверху, по дорозі...

Один жене, 
другий клене, 
і батько й син, 
і челядин, 
сестра і брат, 
і кум і сват, 
і теща й тесть, 

і хто їх знає, хто там єсть, 
нема ні краю ні кінця...

І кожен, хто прибіг, дубця 
тут зараз в руки — й ну лупить:
— Ей, ти! Ведмедю! Жевжику!
Чи чули, людоньки? — медку 
прийшов купить, а сам... Цю ж мить 
вставай! Якраз. Такії куплять! — 
та: раз іскажуть, десять влуплять:
— Оце щоб знав! оце щоб знаві 
Ну, як... ще диха? перестав? — 
коло собаки покладіть.

— Агей, а хто там! заберіть 
ідіть покійника.— Дійшла 
до чабанового села
ця звістка.— Що?! Так плюй в лице!

Бо доки ж це!
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Еж односельця вбито!..
Немов осиняче розрито 
гніздо бува — так те село 
і піднялося, й загуло 
всім кодлом. Ох же й метушня!
Той пішки йде, той поганя, 
а той, схопивши що попало, 
біжить; рушницю, заступ, рало 
комусь тереблять; шаблю, квач, 
лопату, вила, ще й деркач; 
сокиру, ніж і помело — 
всі на ворожеє село 
один за одним, котрі встигли, 
та як дмухнуть! І ох же ж бігли...
— Ну й що за люди! що їм тре! —
Ні страх, ні стид їх не бере.
Людина йде узнать, купить, 
вони ж он бач як: зараз — бить.
Дак тьху на вас, на всі крамнички, 
на вашу честь, на ваші звички...

Ми вам дамо!
Розгромимо!

Ану вперед! Гей разом, ну!

І вийшли всі як на війну.
Кололись, різались; вогнем 
пекли; кричали: рознесем! 
й чим довше бились — безголові,— 
тим більш вони хотіли крові.

Коли ж усіх посікли,—
любенько
зникли...

І то ж сказать: ці два села 
такі близькі, що землі їх 
межують. Що ж до злиднів — хватить: 
бо кожне з них подушне платить 
царю своєму. Ось. Так, значить, 
почув один з царів — і рачить 
про це, й зволя: цілуйте хрест — 
даю народу маніфест:
«Хай буде відомо гулящим, 
робітникам і предержащим, 

солдатській удові
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і всьому світові: 
тоді, як ми опочивали 
по-мирному, найшли завали 
на нас, як грім. Кінець був лежі: 
сусіда вдерсь у наші межі.
І знищили мечем коханих 
моїх улюблених підданих.
І ось за них, за щастя краю 
до помсти всіх я закликаю.
Війна чужа мойму єству — 
проте — дали ми воїнству 
наказа, щоб воно негайно 
з гарматою і з тим, хто тайно 
нас береже, із богом — втьмило 
й на землю ворога вступило».

А другий цар теж і собі 
дає наказа: «В цій добі 
ми протестуємо! Обиди 
від нечестивого сусіди 
нанесені; в’їдання хитре 
ніщо уже тепер не зітре, 
як тільки кров, хіба що кров. 
Отож: за спокій, за любов, 
в ім’я святої правди, честі, 
не можучи образи знести, 
що дружні розвели народи, 
ми нехотя, в ім’я свободи 
підносимо свій голос. Богу 
помолимось. Ось меч! В дорогу!..»

І почалась війна. Горить 
з обох боків. Кровопролить 
таких ще не було: різня 
на славу. Де ж та радість дня 
і цвіт? Ой процвіла країна — 
самі лиш трупи та руїна... 

Прийшла й зима, 
а змін нема.
Робітники голодні. 

Незжатий урожай в безодні 
осипавсь. Почало косить 
людей. Війна ж ані на мить 
не стихне! Голод. Мор. Чума.
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Весь край — пустеля, жах і тьма...
І тут вже ті, що уціліли, 
взялись за голову: — Могили! 
Гулящі ж п’ють? Царі ж безжурні? 
Ой дурні ми, ой дурні...



АНУШ

П Р О Л О Г  

РАНОК ПІД УШЕСТЯ

Гойдаючись на місячнім промінні, 
Безплотні пері — нічної пори — 
Позбирались, як легкі тіні,
При самім вершечку гори.

Давайте, поки нема світання,
Гірські духи з гордим чолом, 
Оплачем дівчини кохання,
Що так рано воно одцвіло.

Тож дівчина тайно водицю брала 
Глеком із семи криниць.
Із семи кущів квіти зривала 
Під сполох далеких зорениць.

Ворожила при зорях над водою 
Та прохала ж собі, молодій,
Щоб стати нареченою — «молодою», 
Щоб зорі усміхнулись їй...

Ой леле, Ануш, ой леле!
Леле й коханому твойму!
Твої очі скоро туман застеле,
А тонкий стан — він кому?

І разом з пері, що все співали,—
З сльозами, де в росах трава,
Гірські квіти скорботно зітхали 
Й такі говорили слова:

— Вуш-вуш, Ануш, дівчино!
Вуш коханому твойму!
Вуш-вуш тобі, Сарб, дитино!
Вуш горам і проваллю цьому!..
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Співаймо ж, поки нема світання,
Гірські духи з гордим чолом!..—
І лунав цей спів, мов ридання,
А небо все в зорях було...

Співали — і в горах тужіння 
Повторювалось кожен раз...
Як заблисло ж сонця проміння —
Всі раптом зникли ураз.

Увійшли вони в дуб широкий, 
Спустились в криницю на дно,
Пірнули в студені потоки —
Й зосталось лиш місце одно.

П І С Н Я  П Е Р Ш А  

І

Знов кличе мене сум, нічна безсонна туга
У той чудовий край, де мав сім’ю я й друга,
І ось, розкрилившись, летить моя душа — 
Додому, де я жив, летить і поспіша...
Там рідне вогнище потріскує, палає;
Сім’я кругом сидить — і кожен наслухає,
І кожен жде мене (мороз в нічній порі!),
І згадують вони богатирів Лорі.
Знов кличе мене сум до рідної природи,
Де гори п’яно в ряд пішли у хороводи,
Що видно їх аж ген, аж там у небесах: — 
Танцюють гори ті на п’яних на ногах!
Немовби велетнів весілля то в палацах:
Тож викрали дочку в титана Арагаца 
Дев-Ал та ще Дев-Бет і привели в Лорі —
І танці там гули — до ранку, до зорі...

II

Агей, ви, гори, гей! стрімкі, зелено-стиглі!
Ось я побачив вас — і зринулись, пробігли 
Мої щасливі дні, де сонце і туман,—
Ті образи людей, яких уже нема.
Пробігли ж вони, гей! Мов квіти, що ’дбриніли, 
Цвілися й одцвіли, потанули на схили,
Потали, як той сніг, що всніжував торік,—
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Та тут ось я прийшов, і кликнув, і прорік: 
Здорові будьте ви, дитинство, сни і снуле!
Душа вітає вас... Кигичучи в минуле,
Тривожачи старе, вона, як пташка та,—
І гори, і яри, і край весь обліта.
Ану ж виходьте всі із тьми, з могили, з ями, 
Виходьте — подивлюсь, діткнуся вас руками. 
Дихніть життям живим, одіньте плоть і кров,
В поета увійдіть і зашуміть ізнов!

III

Із темних тих печер, що в скелях посивілих,
Із нетрів лісових я чую відгук милих 
Дитинячих років — моїх найкращих, золотих, 
Мого зростання гру, мого дитинства сміх.
...Агей! — лунає гук. Збудилось кочовище.
Із юрти дим іде, і дим той вище й вище...
Вже сонечко от-от, хоча ще напівтьма,
Що далі, то ясніш: навкруг все оживає,
В росі дерева й квіт, як і гора сама.
Та цить... там голос чуть — тож там ашуг співає.

IV

«Ой дівчино лукава, іди в шатро собі.
Чого ти вибігаєш? Я сам вже не в собі.
Дивись — я став ашугом: співаю ж я тобі.
Складаючи пісень
Про очка твої й плечки,
Забув я й про овечки,—
Блукаю цілий день.

Палає в мене серце — о мука — не життя!
Мені зв’язала ноги оця коса твоя.
Не в силі я стерпіти: тебе украду я!
Не руш душі, не руш,—
Даю тобі пораду.
Бо я тебе украду,
Чорнявая Ануш!

Коли тебе твій батько за мене не віддасть, 
Проллю я ріки крові, зламаю батька власть, 
Зайду далеко в гори — тобі ж за це напасть.
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Дівчинонько, гай-гай...
З тобою ж мені горе,
Бо в тебе очі — море,
А брівка, як дуга...»

V

Це так Capo співа. А дівчина все чула —
Не всидить у шатрі. «Ой мамо, я й забула 
Спитать тебе: це той... співа, що там сидить 
Ще й наче кличе нас? Я вигляну. Я вмить».—
«Та що тобі, Ануш! Any мені вертайся!
Чого б ото літать! Ти сядь, не прислухайся, 
Стидалася б людей — вони осудять нас:
Хіба то дівчина, що з хлопцями всяк час?» —
«Ой нене, ти поглянь, який там на відклоні 
Гори тієї цвіт! Дозволь своїй ти доні 
Побігти і нарвать, в пучечки пов’язать.
Мені там д ж а н - г ю л у м *  так гарно б

заспівать».— 
«Та схаменись, Ануш, ти ж на порі вже стала.
До хлопців-чабанів щоб ти ото ганяла?
Сиди в шатрі та й все, до діла ось хапайсь...» — 
«Ой матінко моя, чого ж так серце ниє?
То плакать хочеться, то в очах потемніє.
То раптом затремтиш — летіла б я кудись.
Але куди, куди? Не знаю я... увись.
Матусенько, скажи: ну що мені робити?
Я — реготушка, так? А ось без смутку жити 
Тепер не можу я. Пусти! Я ж не мала.
З дівчатами піду з глеком до джерела».

VI

На плечах з куфами дівчата,
До джерела їх гурт спішить —
Грайливий гурт, немов у свята, - - 
Послухай! — піснею дзвенить:

«Що з хмари дощик замутнілий,
Вода аж піною стає...

* Д ж а н - г ю л у м  — пісні-частівки, пристосовані для ворожін
ня до свята квітів — «до дня ушестя».
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А чий же на горі то милий 
Все дрібні сльози ллє?

Ясні потоки! В день весняний 
Ви біжите з гори сюди,
Чи вже напився мій коханий 
Та вашої ж води?

Якщо напивсь — чи легше стало 
Йому на білім світі жить?
Чи серденько засумувало,
Що все дрижить, дрижить?..»

«Ой дівчино, кохання грало:
Приходив милий твій сюди.
Його трудному серцю стало 
Не легше од води».

«Що з хмари дощик замутнілий,
Вода аж піною стає...
Ах, на горі то ж мій там милий 
Все дрібні сльози ллє».

VII

І враз тут матері страшне на думку спало:
«А що, як там, бува... Часу ж пройшло немало...
І з куфою пішла... Невже-бо десь... сама?
Одколи вже я жду, а й досі ще нема...
А хмара налягла, мов та пересторога.
Не видно: чи гора, провалля, чи дорога?
Там темне все, лихе... аж страшно цим думкам: 
Із хлопців не один десь вештається там...»
І мати до дверей... Хитається, як п’яна:
«Ну й де-бо ти, Ануш? Така вже неслухняна!»
І у провалля вниз (долоню до чола)
Вдивляється вона: «А де ти там зайшла!
Хай візьме тебе жах! Бездушна ти, свавільна! 
Одній спускатись з гір? Ну просто ж божевільна! 
Он хмара налягла, он холод з темноти.
Щось загубила там, що все шукаєш ти?
Хоч озовись, Ануш! Озвись, дитя шалене!» 
Руками сплескує: «Чи хочеш жить без мене? 
Вуш-вуш, моя Ануш!» — У темноту, униз
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Все дивиться вона, і в бчах повно сліз...
А хмара налягла, мов та пересторога.
Не видно: чи гора, провалля, чи дорога?
Там темне все, лихе... аж страшно цим думкам:
Із хлопців не один десь вештається там.

VIII

«Пусти, он кличуть там... Бо мати як узнають...» 
«Та ще пожди, Ануш... Нехай собі шукають...» — 
«Ні, ні, пусти, піду... Яка ж бо я дурна:
Мене не любиш ти. Я все сама, одна.
В сльозах ходжу сюди (хіба ж вперед що знаєш?), 
А ти на схилі цім все граєш та співаєш.
Хоч клявся ти кохать — а вже мене й забув... 
Давно вже ж я прийшла, а де ти, де ти був?
Тобі до мене, бач, нема і зовсім діла?
А я все плакала — аж очі прогляділа...

Ти, може, ще й радієш?
Мене ти не жалієш!
Не думаєш про те,
Що буде ось зі мною...
Я стану вогняною,
Мов полум’я оте.
Або ж уся розтану,
Чи то водою стану,—
Або ж... візьму й умру якраз,
0  мати! —
Якщо іще хоч раз 
Примусиш ти мене тут ждати.

Тож кажуть, іва, іва 
Дівчиною була,
Що милого все ждала,
А той і не прийшов.
1 дівчина тремтлива 
Аж сохнуть почала,
Вербою з горя стала 
І вгамувала кров.
Тепер ось над водою 
Усе тремтить вона,
Схилилась головою
І сльози ллє одна»
І плачуть серця рани,
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Й вона ридає знов:
Ну як це так — коханий 
До неї не прийшов!..»

«Ануш, Ануш! Ну що ти, мов віщуєш.
Хіба ж бо ти не чуєш,

Що я, коли на схилі гір співаю,—
Я з ким же розмовляю?..

Коли вночі на свою дудку граю,—
Кого ж я викликаю?..

Коли один я думаю-гадаю,—
Із ким в думках буваю?..

Коли в журбі я глибоко зітхаю,—
Кого я споминаю?..

Ануш, Ануш! Лукава ж ти, єй-єй!..»
І, оп’янілий, до її грудей 
Поклав він голову свою.—
І стало на душі так ясно і безхмарно. 
І стало гарно-гарно,
Як в раю...

IX

«Агов, Ануш, агов! Додому час, додому!» —
Це мати кличе так на схилі на крутому.
«Та я вже йду, іду!» — 3 провалля, знизу чуть,— 
То голос дівчини: «Ой мамо, я лечу!»

Мов сарна, що тіка від грізної погоні,
Одним стрибком Ануш (а й щоки ж бо червоні!)
З туману раз! — вже й тут (розтріпана коса) —
І так їй соромно — лиш пальчики куса...

Вернулась з куфою, та тільки без водиці.
А хустка ж ділась де? Здригаються плечиці...
Бо хустка, певно, там, де воду всі беруть? 
Пробачення б просить — так де там! — і не чуть.

«Ой мамо, слухай: я... ой так же я злякалась!..— 
Ануш от-от у плач, але... ізнов озвалась: —
Бо ж там купалися... А хто? — та звідки знать мені! 
Татари, може, то, а може, що і ні...»
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Кляне свою Ануш стара сердита мати,
«Цю забутну Ануш не легко і злякати.
Ах, щоб тобі!..» Проте на плечі тут взяла 
Порожню куфу й враз — пішла до джерела.

п і с н я  Д Р У Г А

х
РАНОК НА УШЕСТЯ

Ушестя день, ясного свята!
У квітах вся земля лежить.
З піснями в гори йдуть дівчата, 
Щоб там собі поворожить.

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
Ти горб, яйла,
Джан ти мій, яйла!

І квіти, й пахощі, і звуки. 
Проміння сонця грають...
Дівчата, взявшися за руки,
В піднесенім передчутті 
Все пурхають, літають,
Немов метелики оті...

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
Дні весни, яйла,
Джан ти мій, яйла!

Настав Амбарцум,
Погадать не гріх.
В кожної ж тих дум:
— Хто ж бо твій жених?

— Скажи мені, пастух: кому судився ти?
— Це ж знає світ увесь: мені судився ти.

Із глека з водою 
Перстень доставай 
Та гадать із грою,
З піснею давай.
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— А в нього вус, як пух, і як тополя — стан. 
Нічого не боюсь, як в мене милодан.

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
В серці цвіт, яйла,
Джан ти мій, яйла!

Радіють всі, пісні лунають.
Всі над глеком стоять, гадають:
Кому на радість випада,
Кому ж — і смуток, і біда.

XI

І «Мати квітів» тут в серпанку, що в кружальцях, 
Всуває руку в глек, виймає жереб в пальцях. 
Співають джан-гюлум та юнії ж серця...
Біжить луною спів у гори, до кінця...

«Еге, чорнявко,— доля 
У тебе ж бо лиха.
Від кулі той загине,
Тебе хто покоха!»

Ой жереб цей трудний! Нащо було виймати? 
Нещасна ти, Ануш! Твоя нещасна й мати!
І всі стоять навкруг, і дивляться, мовчать.
Щось хочеться сказать — не знають, як почать.

«Ой люба сестронько, хіба ж гаданню вірить?
Це просто так собі життя чогось блюзнірить.
А ти-бо не сумуй, еж ми — дівочий рід.
Співай ти джан-гюлум — і буде все як слід».

«Ой ні, тепер уже я зовсім нещаслива.
Неспроста це мені та отакого дива...
Не стану іншою, ніяк вже не змінюсь.
Родилась я така — такою й зостанусь.

Як я була мала, якось удень ізрання 
Дервіш зайшов у двір, прохав він подаяння. 
Співаючи, прохав. А мати й не дала.
Іще й сказала так: «Дитина ж ось мала —



В колисці плаче, глянь. Нащб було співати? 
Чого забрів сюди? Із двору йди, від хати!»
І їй дервіш сказав: «Від долі не втечем.
Хай вік твоє дитя проходить із плачем».
Чи так уже за щось мені судила доля,
Що мучусь я весь час: життя — мені неволя.
І в серці я моїм несу вину чужу.
І що на мене жде — не знаю, не скажу».

«Ну годі ж бо, Ануш! Ти не сумуй, сестрице!
Це ж не приречення, ми ж витягли самі це.
А те, що той прокляв,— так він же не в собі.
Не плач, не надривайсь, ще пощастить тобі...

Будь славна, заспокойсь. Не бійсь нічого в світі: 
Життя для тебе йде, мов та весна у цвіті.
Еж серце в тебе ще гаряче, молоде —
Зазнаєш щастя ти, а лихо пропаде.

Не вір прокляттю ти — то все слова порожні. 
Хіба ж то й правда все, що скажуть подорожні? 
Дурниця, сказано, як на воді той шум.
Співай собі пісень, заспівуй джан-гюлум!»

Х о р
( співа)

Дівчино чорнява,
Заздрим тобі всі:
В щасті твоїм слава,
Сила у красі.

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
Ти ж кохай, яйла,
Джан ти мій, яйла!

Ти вся як весняний,
Як день осяйнйй.
В тебе ж є коханий,—
Він захисник твій!

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
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Богатир, яйла,
Джан ти мій, яйла!

А н у ш 
( сама )

Ах доля кличе мене, кличе,
Але куди — я не збагну...
У серці чую таємниче,
Ніяк страшне не віджену.

Над вами теж, гірськії квіти,
Весь час якась біда тяжить.
У вас і погляд сумовитий,
Бо вам же хочеться пожить.

Ах, в цьому світі квіти в’януть:
Вони ж бо вічно у біді.
Живуть — цвітуть та й перестануть,
Бо топчуть їх в багні, в воді.

Х о р
(здалеку)

Амбарцум, яйла,
Мій ти джан, яйла,
Серця біль, яйла,
Джан ти мій, яйла!

П І С Н Я  Т Р Е Т Я

XII

Була зимова ніч. Гуляли там весілля.
Веселим селюкам такого вже довілля!
І юні пастухи аж ген прийшли із гір 
Поглянуть на дівчат, на танцюристий вир.
Як танці одгули, то на покрівлі кружно 
Всі стали широко і стежили напружно.
Зурниста засурмив мотив на боротьбу,—
Щось обійшло кругом і дрогнуло в юрбу.
Зчинили гамір тут: тягни його, без лому!
І випхнули на круг з обох боків по ’дному.
То ж перший наш Сарб, а другий старший брат — 
Ануші брат, Мосі, що в горах пас ягнят.
Завмерло все село, і по тяжкій хвилині
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Вороже роздалось на рівних дві частини.
І кожна з тих частин обрала тут борця.
І стала з ним, за ним, щоб бути до кінця.
Кричать з обох частин: «Та ну ж, скорій, не гайсяі 
Гей, хлопці, не плошайї Гей, хлопці, не піддайся!» 
А з нареченою, яка щойно прийшла,
Дівчата дивляться з вуаллю на вустах.
І от уже горять, вже хлопці неприкають:
Зібгали поли тут, за пояс затикають.
Руками ’б землю раз! — (та й руки ж не худі) — 
І враз зчепилися два хлопці молоді.
Одначе звичай є, у темнім одстрімчаю,
Покірний отому дідівському звичаю,
Ніколи у житті — та ще при людях, де! —
Свого товариша борець не покладе.
І ухопилися ж, і узялись — аж сині...
То водяться вони, то падають, як свині.
Як тяжко побороть! — і ні до чого лють:
На землю падають, умісті устають.
Даремно (ну ж бо, ну!) кричить юрба горлата. 
Даремно стежать так і дивляться дівчата.
Даремно і Ануш, свій затаївши дух,
Завмерла і стоїть, як образ-непорух...
Ануш все дивиться... Capo її всю видко,
І прилила тут кров, і вдарив ловко, швидко,
Забув товариша, і звичай, і селян —
В очах туман поплив, поплив в очах туман...
В той час, як з ним Мосі немовби ніжно грався,— 
То стане під удар, то знов назад подався,— 
Набрався сил Capo, коліном щось зробив,
Звалив товариша і сам на нього сів.
Юрба нахлинула й при вигуках триклятих 
Примусила устать оцих борців завзятих.
І з переможцем враз — весела і лиха —
Юрба йде до тахти, до трону жениха.
Такий там був содом — і оплески, і кпини,
Ходили ходором і стеля вся, і стіни.
А з нареченою, яка щойно прийшла,
Дівчата дивляться з вуаллю на вустах...
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XIII

Піднявся і Мосі, пом’ятий весь, розбитий.
— Хай вернеться! — кричить.— Тепер вже буде

битий!
Та він же боягуз,— клянуся сонцем я: —
Не вирватись йому, така рука моя.
Хіба ж він поборов?.. Він взяв мене обходом. 
Пустіть, нехай іде, хай перед всім народом...—
Але народ у сміх: а що ж, і слід провчить.
Регоче хоч ти що, іще й собі кричить:

— Не так тут щось, не так,
Еж він же просто бився,
Мосі спіткнувся, бряк! —
А той і навалився.

І добре зробить він:
Оддячити ж він мусить.
Та спину, клятий син,
Хай стіну хоч обтрусить!
Ха-ха, хоч ви скажіть,
Хай спину він обтрусить!

XIV

Із дому, де був шлюб, під галас, шум і крики,
Мосі тут вийшов сам, ображений навіки.
Кипіла в серці кров... То ж рана від людей! —
Йде швидко-швидко він, мов п’яний, він іде.
0  сором, стид, Мосі... З презирством кожен плюне: 
Було незламне щось, прославлене і юне;
Гриміло ж як ім’я! Та й сам статурний, глянь,— 
Ніколи ще в житті не знав ти подолань.
1 як ти впасти міг? Зваливсь, немов гора та!
При всьому при селі, при молодих дівчатах...
Гей, ти!.. Вклонивсь, зігнувсь аж до ворожих

п’ят! —
Ну як же ти тепер та вийдеш до дівчат?..
Було коли таке? Було, скажи, з тобою? 
Посмішищем ти став, а ще ішов до бою...
Умри! З очей зійди! Сміши народ, сміши:
Сиди у запічку та прядиво чеши...
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XV

— О брате мій МосіІ Мене ти хочеш вбити?
Його ж я не люблю й не буду більш любити.
Ти пожалій мене: ще ж вік мій молодий!
Ти ж бачиш — я тремчу: кинджал свій одведи! — 
Це перед братом так сестра Ануш стогнала.
Вона поблідла вся, навколішках стояла.
А сльози із очей... Й Мосі пополотнів,
Мосі підніс кинджал — зарізати хотів.
— Ну, то клянись мені, що ти його забудеш,
Що ти уже тепер кохать Саро не будеш!
Не то струсну обох, обох я вас збуджу —
У серце я твоє кинджал загороджу!
— Твоєю стану я, о джан Мосі, рабою:
Глянь — порошинка я в ногах перед тобою.
Ось на колінах я — не маєш ти жалю! —
Сказала ж я тобі: Саро я не люблю.
— Ти прикидаєшся, не йму тобі я віри.
До серця ж бо тобі — такі, як цей... блюзніри.
Не любиш, кажеш ти? Чого ж, як ляжем спать,
То починаєш ти приглушено ридать?
А що це означа, як ти вві сні зітхаєш?
«Саро, мій джан Саро!» його ти прикликаєш.
— Мосі, мій джан Мосі, не убивай мене!
На цей ти раз прости — хай смерть мене мине.
Не буду більш кохать, коли цього ти хочеш.
Ти страшно дивишся, з ненавистю регочеш.
Хіба ж не мій ти брат? Хіба ж я не сестра?
Ти одведи кинджал, бо це не до добра.

XVI

Ой як же ж весело весілля од гул яли! —
А побратими два враз ворогами стали.
Прохали їх усі забути бійку й зло —
Та помирити їх не можна вже було.
Незламним звуть Мосі. Який же він незламний, 
Коли свою сестру він може — о безтямний! — 
Спокійно бачити в обіймах... та чиїх?
Безчесного Саро! Це ж просто як на сміх... 
Можливо: прийде ніч, Мосі, страшний від гніву, 
Уб’є свою сестру — облудливу, брехливу, 
Кинджала кінчиком таємно, сам, один,
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Саме ім’я Capo із серця вирве він.
А може, в цюю ніч — без бійки й суперечок — 
Завзяті вороги вже викрали овечок 
Один у другого, щоб способом брудним 
Та один бдному помститися оцим.
А може бути враз, що ніч вся затріпоче,
У полі полум’я червоним загогоче.
То значить: т у т  стоги підпалено — і т ам.  
Горять вони в обох — аж жарко небесам.

П І С Н Я  Ч Е Т В Е Р Т А

XVII

З ущелин хмари йдуть — поволі, в’ялі, білі,
Мов з водопою то верблюди обважнілі...
А там із-за хребта, де Чатиндаг-гора,
Проміння в небо б’є і сонце визира...

В селі тривога, рух! Чи вдарив час до бою?
Он на покрівлях там жінки стоять юрбою. 
Мужчини ж, як один, немов гонив їх жах,
Всі до ущелини з рушницями в руках.

XVIII

Тут десь дідусь узявсь — та й сивий весь, аж білий. 
Його чоловіки і парні обступили.
Він до ущелини рукою показав.
Із люльки потягнув і отаке почав:
— Ну що ж... я розкажу. Було це опівночі.
Я ще не спав. Дрімав. І враз — розплющив очі.
Чи що приснилося? Так я ж іще й не спав.
(Ото, бач, постарів та так ото охляв).
Коли це чую — «гав!» Котра була година —
Ніяк не доберу. А звідти —- чи людина,
Чи щось таке — в кущі! Собака як сказивсь...
«А хто там?» — я гукнув. А той і притаївсь.
«Еге! — подумав я.— Це що ж зо мною сталось? 
Як парубком я був, такого не случалось.
Бувало, завжди сам в своїм загоні спав.
Чуть шелесне там щось — вже я й схопивсь,

і встав».
Чекай... про що ж це я... хотів вам розказати?
Ага... Я ще не спав. Лише почав дрімати.
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Коли дві тіні тут... в ущелину! туди!
Собака як сказивсь... Та тих уже й сліди...—
Як тільки це усі від дідуся почули,
То зараз же гуртом в ущелину шугнули.
І що ж... Де починавсь крутий в провалля хід, 
Знайшли вони один і другий людський слід.

XIX

І рівно місяць скрізь всі виходила гори 
Озброєна юрба. Заглянули і в нори —
Та не знайшли Capo, що викрав він Ануш.
Хоча й шукало там — ой леле, скільки душ!
І парні всі назад вернулися, додому,
Сказавши: хай щастить та парню ж молодому! 
Хіба ж не молодець? Чи хто такеє чув!
Так дівку викрасти, що й вітер не почув!
Лиш брат Ануш, Мосі, ще в горах залишився. 
Поклявся всім Мосі, що, де б він не зустрівся 
З Ануш та із Саро,— їм буде смерть обом:
В коханні їхньому не буде він рабом.
Тож в горах залишивсь...

Тим часом інше сталось 
Якбсь увечері багато поверталось 
Жінок із гір — Ануш, обідрана, сумна,
До рідних до батьків прийшла сама вона.

XX

— Ой Вардішах, мене ти пожалій, бідненьку:
Ти погадай мені — розсип ячменю жменьку.
Та хай осліпну я, а ти повір мені:
Таке ось уночі привиділось вві сні.
...Неначебто внизу, в проваллі, у безодні 
Овечки без Саро ходили там голодні.
Й розмовоньку вели овечки й барани,
Ще й людським голосом співали все вони.
Нехай щастить тобі — ану сипни ще жменю!
До чого був мій сон — побачу по ячменю.
0  господи, мене ти, грішну, порятуй,
В своїх садах в раю нам місце уготуй!
Отож... овечки там з провалля видибали
1 так же жалібно співали та ридали!..
А матінка Саро поперед тих овець
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Із хусткою в руці пішла кругом в танець...
— Так ось що, Манішак: погане, аж обидно!
І по ячменю ж, глянь, і по ячменю видно.
Ось зло, а ось добро... Саро ж на цій путі,
На чорній... Що ж, таке — пришилось йому

в житті.
Хай візьме його бог під руку милостиву!
Хай береже господь і матір його сиву.

XXI

А в горах тих Саро блукає самотою.
Мов загнаний олень — він стежкою крутою 
Збіжить... погляне скрізь... Що, трудно? — ти

борись!
Бо друг вже твій як звір, і кулі стережись.

Коли ж у горах тих та враз повечоріє,
І тиша спуститься, і вітерець повіє,—
Тоді Саро сіда й співає на горі.
Він друзям скаржиться і небу угорі.

«Ой гори мої, не дивітесь:
Життя ж мені випало дике.
До мене ви теж відгукнітесь 
На горе моє на велике!

До вас мене люди загнали,
І дні мої — горем прибиті.
Найближчі ворожими стали,—
Не хочеться й жити на світі.

В душі моїй бідно, убого.
Я скелі, провалля покину,
Щоб вже і не бачить нічого,
Піду — може ж, десь і загину.

Загину... А тут моя мила 
Та раптом про мене узнає.
Не взнає лиш, де та могила,—
І тяжко в сльозах заридає».

2 Павло Тичина, т. 5, книга 2 33



П І С Н Я  П ’ Я Т А

XXII

Ануш ридає так — аж падає у ноги.
Круг неї все жінки, сусідки од дороги —
Не знають, що й сказать. Ануш вернулась. Єсть. 
Але тепер уже яка ж у неї честь?
Ще добре те, що брат, що брат її помстливий 
Додому не вернувсь. Зате ось батько сивий 
Устав, розлютувавсь і став її картать,
Нещасну ту Ануш навіки проклинать.
— Ізгинь і пропади! Нечесна ти, безстидна!
Не діждеш ти вінця! Мені вже ти не рідна. 
Навмисне це ви так зо мною повелись?
А геть з очей моїх! Крізь землю провались!
Хіба не бачиш ти — до нього в нас ненависть. 
Батьки твої й Мосі не визнають лукавість.
Чи в тебе голова на плечах, ти скажи,
Що ти надумала тікати із чужим? —
Сусіди, що й собі прийшли сюди до хати,—
До батька тихо так: — Та годі проклинати! — 
Прийшов також і’піп, старий-старий дідусь.
Сказав він: — Ви пождіть, я зараз розберусь.—
А потім голосніш: — Сказав вам, перестаньте!
Ось вийдіть з хати всі і за дверима станьте!
Ануш мені лише повинна все сказать,
Тоді й побачимо, з чого і як почать.
Не плач, Ануш, не плач! Признайсь, моя дитино: 
Кохаєш ти його? То значить — воєдино 
Вас треба ізвести, вас треба повінчать.
Покинь же сумувать: раз я сказав — печать.
— А що за крики там? Чи хто в дворі завівся? 
Ану заглянь у двір — там хтось із кимсь побився? 
Та що побивсь — убив! А хто убив — Мосі? 
Ануш!.. води!., води! — і в двір побігли всі.

XXIII

Мов дощ, що враз зірвавсь, мов злива, що линула, 
Мов буря та страшна, що все зламала, здула,— 
Так сила тут якась на ноги всіх зняла 
І хлопців запальних погнала із села.
Летять, мов гнав їх страх... І ось — кам’янобока 
Вже розкривається ущелина глибока.
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На дні ж ущелини аж ген шумить вода — 
Тривожна вся вона і, паче кров, руда...
А хлопці й далі вниз... А їх односельчани 
Там, де обрив, стоять і у багряний 
Вдивляються Дебет, що — пінявий — повзе 
По дну ущелини, й кайдани він гризе...
Всі прислухаються — аж чуть, як серце б’ється... 
Мовчить ущелина, нічим ще не озветься.

XXIV

Убивця вийшов сам з ущелини — високий,
Але ж худий-худий... Нерівні його кроки.
Він сам змінивсь увесь. В кривавих ув очах 
Лиш настороженість, один лиш тільки жах.
Іде — не дивиться ні на людей, нікуди.
Похмурий він, страшний — навіщо йому люди? 
Все ж до людей прийшов. Ступнув там, де сарай, 
Рушницю зняв з плеча, повісив він — і край. 
Мов чорна та змія, гойдається рушниця...
Народ весь онімів: чи справді це? чи сниться? 
Лише одна душа, роз’ятрена украй,
Роздряпавши лице, кричить: — Харай! харай! — 
Це мати чабана убитого — щосили 
В ущелину біжить, де сип її там милий 
Лежить один... один!.. І чути, як рида 
Вона в ущелині. Та ще вода руда...

XXV

Й скорботнії жінки побігли вслід за нею, 
Немов за матір’ю нещасною своєю.
І з криками «харай» (були ж і в них сини!)
Круг тіла мертвого всі стали тут вони.
І захиталися... І узяла ж їх туга!
І заридали всі: одна — за нею друга...
А парні оддалік на схилах кам’яних 
Сиділи мовчазні у думах у своїх.
Жінки питалися у неживого тіла:
— Отара теж твоя тепер посиротіла?
Кохана та твоя хай проклята б була!
Нещасна ж і сама — й тебе ось завела.
А друзі всі твої — жінки заголосили: —
Уранці «Гей, Саро!» гукатимуть щосили.
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Потомлені з яйли собаки прибіжать,
Заниють по тобі, завиють, завищать.
А ту твою важку гирлигу сучкувату 
Покриє порохом — приткнуть її на хату.
Іржею візьметься і гострий твій кинджал,
У піхвах пропаде сталевий його пал.
А матінка твоя тепер вже в гори, вище 
Не піде без Саро сама на кочовище:
Вона, вся в чорному, зігнеться при вікні 
І буде згадувать ясні минулі дні...—

І кожного разу, як отаке вчувалось,
Тут серце матері на частки розривалось,
Й вона благала так: — Ой синку мій, та встань! 
Словечко хоч промов, хоч на хвилинку глянь!
Ну чом же ти мовчиш? Моє життя ти, сила!
Тебе ж, мій ясний день, під серцем я носила.
Ти зрадник, а не син! Кінець життя ж стою — 
Нащо ж тепер одняв могилу ти мою? —
Та очі сплющені ніяк не розкривались.
Уста засохлії застигли, не всміхались.
З-під верхньої губи лише оскал білів.
Оскал вузесенький рівнесеньких зубів...
Не тямлячи себе, тут мати закричала,
І долю, й ворогів, і небо проклинала.
І дряпала собі і груди, і плече,
І їй вторили тут жінки своїм плачем...
— Вже ж ти без сонечка, ой Саро-джан!
Не бачиш листячка, ой Саро-джан!
Погасли дні мої, ой Саро-джан!
Настала ніч моя, ой Саро-джан!..—
І от настала ніч, стемніли гори й хати.
Ридання й голоси скрізь стали затихати.
Затихли й зовсім вже. Лише Дебед старий 
В ущелині ридав та йшла імла з гори...

Лише Дебед шумливий,
Як давнє горе, сивий,
Все плаче без упину,
І котить білу піну,
І в берег б’є гранітний.
А берег непохитний 
Всі бризки відкида...
І знов Дебед рида...
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XXVI

В ущелині отам, край річки, шуму й гаму, 
Взяли товариші і викопали яму.
І поховали в ній молбдця-чабана.
Ця днина їм була така сумна-сумна... 
Дерева і собі журились як над братом. 
Хитнулись там квітки, війнули ароматом. 
А грізний той Дебед, шумливий дідуган, 
Врочисто проспівав величний «шаракан». 
Постоявши ще мент у настрої тяжкому, 
Всі парні одійшли і розійшлись додому.
І зосталась внизу могилка там одна —
І безіменная, й до жалю мовчазна...

П І С Н Я  Ш О С Т А  

XXVII

Настала і весна, пташки защебетали,
І гори, і поля квітчасте повдягали.
І рвать квітки прийшла тут дівчина одна, 
По березі іде, вдивляється вона.
Іде — хитається, безладно щось співає, 
Ізнов вертається, сміється і ридає.

— Красуне, ти чого ридаєш?
Якась у тебе таїна?
Когось ти ждеш, когось шукаєш?
В ущелині ти все одна...
Що! Смерть трояндам полум’яним? 
Нові ось в травні розцвітуть.
Чи, може, плачеш за коханим? —
Ой він пішов — далека путь!..

Слізьми нічого не поможеш:
В полоні він — которий час!
Навіщо ж плакать? Що ти зможеш? 
Огонь очей твоїх погас...
Полий могилку, попрощайся. 
Нещасному хай тихий сон,
А ти пійди і закохайся —
Такий уже життя закон.
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— Спасибі, любий перехожий,
Твоїй коханій хай щаститьі
Вага шлях на м і й шлях — непохожий:
Впивайсь коханням кожпу мить,
Вам сонце, радість, пісня, воля,
Кохання незагасне вам.
Мені ж дала лиш сльози доля — 
Віддатись мушу я сльозам...

І знов блукає,
Пісень співає.
Пісні ж її безладні і сумні,
Мов сльози ті, що ллються цілі дні.
Вона все ремствує на світ жорстокий:
О, доки ж її мучити, о, доки?
Весь світ змінився, й люди вже не ті.
Й нічого їй не мило у житті.
«Вже дні ясні далеко відлетіли.
І гори всі пемов посиротіли.
Узяв чабан пішов — і ось нема,
Не вернеться! — А я сама, сама... 
Вернись, ігіт, вернись!
Ми будем, як колись!
Безсовісний, в ці ночі 
Я ж виплакала очі.
Тут є й трава отарі,
Ми сядемо у парі.
Лиш ти цю ніч тікай,
До мене повертай...

Ах, хто це там на тім зеленім схилі,
Що в нього чорні брови, личка білі? 
Який то парень спить (кругом весна!), 
З-під бурки видно руку чабана.
Це джан, це мій коханий, милий,
Він, ароматом квітів оп’янілий,
На схилі тім дрімає в холодку.
Свою підклав він руку під щоку.

Проснись, ігіт, проснись!
Отару, як колись,
Безсовісний, жени ти,—
Отару час доїти!
Та ти, гляди, не гайся,
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До мене повертайся,
Ой, швидше йди згори,
Мій сум розговори!..

Погляньте — бубон і зурна.
З пурги весілля вирина.
Хоч сніг літа, а всі танцюють,
На конях молодці гарцюють... 
Дівчатонька, погляньте... Ах!
Ой, що я бачу там, ой жах! 
Весілля йде, музйка вчена,
А де ж жених і наречена?..

Несуть уже, несуть!
Повз нашу хату йдуть!
Поставте тут,— прийду я 
І коси розплету я...
Тепер до ями йдіте 
Й мене ви заберіте...
Мене ви з ним візьміть,
В могилу покладіть...

Ой ні, не треба... труп смердить: 
Весь люд про це ж бо гомонить. 
Запеклась кров, запали очі —
А де ж рум’янці парубочі?
Він гарний був, стрункий в ногах, 
І скільки сміху ув очах!
Було, як прийде він до мене — 
Весь свіжий, як зело зелене!

Ну йди ж, ігіт, вернись!
Ми будем, як колись!
Безсовісний, в ці ночі 
Я ж виплакала очі.
Та не примушуй ждать —
Уже ж я стільки ждала!..
Невже й іще ридать? —
Я ж стільки вже ридала!.. 
Розгніваюсь... візьмуся 
Й заплачу — що ж робить?
Від тебе одвернуся 
Й не буду більш любить...»
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XXVIII

Дебед гуде, скажено виє,
Аж бризка піна біла...
У березі он зеленіє 
Самотняя могила...

Там до могили припадає 
Нещасная кохана,
Свого Сарб все викликає 
І геть іде як п’яна...
Стирає нічку день рум’яний —
А їй хто горе зніме?
Та не озветься вже коханий,
Не прийде, не обніме...
Шумить Дебед, гука: вуш-вуш,
Ти киньсь у вир мій білий!
Ну швидше ж бо іди, Ануш:
Тебе там жде вже милий!..
«Ануш, додому час! Ануш, а цю ж

хвилину!» — 
Це мати угорі гука свою дитину.
Ущелина мовчить, луни не подає.
Лише Дебед кричить, бо взяв же він своє: 
«Вуш-вуш, Ануш, дівчйно!
Вуш коханому твойму!
Вуш тобі, Capo, дитино!
Вуш горам і проваллю цьому!..»

XXIX
Під зоряную ніч, під тиху ніч ушестя 
Буває мент такий, що то мов у раю:
Відходить все назад — злочинство, зло, безчестя, 
Бо розкриваються величні небеса.
І все вмовкає враз. І душу всю твою 
Наповнює, як блиск, небачена краса.

І в цей чудовий час — у висі слави й сили 
Там зорі сходяться, зливаються в одно.
То світлі зорі тих, хто за життя любили,
Кохалися удвох — та щастя не знайшли. 
Цілуються вони, як то колись, давно,
І світле бережуть, як в горі берегли.



ЗЕЛ ЕН И Й  БРА ТИ К

(Цикл віршів) 

ЗЕЛЕНИЙ БРАТИК

Гей, зелений братику, 
Знайоменький братику! 
Приходь до нас у мачку, 
Неси сонце в кулачку. 
Принеси пахучії 
Трави зеленючії;
І поточки-дзюркоточки, 
Сині неба бчки;
Та зозулястих пташок 
Дзвінко-дужий голосок; 
Мекання баранчика 
Й козенятка, що брика,— 
Гей, зелений братику, 
Знайоменький братику!
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БЕРЕЗЕНЬ

Цей березень — ой же й пустун! — 
То дряглий, то серцем він юн: 
Людині ж покою не дасть — 
Просто напасть!
Сьогодні він теплий та гарний,
А завтра, дивись, уже хмарний. 
Ізранку прозора блакить,
А надвечір туча стоїть.
То снігом, то сонцем заграє,
То просить, то плаче-ридає,
То дряглий, то серцем він юн:
Цей березень — просто пустун!
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ПТАШИНА ДУМОНЬКА

Жила я в одній хатоньці,
Леліяна і ситна.

Навколо — світ круглесенький, 
Шкарупка лиш блакитна.

Аж ось продерла очі я.
І що це? Я — в кубельці.

Нема шкарупки — вільно так!
Пісні, як брязкотельці...

Я витягнула голову,
Дивлюсь: а світ інакший!

Він весь немов із листячка —
М’який, м’який ще й м’якший.

І ось тепер я виросла —
Літать я добре вмію.

Та світ із чого зроблено,
Ніяк не розумію.
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ПТАШИНА КОЛИСКОВА

Із гілки гніздечко звисає пташиие:
Дихни, вітероньку, дихни!
Колиска гойднеться, і гілка хитнеться.
Ну, пташко! ну, люлі! засни...

А пташці ж так ловко сидиться, що й сон уже
сниться:

Дихни, вітероньку, дихни!
Колиска гойднеться, і гілка хитнеться.
Ну, пташко! ну, люлі! засни...

Та тільки, щоб пташка, бува, не збудилась,—
Отак, вітероньку, дихни:
Що гілки торкнися, та й сам одкотися.
Ну, пташко! ну, люлі! засни...



СЛІПИЙ АШУГ

Сліпий ашуг у двір заходить 
І тихо голосом заводить:
— О горе, горенько моє! —
Ще й сумно в саз віп приграє...
— Ой любе браття, той блажен, 
Хто бачить кожную хвилину 
Блакитне небо, ясне сонце.
І матір рідную єдину.—
Співає: — Горенько моє! —
І сумно в саз він приграє.



ВІТЕР

У-у!.. У-у!..
Вітер крутиться й тіка,— 
Глянь ти на негідника! 
Рота він не має — грає; 
Крил не має — а літає;
Рук не має — а хватає, 
Хлопця мого підганяє. 
Забирайся звідси, вітре! 
Неподобний, злобний вітре! 
А ти, синку, не теряйсь,
За мою полу тримайсь! 
Вітру дать тебе й дощу? — 
Не пущу я, не пущу!
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ОСІНЬ

Осінь спустилась 
На жовті поля.
Ліс пофарбований 
Мріє здаля.
Вітер холодний 
Виє, гуде — 
Зносить із дерева 
Листя руде.
З нив осмутнілих 
Всі пташки мої 
Линуть поволеньки 
В гнізда свої.
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КОТИКОВА СКАРГА

В куточку сів котик,—
Не хочу й балакатьі 
Насупивсь бровами 
Та й ну собі плакать.
А другий підходить 
І каже ласкаво:
— Ну, що-бо ти плачеш? 
Покинь, та їй-право!
— А як же я кину,
Коли ось тут гину!
Гамб поїв нишком 
Мадзун * у бабусі,
А потім їй шепче:
Це справа котусі.
Тепер вона взлилась —
За мною ганяє.
А разом із нею 
Й Сурен мене лає,
Й Анон із Масоном.
В руках у них пужка:
— А де,— вони кажуть,— 
А де той злодюжка?
Хай тільки поткнеться — 
Мадзун одікнеться!..— 
Таку мені штуку 
Гамо той підстроїв,
В житті моїм горя 
Подвоїв, потроїв.—
В куточку сів котик,
Не хоче й балакать! 
Насупивсь бровами 
Та й ну собі плакать.

* М а д з у н  — кисляк.
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РІЧЕНЬКА

— Річенько-річко,
Та куди біжиш?
Та чого спішишся,
Стиха хлюпотиш? 
Зупинись та будем гратись 
Отут, де комиш.

— Ні-бо, мій маленький, 
Бігти між долин 
Треба мені спішно.
Бачиш — онде млин?
Я повинна силу дати,
Щоб крутився він.

Ще ж он і в долині 
Квіти мене ждуть.
Онде три доріжки 
До води ведуть,
Там овечки, що пасуться, 
Завше воду п’ють.

Ну, тепер ти бачиш?
Йди здоров і браві 
Путь моя засіяна 
Тисячами справ.
Я турботна, аж до моря 
Біжачи між трав.

49



ЛИСТОПАД

— Ой ви маленькі, ви гарненькі! — 
Сказав до листячка вітрець.—
Вже ж до зими шляхи близенькі, 
Невже і вам оце кінець?

Ану на себе зодягайте 
Гарячі, жовті килими,
Із рідних віток ви тікайте 
Зо мною разом від зими.

Я понесу вас по дорозі 
У невідомії місця,
Навіщо вам тут на морозі 
Тремтіти й худнути з лиця? —

Як тільки листя це зачуло, 
Зашамотіло в шамотні,
Пістряві кольори вдягнуло,
Злетіло й зникло вдалині.
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ПЕРШИЙ СНІГ

Мамо люба, ти поглянь, 
Як надворі білої 
Скільки тих метеликів 
Раптом налетіло...

Ще ж такого не бувало — 
Просто мене здивувало! — 
Щоб летіло, коливало 
Й не переставало.

— О ні, моя ясочко,
Біло не від того:
Метелі пройшли з теплом 
Літа золотого.

А це просто йде сніжок,
Та такий лапатий, 
Крильцями тріпоче він, 
Білий, пелехатий...
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ХМАРА Й ГОРЛ

Хмара прийшла та й сіла на горі,
Сіла аж при самім вершечку на горі.
— Слухай, бабусю,— сказала вона,— 
Минулись деньочки, стужа одна.
І звідки ця стужа береться? Та й де? 
Страшенна холодюга йде!

Сказала — й пішла.
А гора тут узяла 
І враз себе ковдрою вкрила,
І стала вона біла-біла.
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Весни молодої 
Настала пора.
Товаришу, прийдеш?
Он, бачиш, гора?
Ходімо, там небо, там сонце веселе, 
Життя нам дороги до щастя простеле.

Дерева розпукли —
Настала пора.
Товаришу, встань-бо!
Он, бачиш, гора?
На неї ми зійдем, там ясно, там світло, 
І стільки квіток на верхівлі розквітло!

Пташки прилетіли —
Настала пора.
Товаришу, швидше!
Он, бачиш, гора?
Летімо до неї, там сонце веселе,
Життя нам дороги до щастя простеле,

ВЕСНЯНЕ ЗАПРОШЕННЯ
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О П О В І Д А Н Н Я  Т А  К А З К И

ГІКОР

І

У хаті селянина Амбо зайшло на суперечку.
Амбо хотів узяти до міста свого дванадцятирічного 

Гікора й пристроїти його до якого-небудь діла, щоб із сина 
люди вийшли і щоб він заробляв. Жінка не погоджувалась.

— Не хочу. Щоб то мою малу дитину та кинути в той 
проклятий вир? Не хочуі — плакала жінка.

Але Амбо не послухався.
Був тихий ранок, ранок сумний. Домашні та сусіди 

провели Гікора аж на край села, поцілували Гікора в щоки 
й одпустили в дорогу.

Сестра Зані плакала, а маленький Гало і собі на руках 
у матері пищав: «Гікол, а куди ж це ти йдес, Гікол, га?»

Гікор раз по раз оглядався назад. Видно було йому, як 
усі стояли ще на краю села і мати фартухом утирала сльо
зи. І він знову то поруч з батьком йшов, то забігав уперед. 
Він оглянувся ще раз, та село вже сховалось за горбком.

Згодом Гікор почав відставати.
— Ану швидше! Гікоре-джан, швидше! Ось-ось ми 

дійдемо,— підбадьорював сина Амбо; він ішов з перекину
тим через плече хурджином, в якому було кілька хлібин, 
сир та тютюну дві папуші.

Надвечір, як переходили перевал у горах, іще раз пока
залось село, далеко в тумані.

— Аж он, тату, наша хата! — показав Гікор пальцем 
в бік села, хоча їхньої хатини ніяк уже не було видно. 
І пішли далі.

Перший вечір загостювали вони в одному селі. Господар 
хати був давній знайомий Амбо.

Жовтий самовар шипів на краю тахти. Молоденька 
дівчина, дзвонячи посудом, мила склянки й готувала чай. 
На ній була червона гарна сукня. Гікор тут же зразу по
клав собі на думці, що коли він заробить у місті грошей, 
то таке ж саме плаття пошле й своїй Зані.

Після вечері господар і Амбо, розлігшись па тахті й по-
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смоктуючи чубуки, почали розмову. Заговорили про Гікора. 
Господар похвалив Амбо за те, що той старається свого 
сина вивести в люди. Потім розмову перевели на війну, на 
дорожнечу з хлібом, але Гікор, який був дуже стомлений, 
став дрімати.

На другий день дійшли вони до міста і зупинились 
у старого хазяїна постоялого двору. Ранком пішли на 
базар.

— Дядечку, а чи не віддав би ти свого хлопця у най
ми? — запитав один купець із крампиці.

— Так точно,— сказав Амбо і в той бік підштовхнув 
Гікора.

— Ну, то давай мені, я найму,— запропонував купець.
Звали його базаз * Артем.

II

Амбо в місті віддав Гікора в прислужники дому базаза 
Артема. Умови були такі: Гікор повинен прибирати в кім
натах, мити посуд, чистити черевики, носити обід у крам
ницю та ще виконувати деякі дрібні доручення. Строк — 
один рік.

За рік базаз зобов’язався узяти Гікора до крамниці 
учнем, і таким ось чином Гікор повинен був просуватись 
уперед.

— Перші п’ять років я поки що не платитиму нічого,— 
сказав купець, умовляючись.— Та коли хочеш знати прав
ду, то це ще ти мені повинен платити за те, що твій син 
діла навчиться. Адже ж нічого він не вміє...

— Та звідки йому вміти, хазяїне добрий? — відповів 
Амбо.— Якби хоч трохи що знав, навіщо б я сюди його 
приводив? Того ж я й привів, щоб діла він навчився...

— Навчиться, всього він навчиться! Так навчиться, 
що... Миколу, що з ваших країв, знаєш? Це той, що недав
но крамницю відкрив. Так ось, він теж, дякуючи мені, ви
йшов у люди. Щоправда, при розставанні украв у мене 
пару чайних ложечок та ще там дещо...

— Ну ні, хазяїп-джан, цей не вкраде. Якщо ж таке 
посміє він зробити,— приїду, схоплю і — просто в Куру!

— Ну, раз ваш чесний, то вийдуть з нього люди.
— От в цім якраз і горе ж моє, ага-джан, хай би він

* Б а з а з — купець.
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чоловіком став, говорити навчився, читати й писати на
вчився, як сісти й встати навчився, узнав би людей, та щоб 
не лишився в світі таким ось, як я, нещасним та знедоле
ним... Він хлопчик тямущий, у нашій сільській школі на
вчився ж трохи грамоти, на письмі чорне від білого від
різняє. Тільки ж іще моє прохання, щоб як слід його гля
діли. На чужині ж він, та ще й малий до того.

Купець заспокоїв Амбо і вийшов, голосно віддаючи 
розпорядження: «Принесіть їм чаю, хліба принесіть!»

III

Батько й син сиділи в кухні базаза Артема.
— Ну, Гікорчику, тепер вже все тобі відомо... Подив

люсь, який із тебе син вийде... Ти так повинен старатись, 
щоб... я вже й не знаю як... Господи! — зітхнув Амбо і на
топтав у люльку.

А в цей час Гікор роззирався на всі боки.
— Тату, а печі нема у них?
— Ні, у них плита. Ото ж он і є вона...
— І гумна нема у них?
— Вони ж городяни, а не селяни, до чого ж їм гумно?
— А як же тоді хліб дістають?
— За гроші дістають. І хліб за гроші, і масло, і молоко,

і мацоні, і дрова, і воду...
— Ого!..
— Оце ж і називається Тифліс. Ти тільки будь молод

цем, бо ще багато дечого узнаєш.
— Тату, а церква є у них?
— Авжеж. Адже вони такі ж християни, як і ми. Ти ж 

мені гляди — будь чистим на руку. Бо й таке може бути: 
щоб випробувати тебе,— гроші підкинуть; ти ж навіть
і близько не підходь! А якщо візьмеш, то віднеси пані 
й скажи: «Які це, мовляв, гроші отут валялись?» Або ж 
панові: «Оце ось, ага, я найшов тут», а не то...

— А що, хіба й тут є пристав?
— А то ж як?.. Зря, без діла нікуди не відлучайся. Як 

заведеться копійка яка,— без толку не трать: тисяча у нас 
нехваток. Себе гляди як слід, уночі не розкривайся, щоб 
не простудитись... Через односельців нам листа пере
дай...— так, час від часу виймаючи люльку з рота, Амбо 
повчав свого сина. Тим часом Гікор почав куняти.

— Якщо черствий хліб та недоїдки даватимуть тобі 
або ж не раз, може, буде й таке, що самі наїдяться, а тобі
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нічого не дадуть,— дарма, така вже доля слуги... Сяк-так 
день перебудеш. Присмерки впадуть — дивись, вже й день 
минув...— Батько все продовжував повчати сина, та Гікор, 
притулившись до батька, спав уже.

За ці два дні він стільки всякого надивився, розглядаю
чись то в один бік, то в другий, що й зовсім охляв.

Крамниці, завалені фруктами, гори складених різно
кольорових ситців, іграшки різноманітні, групи дітей, що 
йдуть до школи чи то з школи додому, екіпажі, що мчать 
один за одним, каравани верблюдів, віслюки, нав’ючені 
зеленню, кінто з лотками на голові... І весь цей гармидер 
та дзвін, гамір і крик, змішавшись, гудів у його голові.
І він стомився і, притулившись до батька, спав.

IV

А в цей час купець і його жінка між собою сперечалися. 
Жінка ремствувала, що слуга недосвідчений, тільки що 
з гір приведений, виглядає як дикун, а чоловік радів із 
того, що знайшов-таки на кілька літ робітника дарового.

— Навчиться! Не вік же йому бути таким! — говорив 
він жінці.

— Навчиться, дочко, не розтривожуй свого серця,— 
заспокоювала й собі бабуся, купцева мати.

Одначе це мадам Нато не переконувало ніяк: вона із 
сльозами на очах проклинала свою долю.

Гікор самотньо сидів у кухні купця Артема. Він уже 
увійшов в обов’язки служника.

Насунувши по самі вуха стару шапку хазяїна, в старих 
хазяйських черевиках та в синенькій сорочині, і так з ніг 
до голови перемінившись, сидів Гікор і думав про те, на
віщо він кинув село своє, куди оце він потрапив і що йому 
тепер робити далі...

Саме в цей час до кухні увійшла пані Нато.
Гікор продовжував на місці сидіти. Пані щось таке 

сказала, але Гікор чи не дочув, чи, мо, не втямив.
— Не тобі хіба кажу, щеня ведмеже?
Гікор розгубився, аж в піт його ударило, хотів було 

перепитати, та не посмів. Пані розгнівалась і вийшла 
з кухні.

— О, бодай би вам заціпило, дикуни нещасні,— і візь
меться ж отаке на твою голову! Ти йому про діло, а він 
навіть не поворухнеться, слова тобі не вимовить...

«Скінчено! — промайнуло в думці у Гікора.— Але як
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швидко скінчилось... як погано скінчилось!.. Що мені тепер 
робити?.. А тут ще й батько пішов!..»

Поки він так розмірковував, гадаючи, що всьому вже 
край, до кухні увійшла, розмовляючи сама з собою, вся 
в чорному, добра бабуся, мати купцева.

— Чому ж ти не встаєш, синку, як увіходить пані? — 
повчально звернулась вона до Гікора.— А коли тебе пи
тають, треба відповідати. Хіба ж можна так?..

Бабусю всі тут звали деді *.
Деді повчала Гікора: і що віп повинен робити, і як 

того самовара ставити, як чистити черевики, як щітку три
мати та як мити посуд...

Всі його кривдили, крім старенької деді.
Продавці з крамниці—хлопчаки-учні — постійно з ньо

го кепкували, обзивали його шмаркачем, гергепою, хапали 
за носа, бухали по голові, насували йому на очі шапку.

Та все це ще можна було терпіти.
Нестерпним було те, що віп ніяк не міг звикнути до 

голоду. Дома у себе, як він, було, проголодається,— ішов 
і брав шматок хліба, діставав сир із глека, наївшись, біг 
на гулянку. А то ще й так: схова собі в приполу та йде 
на поле. Як хотілось їсти,— сідав під деревом або ж біля 
кринички та й їв собі на здоров’я.

А зараз — зовсім по-іншому. Який би він не був голод
ний, а доводилося ждати обідньої пори, та й то спершу 
обідали господарі, а вжо потім і він. А ця клята обідня 
пора так пізно приходила, що в бідного хлопця під грудьми 
вже ссало і завмирало серце.

Витерпівши ось так один раз, другий, десятий, надалі 
він почав уже розглядатися по кухні, чи нема часом чимсь 
підживитись, поки обід той прийде.

Спершу, що б він не знаходив — чи то сухі крихти хлі
ба, чи обгризена кістка, чи ще що-небудь,— усе це потрап
ляло в рот. Згодом Гікор додумався до того, щоб нишпори
ти ще й по кухонних шафах, а потім навчивсь уже і з ка
струлі витягати недоварені шматки м’яса...

А що, як помітять?
Ой же й погана ж справа вийде...
Якщо помітять...
Що тоді робити?
Покинути? Втекти?
І Гікор почав подумувати про втечу.

* Д е д і  — мати.
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Але як тікати? Куди тікати? Одному, не знаючи доро
ги, не маючи знайомих?.. А батько?..

Скільки він набрався горя, умовляючи та наставляючи 
його: «Сяк-так день перебудеш. Присмерки впадуть — ди
вись, вже й день минув... день минув...»

V

Залунав дзвоник.
Гікор схопився. Йому було наказано, що коли подзво

нять, то щоб він довідався, хто дзвонить і в якій справі. 
Він вийшов і подивився з балкона — біля вхідних дверей 
стояв якийсь пан і з ним ще кілька дам.

— Гей, а хто ви такі? — гукнув їм зверху.
Ті глянули вгору.
Дами засміялись, а пан, поправивши окуляри, спитав:
— Чи пані вдома?
— А навіщо вона вам? — перепитав Гікор.
Внизу засміялись іще голосніше.
— Тебе питають: вдома вона чи ні? — розсердився пан.
— Ви по справі?
На цей шум вийшла господиня.
— Провалився б ти! Зараз же йди відчиняй двері! — 

нагримала вона й почала клясти Гікора та свого чоловіка. 
Але скоро з’явилися гості, і вона, усміхаючись, пішла їм 
назустріч.

— Доброго здоров’я! Просимо, заходьте!.. Яким поби- 
том? Як це ви згадали про нас?..

— Де ви його доп’яли такого? — поспитав пан, погля
дом змірявши Гікора з ніг до голови. Дами продовжували 
сміятись.

— А що, заздрісно? Якщо хочете,— з охотою віддам 
його вам,— пожартувала хазяйка, і гості, сміючись, пішли 
до покоїв.

Господиня відправила Гікора в якійсь терміновій спра
ві, а сама зараз же повернулась до гостей.

Розпитавши одне одного про здоров’я, гості почали 
розповідати про те, яких пригод довелось зазнати їм, поки 
вони потрапили сюди. Вийшла ціла історія.

— Ох, і вимучив він мене, якби ви тільки знали,— 
скаржилася пані Нато.— Скільки доводиться мені терпіти 
через нього! Вижени, кажу Артему, так ви ж знаєте вдачу 
Артема. Шкода, каже, сільський хлопець на шматок хліба
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заробляє, хай живе, навчиться... Але ж коли? Всю душу 
мені вимотав...

— Ох, ох, ох, ви вже й не кажіть нам про прислугу, 
біда з нею,— почали жалітися й гості.

З півгодини йшла бесіда про се, про те, про прислугу, 
про міські новини. Аж раптом вбігає спітнілий Гікор.

— Пані, я фрукти приніс.
— То й добре, іди собії — наказала йому пані й почер

воніла. Гості почали сміятись.
— Пані, а хазяїн сказав, що черешні дорогі, не треба 

купувати...
При цих словах дехто з гостей пирхнув, затуливши рот 

хусточкою, інші ж, щоб вивести господиню із такого при
крого стану, почали говорити, що справді черешні ще дуже 
дорогі, та й хто тепер купує черешні! Тут гості почали 
докоряти господині, що навіщо, мовляв, фрукти, для чого 
було турбуватися,— не заради ж їжі прийшли вони сюди...

Господиня по самі вуха почервоніла і намагалась хоч 
як-небудь зам’яти цей випадок...

— Бог його знає, як там воно було сказано, а цей те
лепень не зрозумів, як видно.

— Та щоб же я провалився, якщо брешу! — поклявся 
Гікор і цим ще більше доповнив справу.

VI

Після того як пішли гості, пані Нато, сердито й голосно 
розмовляючи сама з собою, прибирала зі стола фрукти. Во
на лаяла Гікора, перелічуючи всі його провини, проклина
ла чоловіка і свою нещасну долю.

— Недосвідчений він, доню, ще навчиться, моя дити
но... навіщо ж так крушить своє серце?!. Ох, господи, й ко
ли вже ти забереш мене до себе! — зітхала старенька деді.

— Хоч би ви помовчали! І без вас на серці тяжко... 
Недосвідчений! Так ідіть і робіть ви за нього! Що я вам, 
невільниця яка, чи що? — іще більш підносячи голос, від
повіла невістка бабусі. І продовжувала свої нарікання 
та прокляття, аж поки не повернувся чоловік її додому.

Зачувши його кроки, вона заголосила іще дужче й по
чала жбурляти посудом.

— Кажу тобі, жени його звідси, хай він тобі згине! 
Сама за прислужника буду, коли тобі вже грошей шкода, 
щоб пристойного найняти... Краще все самій робити, аніж
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щодня отак серце своє надривати через нього... Ворог ти 
мені, чи як?

— Що сталося? — спитав купець, спинившись серед 
кімнати.

— А що ж іще повинно статись? Не хватало тільки, 
щоб він мене перед людьми осоромив. Ти цього домігся, 
чого ж іще тобі треба? — накинулась на нього господиня 
й розповіла історію з черешнями.

— Ва! — схопився за голову купець.
— Ох, господи! — зітхала жаліслива бабуся, никаючи 

по кімнаті.
Купець покликав Гікора.
Грюкаючи черевиками, влетів Гікор.
— Підійди ближче! — крикнув на нього купець.
Гікор злякався його погляду і захолов на місці.
— Кому я кажу? Стань ближче!
На цей раз Гікор зробив був крок, але знову завмер 

на місці.
— Ти, щеня ведмеже! Я тобі кажу: передай пані, а ти 

йдеш і при всіх гостях ляпаєш, що черешні дорогі?..
— Я... я... пані...— хотів було виправдуватись Гікор, 

та не встиг він ще й слова промовити, як важкий ляпас 
збив його з ніг, з очей сипнули іскри, він поточився, уда
рився головою об стіну і впав. А купець оскаженіло почав 
топтати його ногами, приказуючи: «Що, черешні дорогі? 
Еге? Дорогі черешні?»

Старенька деді, всім тілом затрусившись, кинулась ря
тувати бідного хлопця, намагаючись одірвати розлютова
ного сина; підійшла теж і пані; діти зняли лемент... А ку
пець одійшов убік, задихаючись, і все повторював: «Че
решні дорогі? Еге?», і кидав ненависним поглядом на Гі
кора, який, зіщулившись у куточку, тремтів і жалібно 
стогнав:

— Ой... мамонько... вай-вай... нані-джан, вай...

VII

Побачивши, що Гікор не може справитись з хатньою 
роботою, перевели його до крамниці. Там він повинен був 
доставляти покупцям крам додому, укладати ситці на по
личках, підмітати крамницю, а у вільний час закликати 
покупців.

І ось несе Гікор обід у крамницю. З посудом в руках, 
весь виснажений і блідий, тягнучи на ногах величезні че
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ревики, іде він через міст. Поглянув униз. Об високу стіну 
караван-сарая люто билась Кура, здималась, вирувала, 
і, набігаючи, задихалась, і глухо під мостом шипіла.

При березі крутивсь зелений човник. В ньому сиділо 
двоє: один закидав невід, другий керував човном.

«От зараз витягне»,— подумав Гікор, стоячи на мосту 
й дивлячись на рибалок.

Невід витягли порожній.
— А це на моє щастя,— сказав Гікор, коли закидали 

невід удруге.
Але й на щастя Гікора невід витягли порожнім.
— А тепер — на щастя нашої Запі.

Та й цей раз невід був порожній.
— Ну, тепер на щастя Гало.
Не пощастило й Гало.
— А вже на цей раз...
Саме в цей час біля воріт найближчого караван-сарая 

зчинився гамір. Там персіянин водив мавпу й підспівував:
Ну ж ходи, ходи ти, мавпо,
Покажи нам зараз, мавпо,
Як баби старі танцюють,
Як дівча танцює, мавпо!

Круг нього зібрався народ, і звідусіль прибувало людей 
все більше й більше. Підбіг і Гікор. Він пробував продер
тись крізь натовп до середини, але не міг. Ставши на
вшпиньки й витягнувши шию, він за всяку ціну намагав
ся роздивитись, що там робиться всередині.

— Куди ти лізеш? Іди, куди тебе послано,— гримнув 
на нього якийсь кінто і вдарив його по голові.

Схаменувся тут Гікор і побіг хутенько до крамниці.

VIII

Увечері Гікор, зіщулившись, сидів у кухні.
Сльози ще не висохли у нього на очах, щоки палали 

від ляпасів хазяїна. І тільки що затих голос пані,— як 
увійшов, посвистуючи, Васо, продавець з крамниці. Помі
тивши Гікора, він зразу ж зупинився і, надавши серйоз
ності своєму шахраюватому обличчю, спитав загрозливо:

— Ти що ж це, ведмежа нещасне, в клубі затримався 
десь чи, може, в губернатора в термінових справах був?

Гікор і голови не звів.
— Ей! Ми ще подивимось, що ти скажеш!..
Гікор мовчав.

63



— Ти що ж, не чуєш? Де ти був? Мало не заморив м 
не голодом! А коли б я номер, що б тоді було?

Розмовляючи отак, поволі підійшов до Гікора, постом 
трохи і враз ударив його по голові. Гікор закрив голо] 
обома руками й притиснувсь до стіни. Васо замахнув* 
було вдруге, та знадвору почувся голос хазяїна.

— Ось побачиш тепер, що він тобі заспіває...— пригр 
зив Васо. «Тепер мене уб’ють»,— промайнуло в голо 
Гікора, і в бідолахи душа ввійшла у п’яти.

Хазяїн іще ж у крамниці побив його добре і тепер о 
межився лише тим, що наказав не давати йому їсти: х і  

знатиме, що таке голод.
Небезпека минула.
Гікор заспокоївся, хоч і чув, як верещала пані до сво 

чоловіка:
— І навіщо ти його тримаєш? Вижени його, хай заб 

рається звідси, вижени, хай звідси забирається...

IX

Гікор загорнувся з головою в ковдру, неначе й не» 
його.

— Ой місячна ніч! Я безсонний блукаю.
Подумають люди, що й хати не маю.
Що й хати не маю...—

паспівував за вечерею свою улюблену пісеньку Васо. Гік< 
іноді з-під ковдри виглядав обережно, крадькома позир: 
на нього та й знову заплющував очі. Він у цей день а 
крихти не брав у рот хліба. Його було побито, наплакав< 
слізьми, а тепер лежав голодний, і йому не спалось.

— Ну, як воно там голодному? Сон не бере? А так то 
й треба...— зауважив штукар Васо і подав Гікору шмат< 
хліба з сиром.— На, бери,— сказав він,— та тільки їж п 
ковдрою, щоб, бува, хазяїн не помітив.

Гікор схопив хліб із сиром, укрився з головою, щоб йо 
не бачили, як він їстиме, їв і думав. Думав він про св 
рідний дім, про ті дні, коли він вільно гуляв собі в по 
й завжди наїдався досхочу; думав і про ті вечори, ко; 
батьки його сперечались між собою, чи оддавать його ; 
міста... мати плакала, пускати не хотіла...

«Ой мамо! Рідна! Як вірно відчувало твоє серце», 
зітхав під ковдрою Гікор, жуючи хліб із сиром та насл 
хаючи, а чи не йде часом хазяїн.

А вранці він знову стояв біля дверей крамниці,
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X

Стоячи біля дверей крамниці, вигукував Гікор, покуп
ців закликав і крам хазяйський вихваляв голосно.

— Гей, ти, чого ж замовк! Закликай! Стоїш, як те опу
дало. Води в рот набрав, чи що?

— Сюди заходьте, сюди, будьте ласкаві!..— вигукував 
Гікор.

А в крамниці надривались від реготу.
Його привчали силоміць покупця тягти до крамниці. 

І він часто хапав за поли того чи іншого перехожого, грубо 
й уперто тягнув його до крамниці. Відпускав він його ли
ше тоді, як тому вже терпець уривався. Після того Гікор 
вертався на своє місце і знову покупців запрошував.

Влітку, під час спеки, Гікор, натомлений довгим стоян
ням коло дверей крамниці, засинав іноді на кіпах ситцю, 
що лежали при вході.

Тоді штукарства ради товариші його чи то сусіди під
носили йому під ніс нюхачки.

Гікор чхав і схоплювався.
Зморені спекою крамарі розважались, а хазяїн, наре

готавшись вволю, кричав:
— Гей ти, ведмедю! Заснув? Закликай уже!..
— Сюди заходьте, сюди, будьте ласкаві! — вигукував 

Гікор.

XI

Одного разу, коли Гікор закликав покупців, з проти
лежної крамниці вийшло двоє селян. Він підбіг до них 
і кинувся їх обіймати.

— Та ти поглянь! Єй же єй, нізащо б не впізнав тебе, 
синку! — здивовано сказав один із селян і звернувся до 
товариша:

— А ти, Ваго, пізнав би хіба?..
— Я по очах його пізнав би,— похвалився товариш.
І справді, Гікор дуже змінився, змарнів. Вже й сам 

не той, що був, і одежа не та. Важко таки було його пі
знати.

— Але ж ти поглянь, який! Ну, просто порядною лю
диною став... Одяг! А вигляд!..— захоплювались селяни.

— От так Амбо! Чи ти бачиш, як синка він свого влаш
тував, а наші он свиней пасуть там...

Тим часом Гікор засипав їх запитаннями:
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— А як там моя мама? А Зані, Гало? Чого батько не 
прийшов разом з вами?.. Чи отелилась наша корова? Хто 
в нашому селі помер?..

— Усі живі й здорові й тобі веліли кланятись,— відпо
відали селяни,— а помер Сукіанц Гукас та стара Пучу- 
ранц, а всі інші живі, здорові.

— А батько мій чого ж не приходить?
— Твій батько, може, й сам до тебе хоче, та як же 

вирватись йому? Адже віп один працівник на хазяйстві, 
і весь хатній клопіт на його голові.

— А мені нічого не передавали?
— А що ж би вони тобі передавали? Сам знаєш, яке 

у вас вдома становище. Цього року з хлібом кепсько, недо
рід, і твій батько-бідолаха ледве кінці з кінцями зводить. 
Що ти від нього хочеш? Якщо маєш змогу, то сам йому 
пошли. Податки ось уже правлять, а у нього ж за душею 
ні гроша.

— Ну, а із наших ніхто не хворий?
— Ні. Ото тільки корова ваша Цагик із даху хліва зір

валась і пропала.
— Цагик пропала?
— Бідна мати твоя стільки сліз тих виплакала, що аж 

очі опухли.
За цим словом один із селян витягнув із кишені листа, 

віддав його Гікору і сказав:
— Ну, що ти ще нам скажеш? Ми вже більше не поба

чимось: в дорогу пора. Якщо маєш передати що матері чи 
Зані, то давай — передамо.

— Звідки ж мені взяти, я ще нічого не заробляю... 
я тільки...

— А що таке?
— Хочу піти з вами. Дуже мені за селом скучно... ну, 

й за своїми теж, та ще через те...
— Гай-гай... А ми ж думали, що ти й справді чоловіком 

вже став і порозумнішав... Хіба ж такеє можна говорити? 
Живеш ти тут паном діло, одяг новий, руки-ноги чисті. 
Ми вже було подумали просить тебе, щоб ти й наших 
хлопців кудись тут пристроїв. А ти он що! Отож і кажуть: 
голову свині на килим положили, а вона знов скотилась 
у калюжу. Так наче про тебе ж і сказано.

Ось так виговорювали селяни Гікорові та напучували 
його, а потім попрощались і пішли.

А як тільки пішли вони, Гікор забрався в свій куточок 
і розгорнув лист від батька.
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«Любий мій сипу, Гікоре-джан!
У місто Тифліс.
Ми всі живі й здорові і тобі бажаємо здоров’я, амінь. 

Низенько кланяються тобі батько, мати, Зані, Мосі, Мікіч, 
Гало, амінь. Дорогий наш сину Гікоре! Хай буде тобі відо
мо, що справи наші дуже кепські, що наполегливо прав
лять податки, а грошей нема, і що мати й Зані голяками 
ходять, бо нема чого вдягнути їм, і що жити нам дуже 
стало сутужно. Гікоре-джан, пришли нам кілька карбован
ців і надішли листа про своє життя-буття, і хай буде тобі 
відомо, що Цагик паша здохла і що мати й Зані голяка 
ходять».

Прочитав листа Гікор, довго стояв на місці й думав. 
Туга за рідною родипою охопила його, а рядки листа пекли 
йому серце.

«Мати й Зані голяка ходять, бо нема чого вдягти їм... 
жити дуже стало сутужно...»

— Та закликай же! Ти, чого остовпів? Чи пам’ять тобі 
відібрало? — гримнули на нього з крамниці.

— Сюди заходьте, сюди, будьте ласкаві! — вигукував, 
стоячи біля дверей крамниці.

XII

Настала зима. Дихаючи холодом, гуляла над містом 
хуртовина. З пронизливим свистом, із жалісним завиван
ням кружляла вона по вулицях, заглядала в усі закутки, 
шукаючи нужденних та голих, дітей отих бездомних, без
притульних.

І ось знайшла Гікора.
Одягнений в тоненьку сорочку, стояв він коло дверей 

крамниці й вигукував:
— Сюди заходьте, сюди, будьте ласкаві!
«О-о-с-сь він!» — зловтішно завила хуртовина, і холод, 

мов той меч-невидимка, проникав хлопцеві до самих кісток 
його. Гікор увесь тремтів.

І без цього був він виснажений сильно, а тут ще й про
студа. І він зліг у постіль.

XIII

Хворий Гікор лежав у кухні базаза Артема. Старенька 
деді, розмовляючи сама з собою, по кілька разів на день 
навідувалась до Гікора.
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— Чого бажаєш, синку Гікоре?
— Води!..
Деді подавала йому воду. Хворий тремтячими руками 

брав, жадібно випивав і знову прохав.
— Не освіжає серця вода ця, деді... я нашої хочу... хо

лодної, з криниці... деді... додому хочу... до мами...
На купця Артема лиха година найшла. Він метнувся 

туди-сюди, розшукав, нарешті, когось із земляків Гікора 
й доручив переказати, щоб приїхав Амбо. Гікора ж помі
стив до міської лікарні.

Там лежало багато хворих, і лежали вони вряд. Тоскно 
стогнали вони, втупивши помертвілі очі в стелю.

З ними поклали й Гікора.
Ось тут і знайшов його батько.
— Що з тобою, Гікоре-джан? — болісно кинувся до 

нього Амбо.
Гікор лежав у гарячці і не пізнав батька.
— Гікоре-джан, ну ось і я прийшов, Гікоре... це ж я... 

твій апі.
Хворий не зрозумів нічого. Він марив і в маренні все 

кликав: «Мікіч! Зані! Тату! Мамо!..»
— Я ж тут, Гікоре-джан! Мама послала мене забрать 

тебе додому... Не підеш? Он Мікіч і Зані стоять на покрів
лі, дивляться на дорогу, тебе виглядають... Що ти кажеш? 
Та промов же хоч словечко, Гікоре-джан!..

— Сюди заходьте, сюди, будьте ласкаві! — вигукував 
у гарячці хворий, щось мурмотів безладне й сміявся.

XIV

За два дні Амбо повернувся у село своє.
Він поховав Гікора і йшов додому. Під пахвою ніс Амбо 

одежу Гікора, щоб мати могла над нею поплакать. В ки
шенях у Гікора знайшлася жменька блискучих гудзичків, 
різнокольорові папірці, клаптики ситцю та декілька шпи
льок. Усе це, напевно, збирав і зберігав Гікор для своєї 
сестрички Зані.

Ішов Амбо і думав. Ще так недавно цією ж дорогою 
ішов він до міста разом із своїм Гікором. На цьому ось 
місці він сказав:

— Тату, ноги болять...
А ось і те дерево, під яким вони тоді відпочивали. А ось 

тут він сказав:
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— Тату, я пити хочу...
Ось та й криничка, де вони пили воду...
Все, все тут, як і було, тільки його більше нема...
На другий день, коли Амбо переходив перевал у горах, 

вдалині замайоріло їхнє село.
На краю села стояли,чекаючи на них, мати, Зані, Мікіч, 

Мосі, а маленький Гало, пручаючись на руках у матері, 
кричав:

— Іди з бо, йди, Гікол!..



ОЛЕНЬ

Якось у вересні одного теплого вечора мисливець Осеп, 
з нашого ж таки села, узяв мене на нічне полювання 
в ущелині Єхнута, що вся геть поросла сосняком. Цією 
ущелиною ночами спускаються олені до своїх пасовищ, де 
вони пасуться до світанку, йдуть потім на водопій, а тоді 
вже знову повертаються до своїх скель.

Ми йшли з таким наміром, щоб заночувати у курені 
городника Овакима, а тільки почне розвиднятись, щоб бути 
вже на місці полювання. Було нас троє: мисливець Осеп, 
я та ще один — підручний Осепа, наш-таки селянський 
хлопець.

Ішли ми тими крутими стежками, якими тільки й хо
дять що на полювання. Дорогою говорили про дичину.

— Дичина — то як кому де пощастить,— міркував уго
лос Осеп.— Ось вона тобі, дичина, з’явиться зненацька 
і тут же враз наче її вітром змете. Незвичній людині не 
так-то й легко бува помітити її: розгубиться, заметушить
ся, ну от і прогавить. А то, бач, треба так: як тільки ото 
помітив, так і стріляй, бо, коли почнеш націлятись та на
водить оком, тільки її й бачив.

— А як же ви полюєте, дядьку Осепе?
— Справжній мисливець, той не стане ходити слідом 

за дичиною, ні, він десь сховається у засідці,— повчав нас 
Осеп.— Він знає, коли і де саме приспіє час для полюван
ня, ну, ось туди він і йде, там він і буде чатувати. А як
що ж і почне він ото її шукати, то вже так тихенько, щоб 
і дичина не почула, а то вона має таке чуття, що хай хоч 
трохи десь запахне людським духом, як уся твоя справа, 
кажи, пропала: де б не була та дичина,— щезне, та й годі.

Так розмовляючи, надвечір дійшли ми до куреня го
родника Овакима. Старий назбирав дровець, розклав ба
гаття й сидів собі коло вогню.

— Добрий вечір, дядьку Овакиме!
— Доброго здоров’я вамі — одказує.— Просимо, про-
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симо! Ей, хлопці, які ж бо ви бажані гості! А я ж оце 
думав собі: от якби та хоча б який-небудь співбесідник 
нагодився, а воно, бач... Сам бог послав, мабуть...— радо 
заговорив дядечко Оваким.

— Ви спочатку розкажіть нам про полювання, дядьку 
Овакиме. Чи водяться тут олені, розкажіть нам? — нетерп
ляче поспитав мисливець Осеп.

— Єсть, синку, Осепе-джан! Є тут один на прикметі. 
Щоночі прийде ото, всю тобі квасолю витолочить та й зни
кає, проклятий. А у мене ні рушниці, ні доброго собаки... 
Та ще ж олень який,— ой ви, хлопці мої! — справжні
сінька тобі гора: роги такі — немовби той дуб розложистий.

— Один олень, то не діло, а чи не чули, бува, про оле
няче стадо?

— Гей, синку, а хоч би й так, то що ти зробиш? Учора 
вночі там такий у верхніх кущах рев зчинили, що аж 
земля двигтіла.

— Та ну! Оце діло! — радо скрикнув Осеп.
Дядечко Оваким підстелив сінця й запросив нас сідати,

а сам знов умостийся біля вогню на своєму місці.
— А знаєте, хлопці, якщо ось так подумать кріпко, то 

виходить, що нема в світі гіршої тварини за людину...
— Чого ж це так, дядьку Овакиме?
— Як то чого? Отого самого... От ви, наприклад, узяли 

собі рушниці та й пішли гасати за тими оленями, а ми 
радіємо: мовляв, заполюють хлопці оленя, то й на нашу 
долю м’ясця того перепаде. А воно ж, олень той, така ж 
тобі жива істота, як і кожний із нас. Ось він тут опівпочі, 
почули б ви, як казиться від пристрасті,— реве, місця собі 
не знаходить, кличе її, самку. Виходить, що самка — його 
кохання, мета його життя.

— Хай би він тільки писнув мені, я б йому показав 
мету його життя! — посміхнувся Осеп.

— О ні, не кажи. Це великий, дуже великий гріх,— 
замислено похитуючи головою, промовив городник Ова
ким.— Ну, та раз уже зайшла мова про оленів, розкажу 
я вам, хлопці, про один випадок.

— Розкажіть, розкажіть, дядьку Овакиме!
— Довелося мені влітку якось бути в горах. Аж ось 

приходять із дому й кажуть: онук мій захворів, мене хоче 
бачити. Що ж, треба було йти. Встав я, спустився з гір, 
іду. Йду, а далі звернув із шляху вбік, думаю: може, гля
ди, й на дичину десь набреду, ходячи ось так, ще й попо
люю... Ходив я, ходив, аж чую — шелестить щось у хащі,
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та ще й як — аж чагарник вигинається. Що за біс, поду
мав,— якби птиця, так на птицю ж воно не похоже, а якщо 
звірина, так чого ж її не видно? Жбурнув я у ті кущі ка
менюкою, аж бачу — висунулось двоє ушей, висунулось, 
та враз же й сховалось й пошурхало чагарником, дорогу 
прокладаючи, щоб утекти. Я за рушницю, націлився якраз 
у те місце, де кущ ворухнувся, й тільки-но встиг вистре
лити, як із кущів вискочило оленятко, сіпнулося було бігти 
та й звалилося долі. Братці мої! І як воно заголосило, як 
заквилило, ну, чисто тобі дитя мале копає... Траплялось 
мені чути від бувалих мисливців про такі саме пригоди, 
і я зразу ж зметикував: не інакше, як то мати цього оленя
ти так тікала звідси, мене почувши, ну, а тепер де б не 
була вона, а сюди повернеться. Причаївсь я за деревом, 
стою, вижидаю. Чи довго я ждав, чи мало, аж бачу: біжить 
вона, та ще й як біжить! Довелося мені, братці, побачити 
таке, чого я вам ніколи не бажаю бачити... одне слово, 
мчить вона, як та мати, що почула постріл по своєму дитя
ті. Підскочила й бачить: лежить її рідне дитя під деревом 
без дихання, заюшене кров’ю. Простягла вона шию вперед 
і так жалібно почала стогнати!.. А як стала вопа рану йому 
зализувати, не стерпів я, скинув на плечі рушницю й мер
щій звідти, хай бог боронить. Повернувся я додому. Повер
нувсь і бачу: кепсько моєму онукові, змагається із смер
тю, стогне... Ех, братці! Кажу я вам, як перед богом: стогне 
він, ну чисто ж як оте оленятко стогнало. І тільки я за
плющу очі, так мені й здається, що все ще я біля того ку
ща стою. Помер мій хлопчик. Тепер мати його кинулась 
до нього й заголосила... Господи, сказав я собі, ну, яка ж 
різниця між людиною і там тією гірською оленицею? Нія
кісінької... Всяке серце — серце, всякий біль — біль...

Під свіжим враженням сумної пригоди, про яку щойно 
розповів нам дядечко Оваким, ми якийсь час мовчали.

— Дядьку Овакиме, а чи то правду кажуть, що у оле
ниці є ніби своя заступниця? — урвав мовчанку підручний 
Осепа Газар.

— Аякже, є. Могутню вона заступницю собі має.
— Невже це правда?
— Правда. Як відомо, Пірум був дуже знатний мисли

вець і куля його ні разу ще промаху не давала. Та от якось 
поранив він оленицю. Олениця тікати, а він за нею. Так 
гнався він за тією оленицею аж до Могутнього дуба. А під 
дубом, бачить він, олениця спинилась і стала навколішки. 
А як тільки та стала, Пірум звів було вже рушницю, аж
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в оцю саме тривожну хвилину бачить: відчиняються в тому 
дубі двері, й звідти виходить красуня. Виходить та красу
ня й починає дорікати мисливцеві: «Навіщо ти,— гово
рить,— безсовісний чоловіче, цю невинну переслідуєш? Що 
вона тобі такого заподіяла? Жадний! Ненажерливий! Хай 
тобі,— каже,— довіку ситим не бути, раз тобі ще мало 
того, що є в світі: рушниця твоя хай сповниться кров’ю; 
куля твоя хай обернеться на тісто, а рука, що тримала 
рушницю, хай тобі одсохне...»

Та розумний чоловік був отой Пірум-мисливець: враз 
зметикував, що красуня та — ото ж і є захисниця олениці, 
кинув враз він свою рушницю на гілку дерева, а гілка та, 
як тільки скінчила красуня проклинати, ту ж мить 
і всохла.

— Через те ж, виходить, і говориться, що полюван
ня — справа проклята?

— Ой проклята! Як полювання, так іще ж і те рибаль
ство. Як одне, так і друге прокляте. З давніх-давен таке 
вже є закляття, що животи у мисливців та в рибалок ні
коли насититись не можуть. Кярам теж прокляв мисливця. 
Коли він, палаючи від кохання, шукав свою Аслі, йому 
зустрілась поранена олениця. Бачить він, як важко му
читься тварина, ось-ось урветься в неї дихання, а поруч 
стоїть на смерть перелякане її оленятко. І тут Кярам 
узяв свій саз та почав співати пісні своєї.

Ми всі попрохали дядечка Овакима заспівати нам саме 
тієї пісні, і старий городник голосом своїм старечим заспі
вав її нам.

Гей, послухайте, люди: було те весною,
В наших горах жалібно плакав олень.
Оленя коло нього журилось журбою...
В наших горах жалібно плакав олень.

Олень з кулею в серці вже з світом прощався.
Лихі люди вчинили — кінець ось підкрався,
Кров із серця біжить, світ туманом заслався...
В наших горах жалібно плакав олень.

В дичину не стріляйте; тваринам це ж горе!
Хто до м’яса привик,— хай себе переборе.
Бачив, бачив Кярам — у крові (ціле ж море!)
В наших горах жалібно плакав олень.
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* * *

Всі ми скоро полягали спати, але мені не спалось. Не
звичній людині в таких місцях пе спиться: то їй вчувають
ся тисячі голосів, то ввижається сила всіляких химер. Ві
тер нічний пробіжить поміж листям кукурудзи, а мені 
здається, що то олениця, про яку щойно розповідав дядеч-
чо Оваким, пробирається до його квасолі. В нічній темряві 
вдалині рухалися чорні якісь привиди...

Не спалося мені.
Я вийшов з куреня. Стояла ясна осіння ніч. Сухий хо

лодок проймав -мене. Ущелини глухо шуміли. Вони, мов 
той дядечко Оваким, спросоння хропіли — глибоко, спо
кійно.

Аж ось блиснула вже й ранішня зоря. Пора було ви
рушати.

Я розбудив товаришів. Вони швиденько взули свої 
постоли, і ми попрямували до зарослої сосняком ущелини 
Єхнута.

* * *

Ще до світанку були ми вже у засідці у тій сосновій 
ущелині. Із укриття мого я зорив за переліском, що був 
просто передо мною. За ним чорнів густий непрогляд
ний ліс.

Згодом поволі нічні тіні починали сіріти. Суворі скелі 
напівсонно визирали з передранкової імли. Небо блідло 
й ставало яснішим. Показалося й сузір’я Оленя — раніш
ня зоря. Подув вітрець. Заворушили своїми голівками кві
ти, затріпотіла трава, листя зашурчало. Ліс просинався. 
З ближчого куща цвірінькнула якась пташина, до неї від
гукнулась друга, а за нею третя...

Не пам’ятаючи себе, я вийшов з мого укриття й, зача
рований, роздивлявся навколо, споглядав природу в той її 
священний час, коли народжуються перші сонячні промені.

Враз почувся звук... Недалечко хруснула суха гілка. 
Дивлюсь у той бік я. У лісі ще поки темно. Важко було 
розглядіти, що там саме діялось, проте виразно чути було 
сторожкі кроки: хтось, хрускаючи сушняком, наближався 
до мене: «Хишт, хишт, хишт, хишт...» Нічого я не бачу, 
а той «хишт» все ближче й ближче...

І ось — вийшов він...
Мені вперше довелось оце бачити оленя — вільного на 

вільному лоні природи. Вийшов він, овіяний спокійною
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гордістю, величний і чарівний, як царствений владар над 
усіма оцими красотами природи! Наполовину стояв ще він 
у темній хащі, торкаючись чорними ніздрями самої землі, 
а далі звів голову і, вигнувши з дикою грацією свою довгу 
шию, глянув у мій бік. Це був найпрекрасніший погляд, 
який будь-коли доводилось мені бачити у своєму житті!

Збентежений, я засоромився й хотів було сховати руш
ницю... Та не встиг ще я й поворухнутись, як олень враз 
повернув свою лебедину шию і в той же мент із засідки 
спалахнув постріл, який пронизав ліс гуркотливим відго
моном. Далі затріщало лісом: то тікав олень.

— Ой лиха б тебе година! — крикнув з серцем на мене 
Осеп і вибіг на горбок, щоб глянути, де той олень.

Настав ранок. Було вже так видно, що на зеленій траві 
не важко було помітити сліди свіжої крові. Оленя, значить, 
поранено, і ми всі кинулися на розшуки по тому криваво
му сліду.

— Раз олень втратив стільки крові, то куди б він не 
забіг, він — наш! — задоволено промовив мисливець Осеп.

* * *
Надвечір знайшли ми його в глибині лісу. Лежачи, він 

повернув до нас свою довгу шию, і я помітив, як йому 
тяжко було тримати голову, якою він весь час похитував, 
дивлячись на нас мутними, байдужими очима. І враз, не
наче щось згадавши, він сіпнувсь було, щоб звестись, й на 
якусь мить став навіть на коліна, але тут же і впав, знемо- 
жений, в калюжу власної крові, важко, безсило здих- 
нувши...

Підбіг мисливець... Я хотів було сказати щось, та по
соромився... А Осеп схопив оленя за голову, нагнув його 
красиву шию... Мені знову хотілося втрутитися, та й знову 
не насміливсь...

Блиснув кинджал...
Я одвернувся, ніби мою увагу прикували гори. Ззаду 

почувся глухий стогін... Не знаю, чому саме став я думати 
про життя й смерть.

І таким бридким, таким огидним стало передо мною 
життя!



вовк

І

Якось пізно восени, коли я проходив через лорійські 
гори, вечір застав мене в одному гірському селі, де я по
трапив у гості до дядюшки Андріаса, старого, бувалого 
пастуха.

У горах так уже заведено: якщо до когось, бува, завітає 
гість, його неодмінно провідають усім селом; посходяться 
ото, щоб дізнатись та розпитати, де що нового діється на 
світі, та й поділитися власними своїми враженнями. Отож 
і на цей раз селяни почали сходитися в хату до дядюшки 
Андріаса.

Господар затопив камін, і ми, як кому було зручніше, 
порозсідалися на широких і вигідних тахтах, та й розпоча
ли було бесіду. Раптом чуємо, як на селі стривожено за
валували собаки.

— Вовк...— в один голос озвалися селяни.
— Із чого ви це догадуєтесь?
— Бо гавкання на вовка, ага.
— Що значить — гавкання на вовка? Хіба собаки не 

завжди однаково гавкають?
— Ні, ага. На вовка вони гавкають інакше, не так, як, 

скажімо, на людину. Та й на людей вони гавкають по-різ
ному: по одному на злодія, а на перехожу людину — якось 
інакше. Знову ж таки, на гурт людей зовсім не так, як на 
одиноку людину.

Під час цієї розмови гримнув постріл, собаки завалува
ли іще дужче, зчинився гамір, шум.

— Рятуйте, гей!.. Поніс, поніс, гей!..
Селяни повискакували надвір.

II

У нічній пітьмі десь за селом чути було глухий шум. 
Я лишився сам. Хатні господарки, що стояли біля своїх 
дверей, ахкали та ойкали, а одна з них, старенька бабуся, 
кляла вовка:
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— І щоб же ти згинув, щоб ти йому згинув!..— голо
сила вона, а далі почала нашіптувати закляття на вовків:

— Алалос,
Галалос,
зв’яжу вовка двома пучками, 
двома пучками, двома пальцями, 
молоком солодким матері божої, 
волосом коня Саркіса святого, 
каменем червоним мучеників.
Шлях вовкові заплутаю, 
зуби вовчі тістом зроблю, 
ноги його — кволими, 
уші — глухими...

Та й знов заголосила: — І щоб же ти згинув, щоб ти йому 
згинув!

— Що там таке, нані? * — спитав я, хоч сам добре 
знав, що тривогу зняли вовки.

— А вовк, синку, вовк! З пасовиська отару в село при
гнали, а він, клятий, услід прийшов.

III

Нарешті безладною юрбою, голосно розмовляючи 
й сміючись, повернулись селяни.

— А що ми казали, ага?
— Ні, справді вовк?
Замість відповіді з юрби випхнули наперед одного чер

вонощокого юнака років сімнадцяти-вісімнадцяти.
— Ану, Симоне, розкажи, як було діло?
— Ну, гнав я отару додому. Наближаємось до села, аж 

бачу: овечки мої щось кидатись почали, а собака один все 
мітить всередину отари пробратись... І в цей же час собаки 
під кущем помітили вовка, ну й погналися за ним. «Дога
няй, гей, доганяй! — кричу.— Держи його, держи!..» Аж 
бачу: частина моїх овець від отари відбилась та — врозтіч. 
Глянув позад себе — вовк! Ухопив, проклятий, овечку 
й тягне її, хвостом підганяє, а овечка поруч нього бі
жить — нога в ногу, ну геть як той вершник на весіллі!.. 
«Гей, гей!» — кинувсь я за ними. Та враз пролунав по
стріл, вовк кинув овечку і навтікача.

— То він, будь ти неладний, в отарі ховався,— заува
жив дядюшка Андріас.— Такий у них звичай, ага! — про

* Н а н і  — бабуся, мати.
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довжував він, звертаючись до мене.— Виходить ото вовк 
з вовчихою на полювання. Одно з них ховається недалеко 
від отари, а якщо пощастить, то й у самій отарі; другий 
крутиться на виду навмисне коло собак і пастухів та й ма
нить, щоб ті за ним погналися. А перший вовк, що схо
вався в отарі, скориставшись з метушні, хапає вівцю і тікає 
з нею. Частенько ще й так буває, що цей же вовк повер
тається потім виручати свого товариша. Бувалий пастух 
за тим вовком, що тікає, не побіжить, бо добре зна, що 
біда чигає на нього ззаду.

— Ну і цей молодець! — похвалив я молодого пасту
ха.— Зумів овечку цілою вирвати з вовчої пащеки.

— О ні, ага. Цілої овечки з вовчих зубів не вирвеш,— 
відповів молодий пастух.— Якщо вовк, бува, побачить, що 
здобичі йому не вберегти, так він одним ривком відгризає 
в неї курдюк, а потім тікає.

— Що правда, то правда,— ствердив дядюшка Андрі- 
ас.— Раз уже вовк добрався до вівці, а втекти з нею не 
може, то кидається до курдюка й одним махом одрива його.

— А як, бува, до скотини підкрадається, так неодмінно 
хапає за горлянку,— додав хтось з пастухів.

— З скотиною не так просто йому вправитись,— відпо
вів дядюшка Андріас.— Досить, бува, заревти якійсь тва
рині, як уже всі інші знають, в чому справа: коли нападає 
вовк, скотина кричить по-особливому. Все стадо зразу ж 
скупчується, стає кружка, бік до боку, головами всереди
ну, хвостами назовні...

— Скотина скоріш лякається, дядьку Андріасе, й тому 
легше стає здобиччю вовкові. Але ось те, що роблять з вов
ком коні, жодна інша тварина неспроможна зробити. Ко
няка, як тільки зачує запах вовчий, наструнчить вуха й по
чинає іржати, фиркати, і тоді весь табун збігається до 
одного місця. Кобили утворюють коло, куди заганяють 
лошат, оточують їх і стоять так головами всередину, задом 
назовні, копита — напоготові для зустрічі ворога. Не дай 
бог вовкові наблизитись тоді до них.

Та для вовка найнебезпечнішим є жеребець. Жеребець 
не стає в коло з кобилами, а, розпустивши гриву, -скажено 
ірже й кружляє навколо табуна, кидається на вовків 
і першого, на кого натрапить, топче, б’є передніми ногами 
або збива з місця хвацьким ударом задніх копит.

А якщо кобила сама, вона не рушить з місця, стоїть, 
грудьми прикриваючи своє лошатко. На самотпю коняку 
вовк кидається то з одпого, то з другого боку, а потім рап
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тово несподіваним ривком хвата її за горлянку або ж роз
порює їй живіт. Іноді хватає за храпи й припиняє дихан
ня. Буває й так, що вовк часом з’являється біля коняки 
і, вдаючи, ніби він її боїться, тікає. Коняка, задерши голо
ву, кидається переслідувати його, аж тут вовк раптом по- 
верта назад і нападає на свою жертву.

— Так же він і з ослом робить,— зауважив дядюшка 
Андріас.— Вовк з. ослом пограється-пограється, а далі, при
щуливши уші, неначе тікає. Осел кинеться за ним, пере
слідує. І ось так вовк мало-помало заводить осла до без
печного для себе місця, а там і поїдає... Недаром кажуть: 
«Могила ослипа — вовчий живіт».

— За вовком і вівці кидаються,— зауважив хтось із 
присутніх.

— їх то якраз — вівцю й осла — вовк найбільше й по
любляє...

— А найменше чіпає він свиню чи буйвола.
— І козла.
— З козлом у них виходить смішно. Буває так, що 

тільки вовк задумає вловить козла, цей починає так кри
чати, що вовк з переляку кида його й тікає геть.

— Невже вовк не боїться так сміливо наближатися до 
села? — запитав я.

— Вовк, коли ситий, дуже боягузлива тварина, ага,— 
відповів мені дядюшка Андріас.— Але зараз оце наступає 
важка пора для вовка. Зима наближається, полювання 
в лісі стає щодалі важчим, стада спускаються з гір додому; 
ліквідуються джерела, які годують вовка; їсти йому нічого. 
А коли голод стає нестерпним, то вовк пе побоїться і в ха
ту заглянуть. Примусить голод, то й собаку з порога по
тягне; на мишей полює; й гнилички їсть... та що й казать, 
своє власне малятко пожирає... З голоду-то вони зимою 
і в зграї купчаться, щоб сильнішими стати, щоб на здобич 
разом усім накидатися...

— У наших горах та лісах вовки зимою дещо можуть 
іще знаходити: то зайця, то іншу якусь дрібнішу дичину; 
нарешті, на оленів та на козуль кидаються, зганяють їх 
па лід до річки на слизьке, вони падають, а вовки тут же 
з ними й розправляються. На рівнинах, де вовкові поживи 
немає, він з голоду стає сміливішим і небезпечним. Часто 
на них і сказ нападає. На рівнинах не бояться вони й на 
людей кидатися.

— Отут уже, братці, дайте мені слова сказати,— устряв 
у розмову Аво Шорагялці та й почав розповідати.
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— У нас на рівнинах вовк куди небезпечніший, аніж 
у горах. У нас взимку вовки ночами й по селу гуляють. 
Собак ховаємо, щоб не потягли часом та не з’їли. Взимку 
у нас дуже небезпечно ходити поодинці, особливо як стем
ніє. От я вам і розповім про один випадок, що трапився зі 
мною. Був у нас віл, звали його Дзиран. Якось узимку він 
був десь запропастився. Брат ото мене й посилає на роз
шуки, а було мені тоді щось років шістнадцять чи сімна
дцять. Пішов я, обійшов навкруги села, а вола — нема. 
А за селом недалеко стояли у нас хліви. Думаю: напевно, 
забрів наш віл туди за звичкою. Пішов я в тії хліви, загля
нув у один, у другий, справді, бачу — віл у хліві. Вивів 
я його. Почало темніти. А на серці неспокійно: завидна, 
бачу, ми не дійдемо додому. Завагався я: чи йти, чи ні?

Що ж робити?.. Скрізь навколо — сніг та поле, ані хати 
тобі, ані людей. А при мені — ніж та хворостина. Та нічо
го ж тут не вдієш. Згадав я бога та й погнав собі вола. 
Пройшли трохи, аж чую: гірський вечірній вітер доносить 
до мене якийсь такий жалібний звук. Зупинився, прислу
хаюсь...

Чую — виє вовк: «У-у-у...» Незабаром уже завила вся 
зграя, і жахом наповнилось усе тоді навкруги. Коли ось 
бачу: праворуч мене в темряві засвітилися попарно якісь 
вогники, та багато ж їх, і всі вони рухаються... Я відразу 
зрозумів, що ці вогники — це вовчі очі, ціла тут голодна 
зграя... Завернув вола я — та й назад до хліва. Підганяю 
його, сам біжу що є сили... Обернувся, а вовки — ось-ось- 
ось. Кинув я вола, ну а сам мерщій у хлів, по стовпу ви
дерся наверх, бо під самим дахом можна ж заховатись.

— Знаємо, на перекладках...
— На перекладках... Виліз я й не успів ще як слід вмо

ститися, як чую — реве мій віл. Дивне діло, і як вони, 
вовки, за одну-дві якісь хвилини пройшли таке віддалення 
й наздогнали вола...

— Хе. За вовком ти не поспієш,— зауважив дядюшка 
Андріас.— Стоїмо ото, будь ти неладний, де-небудь па 
верху гори, а за хвилину дивишся — він уже поруч тебе 
вискакує... Недаром кажуть: вовк Азраїл *.

— Отож я й кажу...— продовжував далі Аво Шорагял- 
ці,— недовго й ревів мій віл: почав було та й затих, тільки 
хрипи почалися, та й тих скоро не чуть стало. Чую тільки, 
як вовки зубами клацають.

* А з р а ї л  — ангел смерті.
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«Ох, Дзиран-джан»,— зітхнув я. Та хіба мені тоді було 
до Дзирана? Я свою голову оплакував. Думаю: ні, це ще 
добре, вони волом до ранку тішитися будуть, або, наситив
шись, підуть собі, або вони мене не знайдуть... Та вияви
лось, що то була ціла вовча зграя, голів, може, на п’ятдесят 
або й сто. Бачу: темний мій хлів вогниками наповнюється... 
Знайшли...

Натиснулось їх повний хлів і так жалісно дивляться 
на мене, вискаливши пащі. А я весь у грудочку зщулився, 
прилип до бантини й не поворухнусь... Подивились вовки 
на мене, подивились та пішли собі усі з хліва.

Ну, думаю, дякувати богові, врятувався. Та не встиг 
я це подумати, як чую: вовки вже дах розгрібають 
і якраз же наді мною, кігтями так і гребуть... вже чую, як 
пазурами по дереву дряпають...

Мене обдало холодним потом... І я мерщій міняю місце, 
на другу деревину перелажу.

Прогребли вовки дірку, дивляться, а мене немає. Знову 
до хліва кинулися, побачили, що я на другій бантині, пі
шли собі. Чую: почали вже на другому місці гребти. І зно
ву я змінив місце. І ось так слідом за мною крок за кроком 
розгрібали вони дах, аж поки не дійшов я до останньої 
бантини. Далі вже нікуди. Прийшли, подивились і, як ска
жені, кинулися знову розгрібати, та ще й як почали роз
грібати.

При мені був гострий ніж. Дістав я його, розчинив та 
й тримаю напоготові, а сам молюся: «Врятуй мене, боже, 
з цієї біди...» А вовки гребуть над самісіньким моїм вухом. 
Вже, чую, по деревині дряпають. Аж ось один просунув 
було через дірку лапу, щоб зрушити деревину. Схопив я ту 
лапу та ножем щосили... Завив мій вовк, забрав лапу й ки
нувся, скавучачи, назад, але тут же на даху почалася гриз
ня, і я зрозумів, що то вовки,— така вже в них вдача — 
рвуть на шмаття й поїдають свого пораненого товариша. 
Ну, думаю, з’їдять його та й знову до мене повернуться. 
Знову я ніж напоготові тримаю, вичікую, прислухаюсь. 
Аж чую десь серед ночі, як уві сні, далекий тоненький 
голос:

— Аво, ге-е-е-ей...
Мене кличуть... Господи, невже мене розшукують? 

Невже це брат... Невже свої?
І я кричу що є сили:
— Гей, Аніку, гей... Тут я... в хліві... вовки мене їдять... 

Рятуйте, ге-ей!..
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І знову вони мене гукають, та голосу мого, видно, не 
чути їм, хоч я й кричу з усієї сили.

Пролунали десь постріли, чути, як виють вовки, кри
чать люди... Чіткіше став я розрізняти голос брата та го
лоси сільських наших хлопців.

— Аво, гей...
— Тут я, тут, живий.
Всі збіглися до хліва.
— Слава тобі, боже, слава ж тобі, боже...— здивовано 

на радощах кричали вони.
Я зліз вниз й кинувся обнімати брата й заридав.
— Ну, чого ж ти плачеш? Піди богові подякуй, що 

сьогодні вдруге народився,— почулися голоси з усіх боків. 
І мене вивели надвір.

Там лежали обгризені кістки нашого Дзирана.
Було іще темно.
Вдалині чулося вовче виття.

IV

Після того як закінчив свою розповідь Аво Шорагялці, 
бесіда пішла про вовчі зграї.

Тривалі зими й труднощі з харчуванням — то і є основ
на причина, яка примушує вовків купчитися в зграї, по
яснили селяни. Виють, одне одного кличе, збираються, 
скупчуються, щоб бути більш сильними як при нападах, 
так і при захисті. Кожний зокрема легко може бути подо
ланий і знищений; не те з групою. Кожний самотою й роз
добути не може того, що під силу роздобути групі. Отож 
і збираються вони в такі групи по п’ятдесят, по сто, а то 
й більше. Страшна то справа — вовча зграя, особливо зи
мою, в найголоднішу пору, коли з голоду вони навіть ка
зяться. В такий час, кажуть, вовки самі одне одного боять
ся. Коли зграя зупиняється де-небудь відпочити, вона 
лягає кружка так, щоб бачити одне одного в обличчя: не
має довір’я між ними, бояться, щоб хто кого не з’їв. Багато 
хто розказує, що вони тому саме так роблять, щоб завжди 
мати другого на оці, щоб в належний час подать сигнал, 
і всі вони дивляться на свого ватажка.

Для вовка ні темрява, ні труднощі дороги, ані відда
лення жодного значення не мають. Вовк такий швидкий, 
що за одну ніч може пройти стільки, скільки конем і за 
чотири дні не зробиш.

А ось про те, які вовки гострозорі, ходить поміж людей 
така байка. Одного разу, кажуть, засперечався орел з вов

82



ком, хто з них дальше бачить. Вовк і каже, як він одного 
похмурого дня видерся на вершечок гори й крізь туман 
побачив далеко в полі, в западині, як пасся чорненький 
баранчик. А орел сказав, як він піднісся аж до неба й гля
нув униз і крізь комин, що димів на хаті, побачив на вогні 
мідний посуд, а на пьому покришку, а крізь щілину в тій 
покришці молоко побачив, а на молоці білепьку ниточку.

Ось яка швидка й гострозора тварина вовк, та до того 
ще й хитрюща. Доки вовк не буде певний, що напад забез
печено, він не нападає. Інша річ, коли вовк з голоду втра
чає розум, тоді він куди завгодно кидається, а так взагалі 
вовки хитрі, обережні.

Один селянин розповідав, як він поставив на вовка 
пастку. Поставив, а вранці встав та й пішов провідать, аж 
бачить: попався вовк. Та попався він одною ногою, яку 
зламав, і сам здох. Витяг селянин того вовка з пастки 
й кипув убік. І поки він, похнюпившись, ладнав пастку, 
вовк підвівся та навтіки. Ай-ай-ай! Та куди там. Пішов до 
лісу. Виявляється, він, проклятий, прикинувся здохлим.

Зимою при переходах зграя ходить завжди ланцюжком 
одне за одним, та найсильнішпй, досвідчений — попереду. 
Це має подвійну для них зручність. Раз те, що передні 
торують дорогу для тих, хто йде ззаду, а по-друге, ніхто 
пе вгадає, скільки є їх в зграї. Ось де причина тому, що 
жодний мисливець не скаже, скільки в зграї було вовків, 
які пройшли цією дорогою.

Не дай бог, якщо такій зграї потрапить на очі яка тва
рина. Чи буде то яка звірина, чи хатня тварина, її відразу 
оточують, і тут уже порятунку їй пемає.

Зграя вовків небезпечна й для людини. Якщо не гурт, 
то одного чи там навіть і двох чоловік зграя не лякається, 
нехай навіть матимуть вони й рушниці. Хоч з рушницями 
буває й небезпечніше, бо як тільки стрельнеш, то відразу ж 
і нападуть.

Спитаєте, а чого ж вовк боїтеся? Про це селяни розпо
віли кілька пригод.

V

— Більш за все бояться вовки вогню,— першим почав 
розповідати господар, дядюшка Андріас.— В наших краях, 
як вам відомо, вовків багато. У нас тут є таке місце — 
справжнє вовче лігво. Ліс наш називають Моткора, і в цьо
му лісі єсть падь, а в цій паді стільки вовків, що її так 
і прозвали — Вовча падина.
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Якось увечері на початку зими повертався я додому 
з гірського пасовиська. І, як на те, зі мною був ще й мій 
синок Степан, хлопчик років десяти. Тільки-но порівнялися 
ми з отією Вовчою падиною, як чую собачий гавкіт. На
певно, думаю, пастухи отару сюди пригнали і овчарка їхня 
гавкає. Подаю голос: «Гей, чабане, гей!» І як тільки 
я крикнув, собаче гавкання урвалось. І бачу я: з лісу, ви
щиривши пащеки, біжать вовки! Та ще як біжать!.. У мене 
потемніло в очах. Подумайте, то гавкав вовк! Адже вовки 
виють, а то від собак навчились, будь ви неладні, гавкати 
і дуже часто гавкають.

В руках у мене рушниця, та я добре вовчу вдачу знаю, 
стрілять не треба, а вистрелиш у зграю, вона ще більш 
скаженіє.

«Що це, ані?» — питає мене синок. «Не бійся,— ка- 
жу,— будь молодцем. Йди-но краще допоможи назбирати 
сушнику та хмизу».

Згребли ми швиденько докупи сушник і хмиз, і я під
палив. Огонь швидко розгорівся. В лісі Моткора повно 
дров. І от, раніш аніж підоспіли вовки, полум’я знялося 
аж до верховіття.

Вовки прийшли — ой, скільки їх було! — оточили нас 
з усіх боків, а близько не підходять, тільки гарчать та зу
бами клацають. А в лісовій темряві очі у них, як той фос
фор, так і світять, попарно спалахують. Глянеш — і мороз 
тебе по спині дере. Хлопець припав до мене й плаче. «Не 
бійся, Степане-джан, не бійся, я з тобою... Не плач, бо як 
будеш плакать, то вовки нас поїдять». Хлопець замовк, 
але тримає мене за полу і весь тремтить. «Боже милосерд
ний,— молюсь я,— врятуй ти нас од цієї біди!..»

Що робити? Вся надія на вогонь. А дров стає все мен
ше й менше. Піти б назбирати, так хлопець так міцно 
ухопився за мене, що й кроку ступить не дає мені.

Та поруч стояло засохле дерево. Підгріб я до нього своє 
багаття, підкинув сухих гілок, й спалахнули вони так, що 
червоною загравою осяяло всю ущелину. З протилежної 
гори огонь помітили пастухи. «Що це воно, братці, за огонь 
такий пізньої пори в ущелині? Чого доброго, ще ліс за
йметься».

Й почали гукати. Прислухаюсь, аж то голос нашого 
Шамира. Ой, як же я зрадів йому!

Кличу: «Шамире, ге-ей!.. Вовча зграя!.. Оточили... Хло
пець зі мною. Допоможи, ге-ей!..»

Зараз же після цього кілька пастухів відгукнулись. По
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чули, значить. «Не бійся, ідемо, не бійся, ге-ей!..» І мені 
ясно чути, як вони підганяють один одного та як собак 
кличуть: «Тоблан, гей! Хайтар, гей! Чамбар, гей! Чалай, 
гей!..»

Зчинився гавкіт собачий на всю ущелину. Тут мій хлоп
чик знову почав тремтіти й плакати. «Не бійся, Степанчи- 
ку-джан, не бійся. Вони зараз прийдуть...»

А був, братці, у нашого Шамира собака-вовкодав Тоб
лан. І враз я почув голос цього собаки і голоси пастухів. 
Далі почалося валування й інших собак. Весь ліс дрижав 
од тих звуків. І враз мій Степан кричить: «Апі, вовки 
тікають!..»

І радість змішалася зі страхом, і став я й собі кричать 
та кидати услід вовкам, що під руку потрапляло,— сучки, 
каміння, груддя.

А їх, вовків, і слід захолов. Щезли в лісовій пітьмі, як 
і не було.

Надійшли й хлопці. «Ай, чоловіче, що це в тебе за 
справа така?» — «Та справа, як бачите! Хай ваші домівки 
цілими будуть. Ось так воно було й так...»

Встали ми й пішли звідти разом з пастухами до них, 
а вранці з ними й додому повернулись.

Ось така-то притичина трапилась на мою голову, та 
огонь врятував,— закінчив розповідь дядюшка Андріас.

VI

— А тепер твоя черга, уста Саркіс,— почулося з усіх 
боків,— розкажи-но, що там тобі трапилося, як ти йшов із 
Шорагяла?

— А що його розказувать, ви ж знаєте,— відповів 
Саркіс.

— Ми-то знаємо, а ось ага не чув іще.
— Та розказуй, розказуй, уста Саркіс, послухаєм, що 

там таке трапилось тобі на Шорагяльському шляху.
Уста Саркіс був зурначем *. Він сидів, розкинувшись 

на тахті, й посмоктував свій чубук. Випроставшись, він 
почав розповідати.

* З у р н а ч  — музикант, який грає на зурні, інструменті йа 
зразок сопілки з дуже різким звуком. Здебільшого оркестр скла
дається з трьох музикантів. Зурнач дає основну мелодію, д а м- 
к а ш (теж на зурні) вторить йому монотонним дзижчанням, 
а д г о л ч і — б’є в барабан — д г о л.
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— Історія, що трапилась мені на Шорагяльському 
шляху, така, ага-джан. Одного неврожайного року, восени, 
я та дамкаш Акоп, і дголчі Давид взяли свої зурни та дгол 
та й вирішили: ходімо-но в ІПорагял весілля по селах гра
ти, зерно-хліб добувати, щоб було чим тую зиму прози
мувати.

Ну, ви ж самі знаєте, в Шорагялі хліба того вдосталь, 
та й хліб же який хороший, а у нас тут, в горах, обмаль 
його, бо якщо, бува, і вродить, так град його виб’є.

Ходили ми отак із села в село, грали на весіллях та 
й назбирали-таки і пшениці, і ячменю. Залишили ми все 
це у одного знайомого на схованці, а самі додому повер
нули.

Не знаю, чи були ви в Шорагялі? Там є одне село, Хо
рам зветься. От вийшли ми з того села та й попрямували 
до Артика. Йдемо та йдемо, так що й вечір застав нас 
в дорозі. Сніг нам по коліпа, а холод, ну просто як ножем 
тебе ріже. Дороги добре не знали, та повинні б уже були 
добратися до того Артика, а його все немає.

Попереду нас ішов Давид. Раптом він крикнув: «Хлоп
ці, село!» — «Ой чоловіче, де ж воно?» — «А он,— каже,— 
огні видно».

Глянули ми — правду каже: вдалині заблимали вогні. 
Та тільки ж бачу я — огні ті рухаються то сюди, то туди.

«Хлопці!» — кажу. «А що?» — питають. «Вовки, хлоп
ці, а не село. Раз те, що зима і двері в хатах зачинено, 
отже, огнів пе побачиш, а то ще й те,— кажу,— огні ж то 
ті рухаються».— «Так що ж воно таке?» — «Вовки,— ка
жу.— До вовчої зграї на весілля потрапили, ладнайтесь». 
А чув я, що вовк зурни боїться, заграй тільки — не підійде 
близько. «Лагодьте,— кажу,— інструменти». Командую, 
а сам бачу, як ті огники все ближче й ближче світять, бі
гають по снігу й розбігаються, щоб нас оточити. А скільки 
їх, скільки їх — ліку нема!

Акоп і я так пронизливо заграли на зурнах, а Давид 
так гатив у свій дгол, що з перших же звуків вовки відразу 
зупинились, ніби хтось їх прикував на місці, а далі зави
ли, та так завили, що господи боже мій, що то за виття 
було! Стоять і виють під зурну.

— От сміху було! — загомоніли з усіх боків присут
ні,— Що то добре, уста Саркіс, хоч ти не сміявся!

— Ой синку, не до сміху нам тоді було. Серця наші так 
стиснуло, що, вдар ти його ножем, кров би й не капнула.

— А далі, далі що?..
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— Ми рушили, а вовки за нами. Йдемо, дударимо, 
а вони тупцяють навкруги нас, неначе танцюють. Ну, та 
що тут довго вам голову морочити,— йшли ми ось так, 
ішли, як чуємо, нарешті, поперед себе собаче гавкання. 
А далі блиснув і огник ближчого села. Почули ми й голоси 
людей.

А почули, так з радощів іще голосніше заграли на тих 
зурнах та на дголі. І чим ближче підходили ми до села, 
тим більш відставали вовки. Нарешті, коли ми вже були 
в селі, вовки й зовсім відстали, щезли.

Селяни з огнями шумно висипали нам назустріч і зу
пинились від здивування. Бачать: двоє зурначів і один 
дголчі йдуть, грають, а весілля немає...

«Гей ви, музиканти, а де ж весільчани?» — «Весільча
ни,— кажемо,— відстали, назад повернули, в село ваше 
йти не захотіли».— «Хто ж то такі вони були?» — «Вов
ки...» — «Які вовки?» — «Братці,— говоримо,— нам не до 
розмов зараз; померзли ми, помираємо, заберіть нас куди- 
небудь до теплої хати, там розкажем».

Одвели нас у теплу хату, затопили камін, дали попо
їсти; посходи лось усе село ось так, як оце ми з вами; ну, 
почали розповідать. Розповідаємо, а самим смішно, сміє
мося й розказуємо.

А потім ми дізналися, що потрапили не в те село, куди 
йшли, заблудили й прибули в село Парні.

VII

— Ви от про огонь та про зурну говорили, а вовк іще 
одної речі боїться. Знаєте якої? — спитав один з присутніх.

— Вірьовки! — відповіло кілька голосів.
— Вірьовки? — здивувався дехто.
— А то правда,— підтвердив дядюшка Андріас.— Як

що почнеш вірьовкою волочити позад себе, вовк нізащо не 
підійде.

— Ай, синку!.. Вірьовка, говориш... Чи то може твоя 
вірьовка та вовка злякати?

— Та ще й як злякає! За змію, очевидно, її вважає 
абощо...

— Був у нашому селі один парубійко, звали його 
Єго,— почав розповідати Шорагялці.— Сміливий і хороб
рий був парубок. До обличчя кинджал йому ткни — і бро
вою не моргне. Гулящий був, завжди з кинджалом і руш
ницею.
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І от якось взимку, років, мабуть, з п’ять тому, поїхав 
він по справах у сусіднє село та й затримався там на кіль
ка днів. А мав він одну дитину, яку любив дуже. Якось 
увечері довідуємось, що він ладнається в дорогу. Проти 
ночі! Всі ми почали умовляти його не їхати, доводимо, що 
в полі й вовки бродять, і всякої звірини до біса; радимо 
зачекати ранку й по видному вже їхати. Так ні. Хоче ба
читись з дитиною й уперто стоїть на своєму. Поїду, каже, 
цієї ж ночі й поїду; кинджал, мовляв, при мені, кінь підо 
мною, що там може таке приключитись. Упертий був, не 
вговорили. Опівночі сідає він на коня й пускається в до
рогу. І от посеред дороги його оточує зграя вовків, а у ньо
го в руках — вірьовка. Людина він досвідчена, знаюча, 
взяв та й розпустив ту вірьовку й поволік по землі за ко
нем. Стали вовки з обох боків на ту вірьовку дивитись 
і побігли за нею. Так він їхав доволі довго. Та в одному 
місці,— на те вже йшлося,— кінець вірьовки вислизнув 
у нього з рук і вірьовка упала на землю. Пришпорив Єго 
коня. Проїхав він іще трохи, а вовки вже наздоганяють. 
Він вихватив кинджал і полоснув того, що наскакував... 
Ну, ви знаєте вовчий звичай: на пораненого кидається уся 
зграя й пожирає. Облишили їздця вовки й кинулися на 
пораненого. А наш Єго шпорить коня, жене й жене й да
леченько устиг уже проїхати. А вовки, упоравшись з своїм, 
знову пустилися за вершником. Єго знову хапається за 
кинджал, тягне, а витягти не може, застряв. Бачить — вов
ки ось-ось, а кинджал — ні з місця. Він зі злості почав 
зубами піхви гризти, але як він не бився, витягти кинджал 
не міг. Аж потім виявилось, що, ховаючи кинджал в піхви 
після того, як ударив вовка, він не витер леза й кинджал 
примерз.

Ну, та що там довго розтягувать: вовки напали і — коня 
й чоловіка — як і не було.

Почули ми про теє вже на другий день і пішли на поле. 
На закривавленому снігу знайшли кості, чоловічі й кінські, 
тут же валявся й кинджал, пошматована одежа, все це 
було порозкидано.

— Ну, людину то з’їли вовки, а звідки вам відомі ста
ли усі оті подробиці? — спитав хтось із селян.

— А для чого ж тоді людині розум та досвід! — відпо
вів Шорагялці.— Пішли й побачили: по слідах усе вид
но — і звідки чоловік їхав, і де його вовки оточили, звідкі
ля він почав оту вірьовку волочити, й до якого місця при
волік, і де вона у нього з рук вислизнула. Трохи далі сліди
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вже змішались зовсім, тут же валялись кістки та вовча 
шерсть. А ще далі натрапили й на те місце, де їх було 
поїдено. Принесли й кинджала, бачимо — піхви в нього 
зубами людськими погризено, а почали витягати — не йде. 
Довелося майстра прохати. Той розібрав, витяг, а лезо все 
геть у крові й пристало до піхви.

— Шкода людини...— з усіх боків чути було співчуття 
селян.— От до чого воно говориться, що терпіння — то 
життя. І чого б ото йому не зачекать було світанку!

VIII

Після цієї розповіді хтось із присутніх зауважив:
— От бачите, братці, шкідливішого за вовка то й звіра 

нема в світі.
— А так, що й немає,— підтвердив дядюшка Андріас 

і звернувся до мене:
— А ти якої думки, ага?
— Теж такої думки,— відповів я.— Та й у книжках 

воно пишеться, що жодна звірина не завдає стільки шкоди 
людям, як ті вовки. А до яких збитків призводять вони 
держави! Тож в одній лише Росії вовки винищують щоро
ку біля мільйона усякої скотини.

— А чого ж то вони, ті держави, не боліють цим, захо
дів ніяких не вживають? — запитав один селянин.

— Як то — не боліють! Боліють і заходів уживають. 
6 такі держави, що навіть плату встановили за кожного 
забитого вовка. По-справжньому з ними воюють. Отже, 
й такі є держави, де ти вовка удень із свічкою не зна
йдеш...

— Ой! — здивовано вигукнули селяни.— Та невже там 
вовків нема?

— Нема...
— Ото справді диво!.. Залишай скотину на волі та йди 

собі спокійно, куди тобі треба...
— Є й  такі країни,— провадив я далі,— де всі вовки 

на обліку, й вам там скажуть, скільки їх є: чотири чи 
п’ять...

— Та як же це так,— ще більше дивувалися селяни,— 
у нас он людям обліку не знають, а там, дивись, вовків 
порахували.

— От ти говориш, що десь-то там вовків винищують, 
а як же це вони роблять? — запитав один старик, якого 
звали Сааком.
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— По-різному, дядьку Саак. От держава плату встано
вила за вбитого вовка, а мисливці й намагаються щонай
більше їх забити, щоб, значить, грошей більше одержати. 
А то ще с навіть такі товариства, які існують саме заради 
отого ж полювання на вовків. Є й така країна, де за вби
того вовка сам народ платить: от убив хто вовка, кладе 
його на коня чи на осла та й возить по селах, плату збирає. 
І всі, хто скотину держить, охоче йому платять.

— Ні, я не про це, ага-джан. Я про те питаю тебе, як 
то їх... ну, чим саме вбивають?

— А-а, он ти про що, дядьку Саак. Добре, скажу... Зви
чайно, вбивають їх і з рушниці, ловлять їх і пасткою, та 
це ви й самі добре знаєте як. А то ще єсть такі місця, де 
копають глибоку яму, зверху прикривають її сухим гіл
лям, притрушують травою, а ще зверху кладуть шматок 
м’яса, щоб вовк скочив і потрапив до ями. Цим способом 
багато, звичайно, не знищиш. А то ще є й такі місця, де 
збираються цілою громадою та йдуть у ліс й оточують 
якусь там ділянку лісу. Мисливці, з рушницями напогото
ві, оточують ту ділянку з трьох боків, а гурт людей з чет
вертого боку заходить в ліс, стріляє, здіймає галас, шум 
з собаками чи й без собак та й гонить звірину на мислив
ців. Так роблять там, де є ліси, звичайно, але і цей спосіб 
дає небагато. Трапляється, що після такого шуму-гику десь 
вискочить один чи й два зайці, а звірина тіка собі без шко
ди для себе.

— А от у Росії, на рівнині, по засніженому полю інак
ше полюють. Тут за вовком на конях кидаються. По гли
бокому снігу вовк грузне, швидко зморюється й ледве 
біжить. А мисливець наздоганя й просто дрючком його 
забиває. Найбільш винищують вовків отрутою. Здеруть ото 
з дохлої овечки шкуру, м’ясо поріжуть на клапті, пере
сиплють його отрутою й знову потім у ту шкуру зашиють 
та й кидають так десь на полі. Зголоднілі вовки поїдять 
принаду і тут же на місці й подихають.

IX

— Що вовк — звірина й завдає людям багато шкоди, 
то все правда, але всі твої оці розмови викликають в мене 
жалі,— зауважив старий Саак.

— Хіба ж ото вовка можна жаліти, дядьку Саак? — за
говорив хтось з пастухів.
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— А вовк хіба не жива істота? — почав було спереча
тись дядько Саак.

— Що такс вовк? Така ж сама тварина, як і наша со
бака,— підкинув слівце дядюшка Андріас,— точнісінько, 
як свійська собака. Та й собака, кинь ти її в степу без 
догляду, на голоді, здичавіє, як і той вовк. А як того ж 
самого голодного вовка та нагодуй, та доглянь, тримай 
його завжди ситим, то й вовк привчиться й стане тобі свій
ською твариною.

— Та хіба ж може коли таке з вовком статися, дядьку 
Андріасе?

— Станеться. Скільки разів уже ставалось. Піймай от 
вовченя, принеси додому, то й побачиш, станеться чи ні.

— А чого ж то кажуть: скільки вовка не годуй, а він 
у ліс дивиться?

— І це правда, кажуть. Але одне покоління дивити
меться, може, й друге поглядатиме, а там далі поволеньки 
ліс з голови вискочить, і вовк стане свійським, як і собака. 
Та й сам же він породи собачої. І збудований він геть так 
само, як і собака, і щенят водить щороку по четверо-ше- 
стеро, як і собака. А лігво, де щениться й вигодовує своїх 
малят, або в дуплі собі зробить, або в землі десь вигребе, 
чи в лісовій гущавині. А дітей своїх любить, як і всяка 
інша жива тварина. Почувши небезпеку, вовк дуже ніжно 
бере в зуби своє щеня й переносить до іншого, безпечнішо
го місця. Та й воювати він ніколи не стане біля свого при
становища й шкодити не буде там, щоб не викликати пі
дозри до цього місця.

Вовчиха, як і сука, ніжніша, й морда в неї гостріша, 
і хвіст тонший. Буває, що й вовки, як і собаки, скаженіють. 
Скаженого вовка всі бояться й тікають геть, навіть крупні 
тварини. Нарешті, вік вовчий, як і в собак, 12—15 років. 
Довше цього строку рідко хто з них доживає. Одне слово, 
вовк така ж сама тварина, як і собака, тільки що одна під 
опікою, сита, друга — дика, переслідувана, голодна. А го
лод усе зробить, мої любі. Голод і людину страшною зро
бить, чого ж тоді сподіватися від лісного вовка? — закінчив 
свою мову дядюшка Андріас.

— Справедливі твої слова, дядьку Андріасе,— сказав 
я.— Немає в нас такої звички. То тільки в освічених краї
нах часто трапляється, що люди хижих звірин та тварин 
виловлюють, дресирують їх, привчають та роблять з них 
свійських. Один ось так піймав двох вовченят та й приніс 
додому. Дуже скоро вони в нього так привикли, що віль-
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йо собі гуляли з собаками й спали з ними в одному лігві* 
Через деякий час одно з них подохло. Розказують, що вов
ченя, яке лишилось, якийсь час і не їло, і не гуляло ні 
з ким, а нудьгувало з горя й вило. Звичайно, згодом забу
лося й стало воно знов веселим. Виросло й так до своїх 
звикло, що де б хто не сів, як воно вже біля нього і нікого 
не підпуска із сторонніх. Боячись, щоб не заподіяло воно, 
бува, комусь шкоди, спершу взяли на цеп, а через деякий 
час продали його в пересувний звіринець.

«Минуло з того часу рік чи два, добре вже не пам’я
таю,— розповідав той чоловік,— аж зустрів я той звіри
нець у одному місті. Зацікавився, зайшов усередину, щоб 
подивитись, чи живий ще мій вовк. Зайшов та й питаю. 
І що б ви думали? Виявляється, вовк мій лежав у ближчій 
клітці і, як почув мій голос, впізнав, скочив, зрадів, і чого 
він тільки не витворяв, коли б ви знали!.. Все намагався 
до мене наблизитись, хвостом вимахував, кидався по клітці 
то в один бік, то в другий... І мені здалося, що я зустрів 
близьку, рідну істоту. Виходячи, я відчував своєрідне по
чуття болю...»

Так що ви на це скажете? А це ж справжній факт. 
Правильно говорив дядюшка Андріас, що вовк така ж са
ма тварина, як і собака, тільки що дика вона, пересліду
вана, голодна.

Було вже за північ, як ми закінчили нашу бесіду. На
дворі знову почали валувати собаки, вони довго й протяж
но вили.

— Бездомний вовк бродить кругом села. Не заспоко
їться він цієї ночі, аж поки не нашкодить. Будьте на 
сторожі, братці, глядіть, щоб не потрапила скотина наша 
до вовка в зуби,— звернувся дядюшка Андріас до присут
ніх, які, прощаючись на добраніч, один по одному вихо
дили поволі з хати.

Знадвору почулося голосне гукання: — Гей, гей! А сіль
ські собаки підняли ще дужчу гавкотню й почали вити 
групами.

Голодний вовк бродив навколо села.



КОЗЕНЯТКО

У темному лісі жила собі коза. А в неї було гарненьке 
козенятко. Коза щодня цеє козенятко залишала дома, а са
ма йшла на галявину пастись. Пасеться коза, а ввечері 
з повним вим’ям ось і приходить додому, стукає в двері, 
мекекекає та й кличе:

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Бродила я долиною й горбком,
Для тебе запасалась молочком;
Дверцята відчини, щоб я ввійшла,
Тобі смачного молочка дала.

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Тут козенятко зараз же кидається — двері відчиняє. 
Мати дає йому молочка поссати та й ізнов іде пастись.

За всім цим потихеньку підглядає вовк. І ось одного 
вечора, перед самим приходом кози, стукає він у двері 
й товстим голосом своїм вигукує:

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Бродила я долиною й горбком,
Для тебе запасалась молочком;
Дверцята відчини, щоб я ввійшла,
Тобі смачного молочка дала.

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!
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А козенятко чує та й відповідає:
— Це хто ж такий ти будеш — ніяк не впізнаю. Моя 

мати кличе пе гак. У неї приємний і тоненький голосок. 
Твій же голос — суворий та грубий. Дверей не відчиню. 
Іди собі геть... бо я тебе пе хочу!..

І вовк геть собі йде, далеко відбігає.
Ось приходить мати, стукає в двері:

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Бродила я долиною й горбком,
Для тебе запасалась молочком;
Дверцята відчини, щоб я ввійшла,
Тобі смачного молочка дала.

Чорнепьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Козенятко відчиняє двері, ссе у матері молочко та 
й розказує їй:

— Ой мамусю, а що тут було! Недавнечко приходив 
тут якийсь невідомий, у двері постукав та й став до мене 
вигукувати:

Чорненьке козенятко,
Гарнесеньке дитятко!

Наказував: двері відчини! Такий товстий у нього голос! 
Я так ізлякався, так ізлякався!.. Дверей не відчинив, а йо
му отак я одказав: «Не хочу, іди собі геть!..»

— Ай-я-яй, чорнявеньке, моє ти славне! Ой же й гарно 
ти зробив, що не відчинив! — сказала перелякана мати.— 
Та це ж був вовк. Він приходив, щоб тебе з’їсти. На дру
гий раз, гляди ж мені, якщо, бува, прийде, не відчиняй. 
Скажи йому: «Забирайся геть! Бо як прийде моя мати, 
вона своїми гострими рогами всього тебе сколе!»



БРЕХУН

Був собі иа світі цар один. І от звелів він таке оголо
сити по всьому своєму царству:

— Якщо придумає хто таку небилицю, на яку скажу 
я: «Це брехня», тому дам півцарства.

Ось і приходить якийсь собі чабан та й каже:
— Довгих літ цареві! А мій батько мав таку ломаку, 

що він, бувало, нею аж до самого неба доставав. Дістане 
ото та й почне перемішувати зорі.

— А що ж, буває,— відповідає цар.— Ось у мого діда 
так був такий чубук, що він ним просто прикурював від 
сонця.

Почухавши потилицю, ні з чим чабан відходить.
Аж ось приходить якийсь кравець. Та й каже:
— Пробач мені, царю, я дещо спізнився. Заніколилось 

дуже. Учора дощ великий ішов, така гроза зчинилась, що 
блискавками небо розпороло. Так я ото штопати небо 
ходив.

— Ну що ж, добре діло робиш,— каже цар,— та тільки 
щось погано ти заштопав, бо ще й сьогодні вранці покра- 
пував дощик.

І цей також ні з чим собі виходить. Та ось приходить 
бідний селянин, який під пахвою тримає видовбану мірку.

— А тобі, братику, чого вже? — питає цар.
— Та ось прийшов справляти мірку золота, що ти мені 

винен.
— Мірку золота? — дивується цар.— Брехню ти мелеш. 

Ніякого золота тобі я не винен.
— А коли я брешу, давай мені півцарства.
— Ні, ні, правда твоя! — спішить тут поправитись цар.
— Ну, а коли правда, то давай мірку золота.
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НЕПЕРЕМ ОЖ НИЙ П ІВЕН Ь

Було це коли чи не було, а от же був собі один півень
І ось одного разу цей півень, розгрібаючи сміття, ізна- 

ходить червінця.
Тут враз він на покрівлю злітає і свій голос подає:
— Кукуріку! А я гроші найшов!..
Чує цеє цар та й наказує своїм назирам-візирам:
— А пійдіть ви ті гроші одніміте та принесіть мен 

сюди.
Назири-візири йдуть, гроші віднімають і приносять їа 

цареві.
Півень кричить:
— Кукуріку! А цар через мене ось розбагатів!..
Цар своїм назирам-візирам назад червінця віддає тг 

й каже:
— Віднесіть назад, йому віддайте, а то негідник це£ 

іще перед усім світом нас осоромить...
Назири-візири назад несуть того червінця та й віддають 

його півню.
А півень злітає на покрівлю:
— Кукуріку! А цар мене злякався!..
Розлютувався цар і отаке наказує своїм назирам-ві

зирам:
— Та йдіть,— каже,— цього розбишаку піймайте, візь

міть утніть йому голову, зваріте й принесіть,— я з’їм і цим 
його позбудусь.

Назири-візири йдуть, ловлять того півня і вже ОСЬ СЮДЕ 

несуть. Але ж — чи ти ба! — його несуть, а він таки свос 
кричить:

— Кукуріку! А цар мене в гості позвав!..
Принесли його, зарізали і пхають у казан, щоб ото зва

рився, аж чують — голос подає він:
— Кукуріку! А цар мене в гарячу-прегарячу лазнк 

дослав!..



От зварили півня та й приносять, перед царем ізварене 
ставлять, але ж півень кричить:

— А я з царем разом до столу сів, щоб пообідати! Ку
куріку!

Цар якомога швидше бере півня та й ковтає. А той, 
проходячи крізь горло царя, кричить:

— Вузенькими, вузюсінькими вуличками проходжу, 
кукуріку!

Цар як побачив таке, що півень не перестає кричати 
ще й після того, як його вже ж проглитнув він, та й нака
зує своїм назирам-візирам:

— А вихопіть ви шаблі свої та станьте напоготові; 
і тільки хай раз іще той півень кукурікне — то так ви 
й рубайте!

Назири-візири, вихопивши шаблі, стають напоготові; 
один по цей бік, а другий — по той.

А півень, який вже саме до живота царя доходив, тут 
раптом голос подає:

— Скільки я по білому світі мандрував, а такого тем
ного кутка ніде не зустрічав, кукуріку!

— Рубайте! — наказує цар.
Тут як ударили назири-візири, так увесь живіт царя 

розпороли.
А півень виходить на волю, чимдуж біжить, злетівши, 

стає на краєчку покрівлі та й кричить:
— Кукуріку!

4 Павло Тичина, т. 5, книга 2



Акоп Акопян

ЗАВОД

То не сад, то не ліс, то гордо стирчить 
І залізо, й чавун.

Ой там замість трав, там колюча сіть 
Переплутаних струн.
Ні криниць,
Ні пташини —

Тільки біг, тільки гамір коліс
У безумнім концерті машини.

Ой там спека і чад, задихається люд!
Не струмні дзюркочуть — струменем піт. 

Цвіт —
Кров виступає, капає в труд.

А навкруг:
Крики,
Димарі великі 

І дим в формі дуг...
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НА ЧЕРВОНІЙ НА ВЕСНІ

Жить?
Як жить, то тільки навесні, 
коли скресають води й шум, 

могутній шум 
встає від гомону, від дум, 
і зелень ще така... як в сні.
Як жить, то тільки навесні.

На бій?
Боротись — тільки навесні, 
коли громи, і градний струм, 
і блискавок веселий струм. 
Збіжиш на гори, вийдеш в лан — 
стихії плине океан.

На смерть?
Умерти — тільки б навесні, 
коли потоки рвуться з гір.
В долину з гір, на смерть у вир!
І нас геть змиє на путі.—
По нас — лиш бульки золоті...
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Левон Шант

НІЧ

Супокійна ніч, 
Ясноглибний тон.
Свіжість клонить світ 
На солодкий сон.

Як чудово скрізь, 
Лагідно, прозор’ — 
Дивляться униз 
Зорі, зорі, зо —

За прозоррю знов 
Глибіпь без кінця. 
Півмісяць зійшов, 
Усміхається...

Супокійна ніч, 
Ясноглибний тон. 
Свіжість клонить світ 
На солодкий соп.
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Аветік Ісаакян

ЛЮБИЙ КРАЮ МІЙ!

Гей любий краю мій,— ти пречудовий!
Які верхівля гір в височині,
Солодкі води, вітер малиновий,—
Лише сини твої в крові-борні.

За землю за твою умру, мій красний! 
Умерти раз? — Хай тисячу б і раз! —
Тобі лиш одному цей дар прекрасний,
Мій дар прекрасний — жертвенний екстаз.

Я тисячу б і раз за тебе — знаю! —
За тебе вмер би, за твою красу.
Зоставив би одне життя, мій краю,
Та й то, щоб воздавать тобі ясу.

Мов жайворон, летів би вгору, крильно, 
Туди, де світ, де дня нового світ.
Я проспівав би високо і вільно 
Твою свободу — сонце зелен-цвіт.
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БОЙОВИЙ ЗАКЛИК

Ой ніч же похмура, захмарена нічі 
Вітри все гудуть, все здіймають свій клич,— 
З країни чужої там суне десь ворог 
На рідні священні дідівські поля.
І наші моря заходили бентежно,
І хвиля здіймається, хвиля гуля...

Гей, вольний Масїс — аж до неба стежини, 
Гей, грізні, залізні зубчасті вершини!
Ви блискавкою загартуйте мечі,
Ви гнівно на ворога вдарте вночі!
Агей, стрепеніться, сини батьківщини, 
Прокиньтесь, зведіться, устаньте цю ж мить! 
Хоробрими будьте! Страшні-бо хвилини: 
Якщо засинають і ріки, й долини —
То знайте, що ворог ніколи не спить.
Ярмо нам нестерпне готує він, лютий: 
Вставай на рішучу, страшну боротьбу! 
Братів наших хоче він в рабство закути, 
Твоїй Батьківщині вчинити ганьбу.

Гей, слухайте, голос частіш подавайте!
Чи всі там на варті? Не спіть, не дрімайте! 
Всю зброю — до рук! Одягайте броню! 
Ненависть готуйте ворожому дню,
До самопожертви готовими будьте,
Про помсту над ворогом ви не забудьте!
Гей, вище могутніх дубів ваша путь,—
Хай сміливі коні на битву іржуть!
Неначе та буря, ви в дзвони забийте,
У битві одважно героями дійте!
Під прапор святий ви вставайте в ці дні,
Де смерті і слави висоти страшні! 
Проклятого ворога ви одганяйте,
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Хати паші й ниви нарузі не дайте! 
Женіте його, носія тьми і зла,
Могутня щоб в пас Батьківщина була,— 
Могутня і вільна, тверда, неприступна, 
Людина під сонцем ідей непідкупна!
Під прапор свободи ставайте в ці дні, 
Нас ждуть перемоги висоти ясні.



Єгіше Чаренц

ЛІТО

Вже літо знов. І душно, й гристо, 
А в полі, глянь — які жита! 
Розцвівся сад мій пломенисто — 
Чого ж я немічний і сирота?

Узяв од сонця я немало —
Плоди, траву, веселу цвіть. 
Насіння спіло й не пропало — 
Чому ж, скажи, не можу я радіть?

Врожайне літо неодмовне,
Тож повним буде весь мій дім.
Та серце щось моє неповне —
Де ж літня пісня в серці у моїм?

Хто знає, серце, де ти станеш 
І що з глибин твоїх заб’є?
Життя ж незріле. Як ти раниш, 
Ой серце ти моє!
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ЛЕНІН

(Уривок з поеми)

...А чи знаєте, скільки з чрева всесвіту 
геніальних людей?
Скільки, скільки Кромвелів 
чи Гандів-індусів! —
Без ліку 
було їх, 
є
і буде —
тоді як Ілліч — один.
Другий Ілліч — та де ж він є? — 
Другого Ілліча — нема.

Клас
століття за століттям 
підготовлював Ілліча.
Клас
століття за століттям 
сплітав заплітну.
І навіть сага Тібету 
дала розуму Ілліча 
нитку одну.

Нитка по нитці, 
нерв за нервом, 
від твого нерва 
з мого — 
позичив клас 
і дав Леніна.
Нитка по нитці, 
століття за століттям 
виткав клас — 
і вийшла основа.
І тепер 
Ілліч,—
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що — його вже нема, 
або ж він тільки померлий, 
або його зовсім нема?
Ні, пролетарю, 
ні, молодий!
Ілліч — в тобі, 
в мені, 
в усіх,
Ілліч — живий!

Бй,
ви!
Рокфеллер,
Стінес,
Морган чи там хто!
Чуєте?
Ми ще прийдемо!
Та не з одним загоном, не з одним

полком
іще прийде Ілліч,
щоб увійти у всесвітній Раднарком!



СИН РОБІТНИКА

На жовтогарячому фоні сонця
Бачите
Ви
Схилений
Залізний профіль мій?
Що?
Звикли
На копієчній монеті 
Бачити лик царя?
Тепер я!
«Син робітника!»
Тепер моє обличчя блискуче 
Накарбовано в сяйві сонця.
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РУБАЙЯТ

* * *

Живеш ти — щасливий, нещасний,— та кожної миті ти
інший,

Минуле вернеться сучасним — та кожної миті ти інший. 
Сучасне — майбутнього зерня — умре, а в будуче

проклюне,
Отак і живеш незагасно — та кожної миті ти інший.

* * *

Еж кожда мить — зернина чарівна.
І смерть свою несе в собі вона.
Та чом душа твоя хоробра, й добра,
І радісна, й гаряча, як весна?

* * *

Вона тече в потоці всемогутнім 
На хвилю з хвилі. Те, що зветься сутнім, 
Вмирає в ній і вічно оживає 
Теперішнім, минулим і майбутнім.

* * *

У світі кожда мить — народження і смерть,
І ними вічність переповнена ущерть.
Всі наші миті, всі тисячоліття —
Згасань і спалахів одвічна круговерть.
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Стефан Зорян

СКАРБ

Наш дядько Симон був людиною бідною, настільки бід
ною, що інший раз і хліба не побачиш на столі у нього, 
тож ланці його частенько доводилося варити ячмінну за
мішку, щоб хоч як-небудь дітей нагодувати. Дочки, щоб 
не сидіти голодними, наймалися полоти сусідські городи 
або ж дерли пір’я багатіям на перини.

Усе це я добре пам’ятаю — мені ж було тоді вже десять 
років, і я раз у раз навідувався до них. Незважаючи на 
свою бідність, дядько Симон більшу частину року, одно 
скажи, бив байдики, та й годі,— бо завше він тримавсь тієї 
думки, що господь милосердний та не допустить же заги
нути даремно створінням своїм.

Будучи рідним братом моєї бабусі, він майже щодня 
приходив до нас і особливо любив проводити в розмові 
з нами безкінечні вечори зимові. Це був мужчина високого 
зросту, з довгими руками й так само довгими ногами та 
ще й кістяним наростом па горлі, який нагадував курячу 
непроковтнуту голівку. Стареча сивизна, місцями просіяна 
на голові та в бороді його, скидалася па шкурку зайця — 
так важко було відрізнити чорне від білого. І взагалі наш 
дядько Симон був справжнім селянином — патріархаль
ним, довірливим, щиросердим.

Немовби зараз ось його я бачу: в овечій папасі, з чор
ним чубуком у зубах,— відчиняє двері він до нашої хати 
й ступає на поріг до нас.

— Добрйдень вам! — мовить він урочисто і оглядає 
очима своїми усіх нас у хаті.

— Будьте й ви здорові, дядечку Симоне!
— А що є доброго у вас, щоб попоїсти?
Наші називають йому страви: юшечка з мадзуна або 

хоч і таке, як вариво із рису.
— Ну, то давайте мисочку сюди, я подивлюсь!
— Зробіть нам таку ласку, дядечку Симоне!
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І дядько Симон, так, як у себе вдома, підсаджувався 
до страви. Щоб не капало на скатертину, проносив ложку 
він до рота над скибкою хліба. А попоївши досхочу, тут 
починав розповідати, який ото йому сон приснився уночі.

Такий уже був наш дядько Симон, що майже що
ночі сни йому снились. Отже, кожного ранку з’являвся 
він до нас, щоб розказати нам про них.

Хоч і багато літ з того часу минуло, а я ще й досі дядь
кових снів отих забути не можу: сни здебільшого прові
щали дядькові Симону повеління бога та святих, що самі, 
бач, зверталися до нього та ще й розказували ясно, що 
ось у лісі закопано скарб — казан із золотом, важкий 
і зверху чимсь забитий, і радили йому одкопати скарб.

«Устань, Симоне, піди витягни! — говорив бог.— Іди, 
годі тобі вже в убожестві валятись».

— Господеві так угодно,— щоразу закінчував дядько 
Симоп, богобоязненно осіняючи себе хресним знаком.

Бабуся моя, жінка доброго серця, тільки ж украй 
уперта, ніколи не вірила снам брата; вона дорікала йому 
в тім, що і в дитинстві ще тинявся він по вулицях в надії 
гроші десь знайти, але нічого ніколи не знаходив. А після 
цього бабуся моя ще нагадувала братові про ті сім карбо
ванців, яких він позичив був у неї. Що ж стосується ма
тері моєї, то вона з повним благоговінням слухала дядька 
Симона, боязко хрестилась і все цікавилась, щоб знати, 
а який же то собою бог, в якому вигляді з’являються святі, 
в яку одежину зодягнуті?

— Це про святих? — хрестив собі лоба дядько Симон.— 
Та тільки глянути на них хоч одним оком — і то вже б 
я за це всього себе віддав! А з’являються вони, прибрані 
в яскраво-червону одежу, і дуже часто що й на конях 
верхи... А бог — хай би по мені пройшла його стопа пречи
ста! — з’являється у білих ризах. Старий-старезний! — 
розповідає дядько Симон з розчуленим піднесенням.— Бі
ле, мов бавовна, волосся у нього. А що вже він добрий,— 
та ще у нього такий солодкозвучний голос, що просто-таки, 
як тільки заговорить, так би ото й слухав без кінця, без 
краю. «Сину мій,— каже,— піди знайди скарб,— годі тобі 
у злиднях сидіти!»

— Та й нічого ти не знайдеш! — зауважувала ба
буся. І вона, безнадійно махнувши рукою, одверталася від 
брата.

— Знайду, Ерікназе, знайду! Викопаю — й твої тоді 
сім карбованців верну, дочок заміж повидаю, ще й хату
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собі поставлю,— проголошував дядько Симон урочисто 
і знов по порядку перелічував, де й які саме скарби людь
ми було відкрито.— У Лоруті, кажуть, під час оранки хтось 
глек золота знайшов і тепер багатієм став. У селі Дсех 
якийсь селянин, кажуть, срібний посуд у землі викопав, 
а другий — цілий плуг. А чому ж це я знайти не можу? 
Якщо не зможу, то, виходить, бог неправду говорить? 
Знайду, Ерікназе, знайду! Жінка моя теж, як і ти, не 
вірить, але ж кажу я вам, що знайду — ось побачиш,— 
повторював дядько Симон,— тільки б мені та ще помічника 
надійпого — ось що треба...

При цих словах він поглядав на мого батька. І справді, 
страшенно йому хотілося, щоб цим помічником та став 
мій батько, якого дядько Симон весь час підбивав піти 
скарб пошукати. Одному Симону йти, бач, не хотілося 
і саме тому, що, за його словами, в цьому випадку йому б 
прийшлося дуже важко; нікого ж іншого брати на це діло 
не відважувався, тому що «кому ж можна довіряти у тепе
рішні часи?». Батько мій, як старий селянин, трохи-таки 
вірив у сни дядька Симона, але, невідомо через що, завжди 
ухилявся від помічникування: він одговорювався тим, що, 
насамперед, місце ж скарбу важко розшукати, а крім того... 
Ну, іще й інше дещо стоятиме їм на заваді. І дядько Си
мон, незадоволений цим відмовленням, залишав нас, пов
торюючи одне і те ж:

— Ну, як тобі завгодно. А хотілося б мені, щоб і ти та 
хоч трохи розжився.

Та ось одного дня сталося так, що впертості батька, 
нарешті, було покладено край. Раз несподівано, очманілий 
від радості, бурею увірвався до нас дядько Симон і об’явив, 
що вже знайшов він справжнє місце скарбу. Воно аж ген 
там в глибині лісу, поблизу руїн церкви, під великим 
ясеном.

— А знаєте,— продовжував дядько Симон, урочисто 
піднявши довгого пальця вгору,— сам господь мені ж це 
місце указав, господь своєю власного десницею. З ’явився 
він і каже гнівно: «А чого ж це ти не йдеш та не шукаєш 
того, про що я говорив тобі?.. Не хочеш мене слухатись?.. 
Я очі тобі виколю за це!» А в самого очі добрі-добрі. «Гос
поди, кажу, та місця ж я не знаю!» — «Не знаєш? Ну, так 
ходім, я покажу»... Узяв мене за руку він і повів. Зупинив 
під одним великим ясеном: «Ось,— каже,— саме під оцим 
деревом і лежить він у землі». А сам не знати де й подів
ся. Чи в той бік він пішов, а чи в інший...
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І, з хвилинку помовчавши, сяючи задоволеною по
смішкою, дядько Симон звернувся враз до батька:

— Ну, а тепер що скажеш, небоже?
Батько мовчав.
— Щоправда, я й один можу піти, але краще, коли б 

і ти пішов зі мною,— вів далі дядько Симон.— Діти ж 
у тебе, то хай би й тобі хоч дещо перепало. За це, гадаю, 
господь мене не покарає. А буває, трапиться там що, то 
я скажу: «Це небіж мій».

Батько засміявся. Це свідчило про те, що він був у гар
ному настрої. І вже не знаю, чи то під впливом натхненної 
розповіді дядька Симона, чи дякуючи умовлянням матері 
моєї, а він дав свою згоду допомагати шукати скарб. Було 
вирішено наступного дня пару голубів принести в жертву, 
закрутивши їх під великим ясеном, і увечері, як тільки 
стемніє, приступити до діла.

* * *
Ой же й щасливий був той вечір!..
Які надії, які мрії виношувались тоді у наших головах, 

у нашій хатині. І чого тільки ми не наробимо, коли вико
паємо цей казан, повний золота! І нову хату поставимо, 
і справимо нову одежу... Отоді вже ми покажемо усім 
нашим багатіям. Дядько Симон від радості тільки те й ро
бив, що підсміювався з бабусі.

— Лоб твій буде унизаний золотими монетами, слухай, 
Ерікназ, золотими!

А бабуся одне собі повторювала:
— Не треба мені твого золота, верни мої сім карбо

ванців...
Нарешті, увечері, як стемніло вже і на селі все стихло, 

дядько Симон і мій батько, озброєні лопатою та мотикою, 
вийшли з дому. Дядько Симон ніс бурдюк із-під масла, щоб 
на той випадок, коли казан виявиться занадто важким, ча
стину золота пересипати в бурдюк.

Ми вирішили не лягати спати і чекати, поки повер
нуться батько та дядько.

Довго, дуже довго тяглося це наше чекання! Чим біль
ше часу проходило, тим більшими наповнювались серця 
наші надіями.

— Ну, то, значить, та хоч що-небудь відкопали, коли 
ще й досі їх немає...

— Видно, дуже глибоко закопано...
— Безумовно, щось-таки там є...
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Вже не пам’ятаю, котрий раз повторювали ми ці під
бадьорюючі слова, як ось раптом почувся стук у двері. 
Батько наш вернувсь... але з порожніми руками. «Як, нев- 
же-таки нічого й не знайшли?» «А де ж це дядько?» — 
посипались запитання. А бабуся моя, побачивши батька 
з порожніми руками, насмішкувато похитала головою:

— Так я й знала, що нічогісінько не буде!
Одначе бабуся даремно поспішила. Адже батько при

йшов за ломом. Із його слів виявилось, що, копаючи, вони 
наскочили на якусь кам’яну плиту, яку піяк не могли під
няти. От він і прийшов сюди, щоб взяти лом: вивернути ж 
плиту цю треба. А крім того, ще ж і мене батько хотів 
забрати з собою, щоб я там сторожем постояв та постеріг 
під час копання. «Як знати,— сказав батько,— бува, сто
ронні десь надійдуть, а ми ж і не помітимо. А краще буде, 
як і малий зі мною піде».

— Якщо знайшлася кам’яна плита, то, виходить, під 
нею й казан повинен бути,— висловила своє міркування 
моя мати.

Такої думки був і батько, він всю дорогу пошепки твер
див мені, що під плитою обов’язково що-небудь та лежить.

* * *
Уже далеко за північ повернуло. Вогка осіння мряка 

навівала страх на мене, придорожнє листя, здавалося, за
таїло за собою зграї звірів, дерева обступили нас кругом, 
мов ті озброєні розбійники, а кущі шипшини ворушились, 
наче чорти, що пустились танцювати... Одначе, незважаючи 
на всі ці страхи, щось у цій ночі таке цікаве було та чарів
не! Весь час мене тягнуло в темряву, у ліс, який все шеле
стів навколо... та й дядько Симон, гадалося мені, коли 
я йшов, вже певно встиг там викопати скарб наш.

Дядька Симона ми ще застали за роботою: він стояв 
по пояс у ямі. Від роботи непосильної аж дух йому заби
вало, і він одно тільки піт рукою утирав та оддихувавсь. 
Угледівши нас, дядько підвів голову.

— Скоріш сюди, підважив я плиту! — мало не кричав 
він, радісний.

Яма була вже глибоченька. Рахманна лісова земля, 
навалена по обидва боки вгорі од країв, чорніючи, непо
мітно зливалася із мрякою глибини лісу. Батько з ломом 
зараз же спустився у яму — і почалась там робота — ви
снажлива, із оханням і напруженням всіх мускулів, на
пруженням всіх сил. Кличучи на поміч ім’я боже, батько
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й дядько Симон уперлися плечима у лом, із усіх сил нама
галися кам’яну плиту перевернути. Час від часу, зупинив
шись, вони наслухали: чи не чути, бува, голосів або ж чиїх 
кроків. Та навкруги тиша панувала. Я щиро виконував 
свої обов’язки сторожа. Тільки листя спадало в осінньому 
лісі, охопленому дрожем. Ліс шепотів щось своє, шепотів 
глухим, глибоким голосом, схожим на зітхання. Часом зда
валося, що сила-силенна людей розширеними очима потай 
дивиться на нас із-за дерев, щоб, як тільки виявиться золо
то, накинутись на нього й захопити.

Довго, дуже довго тривала робота. А плита кам’яна все 
не піддавалась. Вона ніби трохи посунулась, але не хотіла 
перевертатись. Після неймовірних зусиль, нарешті, вдало
ся її підняти. Та, на жаль, чого ми чекали, не сталося 
того... Замість золота було знайдено якісь кістки, самі кіст
ки, та й годі.

Батько з обуренням виліз із ями, а дядько Симон, ура
жений цим, довго ще стояв на місці мовчки, немов укопа
ний.

— Ех, мабуть, ми помилилися,— промовив він, нареш
ті.— Замість того, щоб копати по той бік ясена, ми 
копали тут. Тільки тепер я пригадав місце, де слід було 
копати...

Батько, вкрай обурений, підняв лопату й звелів мені 
за ним іти.

— Куди? — здивовано спитав дядько Симон.
— Додому! — відрізав батько.
— Вернися, ну що ти, чоловіче! Ще ж покопаємо — 

і там...
— Копай ти сам і забирай собі все золото! — кинув 

наостанці мій батько, і ми рушили додому.
Кілька разів окликав нас дядько Симон приглушеним 

голосом, благаючи вернутись, але батько мій був невбла
ганним. Він навіть ні разу не обернувся.

Додому ми добулися вже після других півнів — стомле
ні й розчаровані.

* * *
Другого ранку тільки сіли ми чай пити, як увійшов 

дядько Симон, задоволений, веселий.
— Говорив же я тобі,— заторохтів він одразу,— так 

воно й вийшло: помилилися ми, моє небожаточко. Ніччю — 
не встиг я сплющити й очей, як знов приснився він (дядь
ко Симон перехрестився): — «І для чого ти,— каже,— пра
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воруч ото копав? Іди,— каже,— та знову починай копати 
од лівої руки!»

— Ну, то чого ж ти не йдеш? — запитав його батько.
— А ти хіба не хочеш знов піти зі мною?
— Ні.
— А чого?
— Так...
Через два дні дядько Симон, одначе, знов з’явився 

й признався, що й на цей раз він помилився. Треба було 
копати не під старим ясеном, а під тим, що поруч з ним, 
де всі ознаки в наявності: земля осіла трохи... Там обо
в’язково що-небудь та є. І нарешті зовсім же воно не ви
падає, щоб там та нічого не було: адже ще в давні часи 
на цьому місці стояло село, була церква, і, зрозуміло, 
люди, рятуючись од ворога, скарби свої закопували там, 
не дурно ж і в сновидіннях указувалось саме на це ось 
місце.

Батько, як завжди, слухав мовчки: бабуся ж, як і ра
ніш, брала це під сумнів і дорікала дядькові Симону. А той 
на кожне її дорікання гордо й упевнено відповідав:

— Ось побачиш, Ерікназ, знайду я чи ні. Ось поба
чиш...

* * *
Минув місяць, а дядько Симон нічого не знаходив, 

і жінка його частенько із скаргами приходила до бабусі: 
чоловік, мовляв, ночами дома не буває, то чи не змогла б 
бабуся навести на розум свого брата.

А тут і зима ось уже настигла: снігом вкрилося село 
й ліс, а сама земля замерзла, мов камінь. Часом такі на
сували холода, що птахи табунцями залітали у хліви, і вно
чі вовки отут ось за селом скиглили та вили.

Дядько Симон тепер ходив у старому зношеному сіря
ку, вечорами сидів або в ода *, або у нас. І кожен раз, як 
тільки починав хто згадувати про скарб, він зажурено 
дививсь на піч і говорив:

— Стривайте, стривайте, хай лише весна настане... По
бачите тоді! Одно вже те, що місце знайдено...

* О д а — зимове житлове приміщення в старовинних селян
ських хатах. Прилягало воно безпосередньо до хліва, від якого 
відгороджено було невисокою перегородкою. У безлісній Вірменії, 
де едине топливо — кізяк, ода огрівалась теплим диханням тварин. 
В довгі зимові вечори селяни збиралися тут послухати гостей — 
ашуга або ж співців та розповідачів зайшлих.
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І справді, коли у березні поступово почав танути сніг 
і земля стала пухкою, дядько Симон ще з більшим запалом 
поновив свої розшуки.

Тепер він запевняв із жаром:
— Ось або сьогодні, або завтра!..— Але минав день по 

дню, а все ж нікому й чути не було, щоб дядько Симон 
та знайшов хоч що-небудь. І раптом прийшла до нас звіст
ка, що він занедужав — дуже кашляє та стогне. За слова
ми жінки його, заслаб він, повертаючись із лісу. Бабуся 
наша зараз же відправилась провідати брата.

Не пройшло й двох днів, як дядько Симон помер.
За годину до смерті він розповів жінці, де саме оте 

місце скарбу, й зобов’язав її неодмінно знайти надійну 
людину, щоб таки ж викопати й забрати скарб із землі. 
«Обіцяй, що ти це зробиш!» — сказав дядько Симон.

Жінка обіцяла, і він спокійно навіки заплющив очі.
Не знаю, чи виконала моя тітка бажання дядька Си- 

мона,— одне лише можу сказати, що сім’я його і по сьогод
нішній день, як і раніш, живе у злиднях. А в лісі, поблизу 
руїн давнього храму — багато ям, зарослих бур’яном та 
переповнених торішнім злеглим листом. І кожен раз, коли 
пасеться скот у тих місцях і коли необережні телята чи 
навіть обережні корови падають у ці ями, пастухи про
кляття шлють тому, хто їх вирив...

А всі ж вони вириті були нашим дядьком Симоном.



МАТИ

Про матерів можна писати без кінця й краю — тим 
більше в дні війни.

Ось хоча б і про нашу сусідку — тітку Маргаріт, ху
дорляву, немічну та згорблену бабусю. Перед війною біль
шу частину року вона хворіла і через те рідко коли вихо
дила із хати. Та й дома, сказати б, не дуже багато коло 
діла упадала, бо все господарювання поклала на невістку.

Часом, накинувши на плечі шаль шерстяну, видибала 
вона з хати, сідала під стіною й повертала голову свою до 
сонця, немов та курка квола. Здавалося, що вона відцура
лася світу і життя; здавалося — в житті ніщо її вже біль
ше не цікавить.

Та це тільки здавалося так. Дома, дійсно, вона ні в які 
справи не втручалась, одначе в ній весь час жевріла надія, 
жевріла думка — про єдиного сина свого, Авага, якого, не 
дивлячись на те, що він був одружений і мав двох діток, 
тітка Маргаріт все ще дитиною вважала. Коли, наприклад, 
з місця роботи повертався Аваг двома хвилинами пізніше, 
бабуся починала непокоїтись: — Моя дитиночка запізни
лась,— казала вона, стоячи перед вікном, і продовжувала 
виглядати його нетерпляче. А іноді, висунувшись із вікна, 
перепитувала декого з знайомих, що проходили: чи не 
бачили вони часом по дорозі Авага? Зате коли Аваг прихо
див додому, зморшки на її обличчі розходились від задо
волення, і вона своїм досвідченим оком озирала сина 
з голови до ніг, немовби перевіряючи, а чи не трапилось 
чого із ним? І якщо траплялося із ним що-небудь — радіс
не, а чи сумне — тітка Маргаріт зараз же розумом своїм 
уловлювала по очах, по тому, як стислися губи його, по 
швидкому або ж повільному руху його рук. Настільки вона 
знала кожен погляд, ходу і рухи сина, що завше без слів 
могла вгадати його настрій. І не заспокоювалась доти, аж 
поки Аваг як слід не пообідає. А якщо говорити про ранок, 
то вона теж ніколи не пускала його з дому без того, щоб
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він не поснідав. У холод завше вона гляділа за тим, щоб 
Аваг тепло одягався, а коли він від’їжджав далеко, не 
заспокоювалась доти, аж поки харчів йому не ув’яже, поки 
не довідається — а з ким же він їде, як довго там буде 
і коли повернеться...

Не дивлячись на те, що тітка Маргаріт була жінка 
хвора і що на тиждень раз, а то й двічі лежала в постелі 
(може, це й не хворість була, а просто стареча неміч) — 
проте і тоді і в такому стані, коли вона лежала в постелі, 
тітка Маргаріт турбувалась про Авага:

— Чи поснідав же Аваг як слід, або ж — чи пообідав, 
а може, часом він потребує в чому-небудь?

У ці дні вона також думала ще й про те, що незабаром 
їй, може, і вмерти прийдеться — і Аваг тоді зостанеться 
сиротою. Отже, твердо тут собі вона на думку клала — не 
забути невістці сказати, щоб та гарненько гляділа Авага 
та щоб для нього готувала страву і завше в один час її 
подавала. А останнім бажанням у неї було, щоб Аваг 
«жменьку землі в могилу їй кинув». І тоді б вона вже 
заспокоїлась навіки.

Тільки б удостоїтись отого дня!
Та ось прийшла війна,— в числі багатьох мобілізованих 

пішов у армію й Аваг. І ви думаєте, що через це в своєму 
горі стала побиватись тітка Маргаріт або ж що вона роз
губилась? Анітрохи! Вона, як тільки почула, що сина її 
мобілізовано, не знать якою силою чудесною перемінилась 
враз. Немовби та орлиця хвора, яка побачила, що її орля
там небезпека загрожує. Тітка Маргаріт, по-перше, нітрохи 
не розгубилась і зразу ж прийшла до пам’яті з тяжкого 
забуття. Далі, довідавшись про те, що завтра мобілізованих 
вже виряджають, вона енергійно почала укладати харчі 
Авагу на дорогу. Чого тільки не положила вона в чемодан 
його! І курку, і яйця, і фрукти, і м’ясо печене, а ще ж і солі 
та перцю не забула. За цей же час устигла вона ще й ви
прати білизну сина, заштопати протерте — і все це теж 
у чемодан уклала, додавши туди ще ниток т*а голок, щоб 
на той випадок, як де, бува, порветься у Авага, він сам би 
міг зашити.

Усе це вона робила уночі. А як тільки узяло світати, 
тітка Маргаріт, яка ніколи раніш не виходила на вулицю, 
разом з невісткою рушила на станцію — в дорогу Авага 
проводжати... А потім, ви гадаєте, що тітка Маргаріт на
стільки заспокоїлась, що змогла продовжувати давнішнє 
своє хворе, немічне й байдуже життя? Ні, зовсім не так.
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Коли через кілька день невістка пішла на роботу, тітка 
Маргаріт ізнов усе в хаті взяла в свої руки і заходилася 
варити, прибирати, чистити, сніданки для внуків готувати, 
щоб ті, повернувшись із школи, та мали ж бо що їсти... 
Крім того, ще треба було їй розмовляти з людьми, що 
приходили до неї, треба було ходити на базар, у крамниці. 
І тітка Маргаріт знаходила можливість з усім цим справ
лятись і легко і чудодійно швидко. Раніше щось трудну
вато було їй на вулицю виходити, почасти, може, через 
страх перед автомашинами та трамваями. Тепер же з ко
шиком в руці чимчикувала на базар вона легкою й швид
кою ходою, сама ж була завжди в думках, завжди в тур
ботах. А в інший час, то під час роботи усе вона щось 
шепотіла. І нетрудно було догадатись, до кого шепіт той — 
та до свого ж сина Авага. Поки що їй було невідомо, де 
він, в якому саме місті й коли вже він напише їй, щоб 
заспокоїлось старече її матернє неспокійне серце.

— Тільки б від нього листочок дістати — нічого більш 
не хочу! — говорила вона.— Хай буде син хоч за семи 
горами, хоч за семи морями... то все нічого...

Нарешті, коли той лист прийшов і тітка Маргаріт узна
ла, де перебуває її Аваг, спершу вона, щоб серце полег
шити, наплакалась уволю, потім сіла подумати, а що ж його 
синові послати і саме таке, за чим він скучив дуже. І зна
йшла. Посуш фруктову єреванську.

І після того, як було відправлено першу посилку з су
хими фруктами, для неї в житті немовби нова робота об’я
вилась. Узнавши адресу Авага, вона старалась йому яко
мога частіше і, на її думку, найбільш улюблені ним речі 
посилати. Сусіди диву давалися тому, скільки бадьорості 
живої у тітки Маргаріт: адже ж спина згорблена її з кож
ним днем випростовувалась все більше й більше. Сусіди 
цікаві були знати, а що ж саме посилає вона синові, коли 
так часто на пошту ходить.

— Та що ж, моїй дитині трохи фруктів, якусь там ще
дрібничку. *

— О! та це ж немало, тітко Маргаріт?
— Ну, трохи більше посилаю я тому, що в нього, ду

маю, товариші там з-поміж хлопців знайдуться, а воно ж 
недобре, як сам він їстиме, а ті дивитимуться тільки...

Потім, коли стала наближатися зима, тітка Маргаріт 
почала зимові речі підготовляти для Авага — шерстяний 
джемпер, вовняні носки та рукавички. І за цією роботою 
тітка Маргаріт все більше усвідомлювати починала, що
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Аваг її там же зараз не один, що в армії всі парні на Ава
га схожі, усі ж бо вони діти матерів, усі так само перед 
зимовими холодами опинились... а через те й потребувати
муть у теплій одежі. І з того часу предметом піклування 
для тітки Маргаріт разом з Авагом стали й товариші його.

І ось, коли прийшов день відправки посилки, тітка 
Маргаріт, після того, як уклала в ящик теплі речі Авага, 
поклала туди ще й носки, рукавички, свою фуфайку та 
від давніх літ збережену бумазейну курточку, щоб Аваг 
усе це товаришам роздав,— тим, які теплого одягу не 
мають.

І невістці своїй загадала вона тут, щоб чисто все про 
цю одежу теплу написала та в листі до Авага, а листа ж 
самого поклала в посилку. І коли посилку — на цей раз 
уже великий ящик — тітка Маргаріт здала на пошту, вона 
не тільки заспокоїлась, але й відчула себе щасливою, 
звільненою від тяжкої турботи, була всім серцем задово
лена. І тільки жалкувала іноді, що у самої неї, куди не 
кинь, не вистачає,— а то б багато кому іще б була послала.

Цієї ночі думкою своєю тітка Маргаріт супроводила 
посилку, вираховуючи, через скільки ж то днів прийде 
вона до Авага. Аваг то вже ж тільки дещо для себе візь
ме, а все останнє роздасть товаришам своїм по армії. Але 
одночасно думала й про те, чи сподобаються товаришам 
його послані нею речі? Чи якраз по мірці будуть вони на 
їхні руки та ноги?

Думаючи про сина і про відправлену нею посилку, тітка 
Маргаріт в той же час намагалась уявити собі фронт: якесь 
велике, широченне й пустельне поле,— десь постріли лу
нають, побрязкує зброя, ржуть поранені коні; або іще 
й так, що темна ж тобі та чорнюща ніч, жодної зірочки не 
видно, а все навколо лихе та злюще, скрізь вороги і небез
пека... І взагалі ночі у тітки Маргаріт були сповнені при
видів, передчуття та надії... І часто вона, налякана страш
ною картиною фронту, намальованою її уявою, думала: ах, 
як би то гарно було, коли б і самій їй дали змогу проти 
ворога стати і не пустити ворога до нас,— як би то гарно 
було дати пораду Авагу й товаришам його тримати себе 
мужньо, але ж разом з тим і обережним бути...

Замислюючись, тітка Маргаріт далеко в уяві своїй 
переносилась на поле битви: бачила, як усі бійці, а поміж 
них і її Аваг, стомившись після денного бою, вночі спочи
вають на позиціях... і як сама вона, вся в чорному, з чорною 
на плечах шаллю, кругом обходячи позиції, оберігає сон
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бійців, оберігає спокій. Темна, хоч око виколи, ніч! І в цій 
тьмі анічогісінько не видно... Але ж напружено і пильно 
вдивляється вона — і як тільки зачує з того боку шум 
який, зично крикне тут вона до своїх — і всіх покличе: 
а прокиньтесь, діти, встаньте, ворог наближається!.. А по
ки що — обережними, тихенькими кроками, та щоб же 
й поснулих ніяк не стурбувати, проходить вона вздовж 
позицій і сон їх стереже, їх сон і спокій...

І довгі години отак вона проходить...
Усе це було, звичайно, тільки в думках її, в її уяві, як 

уночі, так і вдень, коли тітка Маргаріт думала про Авага. 
А в усі інші хвилини обставав її клопіт — про хатні спра
ви, про внуків або ж про те, як сходити на базар, у сусідів 
побувати... І завжди вона заклопотана була, і завжди вона 
квапилась кудись своїми кроками дрібними.

— Помолодшала ти, тітко Маргаріт! — говорили їй су
сіди.— Кілька ж місяців тому від тебе чули ми, що ти зби
ралась помирати? Так глянь — яке ж це помирання?

— І не помру... Аж поки мій Аваг та не повернеться 
до мене, поки не гляну в його очі — не помру.

І говорила тітка Маргаріт так, немовби померти чи 
жити — це було в її руках, наче сама вона визначити 
могла і день і годину смерті своєї.

Говорила вона з глибокою упевненістю...



ГОЛУБИ

їх було двоє: обидва білі-білі, обидва, як то діти на 
околиці говорили, «у бриликах і шароварах». У обох по їх 
ніжках, аж по самі лапки доходячи, густе спускалося пір’я. 
А голівки їх були прикрашені немовби штучним чубчиком 
білого пір’я.

Ось уже рік, як вони жили у маленького Гарасика. 
І кожного дня, а то й по кілька разів на день, розважався 
він з ними.

Як тільки приходив Гарасик із школи, скидав він ра
нець і стрімголов біг на кухню або на балкон, де в клітці 
з залишеним кормом та водою, буркочучи, ждали голуби 
свого маленького господаря, надіючись, що він їх винесе 
на простір і пустить у небо.

І Гарасик не примушував їх довго ждати. Перевірив
ши — чи з’їли голуби свій корм, чи напились вони води, 
брав їх із клітки і, посадовивши по голубу собі на плечі, 
виходив у двір, а то й на вулицю.

Там він їм посвистував, наслідуючи людині, яка підба
дьорює свою коняку на водопої. Почувши ці звуки, один із 
голубів раптом відривався від плеча Гарасика і ф-р-р- 
р-р! — легко тріпочучи шовковенькими крилами, здіймався 
високо-високо й потопав у прозорій синяві. Через якусь 
мить знімався й другий. Він усе зменшувавсь та зменшу
вався, ніби занесений вітром папірець або клаптик вати 
якийсь.

Трохи згодом обоє сходилися й починали разом круж
ляти на одній височині, потім, спинившись у повітрі на 
мить, пірнали вниз головою, або, як кажуть наші знавці, 
«летіли турманом». І починалася гра, яка так подобалась 
Гарасику. З величезної височіні, немов змагаючись між 
собою, падали голуби вниз. І здавалося, що то не голуби, 
а з літака білі папірці розсіяні чи, може, сніг летить лапа
тий... І весь час перекидались голуби та поринали вниз — 
іще й іще раз без кінця.

Гарасик, задерши голову, не зводив з них очей — все
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лічив на пальцях він, а скільки ж то разів перевернулись 
у повітрі його улюбленці. А ті, ніби бажаючи зробити 
своєму господареві велике задоволення, старались кидатись 
униз чим дужче, усе частіше та моторніш.

А Гарасик при кожному леті голубів аж підплигував 
від задоволення, іще й голосно погукував у небо. Перехожі 
мимоволі оглядувалися на хлопчика і, зупинившись, теж 
разом з ним дивилися вгору, бажаючи дізнатись, що ж са
ме приносить йому таке ось задоволення.

— А-а, це голуби,— догадувалися вони і йшли собі 
далі. А Гарасик залишався стояти на тротуарі і, не спу
скаючи очей із голубів, слідкував за ними пильно. І мимо
волі подавався він то в один бік, то в другий, не помічаючи 
ніяк, що він же рухом цим заважає перехожим.

І стояв Гарасик так весь час, аж поки голуби, закін
чивши повітряну гру, повільно не починали спускатись. 
Голуби спочатку легко кружляли над ним, а потім знову, 
майже одночасно сідали йому на плечі й глухо, ледве чутно 
буркотіли: гу-гу...

Гарасику од їх буркотіння здавалося, що то вже, пев
но, голуби втомились. А може, вони щось хочуть розпові
сти йому на своїй голубиній мові? Як би там не було, а Га
расик зсаджував голубів із своїх плечей і ніжно гладив 
їх чудові голівки та шовковенькі крила.

Через деякий час він або знов пускав голубів у небо, 
або ж, посадивши їх на плечі, йшов додому важно, немов 
той птаховод, що дістав премію. Увесь сяючи, він ще з по
рога матері хвалився:

— Мамо, а сьогодні обидва перевернулися в повітрі аж 
сім разів, завтра буде вісім, а через місяць — п’ятнадцять 
разів!

І Гарасику здавалося, що жоден з голубів їхньої око
лиці ніяк не зможе позмагатися з його голубами. Ще кіль
ка днів — і він з своїми улюбленцями буде першим.

Вдома, знявши з плечей голубів, він цілував їх і обох 
залишав на волі, а сам сідав готувати уроки.

Поки Гарасик підготовляв уроки, голуби спокійно собі 
походжали по кімнаті або ж, сівши на підвіконня, глухо 
буркотали: гу-гу-гу.

Увечері Гарасик брав голубів своїх і всаджував у кліт
ку. Він побоювався, щоб сусідні коти, забравшись уночі 
сюди, та часом не задушили їх, як це трапилось уже дв|а 
роки тому з його першими голубами. Тоді це великого 
завдало йому горя.
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Покінчивши з уроками й повечерявши, Гарасик лягав 
спати. А перед тим, як заснути, довго він мріяв про зав
трашні свої ігри, коли він, повернувшись із школи, знову 
пустить голубів у небо. Дуже ж йому цікаво: а скільки 
разів перевернуться вони через голову завтра у по
вітрі?

Отак і йшло життя Гарасика. Та ось одного разу у мі
сто увійшли фашисти.

Як цей, так і наступні три-чотири дні Гарасик перехо
вував своїх голубів у льоху, щоб не забрали, бува, гітлерів
ці. Він чув, що фашисти хватають геть чисто все і особливо 
те, що можна їсти — курей, гусей, ну все, що попаде під 
руку.

А голуби ж, напевно, здались би їм найсмачнішою 
їжею. Гарасик так боявся за них, що навіть уже й тоді, як 
заховав їх у підвал, часто вибігав на вулицю,— подиви
тись — чи не загрожує, бува, його улюбленцям яка небез
пека, чи не видно грабіжників-фашистів. І тут, треба ска
зати, іноді гітлерівці зустрічались йому, але ж у їх двір 
вони не заходили і йшли собі далі. Заспокоївшись трохи, 
Гарасик знову забігав у підвал, насипав там голубам 
корму, міняв воду і, гладячи їх, промовляв:

— Я не дозволю, щоб вас та куди-небудь забрали, не 
дам... Уб’ю — не дам... Розумієте?

Голуби тільки глухо відгукувались: гу-гу... Чи то вони 
виказували цим своє задоволення, а чи, може, ремствува
ли — важко було зрозуміти. У всякім разі, Гарасик був 
задоволений, що заховав їх у безпечному місці. На третій 
чи на четвертий день, бачачи, що гітлерівці не заходять 
до них у двір, і побоюючись, щоб голуби у темному льоху 
та не захворіли без світла й повітря або ще гірше — щоб 
не одвикли вони від високих зльотів та перевертання, Га
расик вирішив винести їх на свіже повітря й хоча б раз 
пустити в небо. Видно ж буде: чи не забули вони свою 
ГРУ-

Задумав — і зробив. Коли відчинив він дверці клітки, 
голуби проворніше, ніж то було раніш, усілися собі на його 
плечі, і Гарасик пішов з ними в двір. Але, побоюючись 
гітлерівців, на вулицю не виходив.

Постоявши у дворі кілька хвилин і переконавшись, що 
нізвідки небезпека не загрожує, він пустив перш самку, 
а потім і самця. Радісно, немовби скучивши за волею, вони 
разів зо два прокружляли над домом, а потім пустилися 
летіти вгору, де хмара попелястого кольору нависла.
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— У-у-у,— кликав Гарасик, з захопленням дивлячись 
їм услід і тут уже зовсім забувши про небезпеку.

Не встигли голуби високо злетіти понад домом вгору, 
як раптом відчинилась хвіртка й тут увійшло двоє гітле
рівців.

— А чиї ж це голуби, хлопчику? — спитав один із них 
на ламаній російській мові.

Від страху у Гарасика заколотилося серце.
— Мої,— виступив він уперед.
— А для чого ти їх випустив?
— Для чого? — здивувався Гарасик.— Граюся. Я ви

пустив їх погратися.
— Не бреши. Ти послав з ними листа?
Гарасик здивувався ще більше.
— Листа? Якого?
— О, не удавай з себе наївного, скажи правду.
Вважаючи, що над ним сміються, Гарасик махнув ру

кою, ніби цим хотів сказати: не час жартувати,— і став 
дивитись угору на голубів, які високо літали в небі.

Цей рух Гарасика, як видно, показався фашистам об
разливим. Одип із них сказав гнівно:

— Ти, значить, не хочеш сказати, що це за голуби? 
Ну, то ходім з нами!

— Куди? — спитав Гарасик, цього разу не тільки із 
здивуванням, але й із страхом.

Замість відповіді, солдат узяв його за руку й потягнув 
до хвіртки:

— Підем!
Гарасик не зрозумів, чого хочуть від нього гітлерівці, 

і упирався, кажучи, що боїться, як би, бува, та не пропали 
голуби його. Один із фашистів силою потягнув його. «Ма
мо!» — хотів крикнути Гарасик, але згадав, що матері нема 
вдома, і намагався звільнити свою руку. Але на цей раз 
фашисти удвох взяли його за руки й вивели із двору на 
вулицю. Не знаючи, куди його ведуть, Гарасик обертався 
весь час назад і дивився в небо, щоб не втеряти сліду голу
бів, і дійсно раз таки помітив, що вони аж ген біліють ви- 
соко-високо, майже під самими хмарами!..

Але скільки після того не дивився Гарасик угору, голу
бів він більше вже не бачив. А голуби в цей час, зробивши 
кілька кругів, розпочали свою гру: стали кидатись з висо
чини униз, перекидатися через голову і потім, розправив
ши крила, спокійно пішли униз — все кругами спускаю
чись та кругами. Коли ж вони спустилися у двір, то не
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знайшли вже свого Гарасика. У чеканні свого маленького 
господаря влаштувалися вони на карнизі дому й одним 
оком поглядали: чи пе видно де Гарасика?

Але його пе було... Де ж це він, справді, подівся? Що 
трапилось?

А трапилось ось що. Коли фашисти вели Гарасика ву
лицею, їм зустрівся офіцер з якимись незнайомими для 
Гарасика значками на рукаві. Підійшовши до солдатів, він 
спитав, якого злочинця це вони ведуть. Ті залишили Гара
сика, взяли під козирок і мовою, незрозумілою для Гара
сика, щось таке пояснили офіцерові. Після цього офіцер, 
ламаючи російські слова, звернувся до Гарасика:

— Для чого ж ти саме тримав оце голубів — для сигна
лізації ворогу чи для посилання листів?

Гарасик не зрозумів запитання. Його увага вся була 
поглинута однією турботою про голубів. Замість того щоб 
відповісти, Гарасик поглянув угору і, не вгледівши на цей 
раз у повітрі голубів, схвилювався дуже. Відчувши, що 
руки його вільні, він побіг назад від однієї тільки тієї 
думки страшної, що його улюбленці та раптом десь про
пали.

Офіцер крикнув:
— Держіть його, держіть!
Обидва солдати кинулись за ним, викрикуючи:
— Halt! Halt!
Та маленький Гарасик не почув цих слів, а хоча б і по

чув, то не зрозумів би їх. Він біг шукати голубів. Його 
тривожила думка, що голуби спустяться в такому місці, де 
їх зможуть спіймати фашистські солдати або ж кіт, який 
підстереже й задушить.

Він біг з високо піднесеною головою: намагався ж бо 
своїх улюбленців у небі десь побачити...

Раптом Гарасик почув за собою постріл. Його боляче 
кольнуло в спину. Він безпомічно простер маленькі свої 
руки, завертівся на місці, ніби захищаючись від чогось, 
і впав навзнак. Очі його, широко розкриті, дивились 
у небо...

Здавалося, що вже і мертвим він хотів поглянути, чи 
там же голуби його, чи там?..

А голуби чекали свого маленького господаря на кар
низі дому, тісно притиснувшись одне до одного. Вони 
ждали, що врешті прийде ж він до них і на плечах своїх 
віднесе їх додому.



А Н ІК

їй десять-дванадцять років, цій смуглявій дівчинці з ве
ликими блакитними очима, які дивляться на світ і на людей 
то здивовано, то задумливо, але завжди з цікавістю.

Ця дівчинка — моя сусідка. Кажучи ясніше — живе 
вона в одноповерховому будинку, що стоїть навпроти, 
з довгим балконом та невеличким садом, де над тоненькими 
персиками та кучерявими абрикосами простягає свої віти 
величезне, розложисте горіхове дерево. Під цим деревом 
на соковитій, зеленій травичці часто вона готує уроки 
або ж забавляє маленьких братика та сестричку.

Майже кожного дня — з свого балкона чи то з вікна — 
я мав можливість спостерігати, як уранці відправляється 
вона до школи, як обідає з своїми батьками та маленькими 
братиком і сестричкою, як потім, залишившись на самоті, 
на балконі або під горіховим деревом, на невеличкому 
квітчастому килимі готує вона уроки.

Я бачив також, як надвечір приходили до неї подруги, 
легкі, мов метелики, дівчатка. І Анік, одягнувши коро
теньке до колін платтячко, виходила з ними на прогулян
ку, можливо, у кіно або до цирку. Усе це Анік робила з ве
ликою охотою, безтурботно й радісно,— як то роблять діти 
в її літах, улюбленці й пестунчики в родині.

Батьки дійсно любили й пестили Анік. Батько її, ро
бітник заводу, також, як і мати, все робили для того, щоб 
дівчинці жилося весело, щоб вона добре вчилася і ні в чому 
не відставала від подруг — ні в убранні, ані в розвагах. По 
неділях, коли батьки Анік, гарненько прибравши дітей, 
ішли з ними гуляти, Анік — із блакитною чи червоною 
стрічкою в темних, до пліч, кучерях, у коротенькому та 
легкому платті, з недбало перекинутим через руку літнім 
пальтечком — виступала попереду батьків і вела за руку 
як коли маленького братика, а як коли сестричку. В такі 
дні здавалося усім, що у цілім світі нема більш безтурбот-
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ної й веселішої дівчинки, як Анік. Але війна за один день 
перевернула все життя її.

На третій чи на четвертий день війни, коли у місті 
йшла мобілізація, я помітив, що Анік, яка була зодягнена 
у просте плаття, з марльовою косинкою на голові, дбайливо 
й старанно прибирає на балконі, сходах та в дворі, а це ж 
раніш робила тільки її мати.

Те ж саме і в наступні дні я бачив. Пов’язавши голову 
білою хустиною, вона прибирала не лише балкон та двір. 
Уважливо й старанно знімала вона порох зі столу, стільців, 
взагалі з усіх речей у домі, точнісінько так, як це роби
ла її мати. Ця маленька дівчинка поводила себе немов 
доросла,— та навіть хода її змінилася — вона ходила 
твердою й широкою ходою. Коли треба було зробити ді
тям зауваження, Анік гучним, як у її матері, голосом 
говорила:

— Щоб я більш такого не бачила!
І діти, чуючи зміну в голосі сестри, втихали. Можливо, 

вони теж відчували, що сестра незаперечливо має право 
наказувати: бо ось вже кілька днів, як з ранку й до вечора 
чомусь лише одна вона їх доглядає. Як тільки діти проки
далися, Анік виводила їх на балкон: малих вона там і одя
гала й умивала. Особливо уважно стежила Анік, як пили 
чай її шестирічний братик та сестричка, котрій щойно ми
нуло чотири роки. З великою обережністю, боячись, щоб 
скатертину не забруднити та й самій не опектися, вона 
наливала чай у блюдечка й, остудивши, так же обережно 
напувала дітей і давала їм хліба з сиром. При цьому вона 
упрошувала їх, а іноді то й загрожувала, поскільки діти 
їли нехотя.

— Коли не з’їсте, не буду з вами гратися,— попереджу
вала вона.

І діти, в очікуванні того, що мають з ними гратися, 
зараз же слухались і намагались якнайшвидше з чаєм 
покінчити.

Після чаю Анік розкладала перед дітьми всілякі іграш
ки, самодільні паперові вироби — човники, голуби, а сама 
ізнов бралася до господарювання.

Надівши на себе материнський передник, вона починала 
готовити обід. З великою обережністю запалювала керо
синку, потім ставила на неї емалеву каструлю, клала туди 
м’ясо і з засуканими по лікоть рукавами, до дивовижного 
нагадуючи матір, садовилася, як та колись, на низенький 
стільчик.
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Іноді частину цієї роботи Анік виконувала під горіхо
вим деревом, усадовивши біля себе на килимку дітей, які 
пускали в повітря паперових голубів або ганяли по канавці 
човники.

Спостерігаючи маленьку Анік за такою роботою про
тягом кількох днів, я зацікавився: а де ж її батьки?

Здавалося, усі хатні турботи лягли на плечі цієї ху
денької, тендітної дівчинки, яка, одначе, не відчувала ні 
тяготи, ні труднощів і робила все з любов’ю, ніби пишаю
чись тим, що працює, як доросла.

Мене до непокоєння тривожила думка: де ж батьки 
Анік, чому ця маленька, слабенька дівчинка виконує всю 
хатню роботу і навіть поливає сад, що раніш завжди робив 
її батько?

Одного разу я зайшов у двір Анік. У той час довгим 
віником саме вона там замітала. Хоч я й не був із нею 
знайомим, але, назвавши її на ймення, запитав: де ж її 
батьки, чому це вона сама робить всю хатню роботу?

Спочатку Анік здивувалася — може, моєму запитанню, 
а може, моїй появі, та зараз же оволоділа собою.

— Чому я роблю хатню роботу? — повторила вона, 
червоніючи.— А хто ж її робитиме? Адже мій батько пішов 
на війну, мати ж замість нього працює на заводі. А я по
раюсь у хаті, дітей доглядаю,— сказала вона по-дорослому 
серйозно й після деякого мовчання додала ще: — Адже ж 
війна!

У голосі її чулося дивування: як то я до цього часу та 
не зрозумів такої оце простої речі? І, ніби боячись пропу
стити дорогі для неї хвилини роботи, взялася знову пора
тися по господарству.

З цього часу ми вже були з нею, як знайомі. Кожен день 
тепер я бачу, як Анік виконує всі хатні справи: готує 
страву, прибирає, дітей глядить — годує їх, водить гуля
ти — і так весь час, аж поки мати не повернеться додому. 
Розуміючи, що матір стомлюється на заводі і що їй після 
роботи потрібен відпочинок, обід готує Анік сама, причому 
й шкільний підручник її завше у неї поблизу. Поставивши 
на керосинку каструлю, вона прочитує урок, а разом і при
глядає за обідом та за дітьми, що біля неї граються, які хоч 
і заважають їй часто, але ж завжди слухаються кожного її  
словечка.

Мене дивує спокійний, витриманий характер цієї дів
чинки, її зібраність, обачність та серйозність, її самовід
даний труд, і я вже більше не можу залишатися в ролі
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байдужого спостерігача. Навпаки, у мене до цієї дівчинки 
велика симпатія, мене так і тягне зустрітися з нею, пого
ворити й похвалити... Так, саме похвалити й заохотити, 
а може, й допомогти їй, коли вона не буде проти.

На правах знайомого я кожного разу при зустрічі 
з Анік питаю її, чи встигає ж вона готувати уроки. Анік, 
злегка червоніючи, завжди відповідає: з уроками справ
ляється, адже вона тепер навчається у вечірній школі, по- 
скільки вдень мати на заводі.

— А як батько? Що пише?
— Батько — здоровий. Він в артилерії, на фронті,— 

відповідає Анік радісно-веселенько.— Днями одержали 
листа, пише, щоб ми берегли себе, тоді все буде гаразд...

Слухаючи Анік, я помічаю, що вона по-особливому 
цікавиться війною — видно, що читає газети, слухає радіо. 
Кожного разу при зустрічі зі мною запитує вона:

— Дядю, чули? Наші прогнали гітлерівців, підбили 
двадцять п’ять самольотів, захопили гармати, кулемети! 
Коли щодня так бити, то, виходить, що й війна скоро за
кінчиться, чи не так?

— Авжеж,— відповідаю я,— звичайно.
Та ось одного разу, приблизно через три-чотири місяці 

після нашого знайомства, я зустрів Анік на вулиці. У бла
китних її очах була глибока скорбота. Помітивши мене, 
вона ще більше похмурніла.

— Ну, Анік, як же живеш, що пише батько?
На цей раз замість життєрадісної відповіді Анік гірко 

стулила тоненькі свої губи, і я помітив, як під ніжною 
шкіркою судорожно стислося їй горло. Вона опустила 
очі.

— Знаєте...— і переждавши хвилину, Анік знову звела 
свою голову,— кажуть, що... мого тата... убито..

Убито! Вона ледве чутно промовила це слово, а я ма
шинально беру її маленьку ручку й хочу підбадьорити 
і втішити дівчинку, сказати що-небудь таке, що хоча б 
трохи зменшило тяжке горе.

— Хто каже? — спитав я недовірливо й почасти строго, 
бажаючи цим внушити Анік, що не слід звертати 
уваги на подібні чутки, які так часто виявляються невір
ними.

Але вона, немовби догадавшись, додала поспішно:
— Мені сказали в школі... Та мама не знає. Я не ска

зала їй... пе можу сказати... Вона ж тяжко буде плакати 
та побиватися і... не зможе...
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Анік не докінчує думки, вона по-дитячому, кулачком 
витирає з очей сльози, що набігли, але зараз же знов 
оволодіває собою, набравшись мужності.

— Ні, не скажу... Вона не зможе... буде тяжко побива
тися...

І поки я збирався Анік сказати слово, вона притисла 
до себе торбинку з книгами й спішно подалась до школи.

Хто це, хто зумів укласти у вдачу цієї маленької дів
чинки стільки мужності й свідомості?
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Наїрі Зарян

ВЕСНА

Весна! У гамір вулиць я іду,
Весь світ в своєму серці уміщаю.
А сонце славу травня молоду 
Оспівує — і я ж із ним співаю.

Поглянуло — в рожевім всі сади,
Як і світанок. Тихо. Легкокрильно.
І заздро сонцю з юної ходи 
Поета,— ген що йде землею вільно!

Коли ти прагнеш мудрий бачить світ —
Це ж є в житті твоїм найвищим чудом.
Як всім несеш правдивість і привіт —
Сама зринає пісня перед людом.

Та навесні ж і Ленін народивсь,
Що в Жовтні шлях одкрив свободи й світла. 
Як світоч, на землі він появивсь:
Горів за тих, в кого душа розквітла.

Зійшла зоря і на землі моїй,
Що змучена була, під гнітом, бідна.
Біднота, в Жовтні Змію давши бій,
Новим шляхом пішла, могутня, рідна.

Прекрасне ти, життя! Бо й справді, ось: —
В нас влада, мов весна, міцного ж роду.
І щастя власне з щастям в нас переплелось 
Всього двохсотмільйонного народу!

Була колись над нами чорна тінь.
Ще в пам’яті безправ’я дні й скорботи.
Зате тепер і воля, й широчінь,
І спокій скрізь, і творчі славні зльоти!
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Іду, дивлюсь. Життя, приймай мене! 
Вітаю в пісні ниви, гори й доли!
І на душі у мене лиш одне,
Якого я не зраджу вже ніколи!

Я хочу в пісні ще таке створить,
Щоб всі творці епохи не одної 
Могли б сказать: життя співець прожив 
І вмер, як син Вітчизни весняної!



Ваграм Алазап

НАРОДЖЕННЯ

і

На горах похмурих, на скелях стрімких 
Один я з думками. Вже к світу. Видніє... 
Туман розступається, вітер затих,
Синіють гори, повітря синіє.

Провалля внизу,— і така глибина! —
Лиш спина Занги там клубочиться срібна... 
А збоку похилая церква смутна —
На вік наш новий розобидилась, бідна.

Співає Занга, а на схилах і ліс,
Ще й там он сади, що збудилися. Хворий 
Кокаючий місяць — горі Масіс 
Складає поклін мовчазливий, суворий.

І зорі вже мерхнуть, одходять, тремтять, 
Мов квіти осінні на блеклій стеблині,
Мов слава непевна, що й сліду не знать — 
Ключі журавлині, ключі журавлині...

Синіє повітря і хмарка струнка,
Дерев коливання як людськая мова! 
Клубочиться срібно в проваллі Занга —
І пісня моя залунати готова!
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II

На горах похмурих, на скелях стрімких 
Стою зачарований: ранок із злота...
Мов стиглий розколотий пишний оріх, 
Життя розкривається. Пісня! Робота!

Бригади ідуть на заводи,— а ген 
Бригади з заводів — на спочив, додому. 
О, скільки там славних геройських імен! 
О, скільки любові життю молодому!

Виходять бригади й на росні поля,—
В них радісні рухи — я все помічаю! 
Зростає, цвіте колективна земля,
Де ниві нема ані меж, ані краю.

Бригади працюють, копають, кують, 
Бригади роботу планують гарячу.
А сонце співає... Ой радісно тут!
Землі я нової народження бачу,

Народження сили, людини-творця,
Що землю будує, не землю — землище! 
Творцеві лиш думка і мисль до лиця — 
Не дивно, що йде він все вище і вище.
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Гурген Маарі

ОПОВІДАННЯ ПАРИ ЧЕРЕВИКІВ
( ї ї  ЖИТТЯ Й ДІЯЛЬНІСТЬ)

П Р О Л О Г

Це оповідання розповіли хамі герої, розповіли ветош- 
нику, якого й прохали: продай нас першому стрічному — 
та тільки не письменнику! Бо, як казали вони, черевики 
ненавидять поезію, письменство взагалі, їх творців зо
крема.

Ч а с т и н а  п е р ш а

«Хто нас пошив — цього ми не знаємо. Бо наша свідо
мість починається з того часу, як ми перестаємо бути 
власністю однієї якоїсь пари ніжок.

За скільки нас куплено — цього ми теж не знаємо. Не 
знаємо також і того, як довго продовжувався торг. А знає
мо тільки, що коли хазяїн уперше офіційно надів нас, він 
буркнув щось під піс на адресу наших попередніх хазяїв. 
Очевидячки, недешево нас було продано. По правді сказа
ти, це могло тільки піднести наш настрій,— отже, коли 
хазяїн наш почав ходити вздовж кімиати, то й ми заскри
піли... Після того хазяїн підійшов до своєї жінки й поці
лував її. Обоє радісно засміялись. Ми теж (блаженна 
молодість!), користуючись випадком, торкнулися обуви 
дами нашого хазяїна і... здивовано помітили, що вона 
(обув) пе зрозуміла нас. Тільки пізніше вдалося розгада
ти, через що саме. Виявилось, що ті черевики з причин 
приналежності їхньої до так званої суконної школи в пи
танні про кохання тримались суто романтичних поглядів, 
тоді як ми зовсім другий ногосвітогляд і ногопочування 
мали. А все це призвело до того, що ми з першої ж зустрічі 
відчули: з тими черевиками ніколи нам не бути вкупі.

Потім хазяйка застелила стіл і, шарпаючи ногами, пі
шла в кухню принести обід. Вони почали їсти. (На жаль, 
жодного поняття не маємо про страву, хоча ми, черевики, 
у всьому іншому многогранні.) Обід пройшов дуже весело. 
Ми під столом іще раз, в останпій раз і зайвий, перекопа
лися, що наші сусіди (обув хазяйки) — це ціле нещастя
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для нас! Хай ті черевики яку вгодно устунку нам зроблять, 
нехай вони зроблять уступку не тільки душевну, а навіть 
фізичну,— все рівно між нами нічого не може бути спіль
ного. Щасливий хазяїн і хазяйка навіть вино пили. Ха
зяїн після того, як вихилив два келихи, між іншим об’я
вив, що сьогодні о 8-ій годині вечора має бути засідання, 
де розглядатимуть справу революціонерів. На його думку, 
ці революціонери страшенно нахабні люди. Справді: вони 
не визнають існуючого уряду, вони країну хочуть переда
ти таким, які носять па своїх ногах личаки або ж постоли. 
Ой, що вже й казати: нас це теж дуже розгнівило, і ми 
навіки поклялися помститися па личаках і постолах кра
мольників.

Ч а с т и н а  д р у г а

На засіданні.
Ми познайомились з багатьма черевиками. Всі вони 

теж поклялися ногами своїх хазяїв.
Засідання відкривається. Голова дає голос нашому 

хазяїну. Хазяїн, пересуваючи свої ноги і нас разом з ними, 
підходить до трибуни. Ми починаємо. Чи треба казати про 
те, що ми сьогодні сталий світогляд мали, так, сталий 
світогляд! Він виявився в нас тоді, як хазяїн, перелічуючи 
злочини революціонерів, наприкінці доклада хватив високу 
ноту і сказав, що «вони дуже розплодились і одного яко
гось дня можуть скинути нас к чорту». Так от у цей самий 
час наш сталий світогляд знайшов свій вияв: ми теж що
сили зарипіли, хотіли сказати «не посміють!» Зрозуміли 
нас чи ні, не знаємо, а тільки, коли хазяїн скінчив свою 
промову, всі почали плескати. Ну, звичайно, кілька з цих 
оплесків ми прийняли на свій рахунок.

У підвищеному настрої ми з своїм хазяїном поверну
лися додому. Було вже опівночі. Хазяїн почав роздягатись. 
Нас теж він зняв з великою пошаною, підніс майже під 
самий ніс, обслідував з усіх боків, а потім поставив під 
своє ліжко, погасив світло й ліг. Місяць упав просто на 
ліжко.

За кілька хвиль почули ми голос хазяйки з постелі 
нашого хазяїна. Хазяйка розпитувала про засідання. Ага, 
вони, значить, умісті сплять. Серця наші сповнилися ніж
ного черевичного почуття, але... ччорт! — невідомо, чому 
прийшли на думку суконні черевики, і настрій зіпсувався. 
Не судила доля бути вкупі з тими черевиками. О, щоб ми
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дали за те, щоб розмовляти з суконочками з такою любов’ю 
(та що ж, хоча б і сидячи), з якою хазяїн розмовляв 
з своєю жінкою: місячна ніч... вони лежавши...

Так чи інакше, а забуваючи за своє особисте горе, ми 
почали думати як... черевики громадського діяча. Відчит 
почали складати ми, відчит про події сьогоднішнього дня.

Отже, виходить так, що наш хазяїн — громадський 
діяч, що в його особі ми маємо досить високе положення. 
Виходить так, що єсть якісь люди в личаках і постолах, 
люди, які хочуть захопити владу в свої руки; виходить, ці 
люди шахраї, хулігани і що вони цілком заслуговують на 
наше презирство, що погляди нашого хазяїна правильні, 
що ми повинні любити як самого хазяїна, так і хазяйку.., 
що хазяїн і хазяйка по ночах.., але про це краще не гово
рити, бо можемо знову хвилюватись.

Ч а с т и н а  т р е т я

Три місяці минуло з того дня, як опреділили ми свою 
позицію, як вияснили свої ботиночні погляди, погляди 
наших друзів і ворогів. Але самих ворогів нам не вдава
лося побачить. Нарешті, настав і цей щасливий випадок, 
хоч треба сказати, випадок досить-таки плачевний.

Хазяїн, вертаючись уночі з засідання, носками нашими 
якось ударився о камінь. Носки зразу ж з’їхали на бік. На 
ранок ми опинилися в шевця. Ще не пройшов біль носів 
наших, а тут ізнову — як не надіне майстер нас на колод
ку, як не почне лупить — по носках! по носках! Ох, за
були ж ми далеке очарування суконних черевиків нашої 
хазяйки! Ми, які й раніше презирали особисте горе, оча
руванню протиставили тому наше громадське призвання 
й ботиночний обов’язок. На цей раз теж, забуваючи про 
свої страждання, із глибини наших побитих носів благо
словили ми той мент, коли, дякуючи необережності хазяї
на й темряві ночі, ударились ми о камінь і попали в цю 
майстерню.

Лупка скінчилась. Майстер укинув кожному з нас по 
латці збоку. Тепер ми мали змогу оговтатись і роздивитися 
круг себе. Отож тільки тепер, якраз напроти нас, упали 
нам ув око ті, кого ми так шукали,— черевики його велич
ності. Ми, одночасно настобурчивши брови, дивилися одні 
на других — всі уперті в своїх поглядах, і всі непохитні.

Першими говорили вони.
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Ч а с т и н а  ч е т в е р т а

— Товаришу...— говорять вони.
— До послуг, пане,— відповідаємо ми.
— Ви надто люті,— говорять вони.
— Правильно,— відповідаємо ми.
— Чи то тільки нам так здається,— говорять вони.
— Ні, нам теж здається,— відповідаємо ми.
— Отже? — говорять вони.
— Отже,— кажемо ми.
— Отже, ви теж пезадоволені?
— А, ну да,— відповідаємо ми.
Ворог воодушевився, повеселішав і почав промову. Як 

можна було судити, цю промову чули вони (черевики) від 
свого хазяїна і добре напам’ять ще не знали. Бо ми багато 
чого не второпали з неї: класова боротьба, злополучний 
парламент, дрібнобуржуазна психологія, загальнофронто- 
ва боротьба, перемога й тому подібні речі.

Ми терпеливо вислухали їх промову, а потім сказали:
— Пане-товаришу, ми й наполовину не второпали того, 

що ви тут казали. Ми тямимо одне тільки, кров’ю і теро
ром...— почали ми, хватаючи високу ноту, як той наш 
хазяїн.

— Без крові революції не може бути! — кричали вони, 
перебиваючи нас.

— ...Кров’ю й руїною ми придбали національну неза
лежність...

— А!..
— Треба обстоювати її, хоч би там що!
— А!..
— І прогнати з своєї землі тих бунтарів, тих крамоль

ників, які проти самостійності.
— А-а-а!.. а всесвітній пролетаріат?
— Наш хазяїн покаже тому пролетаріатові!..
— А-а-а-а!..— то ви, виходить, теж із тих портфельни- 

ків? — Чудесно, чудесно!..
— Паршивці! — крикнули ми, не в силах більше стри

мувати свого гніву. Аллах святий знає, до чого б довела 
нас наша суперечка, коли б не хазяїн оцієї самої пари 
черевиків. Хазяїн саме увійшов до майстерні. Це була ще 
молода людина, під вусом, у простенькій блузі. Нам зда
лося, що він повинен бути дуже замкненим. Він узяв 
черевики, мовчки обув їх, а потім устав.

— Гроші потім,— промовив він стиха.
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— Ну що ж,— згодився швець.
Він пішов.
«Гроші потім?» Тунеядці! — думали ми.— Замість то

го, щоб допомогти нашій нещасній безпритульній непьці- 
вітчизні, замість того, щоб викликати своїх синів, а як 
синів нема, то зятя чи тестя на помсту люту, зловорожу 
(бо ворог же може прийти і порізати нас, як курчат),— 
замість всього цього вони дивись, що роблять: як то ка
жуть, днем з вогнем такі темні діла одкомарюють, а потім 
ще й «гроші потім»... О, ми б їм...

Наш запал, очевидно, не притихнув би й до вечора, і ми 
змушені були б продовжувати підвергати найсильнішій 
критиці усіх і все, коли б не майстер. Він знов узяв нас 
на руки й почав лупить щосили по носках.

Ч а с т и н а  п ’я т а

...Ось уже другий день, як хазяїн зовсім не мастить 
нас, хоча на дворі сльота й дощ. Другий день, як наш 
хазяїн ходить швидкими нервовими кроками, щоразу на
скакуючи носками на камінь. Ми теж два дні вже як 
ударились в журбу. Хмарно, дощі, сльота, похмурий вигляд 
нашого хазяїна — це все впливає на наші нитки й дратву, 
і ми почуваємо себе найнещаснішими черевиками нашого 
міста. Три дні тому після двомісячної розлуки зустрілись 
ми з черевиками наших ворогів. Черевики були на ногах 
їхнього хазяїна. Чудасія, та й годі: ми зауважили, що чере
вики дивляться просто в очі нашого хазяїна. А хазяїн наш 
замість того, щоб затримати хазяїна їхнього, виляючи очи
ма (буцім не помічав нікого), пішов собі геть. Хазяїн наш 
тепер на засідання не ходить, а тому від політичного жит
тя ми, що називається, відрізані. Ми, що завжди презирали 
особисте горе й жили суспільними інтересами, на цей раз 
теж не горювали за тим, що нас два дні вже не мастили. 
Одно тільки кепсько: засідань нема, і ми підлягаємо полі
тичному кризису.

Ч а с т и н а  ш о с т а

«...Одійди, забудь, не стій! мене, як сестра, не жа
лій...» * Так могли б ми відповісти парі суконних черевиків 
нашої хазяйки, коли б вона прийшла в цей мент до нас 
і почала благати: «Я твоя, бери мене...»

* Черевики цитують тут вірш Ваана Теряна.

140



Одійди, забудь...
Ось уже два дні, як хазяїн замкнувся в своїй кімнаті 

й не виходить із хати. Хазяйку двічі ми бачили заплакану. 
Хазяїн це теж запримітив, але буцімто не помітив. Якийсь 
поетичний настрій найшов па всіх нас. Через що саме, 
голови не прикладемо, тільки наші політичні передчуття 
говорять за те, що владу взяли в свої руки личаки й по
столи. Не розуміємо: невже не можна було б справу комп
ромісом покінчити? Будь проклятий той день, коли ми 
зв’язали свою долю з такою людиною, політична кар’єра 
якої була така скороминуща!

«И скучно и грустно...»

Ч а с т и н а  с ь о м а

Хазяїн нас теж зрадив. Ось уже четвертий день, як 
він вечорами виходить у пошарпаній одежі і старих чере
виках. Більше за все нервує нас що? Ці паршивенькі старі 
черевики так тепер задрали свого носа, що навіть не зб о 
л я т ь  говорити, куди йде наш хазяїн і по якій справі. Спи
тати їх? Ой, як іноді хочеться спитати, але хіба ж ми 
позволимо собі таке: наше благородне минуле й наш попе
редній високий стан... Хочеться скрипіти, хоч ти трісни, 
хочеться,— не можемо скрипіти. Так гинуть великі талан
ти. Хазяйка наша сьогодні трохи веселіша і така якась... 
задумана. Хазяїн — теж не можна сказать, щоб плакав — 
настрій як слід. Ну, подивимось, що буде...

Ч а с т и н а  в о с ь м а

Слава!
Ура!..
Ура!..
Стрілянина почалась у місті опівночі. Уранці хазяїн 

наш одівся шиком (ну, звичайно, старих наших родичів — 
черевики викинув у кухню), поцілував свою жінку й ви
йшов на вулицю. Деяким ми уклонились, деяким на мо
золь наступили, а наш хазяїн від радощів летить-летить...

Черевики святкують свою перемогу.
Личаки й постоли втекли куди видно.
Хай живе наш хазяїн і його загальновизнані переко

нання.
Тепер почуваємо, що ми в політиці більше дозріли, аніж 

коли-небудь...
Ура!..
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Ч а с т и н а  д е в ’ я т а

О, як давно, немов було тому три місяці: ми з такою 
радістю кричали «слава»... Хазяїн наш, швець,— чого ми 
тільки не пережили!

Три години, як ми вже лежимо у ветошника на точку. 
Довго зупинятись на останніх подіях — настрою нема. Та 
й то сказати: що ми знаємо? — ветошник, що виставив нас 
на продаж, такий мовчун!..

Наш хазяїн, наш попередній хазяїн, скандально наки
вав п’ятами. Ми теж намазали собі п’ятки. Постоли й ли
чаки були вже хазяями нашої землі: постоли й личаки 
звільнили землю з-під ярма чобіт. Таким чином ми з своїм 
хазяїном опинились в другому місці, там, де жінки ходять 
з завиненими обличчями. В цьому новому місті хазяїн 
наш справив собі пару нових черевиків, а нас подарував 
одному своєму приятелеві, черевики якого в політичному 
відношенні не видержували критики. Наш новий хазяїн 
після того, як обув нас, зустрівся з різними своїми знайо
мими. Усі лаяли попереднього хазяїна, який був причиною 
того, що багато злочинців повтікало з своїми черевиками 
до чужих земель Ми теж сюди-туди полаяли трохи.

Ч а с т и н а  д е с я т а

Але... подумали, помитикували й рішили вернутися 
назад. Як побачили ми знову снігові верхівлі — шнурки на 
нас від радощів ослабли, носки наші каші попросили, і ми 
розридалися. Новий хазяїн подививсь на нас і невідомо 
чому зажурився. Може, тому, що ми, роззявляючи роти, 
почали важко дихати від сильного зворушення, і він поба
чив свої подерті панчохи... Нічого, не журись, якось-то 
буде...

Тепер і в нас уже прокинулась захована симпатія до 
таких нещасних, як і ми. І то цілком зрозуміло. Хто ж те
пер дасть за нас таку ціну, як колись...

Добре. Вступили ми до міста. Наш новий хазяїн (оче
видно, йому потрібні були гроші) продав нас на точок, 
а сам обув чусти, які поміж нашим товариством в культур
ному відношенні вважалися відсталим елементом. І ось 
три години, як лежимо ми на точку. Все більше й більш 
картаємо себе: надаремно так захоплювалися ми ідеями 
нашого попереднього хазяїна...

142



Лежимо й ворожимо: які то ноги пошле нам наша до
ля? Ждемо й передчуваємо, які лоскотки залоскочуть наші 
п’ятки...

Ч а с т и н а  о д и н а д ц я т а  й о с т а н н я

Зараз належимо людині, якого всі звуть «товаришем» 
і робота якого призначати купцям податки. Він нас поно
вив. Тепер ми з кожним днем все більше й більше переко
нуємося, що наші давні хазяї були не що інше, як туне- 
ядці й контрреволюційні елементи. Наш новий хазяїн 
розумніший і практичніший. Кожен раз, як тільки ми 
згадаємо за ту парламентську лисицю, яка жарнула наши
ми носками об камінь, кожен раз таке, їй-бо, обурення 
бере, що ми мало не лопнемо, а вчора, по правді сказать, 
так уже й лопнули трохи. Ага, найважніше забули. Чудне 
якесь наше ботиночне товариство! Учора зустрілися з мі
ськими черевиками. Вони теж, як і ми, після многотрудних 
одіссей попали на точок і були продані в одну крамницю. 
Так отже, далі було так. Пішли ми з своїм хазяїном у ту 
крамницю стягати податок. Аж гульк! наші давні знайомі. 
Хазяїн наш почав тут з крамарем горланить за податок, 
а ми, користуючись нагодою,

— Здрастуйте,— сказали.
— Не так солодко здоровкайся, душко,— у відповідь 

було.— Ви краще своєму хазяїну скажіть, нехай за душу 
крамарів не тягне. Що за правительство, їй-богу,— бурча
ли вони.

— Робітниче-селянська диктатура...— починаємо ми.
— Затуліть свої верши! — крикнули вони.— Знаємо! 

Чули вже не раз! І ми і наш рознещасний хазяїп.
Ми затулили свої верши й більш не продовжували, але 

з іронією подивились на черевики, які на цей раз були 
справжніми нашими класовими ворогами».

Е П І Л О Г

Це оповідання розповіли мені допіру куплені мною 
старі черевики.

Вони божаться, що презирають усіх існуючих на світі 
урядовців, особливо тих, що призначають крамарям подат
ки. Черевики ще кажуть, що вони ой як люблять поезію, 
красне письменство взагалі, а їх творців зокрема...
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Гурген Борян

ЗАСТОЛЬНА

Присвячується І раклі ю А н д р о н ни к ов у

Воїни ми, що вернулись додому,
Сіли круг столу з одкритим чолом.
Гей, тамадої І не згадуй за втому,
Келих наповнюймо добрим вином!..
Тут задля нас все давно вже готове.
Серце ж як б’ється у кожного з нас!.. 
Свободолюбні, відважні братове,
Будемо ж пити у радісний час!

Цокнемось — келих об келих,
Цокнемось — в криках веселих,—
В дружній радянській воєнній сім’ї! 
Гляньте — вино аж іскриться,
Пити нам, пить-веселиться,
Завтра ж, як треба, то й пійдем в бої.

Келих прозорий. Вино золотисте.
Блиск перемоги і полум’я в нім.
Пиймо ж вино, нерозбавлене, чисте,
Хай будуть дні наші світлі, ясні!
Хай... хоч подмішано тут же до нього 
Братню сльозу — і мою і твою:
Серце сумує, сумує ж бо того —
Скільки братів полягло у бою!

Цокнемось — келих об келих,
Цокнемось — в криках веселих,—
В дружній радянській воєнній сім’ї! 
Гляньте — вино аж іскриться,
Пити нам, пить-веселиться,
Завтра ж, як треба, то й пійдем в бої.

Тяжко іти було: кручі, каміння,
Рани глибокі, нестерпний біль.
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Ми ж несемо перемоги уміння,
Ранок нового — усім і собі.
Честь Батьківщини, честь священну 
З славою ми пронесли у боях.
Людям трудящим — яку ж широченну 
Путь відкрито, де сонце в хатахі

Цокнемось — келих об келих, 
Цокнемось — в криках веселих,—
В дружній радянській воєнній сім’ї! 
Гляньте — вино аж іскриться,
Пити нам, пить-веселиться,
Завтра ж, як треба, то й пійдем в бої.

Сонцю великому, сонцю світитись!
Жити людині на вільній землі!
В наше майбутнє спокійно дивитись:
Єсть у нас сила, єсть у нас хліб.
Що може бути вище від цього —
Знати, що ти є господар сам!
Серцю опора — свідомість такого,
Ранам всім нашим цілющий бальзам.

Цокнемось — келих об келих, 
Цокнемось — в криках веселих,—
В дружній радянській воєнній сім’ї! 
Гляньте — вино аж іскриться,
Пити нам, пить-веселиться,
Завтра ж, як треба, то й пійдем в бої.

Високо в небі й по всьому роздоллі 
Сяє зоря перемоги ізнов.
Ранок свободи, світанок волі 
Нам провіщає життя і любов.
Воїни ми, що вернулись додому,
Сіли круг столу з одкритим чолом.
Гей, тамадо! І не згадуй за втому,
Келих наповнюймо добрим вином!..

Цокнемось — келих об келих, 
Цокнемось в криках веселих,—
В дружній радянській воєнній сім’ї! 
Гляньте — вино аж іскриться,
Пити нам, пить-веселиться,
Завтра ж, як треба, то й пійдем в бої.



ДЕРЕВА НА ВУЛИЦІ АБОВЯНА

Чи я іду, як почина смеркать,
А чи стою, коли зоря рум’яна,— 
Дерева всі до мене гомонять 
На вулиці ясного Абовяна.

Я чую тих дерев зелений шум,—
То дерево одне з одним говорить,
А потім всі до мене: кинь ти сумі 
Тебе ми зараз хочем підбадьорить!

Минулого завісу я зведу —
І виступить дитинство із туману.
Ось тут садили ми, як у саду,
Дерева на пошану Абовяну.

Ми піонерами були тоді. Життя 
Не знали ще, в батьків допіру взяті. 
Свого лиш стільки вклали почуття 
В ті деревця, що стали вже чубаті!*

Як часто потім я ходив повз них — 
Удень, увечері й під час світання!
Під вітами оцих дерев усіх 
Пройшов я, мов під аркою, в коханні...

Коли в війні по гаду я гатив —
То думав я в час бою-урагану:
А як там ті, що я їх посадив,—
Дерева на пошану Абовяну?

І знов я дома. Сонце, шум, ріка...
І я веду гулять дочку рум’яну.
Які ми раді — батько і дочка — 
Деревам на пошану Абовяну!
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Наступним поколінням розцвітать 
На цій землі, де шлях був каравану...
І листям вже новим їм зашумлять 
Дерева, що в пошані Абовяну.

Мені в майбутнє плисти шлях лежить. 
Чи допливу ж у пісні? Чи розтану?
Я б серце дав землі — щоб вічно жить 
Деревам на пошану Абовяну!



Мкртич Корюн

ВРАНЦІ ВЗИМКУ

Вранці взимку пташенька тремтіла, 
А до неї ж друга прилетіла 
Й мовила: — Ой люба пташко!
Ти ж моя хороша пташко!
Не літаєш,
Ні співати не співаєш,—
Чи когось у мріях виглядаєш? —
І сказала пташка: — Не літаю,
Бо весни я виглядаю.—
І сказала пташка: — Не співаю,
Бо поточків дожидаю.
Я зеленої травиці дожидаю, 
Щебетання того дожидаю.
Без сонечка ясного,
Без тепла прекрасного,
Без поточка й річеньки,
Без зеленої травиченьки,
Коли зимно спатоньки —
Де вже там співатоньки?
Веснонько, прийди, прийди!
Дай тепла нам і води!
І квітчаста, й кучерява —
Всім ти нам, як матінка ласкава.
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Сільва Капутікян

ПАНЕГІРИК ВІРМЕНІЇ

Промчали віки за віками — і в зміні народів, у млі 
Розсипались ми, як ті зорі, розсіялись скрізь по землі.

На березі річки Араксу земля неприступна вціліла. 
Зосталося сонце всім зорям,— вітчизна ж вірменам мила.

А сонце вірменське — це ж, слухай: Радянська
Вірменіє, ти,

Ти в Жовтні родилась, мужніла,— з тобою ж і сестри,
й брати.

І от тепер виросла дужа, хороша, струнка, кароока. 
Відкрилася путь тобі вірна — щаслива, багата, широка.

...Розсипались ми, як ті зорі, і ти осяваєш всіх нас.
Ти — вогнище тепле, новітнє, бо смерть була в давній

тут час.

Ти той подорожньому вогник, що вабить в затишну хатину. 
Ти — матері голос ласкавий, що кличе додому дитину.

Сини твої славні, відважні тебе споминали в боях.
Хто з бою живим повернувся — тебе прославляє в піснях.

Нове ти зростання висотне, пора ти священна, східна.
Ти й далі ростеш іще вище, Радянська Вірменіє рідна!
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ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ

Тільки з’явишся ти в клубі — 
Стихне шум; в своїй красі 
Зійдуться дівчата любі —■ 
Дивляться на тебе всі.

Ще й ізроблять так плечима — 
Може ж, котру не мине?
Хоч і знають: ти очима 
Бачиш лиш одну мене.

Ланкову-орденоноску 
Захопила ця ж біда!
Розтав вона, як з воску,
Як на тебе погляда...

Я не буду в цій привабі 
Ревнувать тебе до них.
Все ж — в колгоспному масштабі 
Ти найкращий в нас жених.
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НУ ЯК ДОЩИК -  ХАЙ І ДОЩИК

Ти сказав: як звечоріє — 
Стрінемось у полі знов.
Серце б’ється, не діждеться, 
Щоб той вечір вже прийшов.

Тільки ж, бач, які он хмари, 
Мов стоги в колгоспі в нас, 
Ввечері ж, як нам стрічатись, 
Певно, дощ поллє в той час.

І мені — то стане сумно:
Ах, тебе ж не стріну я! —
То так весело й приємно: 
Дощик піде на поля!

Ну як дощик — хай і дощик. 
Це ж на добрий урожай!
А побачимось — в неділю,
На цьому й печалі край.

151



БРОНЕПОЇЗД «ВАРДАН ЗОРАВАР»

Ось ізнов устають перед мною величнії дні:
Боротьба, Батьківщини тривога і битви пожар...
Понад краєм один він, безсмертний в віках, па весні 
Гримкотить бронепоїзд червоний «Вардан Зоравар»... *

Це Вардан-вірменин... Тож було: в Аварайрській долині, 
Коли ніч від пролитої крові зробилась густа,
Він з грудей своїх витягнув стріли смертельні, зміїні,
І, весь біль втамувавши, ізнову ожив і устав.

Знов ожив він, устав,— і підводивсь угору все вище.
І повів за собою народ, що утоми не знав;
Обернувсь у Давида і Мгера **,— їх дух перейняв.
Ворог стрінувсь? Тож кинувсь Вардан близ Ані ***

в бойовище.

Ворог стрівся? Тож бився в Зейтуні Вардан, все тримався. 
Знов пораненим падав між гір, Мустадаг де стоїть.
Воював за народ більш як добрих п’ятнадцять століть.
В ці п’ятнадцять століть переможеним він залишався.

Ось ізнов устають перед мною величнії дні:
Боротьба, Батьківщини тривога і битви пожар...
Понад краєм один він, безсмертний в віках, на весні 
Гримкотить бронепоїзд червоний «Вардан Зоравар»...

* Вардан Зоравар — стародавній вірменський полководець, 
що героїчно загинув у битві проти персів на полі Аварайр. 
В 1920 р., під час травневого повстання у Вірменії, бронепоїзд 
«Вардан Зоравар» від дашнаків перейшов на бік більшовиків і ві
діграв там політичну роль у перемозі влади Рад.

** Д а в и д ,  М г е р  — герої народного епосу «Давид Сасун- 
ський».

*** Ані ,  3 е й т у іт, М у с т а д а г ,  Д в і н, Г а р н і ,  А р т а- 
ш а т — міста давньої Вірменії.
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Так радій же, Вітчизно! Жалобу скидай віковічну! 
Воскресайте ви, Двін, і Гарні, й Арташат, у цей день! 
Ви, зруйновані арки, нам сяйте в дорогу величну! 
Виступай, рідна молодь, співай переможних пісепь!

Хай весна в цій землі відкривається справжня, неложна; 
Хай видзвонюють дзвони; хай радістю плеще майдан!.. 
Під знаменом червоним — чия ж це хода переможна? 
Заброньований йде вірменин, наш могутній Вардан...



ДАВИД САСУНСЬКИЙ

(Уривок із вірменського 
народного епосу)

З

Тож і пішов Горлань-Ован до Боягуза-Верго,
І про лист Мисра-Меліка розповів.
Як тільки Верго те зачув,
Що Мисра-Мелік з військом прибув 
І отаборивсь на полі Лерва,—
Сказав:
— Ован, ми не можемо боротись з ним.
Давида приведім,
Попоп’ємо, попогуляємо,
Та, обдуривши, тут його напоїмо,
Дівчат всіх візьмемо, всіх жінок,
Все золото, все срібло 
Мисра-Меліку віддамо,
А самі пройдемо під його мечем у той час, 
Може ж, і зглянеться як-небудь він на нас.—
І от Горлань-Ован погуляння справляти почав, 
Він перед всім народом поставити сказав 
Цілий казан семивушний доброго вина,—
Ой і пив же Давид з того казана!..
І прийшов на учту Кері-Торос,
І сказав:
— Давиде, лао!
Якщо вип’єш ти цілий казан —
Значить, Мгерів ти син, богом дан,
А як не вип’єш, наберешся страму —
Не син ти йому.
— Кері! — сказав той.— Ану лий!
По вінця вином ти казан мені долий! —
І Кері налив по вінця вина.
Тут Давид підняв казана 
І до губ своїх притулив.
Пив, пив — поки не випив, всього не скінчив.
І впав на землю казан, пощербивсь,
А Давид аж набік похиливсь —
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Упивсь,
І так у чім був —
Ліг і заснув.
І промовив Торос: — Біда!
Гаряча ж бо кров у дитини, кров — не вода. 
Боюсь,
Що силу свою згубить в бою.—
І тоді Торос закричав,
До всіх сорока шатрів закричав:
— Агей! Вставайте, вставайте! Пора! 
Котот-Мотот, Ануш-Котот, Вжік-Мхо, 
Чінчха-Порік і Хор-Манук — пора!
Хор-Гусан і Чор-Вірам — пора!
Вставайте!
Сьогодні ж бо нам краще, ніж в інший який

день!
Ходімо ж поміряємось в цей день:
Великому — велике, а малому — мале.
Або ж Мелікові бог перемогу пошле,
Або ж може й такеє статися там,
Що й нам.—
Хотів заперечити Верго, та не посмів. 
Кері-Торос взяв із собою сорок шатрів;
Усю свою родину забрав.
Кожен тут на свого коня сідав —
І мчав...
А Верго й Горлань-Ован 
Лишилися дома самі, 
їхали Кері-Торос та його сини.
І от як доїхали,— в тій же порі 
Розташували свій стан.
На верхівлі одної з гір, на Лерва-горі, 
Розташували стан.

4

Ой і засумувала ж Кері-Тороса жона!
«Уб’ють Тороса,— подумала,— зостанусь я сама. 
І всіх наших парнів уб’ють,
Прийдуть і нас уб’ють,
Із прикорнем вирвуть, знесуть!»
Прийшла вона й сіла у Давида в головах,
І по таких словах 
Заплакала сльозами гірко.

155



І полилися сльози па Давидове лице.
І прокинувсь Давид, і спитав: — До чого це?
Еж я живий? Навіщо ж сум і переляк?
Навіщо, моя непе, побиватись отак?
— Ай, Давид, лао Давид! — сказала вона.— 
Лучче було б, якби взяв тебе сатана!
Ти військо Меліка розбив.
А Мисра-Мелік ось нове на нас привів.
Я знаю: встав Кері-Торос, проти нього пішов, 
Ну, а що ж, як і його той уб’є, перемішає в кров? 
Тоді прийдуть і нас уб’ють,
Із прикорнем вирвуть, знесуть,
В бран візьмуть, у Мсир поведуть.—
Тут на Давида такий найшов гнів,
Що вмить йому сон і весь хміль одлетів!
Встав, узяв свої стріли і лук,
Сказав: — Не бійся, непе! еж я не без рук?
Ніхто не посміє й ногою ступити в мій дім!
Зараз піду і все Мисра-Меліку відповім! —
Встав і пішов.

5

Прийшов він до Горлань-Ована й сказав:
— Дядечку Ован, дайте мені знаряддя та ще й коня, 
Щоб я мав з чим у бій іти.—
Горлань-Ован сказав: — Що ж, іди,
Найкращого собі на стайні вибирай,
Меча з усіх, що в стайні, вибирай.—
На Давида ж Верго тут з усмішкою подививсь 
І сказав: — Давиде! Як Меліка уб’єш —
Утни йому вуха і мені привези.—
Скріпився, промовчав Давид.
Взяв він на стайні охлялого одра,
Із стіни зняв іржею поїденого меча 
І поїхав напрямом своїм.
Знов бабуся, власниця ниви, появилась перед ним 
І сказала:
— А куди ти, синку, цікаво мені знать? —
Відповів їй Давид: — Іду Меліка воювать.— 
Засміялась бабуся: — 3 поржавілим мечем та у бій? 
Ой боже ж ти мій!
Збожеволів ти, видно. З таким ось мечем! Сам один!
А ще ж немовби й хорошого батька ти син...— 
Розсердивсь Давид: — Ей! смішки свої заховай!

156



Бо з чим же справді йти — ну, тоді кочергу давай, 
Може, якраз і буде до ладу —
На бій піду.—
Бабуся сказала: — Ой синку мій, серце моє!
Та хто ж тобі йти не дає?
А тільки ж я хочу слово сказать.
Ось послухай, а тоді вже і йди воювать.
— Ну, швидше кажи! Без сміху, без зла.—
І бабуся тут почала:
— Хіба ж не було у твого батька Блискавки-меча? 
Хіба ж не було у твого батька Джалалі-коня?
Хіба ж не було підків сталевих тих у жеребця

Джалалі?
Хіба ж не було перламутрового сідла у жеребця

Джалалі?
На сідлі ж стременце висіло золоте.
А в зубах гнуздечка сталева ж як на те.
Хіба ж не було у батька твого шапки на голові?
А бешмети чудові, та прекрасні, та нові!
Хіба ж не було золотого пояса у батька у твого?
Хіба ж не було шаровар бархатинних у батька

у твого?
Хіба ж не було чобіток цвяхованих на ногах у батька

у твого?
Хіба ж не було Ратного хреста на правій на руці

у батька у твого? — 
Давид запитав: — Де ж воно це все лежить? —
А бабуся: — Хочу жить,
Хочу я, Давиде! Тому й не скажу,
Не поведу, не покажу.
В якому саме місці і де,—
Прокляття на мене впаде!
Ой натерплюсь тоді ж я всього! —
Прокляття від дядька твого.
А ти ось краще отак:
Раз такий вже трудний тобі знак,
Що Мсирський Мелік викликає на бій,—
В хвилині оцій 
Іди до Ована.
Хай дістане тобі доспіхи оті,
Доспіхи батькові сталеві, золоті.
Тільки пам’ятай:
Як добром не віддасть — в зашийок його хватай, 
Силою віднімай!
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Зараз же Давид до дядька попрямував,
За зашийок там його уважненько хватав,
Від землі піднімав, словами промовляв:
— Не жди тепер собі милосердя, не шукай шляхів

до втеч,—
Поверни мені батьківський Блискавку-меч!
Ти забудь за свій рятунок, за розкаяння, жалі — 
Поверни мені батьківського жеребця Джалалі!
На ногах же того жеребця ще ж підкови сталеві були

немалі,
Поверни мені перламутрове сідло, що носив його

Джалалі І
І сідло, й стременце на нім золоте!
Ще й сталеву гнуздечку — тонку та міцну ж як на те! 
Поверни мені богатирський шолом і бешмет батька

мого!
Поверни мені пояс золотий батька мого!
Й бархатинні шаровари батька мого!
Й чобітки цвяховані, що були на ногах батька мого! 
А головне — Ратний хрест батька мого!
Тільки пам’ятай:
Як даєш — то вже краще добром оддавай.
А як ні —
Будеш ти знати мені! —
Дядько ж йому тут: — Та й де ти про все це почув? 
Хай я з місця не встану, а тебе таки хтось підкольнув. 
Ну що ж? Дійсно такеє було: як помер 
Брат мій Мгер,
Всі його речі я під порогом отим закопав.
Вже як так, то ходім. Одкопаю. Віддам.—
Устали й пішли. І стали копать вони там.
Давид всю одежу цю батька додому приніс,
Як приміряв — вийшло так, що до неї ще він не

доріс —
Завелика була. І тут дядько сказав:
— Ой Давиде мій любий! Не сумуй! Що тобі в цім? 
Всі доспіхи батька твого сховано під домом під отим. 
Погреб там є. Спустися на сорок ступнів,
І ти батькову зброю дістанеш собі.
Якщо зброю подужаєш в руки ти взять —
Значить, зможеш воювать.
А якщо ж навіть з місця не зрушиш її —
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Ой і кепські ж будуть справи твої! —
Та кому! Перед ким ще таке говорить!
О! То ж був не хто-небудь, а Давид!
Він у погреб спускається, присвічує до стін,
Бачить: батьківська зброя поблискує з стін...
Він її зняв, всю геть на плечі забрав та й поніс.
Перед дядьком Ованом поклав — і шолом, і панцир,

і спис.
Як побачив Ован — ізрадів: — Вже приніс? І так

скоро? Ого! — 
І про себе подумав: «А може ж, замінить він батька

свого.
Бо навіть я, Мгерів брат,
Та й то ж ні разу зброї тієї не підняв.
А то ж хлопчик підняв!»

7

Ован сказав: — Давиде! Єсть у мене ще такії ось
жалі:

Як помер твій батько — я й замкнув Джалалі 
Он у тій стайні. На дверях повісив замок 
На невизначений строк!
Сіно й воду через дах я йому подаю.
Але все ж, не потаю,
Боюсь, щоб коня того не викрав Мелік.
Отож і замкнув я навік.—
Горлань-Ован здалеку Давидові показав,
За якими саме дверми Джалалі стояв:
— Он там — бачиш? де позаростали сліди?
Як хочеш — виведи піди.—
Пішов Давид, двері стайні розчинив.
Кінь побачив зброю Мгера й дуже зрадів!
Став іржати він, танцювати чотирма.
Давид взяв за гриву його піймав,
Черево йому почухав, в лоб поцілував.
А кінь обнюхав Давида, кінь заплакав-заридав.
Вивів Давид із стайні коня,
Хотів на нього сісти, аж той враз брикатись став

та одганять,
Узнав, що це не Мгер.
Та як тупне копитом у землю тепер! —
Аж огонь кресонув і розцвів...
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Людським голосом тут кінь заговорив:
— Твар земная! Що зі мною ти хочеш робить?
Був ти прахом — у прах і оберну тебе вмить!
— Сісти хочу на тебе! — Давид тут йому.
А кінь: — Ой гляди, бо я тебе так підніму,
Аж об сонце ударю й спалю! —
А Давид: — Саме ж так я й люблю.
Бо я вмію звішуватись головою вниз,
Щоб ти мене під черевом своїм провіз.—
Кінь сказав: — А я з тобою по скелях буду стрибать 
Будеш ти тоді в провалля падать і кричать.—
Давид сказав: — А я тобі на спину сяду знов!
Кінь зітхнув: — Бачу, далеко ж ти пішов!
Ну, раз так,— виходить — хазяїн ти мені,
А я твій кінь.
Давид сказав:
— Ти хазяїна не мав — буду ж я хазяїном тобі!
Тебе нікому було скребти — буду ж я скребти! 
Нікому ж було і підсипать овсу — буду ж я давать

овсу
Тут Давид до Ована: — Душу май!
Перламутрове сідло мені віддай!
Той приніс сідло й подумав: «Ну, тепер,
Коли зробить він так, як Мгер,—
Добре буде.
А Мгер кожен раз, як коня сідлав,
Кожен раз, як попруги затягав,
Переважував його на задні ноги,
А передні піднімав від землі.
І подумав Ован: «Як підніме коня Джалалі,— 
Виступить у бій.
А як ні — значить, молодий».
Давид став сідло накладать,
Став попруги затягать 
І так руками тісно обхопив свого коня,
Що той легко відділився від землі всіма своїми

чотирма
Сказав: — Ще попрохаю в тебе ось чого —
Поверни мені той Ратний хрест батька мого! —
Ован відповів: — Як же це я маю дать?
Він повинен до твоєї десниці сам пристать.
А як не пристане — так і знай:
Значить, ти його негідний, та й край.—
Аж тут ласку свою бог показав —
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Ратний хрест вмить до правиці Давида пристав. 
Скочив Давид на коня тут враз,
Наказав заграти у батьківський саз,
Раз проїхав перед домом,— ой же й прегарний

хорошун!
А народу там зібралось — весь Сасун!

8

Горлань-Ован на нього глянув — жаль узяв!
Серце стислось! І він піснею заплакав-заспівав:
— Ай-вах, ай-вах, ой, які жалі!
Тисячу раз жаль Куркік-Джалалі!
Жаль сталевої гнуздечки, що бряжчала, аж гула,
А ще ж і перламутрового сідла,
Ой перламутрового сідла!
Жаль шолома, і бешмета, й пояса того, 
Золотого-золотого пояса того!
Тисячу раз жаль чобіток отих,
Чобіток цвяхованих, легеньких, м’яких!
Тисячу раз жаль Ратного хреста,
Що цілували були його мої уста,
Жаль того Ратного хреста! —
Давид з коня на дядька закричав 
Од гніву — аж хопився меча!
Та Горлань-Ован знову рідним став —
Піснею заплакав-заспівав:
— Тисячу раз жаль,
Нашого Давида жаль,
Оленя прекрасного, що з дому нашого тіка,—
Ой журба ж яка! —
Давид сказав: — Якби не ці слова
Про оленя — давно б уже була твоя скотилась голова.
Бо ж ти справді — спершу про речі заспівав,
А тоді вже й про мене, бач, згадав?
Я б ніколи на тебе не кричав,
Коли б ти пожалів мене, а не Блискавку-меча.
Тобі дорожчий пояс золотий чи я? —
Ован відповів: — Радосте моя!
А через кого ж я плачу ось — поглянь! —
Давид узяв, ізліз з коня,
Поцілував дядька в руку, сказав:
— Ну, ти ж не будеш гніватись за мої слова? —
Як почув це Ован,
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Наказав заграти в саз — саз Мгера.
Наказав ударити у бубни — бубни Мгера, 
Наказав сурмити в сурми — сурми Мгера!

9

Давид скочив на свого коня, гордо себе мав. 
Ім’я бога згадав,
Городянам уклоняв 
І всім своїм рідним у дому.
А молодички тим часом пісню заспівали йому 
«Та коли б же ти не їхав, наш Давиде,
Ми б з тобою погуляли, наш Давиде,

Ой що б то було!
Що б то було!

Занедбали ми тебе були, Давиде,—
Як зостанешся, загладимо свою вину, Давиде, 

Ой що б то було!
Що б то було!

Ми злили б водички та й на твої ручки,
Озули б на ніжки срібні прудкобіжки,—

Ой що б то було!
Що б то було!

Та зостанься, Давиде, з нами будь, Давиде! 
Всім пожертвуєм тобі, Давиде,—

Ой що б то було!
Що б то було!»

Обернувся тут Давид, селянам уклонивсь,
Ще й на молодичок вдячно подививсь:
— Братове й сестри! Дякую за пісню сумну! 
Сум одкиньмо: за вас я — іду на війну,—
З Мисра-Меліком битися іду!
Прощавайте, сестри,—
Рідні ви були для мене сестри!
Прощавайте, матері,—
Рідні ви були для мене матері!
Й ви, сусіди, мої друзі,—
Справжні ви були для мене друзі!
Ви, жінки, як пектимете ви хліб,
Згадайте і мене, Давида!
Ви, дівчата й парні, як питимете вино, 
Згадайте і мене, Давида!
Прощавайте, мої любі! Від’їжджати час!
Буду битись я за вас!
Прощавайте...



ВЗЯЛА Я ЖБАН

Народна пісня

Взяла я жбан — вийшла в гори. 
Там милого нема — горе!
Де ж ти, мій Фідан?
Відгукнись!
Як мені жить — горе!

На горі вітер грає.
Де ж милий пробуває?
Уже рік минув.
А його
Зі мною немає!

Соловей співа в рясті.
Яблуня цвіте в щасті.
Де ж ти, любий мій?
Зосталась 
Я сама в нещасті!



з л и т о в с ь к о ї

Крістіонас Донелайтіс

ЧОТИРИ ДОБИ РОКУ
(ІЗ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ ПОЕМИ — «РАДОЩІ ВЕСНИ»)

Вже ж бо і сонечко, вгору здіймаючись, світ весь будило 
Й, працю зими-холодюги руйнуючи, радо сміялось. 
Промисли всіх холодів із льодами враз гинути стали,
Й сніг, підпухаючи в піні, вже скрізь на ніщо перевівся. 
Зразу ж вітри тепловійні ласкаво поля оживили,
Всяку рослину із мертвих вони до життя воскрешали. 
Разом кущі всі в гаях і собі почали прокидатись,
В полі ж узгір’я й долини як стій кожухи поскидали. 
Все, що в сльозах передсмертних в осінній сльоті було

вмерло,
Все, що живим зимувало ув озері синім під льодом,
Так як і те, що близ кореня тихо заснулим лежало, 
Полчищем все це одразу ж вилізло літо вітати.

Вилізли ось пацюки і тхори із холодних зимівель. 
Ворони ось і ворони, сороки і сови з’явились,
Миші і їх мишенята, й кроти — всі ж тепло вихваляли. 
Мухи й комашки, жуки й табуни комарів, а ще й

блохи —
Полчищем знову зібрались вони, щоб то нам допікати, 
Пан чи кріпак — щоб куснути — на всіх-бо роззявили

рота.
Бджоляна матка теж не забула сім’ю розбудити,
Всіх на роботу послала вона — хоч що-небудь хай

найдуть.
Зараз же полчища бджілок з отворів вилазити стали, 
Й, легко літаючи, всі почали вони грати на дудки. 
Пряжу свою павуки по кутках заходилися ткати,
Лазячи мовчки, ловецькії сіті вони виплітали.
Теж і ведмеді, й вовки, що, плигаючи, дуже раділи, 
Все на край лісу виходили, щоб кого-небудь зацапать.
Тільки ж: яке воно диво! — що жоден із тих ото полчищ 
В смутку не був, чи в сльозах, або, може, в зітханні б

тяжкому;
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Ні, навпаки — всі зібрались докупи, щоб грати й радіти. 
Що ж,— через те що труди зими та повсюди вже зникли, 
Тут і весна голосна враз на всіх полях появилась.
Зразу всі закутки тут ось і там ворушитися стали,
Всюди від крику тих полчищ такий же там гамір

зчинився:
Товсто співав тут один, а другйй все виводив тоненько... 
Весело цей, підбиваючись вгору, злетів аж до неба,
Той же, творця вихваляючи, пурхав із гілки на гілку. 
Теж би, сказать, на прокорм бідненький ніхто з них

не скарживсь,
Ще ж і одежа була в них благенька така, мов потерлась, 
Хохлик у декого наче залатаний був: всі кольори!
В полі поживи для себе знайшли вони надто вже мало,— 
Все ж бо ніхто не стогнав з них, хоч був і натомлений,

бідний,—
Скрізь один з одним всі разом підплигували та раділи, 

-і

Ось чорногуз прилетів із своїми — такий же веселий! — 
Він, як господар, на хаті дзвінко почав клекотіти. 
Вийшла з холодного дому-гнізда і його господиня,
Й клекотом радо вона привітала улюбленця-друга. 
Потім обоє вони після праці такої й клопоту 
Зразу взяли й на болото по їжу собі полетіли.
Кілька великих там жаб проковтнувши і жабок

маленьких,
Дяку від серця послали творцеві за цю насолоду.
Ти, людино нікчемна! малим здовольнятись навчайся, 
Ти, що все любиш смачне, завжди про творця свого

згадуй.

Ген по лісах і гаях було чути і гамір, і гомін,
Скрізь же в полях і на луках дзвеніли пісень одголоски. 
Разом з дроздами й зозулі літали із місця на місце,
В пісні творця прославляючи, всі веселились, раділи. 
Швидко на крилах легких ластівки височінь облітали 
Й звідти, мов кулі стріляли, одна за одною летіли,
Потім, звичайних страв без ніяких приправ попоївши, 
Тиху балачку заводили, казку свою безконечну.
Вгору до хмар журавель підіймаючись тонко курликав, 
Дзвінко курликав, немовби він плакав у синьому небі. 
Тільки ж не плач це, коли він курликає в небі так

дзвінко.
Ні! це він хоче сказать, що творця природи могутність
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Навіть в тонких голосах пташок — чудодійна й велична. 
Чувши таке, й горобці та горобенята сказали:
«Все наше плем’я так само уміб славити бога».

...Лиш соловей іще досі мовчав собі, хитро сховавшись: 
Він усе ждав, поки інші пташки та скінчать свою пісню. 
Кожен рік через це він пізніш од усіх починає.
Саме тоді, як усі вже на світі обляжуться на ніч,
Тільки один він не спить і творця в темноті вихваляє, 
Вранці ж раненько, коли після сну нам вставать із

постелі,
Іноді будить він нас і наші серця звеселяє.
Ах, славний боже, чудесний же твій розпорядок у світі! 
Справді. Коли восени а чи взимку, сховавшись од стужі, 
Ми хропака задаєм, примостившись близ теплої печі,— 
Ти вже до нас не з’являєшся, пташко хорошая, люба, 
Бо ж і сама ти сидиш, як і ми, у тепло те залізши,
Й може — хто знає! — у сні отам мухи дурні свої ловиш. 
Ну а коли вже ми свято весни зустрічаємо знову,
Тобто: коли до роботи у полі готуємось стати,—
Зараз і ти, свою дудку схопивши дзвінкоголосу,
Граючи вправно на різнії тони і різні розпіви,
Нас заохочуєш жити, піснями полегшуєш працю.

Добре. Але ти скажи мені, любий, чого все таїшся 
Й тільки тоді, як осмеркне, або ж уночі ти співаєш?
З казкою тою своєю чого ти ховатися любиш?
Адже весь світ, усі люди — кріпак, а чи пан гордовитий, 
Діти, які ще не знають штанців, кректуни-дідугани,— 
Кожен твою прехорошую пісню і любить, і хвалить, 
Пісню, в яких про дива соловейків веселих щебечеш. 
Звуки органів, цимбалів ти дзвін у ніщо повергаєш. 
Скрипки і гуслі перед тобою повинні замовкнуть,
Чуючи — солодко як ти щебечеш і як закликаєш:
«Ну-бо конячку ти, Юргіс, підстьобуй, бадьоро

посвистуй!»

В час, як, смерком заховавшись, ти сам починаєш
сміятись,

Ми ж, за весь день наробившись, натомлені падаєм
в постіль,

Ти поміж інших пташок так, неначе король
гордопишний,

Все голосніш, з передзвоном свої нам показуєш штуки.
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Іноді ж ми поміж листям і самий камзол твій побачим, 
Нам ти здаєшся тоді горобцем мужицьким, та й годі. 
Ставишся ж ти з презирством до всіх жупанів отих

панських,
Так же й тюрбани широкі тобі аніяк не до серця;
Ти — мов бідняк, що з гостей повернувся голодним,

щебечеш.
Ах! неподобство таке й між людьми зустрічається часто: 
Скільки-бо справді на світі тих змін із людьми

помічаєм!

Діксас — розверза? А глянь, як по місту він ходить
чванливо;

В пишному вбранні — тож він наче півень, що хвастає
гребнем.

Що йому ті кріпаки! Адже він як божок поміж ними. 
Ах! ну а скільки раз Крізас, у лапті благенькі узувшись, 
Также й кожух свій мужицький подертий на плечі

надівши,
Мов соловей той, з гостями щебече, хоча і покрівля 
Зверху продерта. Щиро він славить творця і сердечно.

Ти, люба пташко моя, наїдаєшся теж не по-панськи. 
Жирнії наші і сало, й ковбаси тобі не смакують,
Наше печене й варене ніяк ти і знати не хочеш.
Зовсім байдужа до кренделів, ти й пирогів теж не любиш. 
Папські напої смачнії ти за ніщо уважаєш,
Трошки чогось попоївши, шукаєш водиці напитись. 
Пташко моя! Пам’ятай, що співаючи треба ж і їсти. 
Сміло бери, не жалій, хто над ухом дзижчить нам по

ночах,
їж на здоров’я, як хочеш, жучка — комаху рябеньку, 
їж ти жучка, що на гречці, і мух, і бабу залізну, 
їж  ти мурашок і їх мурашине дрібнюсіньке плем’я. 
Тільки ж і нас ізгадай, як у бір наш весною прибудеш. 
Нас ізгадай, як, піснями святкуючи літо, іскажеш: 
«Ну-бо конячку ти, Юргіс, підстьобуй, бадьоро

посвистуй!»
Ти, нікчемна людино! Малим здовольнятись навчайся, 
Це, як тобі коли випаде надто вже скромная страва, 
Глянь ти на пташок! Одна хробачка поганенького

цупить,
Друга ж, коли вже нічого не знайде, скубе і травицю. 
Адже й воші, як щороку провідати нас прилітають,
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Часто холодну й голодну весну ізнаходять для себе, 
Все ж ні від кого від них ми ні жодної скарги не чули. 
Гей, що тобі ж бо, людино, багато дано вже від бога! 
Нащо ж бурчиш ти тоді, коли випаде днина голодна 
Й мусиш горох із капустою весь вишкрібать із

горщечка?

Так упереміж із сміхом пташиний гамір зчинився.
Ось прилетів тут орел і став гримать на всіх він

пернатих.
— Цитьте! — він крикнув.— Агей ви, полки,

перестаньте гудіти! 
Слухайте всі ви, а що ми вам власного волею скажем! — 
Зразу ж пташинії полчища, чуючи поклик орлиний, 
Тут ізлетілись до нього, усі перед ним появились. 
Осьде і ми, ваші слуги! Щось хоче від нас ваша

милість?
— Ми,— обізвався орел,— ми про всіх вас довідатись

хочем,
Як ваші милості в стужі, у зимній біді протримались? 
Як, чи всього вистачило? Чи, може, із вас хто загинув? 
Тхір кого-небудь із’їв? Або ж страшна сова розірвала? 
Яструб кого ухопив? Чи куниця взяла задушила?
Може, кого із вас недруг-людина, гуляючи, встрелив? 
Може, ще й гірше — живого кого з вас лукавий повісив, 
З’їсти щоб потім, па лист над вогнем бідолашного

кинув.

Саме в той час, як орел всіх розпитував так хитромудро, 
Встав у гнізді чорногуз, розчепірений гордо, по-панськи, 
Він, уклоняючись, злегка підстрибував весело й ловко.
— Бог,— він промовив,— як світ весь творив і порядок

наводив,
Тисячі тисяч живих створінь розселив по всім світі, 
Кожному визначив страву свою і кожному живність. 
Скрізь-бо, куди ми не глянем, самеє диво, та й годі. 
Цей осьде полк паш творець на воду пустив проживати, 
Ну а тому дав він крила, щоб плавати міг у повітрі. 
Безліч живих створінь під деревом в лісі таяться, 
Скільки ж то весело пурхає в полі — сказати не можна, 
Так як і тих, що в людей на подвір’ї пищать і гелгочуть! 
Глянь ти — а кожного ж бог день у день залюбкй

насищає.
Іноді, правда, трапляються всім їм деньки і голодні,
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Це особливо тоді, як усюди і дощ, і грязюка,
Так же як в час, коли бог за гріхи на людей пошле

кару.
Часто злочинна людина лякає нас пострілом грізним,
З наших і рідних, і друзів багато ж бо він убиває.
Іноді діток малих від батьків дорогих десь заносить, 
Лазячи високо, в гніздах все він пташенят видирає. 
Іноді пташкам нещасним він нібито й справжній

добродій:
Десь під парканом посипле пшонця, щоб злітались

клювати,
Тільки ж як хто з нас насмілиться клюнуть отую

принаду,
Зараз, на наше нещастя, сильцем він того і накриє. 
Врешті, по всіх він нас б’є із рушниці, ой б’є із рушниці. 
Є й між птахами такі глитаї, шахраї і злодюги, 
їм, щоб нажертись смачного, не страшно убити і друга. 
Яструб жорстокий, лукавий, сова — його спільниця

люта,
Ворони теж і ворони, поплічниця їхня сорока —
Скільки щороку вони, як ми знаєм, винищують наших! 
Все ж бо між нами іще не знайшлося такого злочинця, 
Просто і скажем, як жадна людина з оддзяпленим ротом.

Саме під час цих розмов раптом диво дивнеє сталось. 
Голос, немовби тонув хто, десь одчайдушно тут

скрикнув,
Все він: «Рятуйте! — стогнав.— Чи ви чуєте? Швидше

рятуйте!»
Голос почувши, всі полчища так вже злякались,

притихли,
Смілий орел — а й  той занімів, зворухнутись боявся. 
Тільки кажан та ще сіра сова з брудних закутків

темних
Якось насмілились вилізти — й то потихеньку, поволі; 
Взнати хотіли вони: а що там таке сочинилось?

Пан якийсь ув одежі багатій (аж сором сказати),
Тільки подумай — високопоставлений! — добре

нажершись,
Добре рейнвейнів отих іноземних собі насмоктавшись, 
Ген по долівці качався й кричав, проклинаючи всесвіт: 
Так заклинав він чортів з чортенятами кодло погане, 
Бога блюзнірством чіпаючи, так він почав галасати,—
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Нащо вже пекло, а й те ізлякалось і з місця злетіло, 
Теж і безодні його до самої основи розверзлись.
Адже ми знаємо, як оте панство й кляне, й галасає; 
Тільки ж недобре, що вже й кріпаки від них лаятись

вчаться.
— Що, бідолашний, а що це з тобою? — кажан

співчутливо
Важному пану осмілився дати своє запитання.—
Видно, взяли тебе кольки — тому, що ікри ти об’ївся. 
Може, печінка з твого живота вже ізнову вилазить? 
Адже й твій батько позаторік, всячини так ось

нажершись,
Разом з братами нерідними теж животами боліли,
Поки й не лопнули всі, поки в муках страшних

не померли.

Ось черевань, як почув, що йому співчувають так тепло, 
Взяв та ще більше розбухнув, почав він тут дурника

строїть.
Зараз же він з голови із своєї та вискуб півчуба,
Потім рвонув підборіддя і здер бороди половину,
Нігтями шарпнув обличчя своє і обличчя подряпав. 
Тільки ж йому цього мало: шукаючи помацки гроші, 
Він носаком одбивався і з стравами стіл перекинув, 
Так що собаки, що зараз же з чисто всіх улиць

ізбіглись,
Панськії страви хапали, до варев тонких призволялись. 
Тільки ж йому того мало: у руки ножаку схопивши, 
Зовсім було вже зібравсь він горло собі перерізать. 
Ой в кажана затремтіло тут серце та так же забилось! 
Крила його шкіряні вже не в силі були підлітати;
Бідна ж сова, через це запечалившись страшно,

смертельно,
Тихо задкуючи, зараз же знов у свій дім повернулась. 
Ось про це диво вона, про таку новину нехорошу 
Кожної ж почі в негоду світу всьому повідає 
Й гулко зітхає про ту людину лиху, одчайдушну.

— Ах! — мовив Лаурас, спершись на палку дубову свою.— 
Все те дурниці, що Блеберіс з тими розверзами плеще, 
Ніби палатські щодня наїдаються весело й ситно,
Ніби в містах городяни замість працювати танцюють. 
Ції роззяви, побачивши тут розписнії палати,
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Теж і карети блискучі, які гуркотять по дорозі,
Думають: от де вже кожен пан, що як слід приодітий, 
Ангел < та  й годі, той ангел>  *, що в небі щодня все радіє. 
Любий ти мій! Хитроумні філософи наші литовські 
Так по-дурному не плещуть, як свій капусняк вони варять 
Або ж як, збираючись в гості, лапті ідуть позичати.

Адже глупство це, що Мілкус, який ото в Каспара служить, 
Кожного завше вітає, відставивши зад, як панота,
Й простих селян не інакше, як кормом свиней пригощає. 
Ти! гультіпако! Чого ти дереш оце так свого носа?
Може, вже, скажеш, забув, що цей Блеберіс був твій

хазяїн?
Може, забув, як торік ти ще був пастухом і як звично 
Кіз та свиней виганяв ти, й на панщину нехотя плентавсь? 
Може, забув, коли Прічкус, як ти не хотів боронити, 
Стегна твої батогами поров, бо на те ж був він шульцом **. 
Тільки згадай, як твій батько, коли, було, чоботи шиє, 
Скільки разів він колодку в ліниву шпурляв твою спину, 
Мати ж у гніві по вухах твоїх деркачем зачіпала.
Бач, а тепер, як панич, своїм півнячим гребнем все

трусиш,
Часто кричиш на селян, коли ті, проїжджаючи близько 
Й бачачи шабельку куцу на ремені в тебе новому, 
Шапки скидать не збираються й кланятись теж їм не

в думці,
Зовсім не в думці, хоч ти цього хочеш, наказуєш навіть.

Ей ти, сопляк! Ти спочатку навчися затоплювать грубу, 
Чистить брудні тії чоботи пана свого приловчися.
Адже ти знаєш, що він за паскуду тебе уважає 
Й часто ломакою він по спині твоїй потягає.
Глянь — іще ж «капе» і «те» *** ти як слід наливать

не навчився.
Лапті узуй та йди знову служить — може, Блеберіс

прийме!
Он же — ти чуєш? — голоднії свині його та ще й кози 
Корму прохають, так жалібно дивляться он з загородки.

* Тут і далі в ламаних дужках подаються закреслені авто
ром слова.— Ред.

** Призначеним старостою.
*** «Капе» і «те» — поковеркані німецькі слова, що означають 

«кава» і «чай».
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Втік від роботи — для чого? Ось, бач, без свиней
ти зостався.

Може, той Блеберіс хліба тобі не давав за роботу?
Може, хоч раз виганяв ти свиней тих у поле голодним?
Ти ж бо згадай: майже голим прийшов ти до нього

найматись.
Скільки щодня він чесав тобі голову цюю вошиву,
Поки ти вивчився п’ятеро свинок його рахувати.
Скільки він мучився потім з тобою, аж плакав з досади, 
Поки рябенького підсвинка з цею п’ятіркою свинок 
Врешті ти вигнати зволив із двору, пастух як проходив. 
Бач, а тепер уже й хати його відцурався, роззяво!
Гідне і чесне ім’я його ти вже тепер одкидаєш?
Тихше, паничу! Гляди, ще й пішечком прийдеться ходити. 
Бог покарає, то й руку протягнеш, як старець послідній.
— Звісно,— тут Прічкус сказав,— молоде та дурне,

колобродить,
Мовби живеє срібло, що під склом швидко в гору

підскочить,
Надто вже граючи, шкоду собі ж вони роблять, та й годі. 
Адже ж і ми, як були ще колись сопляками, багато 
Всяких дурниць допускались — не цих, то де інших,— 
Тож як були ми ще дітьми, на вулиці в гурт збіжимося, 
Жарти пускаєм такії, що соромно й зараз згадати.
Гурт ось один, осідлавши палки свої, мов тих коней,
З гиком летів по грязюці, аж бризки кругом розлітались; 
Другий же гурт, собі пуги з конопель зсукавши довжезні, 
Ляскали ними в повітрі, самі ж без штанів ще гайсали. 
Що ж до дівчат, то вони, хоч за ними ще няньки ходили, 
Вже із ганчірочок різних самі собі ляльки робили, 
Тішили їх на руках і, гойдаючи їх, присипляли.
Знаємо ж: ліжечко скрізь для дітей — це великеє свято. 
Панськії ж діти з селянськими дітьми, ото посідавши 
Десь на землі, у пилюці, іноді граються вмісті;
З них як одні, так і другі таке собі все щось лепечуть; 
Адже ж і панських дітей по задку теж нашльопують

добре —
Завше, як тільки вони, як і інші, у постіль напудять *.

Днями було це: послали мене із листом до Каспара.
Ось під новими ворітьми його я ізняв свою шапку

* Ці два рядки в оригіналі дано крапками. В російському пе
рекладі, як і в підрядковому,— є.
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Й ждав, поки слуги не скажуть, нарешті, до пана явитись. 
Жду, аж якась осьде баба біжить та усе метушиться.
— Гріто! — озвавсь я.— Що сталось? Чого це задихалась

тяжко?
— Ах! — із натяком сказала.— Та ось паненя... трохи теє... 
Мовивши так, вона зразу ж бігцем подалася до річки, 
Там штаненята уроблені била прачем, полоскала.
Стало мені аж ніяково. Крізас ішов ізігнувшись.
— Хлопче! — сказав я.— Ти ж бачиш! Ну як ти про це

митикуєш?
О! Хіба й наша дітва не так само, стрибаючи, робить?

Бідні селянки своїх немовлят одягають у шмаття,
Потім, сповивши їх, десь аж у темний куток запихають. 
Знаєш-бо сам, як селяни викохують плем’я простеє.
Панії ж — ляльок своїх, в веселеньку одежу одітих,
Всіх на шовкові перини у постіль кладуть спочивати. 
Тільки і їхнії ляльки, як їм закортить ото дуже,
Так же самісінько всі репетують і роблять невштиве. 
Певно, вже скрізь так, де діти малі в матерів підростали, 
Плакати й хнюпать — найпершим було б ремеством для

дитини.
Де ж та дитина така, щоб, зростаючи, тільки б сміялась? 
Мо’, хоч одна не заплакала, вивалившись із колиски?

Гляньте, ви тільки погляньте, як дякувать богові, літо — 
Чуєм-бо! — літо з ясними деньками до нас завертає. 
Гляньте! земля свою голую спину уже прикриває,
Кожна тут річ на землі, оживаючи, диха, радіє.
Онде пташки в піднебессі, полками злетівшись з усюди, 
Разом туди і сюди снуючи, все щебечуть і грають;
Єсть і такії з пташок, що кладуть вже по гніздах яєчка. 
Добре. Але почекайте ви, поки ці ваші яєчка 
Стануть пищать. А як вийдуть та вже підростуть

пташенята,
Буде морока вам! Вилетять — навіть не скажуть спасибі. 
Отже, ти бачиш: як пташкам оце, то і нам так буває.
Що ж, без страждання ніхто на цім світі не може прожити.

Те ж ось і з нами: не вміючи ще АБС щебетати,
Ми вже батькам своїм стільки турбот завдаєм

і страждання, 
Аж поки ото навчимося і бігать, і в ігри гуляти.
Бач, а як ми, виростаючи, розуму більше набрались,
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Зараз же з нашим трудом і страждання, і злидні з’явились. 
Тут вже дитячії КОІІІ і ляльки в ніщо обернулись.
Правду сказати, то зовсім не те, коли пастись вигониш 
Кіз та свиней, кожушок натягнувши на себе вівчарський; 
Слухай,— або ж як в негоду періщить дощем твою спину. 
Ну, а ще гірш, як ото з бороною ти ходиш та грузнеш, 
Чи як муругі воли вперто стануть на місці, та й годі. 
Тільки подумать, то так на душі тобі зробиться тоскно. 
Ще ж особливо тоді, як живії появляться ляльки 
Й голову будуть морочить, негідні, тобі за дрібниці. 
Знаєш же, як то бува, коли гурт в тебе з’явиться ляльок.

Ох, наш Адаме, ти — перша людино зіпсутого світу,
З Євою ти ж із своєю святкуючи свято весняне 
Й пробуючи заборонені блага в саду потихеньку,
Ой же й біди наробив ти — собі та і нам, бідолагам!
Бог, там на тебе нагримавши добре і землю проклявши, 
Взяв та й сказав за розпусту твою тебе викинуть з раю, 
Ще й на той хліба шматок заробляти звелів тобі в турбах. 
Так потім з Євою, з жінкою ти із своєю, нещасний,
В шкури одітий, полями гайсав, а як тьма наступала, 
Місця шукав, щоб сховатись,— в кущі, в чагарник

зашивався.
Знаємо ж, як на душі бува гидко, коли нагрішиш ти,
Тож і ховаємось ми або ж бігаєм з місця на місце. 
Батечку славний ти паш! Твої оті лялечки перші 
Всякого дива тобі чудернацького скрізь наробили,
Поки вже потім полки од цих ляльок пішли превеликі,
Й люди, подібно до наших роззяв, досаждать тобі стали.
З Євою ти із своєю іще і не знав, і не відав,
Як ото вашого племені полк та пошириться в світі,
Так як і те — а вже скільки він горя завдасть вам,

негідний.
Отже, про що твоя думала Євочка, жіночка люба,
В той час, як перша дитина її, народившись, кричала,
В той час, як вперше дитині вона підтирала задочок,
Як, спеленавши по-простому, десь у куточок приткнула. 
Втіхи багато хіба ви діждались од ваших синочків, 
Зжалься, о боже, коли між собою вони завелися 
Й старший брат меншого брата убив, проклянувши навіки? 
Ах, наш Адаме! Це ж ти, що веління бога порушив,
Лиха собі наробив,— і собі, і своїм всім нащадкам,
Адже ж і ми, як і ти, тільки встигнем у світ появитись,— 
Зараз же чуєм: збігаються злидні до нас тут юрбою,
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Й то вже дивись — супроводять тебе від колиски й до
гроба.

Що ж тут подієш! Тож поки живем на цім світі і ходим, 
Треба вже якось отим здовольнятись, що бог посилає, 
Адже не тільки страждання,— бувають же дні, повні втіхи, 
Дні заспокоєння,— й ми тоді знову радієм всім серцем.

Люта зима уже знов відступає, й морози злякались, 
Темнії ночі поволі стають все коротші і менші,
Глянь, онде сонечко, лиш примічай, підбивається вище — 
Поле набухлим стає, а трава так і тягнеться вгору.
Глянь! вже недовго і ждать, як то знов появляться квіти, 
Будем ми нюхати їх, будем славить весну ми квітчасту. 
Тільки ж і ви, многотрудні діла, почнете нас душити,— 
Кождому з нас і на панщину треба ж то буде тягтися.
Ах, іще стане клопоту, аж поки в амбари не зсиплем 
Те, що в коморі або ж на горищі лежить без проросту! 
Скільки ще ждать, щоб ото мати з чого мішанку зварити!

Ну, то даваймо тепер ми, з надією в серці на бога,
Всі ворушитись почнем, до роботи з охотою братись.
Ви не лякайтесь, коли ще, бува, й хуртовина завиє,
Ви не зважайте на те, як погода непевна устане.
Всі поспішаймо, ходімо, дамо повний лад кожній справі. 
Сохи потрібні нам будуть, а ще й лемеші, щоб пахати, 
Боронам будуть потрібні гвіздки та натомлені шкапи. 
Адже ж ми знаєм: воли ледве лізуть та все нам рикають. 
Коні ж повинні, як ми їм накажем, кришить, аж літати.

— Що ж,— мовив Слуикюс *,— ізнов ми хоч раз та
змогли ж бо в цю зиму 

Виспатись добре й суглобам своїм знайти відпочинок.
Ах, якби знали ви, скільки разів я, відкинувши клопіт 
Й ноги свої простягнувши, укритий, хропів коло печі, 
Ах, хай би довше зима зоставалась у нашому краї,
Ах, якби нам на роду та було всім призначено спати! 
Діється ж зовсім не те. Милий боже, весна вже надходить, 
Люба весна нас примушує взяти на плечі турботи.
Ах, раптом сльози на очі мені вже самі набігають,
Мати дітей моїх (знаєте ж ви, яка звичка в жіноцтва), 
Зморщившись, тільки і знає, що руки ламає та плаче.

* Слуикюс — по-литовськи лінюх.
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Бачачи лихо таке, я й собі ото охаю тяжко:
— Ах,— кажу,— матінко, ти ж бо хоч раз перестань уже

плакать.
Адже ще вистачить часу і все поробить ми устигнем. 
Знаємо ж ми: старе колесо, крутячись помаленьку,
Часто, бува, обганяє те, яке котиться скоком;
Тільки ж почне ото надто крутитись — розсядеться

швидко!
Так же і шкапа стара, ідучи потихеньку, поволі,
Іноді може ще далі донести важку свою покладь,
Ніж отой кінь, що на диби стає та все сіпає, грає,
Цим же й не раз він собі завдає тільки шкоди, та й годі! 
Ось смолокур продавати смолу свою їде тихенько 
З двору у двір — тільки колесо, знай, все скрипить, наче

дражнить,
Все ж заробляє собі не абиякий гріш, а порядний.
Що з того, справді, як бурас, який все спішить,

метушиться,
Дуже багато турбуючись, серце собі надриває!
Батько мій Кубас ніколи в житті не робив по-дурному,
Бо і його батько Степас жити отак і навчав же.
«Діти! — він сп’яна гукав, на матрацик одкинувши ноги 
Й простим мішком, наче простий селюк, обгорнувшись,

укрившись.— 
Діти! не смійте вигадувать різні там в ділі новини.
Так як жили ваші славні батьки, то і ви так живіте.
Все потихеньку та з толком берітеся ви до роботи.
Сили свої бережіть, поки ви молодії ще парні,
Так, щоб лишилося їх і па старість, що раптом

прискочить».
Що ж бо, за ції слова свого батька я дійсно схопився, 
їх я щодня пам’ятатиму, поки і сам буду жити.

Мову таку нерозумну почувши, селянам аж стало 
Соромно. Прічкус же зараз до всіх їх сміливо звернувшись:
— Геть,— він промовив,— ти жук гнойовий, із жуками

і грайся!
Ти ж з своїм домом, щороку качаючи жирний гнойочок, 
Нас, литовців, та теж і себе, осоромив навіки.
Я, як мені розпорядження дав сам пан амстрот про тебе, 
Так тебе, знаєш, по спині твоїй шмагав та й частенько,
Що від кожуха старого твого тільки латки летіли. 
Скільки раз ще й вахмістр усього лупцював тебе добре,
Й ти, кульгаючи, ледве то ледве на панщину плівся.
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Недруг! та ти ж тільки й знаєш пиячить та ще ласувати. 
Поле, й горожу на ньому, і дім весь кругом ти спустошив, 
Тут же й маленьких дітей своїх ось не стидишся псувати.

Ви ж, усі чесні сусіди, господарі, й ви, господині,
Добрі, порядні,— за вас червоніти потреби немає. 
Візьмемось ми до роботи селянської, будемо разом 
Гній копати й поле угноювать, будем робити.
Адже і перші люди, невинність утративши й святість, 
Свій посували горщок на вогонь по турботах і праці.
Бог хіба де обіцяв, що кормитиме нас безтурботно?
Ну, а куняючи з ліні у світі, куди ж годимося!
Шлунок голодний тоді має право смачним звеселитись,
Як все твоє тіло спочатку в труді стрепенеться, у праці.

Отже, кожен за свого вола нехай візьметься добре,
Хай, спорядивши його, та примусить людині коритись. 
Віл же, ліниво стоявши зимою в хліву, все щось думав,— 
Хай же він скаже тепер, як ізнов повертає на літо.
Ти, роззяво Мірчук! щось ти зуби все скалиш, смієшся. 
Смішно, що бураси наші збиратись на панщину мусять? 
Ти ще не пробував так, як то жили напружує мурий? 
Бачив, як часто половий, охлявши, та ледве ж бо лізе?
Сам ти попробуй, чи гарно, як амтман нагрима на тебе 
І, кленучи несусвітно, зубами від злості скрегоче.

Ти, негіднику Пукіс! а що як тебе та відправить 
Лаврас пахать цілину, яку Каспар трима за собою?
Ти, наче той розбишака, волів мордуєш щороку,
Чисто як той живодер, нашу бідну худобу все мучиш. 
Страшно й поглянуть, коли пастух череду виганяє,
Й воли розчепірено, важко ступаючи, стогнуть в воротях! 
Цей, бідолашний, ось тут з одним рогом своїм шкандибає, 
Другий он там ледве лізе — та в нього й хвоста щось

не видно.
Вахмістр, недавно ввалившись до нас екзекуцію справить, 
Строго питав та ще й лаявсь: це що з бідолашним сталось?
— Ах,— тут промовив Пайкжентіс,— це Пукіс такого

накоїв.
Гей ти, ворог, та що ж бо ти робиш, отямся, одумайсь! 
Певно, вже й зовсім із глузду з’їхав, таке витворивши?
Ти б же подумав, чи добре б було, якби віл отой мурий 
Взяв та й запріг твою голову, соху тягнути примусив, 
Потім тебе вже всього аж до смерті в роботі замучив,
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Став би кормити соломи кулем, як вола, як скотину, 
Врешті віддав би тебе різнику, щоб по карку той вдарив! 
Тільки подумай, чи добре б було, якби ти та, упрягшись, 
Наче той віл, свою мусив тягнути соху за собою?
Отже, людино, щоденно своєму творцеві ти дякуй 
Саме за те, що твій лисий із мурим тобі помагають,
Саме за те, що конячки ідуть боронити слухняно.

Бурого просто за роги бери і ярмо надівай ти.
Тільки ж почне упиратись — його піджени ти, щоб

слухавсь.
Мусить він слухатись: твій же то корм він жує й ремигає. 
Воду ж з твого він ставка ото пив, як схотілося пити. 
Бійся лише одного, щоб ти сам їх не бив без потреби: 
Разом з дурними ж волами твариною станеш, та й годі. 
Знаєш же добре, що віл бідолашний за корм твій убогий 
Тягне, зігнувшись, соху, ну а ти ще й погейкуєш грізно. 
Тягне — ще й так, що аж слина язик весь його покриває, 
Ніздрі гарячі пашать, а язик, наче кендюх, звисає.

Віл, як це чуєш, у муках таких собі корм заробляє.
Часто ж він корму того, коли час надходить сутужний, 
Мало не плаче — благає і ледве випрохує дещо.
Ах, мій ти голубе! — адже такеє і з нами буває,
Й саме тоді, коли ми, під важким тягарем настраждавшись, 
Іноді з горя і кришку суху пожувати раденькі,
Сьорбати воду з калюжі — всі разом з волами своїми, 
Воду оту, де жуки і де жаби купатися люблять.
Тільки ж на це не зважай ти, не плач і не дуже

засмучуйсь:
Мірка для всього одна — яким чином насичуєш шлунок, 
Також і те, щоб послав тобі бог дорогого здоров’я.
Отже, давай проковтнем хоча б цей наш звичайний

шматочок,
Поки вже згодом нам осінь жирнішого дасть попоїсти.

Ні-бо, ти тільки поглянь, вже телята вибрикувать стали; 
Ссати ягнята спішать, аж брикаються, теж — поросятка! 
Стільки яєць осьде накудкудахкали нам уже кури!
Ти й не помітиш, як вибіжать скоро й крапчасті курчатка: 
Стиха пищать уже радо зозулясті й жовто-білясті,
Ну, а оті гусенятка — то просто з шкарлупи й на волю! 
Онде ж гусак молоде своє плем’я вітає, стрічає. 
Кланяючись, своїх діток зібрати докупи він хоче.
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Що ж, будьте певні, усякого м’яса й смачної приправи 
Буде тепер у нас досить — пекти, і варити, і смажить.

Ну ж бо, сусіди, господарі й ви, родичі наші любі! 
Будьмо уважні тепер, коли будем запахувать поле.
Треба там висипать різних сортів ярового багато.
Можна хіба харчуватись одними шматками з-під жиру?
Ні, і гарнесеньких скибок потрібно, як жариш ти шкварки. 
Ось через це із нас кожен повинен на святі весіннім 
Дбати також і про те, щоб на цілий нам рік запастися; 
Кожного дня щоб могли ми, вхопивши насущний зубами, 
Ще й про наступний наш день пам’ятати — з нуждою

боротись.

— Наче ж,— тут Блекюс промовив,— торік ми, як слід
заробивши,

В хаті своїй про запас у кутку все, що треба, сховали.
Все це з зимою кінчається вже, і кругом порожніє.
Глянь, як сараї, де складені наші багатства лежали, 
Пусткою сумно стоять, бо нема вже у них продовольства. 
Овочів купи так само кудись уже зникли і щезли.
Ось як кисіль ізварить, а чи смачну солянку стушити — 
Зовсім нема з чого, тільки й лишилось якась там дещиця. 
Закутки наші, де стільки і ріпи було, теж і брюкви 
З іншими овочами, як запас, нагромаджено в купи,—
Так спорожніли, що нам тільки голови чухать, та й годі. 
Вже й не придумаєм, що нам зварити і чим насититись.
Ах ви, копчені стегенця, ковбаси з м’ясцем та ще з салом, 
Мало не плачем за вами щодня, як про вас ізгадаєм.

— Цить! — мовив Прічкус йому, ясно висловившись
по-литовськи.—

Змовкни, роззяво! щороку ж одна на жратву в тебе скарга. 
Хто тобі винен? Чого ж ти, діждавшись, що жирна вже

осінь,
Так необачно вишкрябуєш весь свій запас невеликий?
Вже ж до Мартиновок ледве якесь порося уціліє. 
Недруже, ти економ, поки жирне в горшку своїм вариш, 
Може, з пісним не прийдеться возитись, як літо надійде. 
Отже, заради жратви ти берися ізнову до праці 
І заробляй на осінь руду...



Майроніс

* * *

Де води Шешупе і Неман гойдає,— 
Вітчизна там наша, прекрасна Литва.
Там мова литовська у селах лунає,
Там пісню народ про Біруту співа.

В море ви течіть, ріки, сонцем обігріті, 
Розлягайся, наша пісне, та по всьому світі!

Де в коси дівчат заплелися красолі,
Де квітка пахуча й верба край води,
І сіра зозуля кує десь поволі,—
Там наші хатини, там наші сади.

Де красоля, м’ята-рута, де вусатий колос,—
Там Вітчизна, хата рідна, матері там голос.

Ми любим Вітчизну у кожну хвилину,
Як коси мантачать в лугах косарі,
Як суне туман по стерні на долину,
Як жайворон дзвонить весною вгорі.

Чи весна до нас приходить, чи зима ще й біла,— 
Ти для нас найкраща мати, славна, люба, мила.

Чи сяє нам сонце, чи хмара синіє,—
Ми будем з тобою, як завжди й були.
Могила в просторах аж ген бовваніє,—
Тут предки за волю в боях полягли.

Чи ти в щасті, чи у горі — тебе не покинем.
Ми душею всі до тебе як на крилах линем.

Тут Вітаутас жив наш преславний, великий, 
Під Грюнвальдом ворога він переміг.
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Вітчизна тут наша навіки, навіки 
З родючістю земель, з розбігом доріг.

і Вітаутас, і Вільнюс з ворогами бились, 
з Литвою із своєю навіки зріднились.



Саломея Не ріс

МОСКВА

Дивлюсь я — і сльози самі зринають у мене: 
Яка я щаслива, що разом сьогодні з тобою! 
Спокійна, Москво, ти. А грізна ж була ти, нене, 
Як кликала всіх нас до бою.

На бризки розбились об стіни твої вікопомні 
Фашизму запінені хвилі, брудні, каламутні. 
Минули ті дні, повні жаху, ті ночі безсонні,—
І знов ти в красі самобутній.

О вірю я: скоро і край мій вийде на волю.
На повні дихне він. Повітря ж весняне, побідне! 
Москво, тут ми всі вручаєм тобі свою долю.
Ти — серце наше рідне.

Ти руки мені простягаєш, мене ж ти вітаєш: 
Дочка ж твоя новознайдена, вільна і щасна.
Ти світлом безсмертним своїм на весь світ сяєш, 
Москва моя люба, прекрасна.
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Антанас Венцлова

ДІВЧИНА КРАЙ ДЖЕРЕЛА

Де зелений комиш, джерело витікало. 
Шелестів на шляху сивий кущ полину...
З попелища села пил вітрище здіймало,
І тремтіла волошка одна на лану...

Ми в дорозі пристали. Гарячі зробились 
Наші каски від сонця. Упасти б в ярку І.. 
Бачим: дівчина йде. Ми на неї дивились,— 
Бо холодну несла вона воду в глеку.

І вона нам напитись дала. І пішли ми 
Знову далі. Вона ж в душі кожного з нас 
Залишилась, як сон, із словами дзвінкими...

Який довгий був день! Як тягнувсь тоді час! 
Отепляла ж нас мрія про очі про сині 
І про те джерело, де комиш при долині.
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ТИ -  ХОРОШИЙ, НАЙКРАЩИЙ

Ти — хороший, найкращий у світі, 
Коли зводишся знов із руїн,
Коли яблуні в білому цвіті 
Ще й поточка тонкий передзвін;

Коли радо граки прилітають 
І пахучий бузок розцвіта,
Коли гай і сади оживають,
Коли ходять од вітру жита!

Ти — хороший, чудесний і чистий, 
Коли в ямці, що побіч руїн,
На кущі спів пташиний, сріблистий 
І шепочуть волошки і кмин!

Ви співайте, пташки, переливно!
Ви, дерева зелені, шуміть!
В ріднім краї так славно, так дивно, 
І так хочеться, хочеться жить!
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НАБЛИЖЕННЯ ОСЕНІ

Ось село. Дим над хатою в’ється...
І скрипить журавель із відром... 
Жовтий колос до клуні все гнеться, 
Повний колос, налитий зерном.

Незабаром тоненько заблисне 
І літатиме шовк павутин...
Зріле яблуко з гілки одвисне,
А з заснулого поля, з долин

Не одна полетить і закарка, 
Закарка ворона там десь...
А від краю села молотарка 
У тумані чуть світ загуде...

Дамо хліба ми нашій Вітчизні.
Вже на станції валка давно:
Зерном повні мішки, мов залізні,— 
На возах то ж зерно все, зерно...



УЧНІ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА ЛЕНІНУ

Коли алеєю густою 
Йдеш ранком тихою ходою,
А ніжний вітер теплотою 
В обличчя віє у твоє,—

Ти крізь каштани в буйнім рості 
Там бачиш школу на помості,
І хмара синя в високості,
Немов те море, виграє.

На площі ж, у квітучім колі,
Де височать стрункі тополі, 
Каштани де зеленочолі,
Білястий пам’ятник стоїть.

Стоїть для всіх,— не в самотині,— 
Завжди там люд, як ось і нині,
Й ти, учень, ніби до святині 
Підходиш з трепетом в цю мить.

Поглянеш в очі дорогії,
У очі Леніна — і мрії 
Тебе обстануть, як живії,
На крилах у майбутнє мчать.

Ти хочеш бути світлим, чесним, 
Шляхом літати піднебесним,
Своїм геройством пречудесним 
Усіх героїв перегнать!

Тобі ж усі шляхи відкриті.
Люби найбільш за все на світі 
Учитися — взимі і вліті,—
Учись, як Ленін, працювать.
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У небі жайворон снівас...
А школа учнів ось приймає, 
їм радо двері відкриває,—
І Ленін в школу йшов колись...

Вгорі ж небесне голубіння, 
День п’ятирічки як дзвеніння, 
Росте нове в нас покоління, 
Яке підніме нас увись.



ПАРТИ

Вітчизну ти навчила нас любити, 
Братів-народів дружную сім’ю,
І гул заводів, настрій працьовитий, 
Захисників країни й сонце у гаю.
Ти нам відкрила путь свободи світлу, 
Щоб ми прийшли до щасних, ясних днів. 
До бідних вклала нам любов розквітлу, 
Ненависть до облудних ворогів,—
0  Партіє!

До цегли цеглу нас ти класти вчила,
Щоб виростала висота будов,
Щоб наша в щасті наповнялась сила,
Мов ранок, чиста до людей любов.
Ти вчила: що в віках створили руки,
Що нам дали великі розуми —
1 світочі мистецтва і науки,—
Як спадкоємці, взять повинні ми,—
0  Партіє!

Нас через люті битви провела ти,
Де стільки крові нашої лилось.
Не боїмось ні кулі, ні гармати
1 ворогу й на мить не піддамось. 
Перемогли ми! — й вийшли на дорогу,
І над Берліном прапор підняли.
По всіх світах про нашу перемогу 
В дзвінких піснях звучать слова хвали,—
0 Партіє!

Ти повела нас на лани й поляни:
Старе вже зрушить трактором пора!
1 от всі межі знищили селяни,
Колгосп — високий урожай збира.
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Любов’ю ти народи поєднала 
У спільному, у творчому труді. 
Майбутнього зоря нам засіяла:
В змаганнях успіх наш, ми — молодії
О Партіє!



ІНДІЯ-МАТИ

Як скучав я за водами Гангу, скучав!
Я ніде іще кращих за них не стрічав.

І за небом скучав, в яке пальми вп’ялись:
У блакить само серце злітало увись.

Кожен міста квартал в собі казку таїв:
Ген над площами — башти висять од країв!

Кожна з башт — граціозно, мов квітка, зросла,— 
Аж врізається в небо стрімка їх стріла.

Це вже, дійсно, такого не бачив ніде,
Бо ж краса оп’яняє, до сонця веде;

Не стрічав таких фарб, як у тій же порі —
Де рожево-ясне й зеленаве сарі;

Ні жінок, що з колодязя воду беруть:
Благородні їх риси, неквапна їх путь;

Не стрічав, не стрічав...

Не стрічав і людей ще таких, як отут,
Що в очах їх і мука, обида, і скрут.

Не стрічав стільки рук, що просили хлібця,
Ані стільки облич, де нема вже й лиця;

Ані вулочок тих, де голодні жінки 
Продають свою честь за брудні копійки.

А на плечах людей — од бичів он сліди...
Ой частіш, моя пам’ять, мене ти буди!

Ти буди, ти буди...
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Бо ці плечі говорять... про що? Що кати 
Лютували колись тут. Весь край золотий

Потовкли... Що їм Індія? Хліба їм кус! 
Буде вічно катів проклинати індус!

Проклинать, проклинать...

Не забуду людей, їхніх болів, жалів.
Не забуду їх теплих, довірливих слів:

Слава дружбі великій,— вона не вмира! 
Прославляєм країну свободи й добра!

О, як радісно там називали ім’я —
Ім’я Леніна! Сам же індус аж сія,

Як його вимовля. У Калькутті новій 
Нові люди — як в казці, як в пісні — живі.

Як у пісні — живі...



Альфонсас Малдоніс

ВИСОКІ НОТИ

Наче давня поема — цей шлях пісковитий.
Як минулого помилки — ці повороти.
Але в серці, якщо уже так говорити, 
Залишаються тільки високії ноти.

Залишаються ті, без яких неможливо 
Ані сонця відчути, пі подиху ночі. 
Залишаються ті, що були — як на диво —
Мов на здибочки нас піднімати охочі.

Залишаються ті, що усіх закликали 
Одвернути духовне спустошення й моду. 
Залишаються ті, не про себе що дбали,
А лише про людей, про їх щастя й свободу.

Залишаються ті, що в наш час швидкоплинний 
Все на подвиг тебе готували високий.
Зберігає навіки нам пам’ять людини 
Тільки велич душі, тільки серця неспокій.

Бо життя в нас не просто біжить, а стрибає: 
Після бою ідуть нові битви і дії.
Але навіть тоді, коли бір вилягає, 
Залишаються сосни — високі, гінкії.
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ЗЕЛЕНА ПІВОНІЯ

Народна пісня

Півоніє мила, півоніє славна,
Червоний мій цвіте, ще й зеленії листочки.

В садок виходжала, я квіти зривала,
Вінком із півоній собі голову квітчала.

Ішла через поле, прийшла до садочка,
В вишневім садочку стріла парня молодого.

Як в того ж у парня, в парня та молодця 
Пашать вогнем личка, мов півонії червоні.

7 Павло Тичина, т



З Л А Т И С Ь К О Ї

Ян Судрабкалн

БАТЬКІВЩИНА

В гостях був я скрізь: і на західних дюнах, 
На східних озерах, і в пущах північних.
Там з рідними друзями я зустрічався. 
Латиська ж душа — дружелюбна всяк час.

Все разом сприймав я: і куряву шляху,
І пахощі липи, і лугу вологість.
Й від поту завжди прочахав я — як тільки 
Назустріч котилась ріка чи струмок.

Як ти зголоднів — тут, як сніг, скатертину 
Вже стеле на стіл господиня гостинно. 
Самотнім не будеш,— з чийогось порога 
Запрошення чути: «Не бійся, заходь!»

Й коли я співаю — хай голос мій тихий,
Зате ж тисячі вже зі мною співають!
Близ озера Епгуре озвався Буртнієк,
Й гуде в ярах Слітера Синя гора.

Моя Батьківщино! — всією ціною —
Як з гілкою листя — усі ми з тобою!

Моя Батьківщино! Цей рік у руїнах,
По згарищах людям прийшлося ходити;
Вони зупиняються там, де могили,
Де брата замучила свастика-смерть.

Але — вже ж розірвано пута,— навіки!
І ми, латиші, під зорею воскресли.
Були ми піском, ще й затиснутим в жмені,
А зараз ми стали — немов той граніті

Був світ, що діливсь на панів і на бідних, 
Тепер є народ, де єднає всіх праця,
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Одна лиш родина під сонцем свободи,— 
Державою стала та жменька піску.

Ми разом — у творчій у праці — ми разом!
Хай Латвія буде і щасна, і дужа!
Керуєм самі на землі своїх предків:
Що в думці поклали, те й зробимо так.

Віддаймо всі сили святому почину:
Прикрасьмо ще більше свою Батьківщину!

Проходжу землею від краю до краю...
Велика й чудова моя Батьківщина!
На півдні сади одвисають плодами,
На півночі ж день по півроку і ніч.

Людей я вивчаю, їх мову і пісню.
Привільно живуть вони в правді, в законі.
Й мене всі питають про Латвію рідну,—
Яка ж в нас природа, заводи й поля?

На схилах Паміру я дайну співаю,—
Звучить їй у відповідь спів побратимів,
Обняв чабана я ,— тут дзвонять куранти,
Вони дзвінко славлять братерство святе:

«Будь сильним в житті — й само горе відступить. 
Візьмімось за руки — й до сонця ми дійдем,
Свій дім уквітчаймо, йде свято ж велике,
Коли серце світу заб’ється для всіх».

Ти, сонце радянське, світи свойму сину!
Знайшов я з тобою свою Батьківщину!

7*



КЛЕНИ ЦВІТУТЬ

Прекрасна Латвіє, кленовий цвіте!

Струмок тече, травиці щось болмоче.
Спадає в нього цвіт — верткий, кленовий... 
Сівач у полі (перший грім грімкоче)
Стоїть і слуха, що природа мовить!

— Землі ось грудка. Сила в ній буяє.
Твій кінь вже в плузі,— ну, живіше ж, ногу! 
Посієш поле — колосом заграє...
Цвіт зонтиком упав ось на дорогу.

Весна летить над нами вітром-шумом.
Тут йшли бої... Тут хто ж поліг навічно':
Ой вітре, т и х  осип ти цвітом-сумом,
Хто за свободу бився героїчно.

Ми дорогі обличчя пам’ятаєм,
Хоч їх заносить час все далі й далі...
В серцях своїх з них кожного тримаєм,
Як той зразок негнучкості і сталі.

Одне тебе сьогодні непокоїть:
А де ж їм пам’ятник? Чи ми — без тями? 
Наш біль за них нічим вже не загоїть,
Як тільки тим, щоб добрими ділами,—

Щоб славними діяннями народу 
Створить їм пам’ятник найзолотіший.
Вже лихо щезло. Спав туман. Свободу 
Бережимо. Рік радості і тиші.
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І ми, подібно клену золотому,
Що з вітами до сонця,— в праці впертій 
Назустріч простягли життю новому 
Мільйонні руки наші розпростерті...

Прекрасна Латвіє, кленовий цвітеї



ПРИВІТ РАДЯНСЬКІЙ ЛАТВІЇ

В Радянській Латвії співає жайворон 
Дайни свободи.

Сонце над нивами, вітер із співами, 
Вітер із співами,

Дні весни, свято природи 
В Латвії Радянській.

Радянську Латвію вітає жайворон, 
Співом вітає.

Дайна співається, стяг розвивається, 
Стяг розвивається,

Всіх до труда закликає
В Латвії Радянській.

198



Петер Силс

О, ДЕ Ж ВЕСНА...

О, де ж весна, ласкава, повна світла?
О, де ж та вишня, вся рясна, розквітла? 
Наш край, зруйнований війною край, 
Чи оживе?

Так! Так!

Прислухайся, як пісня скрізь лунає. 
Поглянь, як в горні полум’я злітає...
О, що ж сказать на запитання,
Коли весна розквітла рання.

Так! Так!
Це ж так!
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Йосип Балцан 

ЛЕНІН

ЛеїІИІІ жил, Ленин жив, 
Легшії будет жить.

В. М аяковский

Він з нами — Ілліч — в кожній справі і дії, 
Сердечний, близький, найживіший з живих.
Він завше в тобі, в твоїй думі і мрії,
Як ранок, що сходить в проміннях ясних.

Хто любить Вітчизну — він з тими, в душі їх,
У тисячах тисяч очей і сердець...
Він з тими, хто завше іде в авангарді,
Хто йде в боротьбі, де вогонь і свинець.

Коли самольот твій таранить фашиста,
А ворог вже падає з неба лихий,—
Ти знай: то з тобою Ілліч в самольоті,
То він проклада перемоги шляхи.

Коли воскресає, мов з попелу іскра,
Життя і будови встають із руїн,—
Ілліч розчиняє до кожного двері:
— От гарно! — він каже, всміхається він.

З М О Л Д А В С Ь К О Ї

200



«МОЛДОВЕНЯСКА»

В Каракумах було це: в осінньому вирі 
Щось внесло мені — в душу, з села мого — ласку. 
Два артисти на глйнястому на такирі * 
Танцювали вогнисту «Молдовеняску».

Вони стільки вогню в свої рухи вкладали,
Що, захоплений вихором, я аж замріявсь.
Мов міраж я побачив... хатини стояли
Над Дністром, над вербицями ж вітер завіявсь...

І здалося мені, що з-за степу, з-за моря,
Рідний край мій устав і наблизивсь до мене, 
Рідний край, де родивсь я, щасливий, без горя, 
Звідки вийшов у поле — широке, зелене...

Вже рубінове сонце сідало,— і тяга 
Прохолоди пішла. Горизонти світились...
А геологи там, біля гір Копетдага,
Зачаровані танцем, стояли й дивились.

Зачарований був я І В цей вечір безхмарний 
В глиб пустелі прийшов цей танець,— і без мови 
Він приніс свій привіт, такий любий і гарний,
Від Радянської золотої Молдови.

Як хотілось усіх цих артистів обняти!
І самі в мене сльози скотились на щоки.
Не міраж це,— не міг би він так схвилювати,—
А лиш правда радянська, її подих глибокий.

Ах, так само у нас би й туркмен схвилювався,
Як побачив би він у Буджаку бавовну.

* Т а к и р  — тип пустелі в Середній Азії.
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Зачудовано б він на той цвіт подивлявся,
На поляну, цвітіння — ще й сніжного — повну.

В Каракумах було це: в осінньому вирі 
Щось внесло мені — в душу, з села мого — ласку. 
Два артисти на глйнястому на такирі 
Танцювали вогнисту «Молдовеняску».



МАРИЦА 

Народна пісня

— Марице, Марице,
Красная дівице 1
Як зустрінемось —
Подарую щось.
І каблучку, і намисто,
Грайся молодисто.

— Не прийму його — 
Намиста твого.

— Марице, Марице,
Красная дівице І
Як зустрінемось —
Подарую щось:
На рукавця візерунок 
За твій поцілунок.

— Однеси — не стій — 
Візерунок свій!

— Марице, Марице,
Красная дівице!
Як зустрінемось —
Подарую щось:
Плаття з прошивом зелене,— 
Лвпп виходь за мене.

— Ой, не вийду я,
Буду не твоя,
Подарунки три 
Собі забери.
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Алішер Навої

З У З Б Е Ц Ь К О Ї

ДОБРОДІЙНИХ ДИВУВАННЯ

Уривки з поеми

І з  с ь о м о г о  р о з д і л у

Ішли два перси у далекий край — 
у піднебесно-чарівний Китай.

Один з них стати багачем жадав.
А другий радий був з того, що мав.

Отак і йшли — удень і в ніч глуху...
Аж зирк — великий камінь на шляху.

Над ним — часу тисячолітній плин, 
у землю вгруз наполовину він.

І на отій, що зверху, стороні 
написані слова якісь чудні:

«Якщо затратиш сили чималі 
і цей ось камінь вивернеш з землі,

то прочитаєш ти слова внизу 
про те, що є руїна поблизу.

Предивний скарб заховано у ній.
Захочеш — буде він в руці твоїй.

А як не хочеш брати гроші, скарб — 
що ж, певибаглість — теж хороший скарб».

Як перший прочитав слова оці 
сердега, аж змінився на лиці.

Бо дуже ласий був до злота він, 
тож тут же взявся за роботу він.
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А другого бажання навісні 
не мучили. «Навіщо це мені?

Та я б, їй-богу, зневажав себе, 
щоб так за гроші надривав себе.

Піду,— подумав.— Кожному — своє». 
Минула ніч. Світанок настає.

А він простує шляхом крем’яним.
Аж осьде й місто стало перед ним.

Підходить він. Розкрилась брама вмить. 
Він дивиться — назустріч люд спішить.

А цей народ цікавий звичай мав: 
коли його правитель помирав,

то після нього той сідав на трон,
хто вранці першим — так велів закон —

прийшов у місто... Так було й тепер.
У цій країні саме шах помер.

Тож подорожній, бачте, щастя мав — 
правителем у цій країні став.

Його ж супутник довго на шляху 
" руками землю розгрібав суху.

Набив собі криваві мозолі...
Нарешті камінь виверг із землі.

Читає напис: «Ти скарбів не жди.
В дурних надій — кінець дурний завжди».

Отак. Хто скромний — в славі та красі, 
а над жадюгою сміються всі.



І з  ч о т и р н а д ц я т о г о  р о з д і л у
ОПОВІДЬ ПРО ІСКАНДЕРА ВЕЛИКОГО

Він всемогутнім звався з юних літ, 
його звитяжцям підкорився світ.

Аж навіть небо мовило: «Тепер 
хай править світом славний Іскандер».

Його когорти землю обійшли, 
його підданці навіть там були,

де сяйво дивне грає ув імлі, 
де небо починається з землі.

В його обладі — мертві та живі.
В його руці — всі скарби світові.

І всі царі — на світі стільки їх! — 
йому покірно падали до ніг.

Він був філософ, зодчий і поет, 
він людську долю бачив наперед.

Він чашу мав — оту, що мав Джамшид,— 
в тій чаші відбивався цілий світ;

він сім кишварів бачив віддаля, 
ті сім кишварів — то його земля'.

Він запалав над світом, як болід, 
і всемогутнім звався з юних літ.

Та от — відчув, що смерть до нього йде, 
від неї не сховатися ніде.

З землі своєї, із усіх кінців 
зібрали лікарів та мудреців.

Та видно всім, до чого все іде,— 
оте, що має бути, то буде!

Хто жити має — ті нехай живуть, 
хто вмерти має — ті у землю йдуть...
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Тоді з чола росину смертну стер 
і так сказав великий Іскандер:

«З-під неба в землю чорну йду... Гримить 
заклично й дужо з того світу мідь.

Я молодий. З журбою білий світ 
лишити мушу... Ось мій заповіт.

Душі моєї птаха чарівна 
летить читати вічні письмена,

а тіло тлінне ляже у землі, 
йому стовічно бути ув імлі.

І лиш рука — так хочеться мені — 
хай вигляда крізь отвір у труні.

Хай знають: той, що все на світі мав, 
хто зором небо й землю обіймав,—

іде в могилу — і його рука 
порожня, мов правиця жебрака.

Мав цілий світ — з вершин аж до глибин, 
а що узяв у домовину він?І»



Тураб Тула

БАВОВНА ЗІЙШЛА

Неба синь сріблом перецвітає,
Неба синь прозора, наче скло. 
Шахріхон прокинулась: — Світає? — 
Швидко встала, коси заплела.

На лице холодною хлюпнула —
Із арика, де біжить вода.
...Чи то пташечка з трави пурхнула, 
Чи дівчина вийшла молода?

Та й побігла — он же стежки слід 
В тихе поле: там ще сон витає.
А земля холодна, мов той лід.
Сонця ж бо не видно: чуть світає,
Із трави росиця погляда,
Вітер чорні коси одкида.

Ось вони — місця труда і волі! 
Тільки... що це... хтось подіяв зло?
Та невже ніщо не вийшло в полі!
Із землі ніщо не проросло!

їй од бігу — в очах туманіє...
Душно! Піт їй ллється із чола...
Ось... вже близько... Що ж то зеленіє? 
А! Бавовна... Все ж таки зійшла!

Кільчик виткнувся з землі тоненький: 
З вушками двома — туди й сюди...
Й наче каже: «Будьте здоровенькі!
Це до м е н е  бігла? Підійди...

Думала... не буде урожаю?
Вродить Батьківщині дорогій,—
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Буде повно! Одного бажаю:
Ти для нас труда не пожалій!»

Правда І Все вирішує в нас праця. 
Труд — багатство й славу нам дає. 
Як полям отак весь час квітчаться, 
Щастя це для нас — твоє й моє!

...Шахріхон сміється: ой як гарно! 
Бігла? Схвилювалась? Не біда! 
Сонце сходить — молодо, безхмарно! 
День встає — веселий день труда!



З К А З А Х С Ь К О Ї

Джамбул

Я СТОЛІТНЯ ТОПОЛЯ

Себе я порівняю з тополею столітньою. Коріння моє — 
то рідний народ, гілки мої — то пісні, листя ж моє — 
молоді сини та дочки. А виростав я в голодних степах. 
Піски були безводні. Хани, баї, мулли та алаші мені 
коріння підсікали. Хмари мені сонце закривали. Моє мо
лоде листя люті завірюхи зривали.

Верхів’ям рвався я до сонця. Але не видно було сонця. 
Корінням я тягнувся до води. Та, отже, й не було води. 
Гілки простягав до щастя. А не було того щастя. Я гнувся 
під бурею, захищаючи листя. Тільки ж падав я па силах, 
а буря шарпала й сікла оголене моє листя.

Грозою пройшов по землі Жовтень. Ленін і Комуні
стична партія відкрили джерела життя. Уволю наситили 
коріння моє. Ленін і Комуністична партія розігнали тучі, 
сонце відкрили мені. Гілки мої випрямились. Листя моє 
в золотистому промінні заграло. Стало тужавим моє листя. 
І я — тополя столітня — співаю про сонце, знайдене знов, 
про щастя народу, про молодих своїх синів та дочок.

Юрта моя в Узун-Агачі прикрашена вся килимами. До
рогих гостей я жду на радісний народний той. Сім’ї моєї 
прибавилось. Шістнадцять юрт стоїть в моєму багатому 
аулі.

Золотий джайляу народу — щаслива батьківщина моя. 
Через двадцять хребтів пересягнув мій Казахстан. Через 
двадцять хребтів Ленін привів мій народ до щастя і слави.

Дорогих гостей я жду в свою юрту. Хай наповниться 
вона піспями всіх народів, і моя казахська пісня зіллється 
з їх піснями про тебе, рідна моя партіє. До тебе простягає 
віти сивий Джамбул, що уподібнив себе тополі столітній.

210



МОЄ ЩАСТЯ

По дорозі від Тбілісі, у вагоні горійського поїзда, один 
іноземний письменник, звертаючись до мене, сказав:

— Ви, пане Джамбул, щасливі тим, що у вас мало 
ровесників на землі!

Я глянув на цього пана і відповів йому:
— Ви помиляєтесь. Моє щастя саме і є в тому, що 

я маю дуже багато ровесників. Сто сімдесят два мільйони 
радянських громадян — це ж усі мої ровесники. Як вони, 
так і я, та чисто вся моя Батьківщина, початком свого 
дійсного життя вважаємо день Великої Жовтневої рево
люції.

Згадуючи про цю розмову, я думаю про своє минуле. 
Воно було для мене темною безоднею, над якою метуши
лися хмари та повзли тумани, затуляючи сонце.

У цій же безодні й народився я і цілих сімдесят років 
даремно намагався вийти на сонце, на повні груди зітхну
ти, на весь голос заспівати. Коли ж я, знесилений, доходив 
своєї мети і починав співати пісню сонця, передо мною 
ставав мулла. Він руку свою здіймав, щоб» благословити 
і... тут же з молитвою скидав мене назад у безодню.

Я набирався сил і знову здіймався на верхів’я, але 
передо мною виникав волосний старшина. Він, тримаючись 
руками за віковий чинар, простягав мені руку... а рука ж 
його тісно тримала вигостреного ножа. Я, ранячи змучені 
руки свої, знову летів у безодню.

Напружуючись з останніх сил, я ще і ще раз видря
пувався на ті круті хребти. Царський губернатор і всі оті, 
що його оточували,— баї, судді, мулли та пихаті сановни
ки, поглядаючи на мене зверху, бідкалися про мою долю
і, «рятуючи» моє життя, кидали мені вірьовку. На кінці ж 
тієї вірьовки був зашморг. Він так охоплював мені шию, 
що в жилах холонула кров. Я хапався закривавленими 
руками за ту вірьовку і, перегризаючи її зубами, летів 
назад у безодню.
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Так минуло сімдесят років. На сімдесят першому я ді
ставсь, нарешті, до щасливого життя. Знесиленому, зму
ченому, мені простяг теплі батьківські руки могутній 
велетень — батир Ленін. Я вийшов із безодні і побачив 
чудові квіти, запашні трави, незлічимі табуни, чудові юрти. 
Я побачив справжнє сонце, я став дихати чистим, як гір
ський кришталь, повітрям. І душа моя розцвіла, мов яблу
ня; очі заблищали, як зорі: серце почало стукотіти, немов 
той дощ об землю, пісні полинули, мов річка Ілі на
весні. Я помолодшав і став як той джигіт у вісімнадцять 
років.

В оцьому невеличкому порівнянні — і минуле моє і по
чаток щасливого, радісного життя, про яке я, разом з усім 
народом, від душі пісні свої співаю.

Я знайшов казкову долину щастя, радості й багатства, 
яку я омріяв, яку оспівував і до якої разом з народом 
цілих сімдесят років поривався.

Ця долина щастя — моя велика Радянська Батьківщи
на, над якою палають промені, що радують і зогрівають 
людські серця.

Шістдесят років тому на одному з айтисів — у Дже- 
тисуйському степу — я висміяв і в піснях нікчемами 
назвав хатніх співаків султана Шерездана. Шерездан ска
зав тоді, звертаючись до мулли:

— У великій байзі мої найкращі скакуни відстали, 
а ось миршавий Джамбул перший прийшов до фінішу. Так 
нехай же вони два роки не їстимуть м’яса і стануть таки
ми ж голодними, як Джамбул.

Почувши цю розмову, я проспівав Шерездану і 
муллі:

— Продажну душу не виправити ні голодом, ні жи
ром... Народної совісті ні м’ясом, ні золотом не купити... 
Тільки султан може замінити собою змію та шакала. Пе
чінка ніколи не замінить щирого полум’яного серця.

Ось так усе життя своє я розмовляв з володарями сте
пів, не боячись їм правди кидати в лице.

За це вони ненавиділи мене, а народ любив і цінував 
кожне моє слово. Два роки тому я побував у Москві. Я був 
у палацах Кремля. Там із рук всесоюзного старости Ми
хайла Івановича Калініна прийняв велику нагороду — 
священний орден моєї Батьківщини.

Моя порада всім поетам Батьківщини — віддати най
кращі пісні свої тому, хто є творцем нашого щастя та 
розцвіту — Комуністичній партії.
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Мені зараз дев’яносто третій рік. Ллє я молодий ще 
і щасливий. Я ще міцно тримаюсь у сідлі. Мене оточують 
радісні, сильні, сміливі сини, онуки і правнуки. Вони стали 
комуністами, комсомольцями і піонерами. Я безмежно 
люблю свою Соціалістичну Батьківщину. У мене ще міцні 
голос і руки для того, щоб в кожну хвилину від усіх ворогів 
захищати її піснею й гвинтівкою.



З К И Р Г И З Ь К О Ї

Кубанич Акаев

БАЛЕРИНА

Поглянь, як дівчина танцює чорноброва! 
Легенька вся, блискуча, ніби смарагдова.
Чи то Уланова приїхала з Москви?
Танцює, мов по дзеркалу літа без слова.

То тут біжить, кружля, то руки враз закине, 
Легкою мовби і родилася — все лине, плине.. 
Це ж наша дівчина, киргизка — гляньте ви! 
Обличчя в неї зоресяйне, голубине.
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З Т А Д Ж И Ц Ь К О Ї

Абу Абдаллах Джафар Рудакі

* * *

На світ дивись ти оком чистим: 
Служить старому — не пора!
Весь світ — це ж море. Хочеш плисти? 
Тож корабель будуй з добра.
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* * *

Мудрий прагне всім добра і миру, 
Дурень гострить для війни сокиру.
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Садріддін Айні

НА СЛАВУ ЖОВТНЯ

О ти, знамено Правди, і в нас замайоріло?
Живи, могутня силої 

Прогнала ти безправ’я, і гніт, і тьму, і тучі.
Горять вогні блискучі...

А скільки ж бо трудящим прийшлось перетерпіти І 
Та згинув кат неситий.

Йому ти відплатила за муки і злобливість:
Ти — вічна справедливість.

Як до людей прийшла ти й заговорила чуло,—
Весь світ перевернуло!

Наш світ новий піднісся, старий же впав під ноги,— 
Озлоблений, убогий.

Тож майори над нами, знамено пломенисте!
У всіх нас серце чисте.

Зміцняй свої підпори з трудящими навіки,
О Жовтню наш великий!

217



Абулькасім Лахуті

НА БЕРЕЗІ ДНІПРА

Насупроти Могили, де лежить Шевченко,
На обрії вже сходить сонце над лугами. 
Широкий промінь впоперек Дніпра-Славути 
Проклав блискучий шлях, колисаний вітрами. 
Ніхто ж іще шляху коротшого не бачив,
Як золотий оцей,— поміж двома сонцями.
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Пайрав Сулаймоні

МОЄ ПЕРО

Ти є творцем цього дастана * — моє перо.
Тобі мистецька сила дана — моє перо.

Перу я серця повіряю — всю таїну.
Наперсна сила незрівнянна — моє перо.

Аж поки світ стояти буде — тож і воно 
Бринітиме і вдень і зрана — моє перо.

Нехай в житті я мовчазливий,— та розповість, 
Чого в людей ятріє рана,— моє перо.

В житті як бути без’язиким — це значить смерть. 
В житті мені і честь і шана — моє перо.

Кинджалом ворога скараю: ой, бережись!
У мене ж сила нездоланна — моє перо.

Ті пера, що червоним пишуть,— я ж так люблю! 
Ти, радосте моя бажана,— моє перо!

* Д а с т а н — популярна форма пісень народних співців-ашу- 
гів Ближнього Сходу, зокрема Кавказу.
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Агзам Сідкі

ДВА СЕРЦЯ

Те серце, де кохання вогонь палає срібний,- 
Само ж воно є дивом краси і чистоти.
А теє, що не знає любові теплоти,—
Стає на камінь схоже, нікому не потрібний.
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Гафар Мірзовв

ВОДОСПАД ВОСЕ *

Між гір стрімких, в ущелині замшілій 
Звисає водоспад, мов килим білий.

Сама природа, наче мудра мати,
З води завісу заходилась ткати,

Щоб від очей печеру захистити,
Де син-герой приліг на мить спочити.

* Б о с е  — народний герой.
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З Б А Ш К И Р С Ь К О Ї

Мажит Гафурі

Я ВИЙШОВ НА БАЗАР

Сидів я раз у смутку: на серці ж повно хмар...
Ну чим розговоритись, щоб я горів, як жар?
Та й що ж його придумать? Куди його піти?
І серце підказало: «Іди ти на базар».

Тут зразу відповів я: «Ой серце любе, знай —
Піти мені неважко, ходи та розглядай,—
Велике ж наше місто, і в нім цікаво все.
Та чим скінчу ходіння — само відповідай».

Сорочку одягнув я, надів і комірець,
Вдягнувся щонайкраще — та хай вже йому грець! — 
Бо що, хіба не гарний? Мо’, незугарний я?
Ще й в дзеркало поглянув: а й справді молодець!

Себе я оглядаю, милуюсь без кінця:
Солідним видаюсь я — й одежа до лиця.
Щоправда, цей комірчик — немовби хлам якийсь...
А все ж було б недобре, коли без комірця.

Готово все — в дорогу! Так тягне щось мене!
Я — руки у кишені: хай горе все мине!
І тут мені прийшлося пройти насамперед,
Повз ту пройти крамницю, де продають спиртне.

Зима ж була в Росії — така, що й не сказать. 
Ступнів отим морозам, напевно, двадцать п’ять.
І ось коло крамниці — у гомоні легкім —
Татари й росіяни один з одним стоять.

Стоять ці бідолаги, і кожен з них тремтить 
Або, щоб ізогрітись, ногами дріботить.
Цей курить, той балака... Хто з шкаликом в руці.
Та об долоню раз! — і пробка вже летить...
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І кожен з них голодний, обличчя — як в мерця... 
А все ж проти горілки їм не кажи й слівця.
Бо їм і так досадно: із чим додому йти?
А дома стогнуть діти: ой їстоньки, хлібця!..

Коли я це побачив — на мене сум насів!..
Хто у пияцтві винен? Хто до цього призвів?
Ой скільки зароїлось у голові думок!..
І я не міг дивитись — і далі поспішив.

Розважитись гадав я, а вийшло навпаки.
Голодні ж ось і босі стоять тут бідняки.
Та не питай, хто винен, а краще одвернись,— 
Тікай ти звідси швидше, хай мерзнуть селюки.

Отак сумний ішов я і думав: бідний край...
Аж враз назустріч голос: копієчку подай!
Я глянув — це ж дівчатко, нещасне старченя:
— Ой дядечку, копійку! — воно прохало.-— Дай!

Повсюди люди в горі, в печалі, у журбі...
Як так це буде й далі — ну, що робить тобі? 
Дівчатко пожалів я — й йому я зараз дав 
Аж цілих п’ять копійок — і знов пішов собі.

Невдалий день я вибрав: лиш смуток та журба. 
Ану, в кишені руки! Йде рівно, без горба!..
Але я й не оглянувсь, як вже ось тут кругом 
Мене враз обступила старців густа юрба.

Ось цей мене за полу, той тягне за рукав:
— Якби й мені копійку! Якби й мені подав! —
Я ж двадцять дав копійок — розділять хай усім. 
А сам подався далі, щоб гамір перестав.

Це злидні їх навчили забути сором, стид: 
Випрохуй хоч би що там, хоч ти й усім набрид! 
Панове дорогії, а винен хто ж в цьому?
Навіщо тим манери, хто вже попав наспід?

І від старців пішов я. Ой серце ти моє! —
Було мені так сумно, та й ще сумніш стає...
Аж тут один татарин зустрів мене й пита:
— Мо’, сніг вам до одкинуть? Лопата в мене с.
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Я відповів: — Роботу? Шукай в багатіїв,— 
Володарів багатства, усіх земель, країв.—
Зітхнув тут бідолага: — Якби ж був добрим бог — 
Засипав землю снігом — тоді б і я щось їв...

І ось я в центрі міста! Кричи ж, душе моя:
Я інший світ побачив, що весь цвіте, буя,
Від ситості аж бризка... І гнів мене пойняв,
Мепі терпець урвався: на землю плюнув я.

Всі ті, що їздять в центрі, не знають ні затрат,
Ані зусиль: гуляють! Бо їм і цар як брат.
А як ідуть, то важно — й не глянуть на других.
В рай попадуть — це ясно, ще й через міст Сират *.

Багатий в своїм домі — всього він припасе.
Й одежу він міняє, собі нове несе,
Та все справляє гулі, і п’є, й танцює він.
А як живуть убогі? — У голоді та й все...

Багаті в сани сядуть — і без пуття женуть.
А й добрії в них коні — на крилах мов несуть...
Яка ж ціна тим коням? — карбованців п’ятсот.
А шкапи хоч і скачуть, та їх переженуть.

У санях зручно й легко, на санях все блищить,
На передку сам кучер, немов той дуб, сидить.
Ціна ж коневі — бідним на десять років жить. 
Подумай: як же бідним? Чи можна їм прожить?

Побачивши усе це, я засмутивсь украй.
Сказав я тут до себе: — Додому повертай! —
І ось я йду додому, а гурт ізнов, де й був:
Сидять старці та й просять: — Копієчку подай!..

Розгніваний вернувсь я. Ой скільки в світі зла!
В огні горіло серце, і голова гула...
Й порозкидав я в хаті одежу тут свою,
Неначебто одежа — та винна в чімсь була.

* С и р а т - міст, який — за мусульманським віруванням -  
веде до раю.
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НАДІЮ МАЙ

Коли весь час ти з горем справу маєш —
Не витерпиш і тяжко заридаєш.

Життя тебе гнітить, шматують муки:
Де не поглянь — самі лише гадюки!..

З життя мене зчеркнуть хотіли б, стерти; 
Лякають всіх: — Це ж той пішов... обдертий!

А друзі ж де, які були б у згоді?
Все робиться, щоб знищити, та й годі;

Щоб корінь твій усох і одвалився,
Щоб ти в житті тихіш води розплився.

Так отже ні І Хай глибше йде коріння!
Ти не кажи: — Я гину,— дай горіння!

Вперед дивись: там ясно! Йди, не гайся!
За нас сама і правда, не вагайся!

А правда ж бо в житті всіх перевищить —
І ворогів твоїх, як треба, знищить!

Попереду ж у тебе дні безхмарні —
Без блискавок, без грому, гарні-гарні...

8 Павло Тичина, т. 5, іш га 2 225



МОЇ книги

Я сьогодні не самотній,— сам до себе озиваюсь:
На полицях книги-друзі, завжди я до них звертаюсь.

Тільки що у них спитаю — чую враз від них пораду,
А в сумні дні ще й підтримку, і підтримку, і відраду.

Бо ніхто, крім них, не скаже, як мені найкраще жити, 
Як знайти ту рівновагу, щоб до щастя доступити.

Мені книги замість батька, голос матері в них чую,
З ними розмовляти — щастя, з ними днюю і ночую.

До багатого як прийдеш — спиною до тебе стане.
Ці ж ось друзі — всі уважні: кожен тобі в душу гляне.

Тільки з книгами своїми в творчій тиші пробуваю. 
Дні мої ідуть змістовно — і я радість відчуваю.

Хай ти бідний і нещасний чи в тяжкій лежиш недузі — 
Все одно тебе не кинуть мої любі книги-друзі.
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НАДІЯ

Скільки горя не зазнав я, 
Скільки сліз я не пролив, 
Скільки гір не перезнав я, 
Скільки вод не переплив,—

Шлях тяжкий був! Мною ж дія 
Керувала — по труду.
Скрізь жила в мені надія,
Що я щастя ізнайду.
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ТАМ, ДЕ В ЗЛИДНЯХ ЛЮДИ

Там, де в злиднях люди, в горі,— коло них буваю 
їх з півслова розумію, що їм треба — знаю.

В їх душі нема розладдя, честь і труд — умісті. 
Якщо зверху і в пилюці — так душею чисті.

Як тебе вони полюблять — то полюблять зразу. 
Певен будь — перед чужими не дадуть в образу.
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НА ЖИТТЄВІМ ШЛЯХУ

Ти безнадію кинь!.. Борись, борися, скільки сил стає.
В бою ти переможцем будь або віддай життя своє!

Людини ж бо не знайдеш ти, яка б у щасті й вік жила. 
Не трать надії, не кажи: змагавсь — та сила не взяла.

Змагайсь і далі, не спиняйсь: життя ж нам часто зло несе. 
Як мужнім будеш ти весь час — ти переможеш всіх і все.

Одвага й мужність — ось які знаряддя в лютій боротьбі. 
Як ними будеш володіть — здобудеш щастя ти собі.

А що ж і справді: жить в ганьбі? — обидженим себе
тримать?

Перед дрібним відходить вбік і, мов той заєць, утікать?

Немає вищого в житті, як бути мужнім, бойовим...
Іди ж вперед — і будеш ти здоровим, дужим і новим!
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ДО СВОГО СЕРЦЯ

Гей, серце ти моє, будь широченним!.. 
Люби насамперед свободу!
Іди широким ти шляхом священним, 
Який приводить до народу.

Стань сонцем ти, освітлюй все на світі,
В житті щоб правда скрізь витала,
Щоб зникло «ви» та «ми», голодні й ситі, 
Щоб рівність між людьми настала.

Співай же, сонце: я свободу славлю 
Народів юних, молодечих!
Епіграфом рядочки ці поставлю 
До віршів до моїх сердечних.
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ДНІ ВИЗВОЛЕННЯ

Гей, сонце! Глянь на гори й доли, 
Вогнем — холодних розігрій!..
За обрій не заходь ніколи
І цвітом-рястом землю вкрий...

Ти, ясен-місяцю, горою 
Пройди над нами в синій млі! 
Униз досвітньою порою 
Спустись ще ближче до землі!..

Вечірній вітре, вій тихенько — 
Хай усміхається садок, 
Розходяться хай далеченько 
Струмливі пахощі квіток!

Гей, дівчино, ти усміхайся, 
Хвилини радощів лишай!
А ти, трояндо, розвивайся, 
Красуні груди прикрашай!

Але — чи все тут зрозуміли 
Ви, сонце, й мила, і вітрець?
Коли б ви так оце зробили,
То кожен був би молодець,—

Щоб в день Визволення й свободи 
Весь світ сіяв, як неба вись,
Щоб люди всі, усі народи 
На вірність волі присяглись.

А я серед краси такої 
Співатиму своїх пісень,
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Горітиму у неспокої 
Чи то увечері, чи вдень.

Як весело!.. І мир, і згода...
Як з людьми хороше дружить! 
Нехай живе навік свобода,
І хай я вічно буду жить!



НЕСПОДІВАНО

Коли сама прийшла до мене мила —
Я розгубивсь, де й ділась мова сміла...

Від радості увесь тремчу, стою,
Якісь дурні питання їй даю:

— Ходила десь? А холодно ж? — кажу.
— А перстень цей... він золотий? — кажу.

— Гуляєш ти, а як обід? — кажу.
— Сережки ці... купила ти? — кажу.

Слівце скажу — та й зараз зупинюсь.
А сам одно на неї все дивлюсь.

Слова мої якісь не ті... легкі...
А щіченьки у неї он які!

Очима я «люблю» їй говорю.
Всміхнулася — і я вже весь горю.

Сміється так, мов з квітки повійне...
А від очей — лиш сяйво чарівне...

В хвилини ці стаю я п’яним — весь! 
Заникуюсь, мов завинив я десь.

Коли ж вона додому піде — я...
Я думаю: прекрасна ти моя!

Віки прожив за кілька цих хвилин!
Але ж ізнов ось мучуся один...

Вона в душі моїй вогонь лишає,
І цей вогонь горить, мене втішає.
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ЧУДЕСНА ПОДІЯ

Чудесна подія!.. Як вчора ішов я додому,
Щось світле знялось проти мене в огні золотому.

Сказати б, це сонце — так сонце ж зайшло уже спати. 
Сказати б, зоря — так зорі ж іще рано вставати.

Аж потім узнав я, яка то зоря полум’яна:
На вулицю вийшла якраз моя люба, кохана...



ЯК ЗОЛОТУ РУДУ

Як золоту руду — то й під землею найдуть,
Для цього риють вглиб і свердло опускають...
І навпаки: гниле, старе і негодяще —
У землю кидають, ще й зверху притискають...

Не був я в тих місцях, де криються перлини,
Та чув я, що вони у морі, десь на дні.
Чи хто б на дно спускавсь, коли б не ті коштовні 
Перлини дорогі, сріблисті та ясні?

Перлини й золото в такім поцінуванні 
Тому, що колір їх не сходить — аніяк.
Де б не були вони — іржею не беруться,
А щодо крапок, плям — немає і ознак.

Коли в своїм труді ідеш ти чесно й чисто —
Тебе тримаються, мов золота й перлин.
Хто ж чесного, скажи, вдавить посміє в землю?
В душі твоїй добра — мов квітів у долин...
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МІНІАТЮРИ

♦ * *

Всі труднощі в житті приходять і зникають. 
Сумні думки також з’являються й тікають. 
Мужчину, що собі найшов прямую путь,
Ці труднощі ніяк ніколи не злякають.

* * *

Немов той місяць, знов і знов 
я обновляюсь у труді.

Якщо ж часом і помилюсь — 
очищу помилку в труді.

Як бій почне ворожа рать — 
я ні на крок не відступлю.

Не зраджу клятви я повік — 
за землю встать, яку люблю.

* * *

Щоб був людиною та кожен з нас —
Скажу я вам: ще не настав той час,
Ще боремось за те, щоб труд любить,
Щоб кожного людиною зробить.

* * *

Як дурню спустиш ти якесь слівце —
Він думатиме: ти його злякався.
Якщо ж минатимеш його весь час — 
Подумає, що ти завеличався.

* * *

Якщо в когось я гроші позичаю —
Щодня його хоч один раз стрічаю.
Якщо ж мені хтось гроші винен — 
Стрічаться з ним я й тиждень не повинен.
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Коли всі справи в тебе йдуть успішно, 
Твої знайомі, як тебе стрічають,
Ще здалеку всміхаються приємно:
— Добридень! Як ся маєте? — питають.

А вже якщо в чомусь ти провалився 
І як вперед нема тобі там ходу — 
Знайомі всі при зустрічі з тобою 
Тебе минають, мов якусь колоду.



Сайфі Кудаш

СЛОВО МАТЕРІ

Ти син своїх батьків, батьків-героїв, 
Джигіт сміливий, дужий, молодий,— 
Тож за Москву ставай у перші лави, 
Із прапором в руках ставай на бій.

Коня тобі народ наш приготовив — 
Сідай на нього і гей-гей лети!
Тобі Вітчизна шаблю одгострила — 
Рубни! — хай стануть без голів кати.

Тебе я вчила бути Салаватом, 
Безстрашним бути, любий сину мій.
І ось — надію матернього серця 
Тепер ти в битвах виправдать зумій.

Вмирають навіть соколи в неволі,
Не в силі волю повернуть свою. 
Джигіти ж умирають як герої, 
Боронячи Вітчизну у бою.

Соколе мій! На ворога удар ти!
Нехай не пройде він ні тут, ні там. 
Всю душу поклади, умри, як треба,— 
Але ж Москви ти не віддай катам.
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ГВІЗДОК

Як на горі аж там над хащами сухими,
Над хащами одна сосна стримить струнка,— 
Так в давнім місті над халупами старими 
Палац підноситься, аж хмари він черка.

Як той поет, що для поеми він шукає 
Ясного слова, голосного, мов дзвінок,—
Отак тесляр поміж гвіздками вибирає 
Новий, прямий, найбільш загострений гвіздок.

Які думки у тесляра були — не знаю,—
Як він гвіздок до рук своїх робочих брав? — 
Мо’, думав він: гвіздок в будову заганяю,
Щоб люд про мене довго-довго пам’ятав.

Але в такий гвіздок на мить перетворитись —
О, як би я хотів тепер, хотів би я!
Гвіздком увігнаним навіки залишитись 
В будинку тім, що Комунізм йому ім’я.
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Баязіт Бікбай

ХРЕСТ ФРІЦА

Я в пальці хрест залізний взяв,— 
Держу, а чую сам огиду:
Тож Фріц його носив якийсь, 
Нахабний і бундючний з виду.

Його мов бачу, як з хрестом 
Крокує він і нас паплюжить,
І жінці хвалиться в листі,
Що він ще й другого заслужить.

А що ж? І правда. Заслужив.
Бо ж хрест над ним, земля і глина... 
Йому не бачити жони 
І не вертати до Берліна.

Хрести німецькі — мов той ліс,
Де поле України мріє:
Поміж хрестами десь отам 
Хресток і Фріца бовваніє...

Бундючний Фріц вже тихим став. 
Над ним лиш вітер хрест хитає:
То Гітлера навіки Фріц 
З могили проклинає...
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ЛИСИЧКА-СИРОТА

Народна казка

Якось навесні зустрілися ведмідь, вовк, собака та заєць. 
Вони поскаржились один одному на те, як-то погано їм 
жилось узимку: було холодно і важко на прожиття чогось 
добути. От почали проміж собою раду радити.

— А давайте жити разом, отак воно краще буде! — ска
зав ведмідь.

Погодились. Поставили собі хатину в лісі на галявині 
та й почали жити разом.

Ось одного разу ведмідь і каже:
— Друзі, час готуватись до зими: треба нам купити 

корову. Собака буде її пасти. Дивись, на зиму й буде у нас 
батман * масла.

Всі інші дуже охоче погодились із ведмедем. Того ж 
таки дня пішли вони на базар, продали шкурки забитої 
ними звірини і на вторговані гроші купили корову.

Собака щодня виводив корову на галявину і пас її, 
а вовк щовечора доїв її. Заєць вивідував, де кращий випас 
для корови, а ведмідь розпоряджався всім господарством.

Минуло літо, надійшла вже й осінь, і друзі зібрали 
повнісінький батман топленого масла.

— Треба батман з маслом поставити на хату, під саму 
стріху,— сказав ведмідь.— І щоб ніхто поки що не чіпав 
того масла. А коли прийде зима, будемо брать його потроху 
та картоплю смажити.

Усі погодились з ведмедем — і батман з топленим ма
слом взяли й поставили під стріху на хаті.

Якось увечері сиділи всі вони, чай попивали; аж тут 
раптом у вікно хтось постукав. Заєць відчинив двері.

Дивляться: прийшла лисичка, в одній лапі кумган ** 
тримає, а сама така вже то лагідна та тиха. Лисичка ни
зенько вклонилась.

* Б а т м а н  — діжка.
** К у м г а н  — глечик для вмивання.
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— Здоровенькі були, любі друзі, вечір вам добрий!
Господарі поздоровкались до неї і запросили її чайку

попити.
Сіла лисичка до столу та й почала говорити тихенько 

так та скромно:
— Самотня я, живу сиротою. Візьміть і мене до себе 

в свою сім’ю.
— Добре, сьогодні от порадимось, брати чи не брати 

тебе в нашу сім’ю. Завтра приходь по відповідь,— сказав 
їй ведмідь.

Лисичка подякувала господарям за чай та й пішла.
— Треба прийняти її. Така вона скромна з себе та 

тиха,— вирішили господарі.
Другого дня вранці прийшла лисичка, і їй сказали зві

рі, що вони згодні взяти її у свою сім’ю. І от вона стала 
жити з ними.

Тримала себе лисичка скромно, до всіх була слухняною 
і завше старалась догоджати не тільки що ведмедю чи 
вовкові та собаці, а й зайцеві.

Незабаром лисичка пронюхала, що під стріхою на хаті 
приховано батман з топленим маслом. А любить же ж 
лиска масло! Закортіло їй самій те масло спожити, і щоб 
ніхто про те не знав.

Нарешті пішла вона на хитрощі — бо інакше не була б 
вона лисичкою!

Якось увечері лисичка сказала, що піде надвір переві
рить, чи добре замкнені ворота. Вийшла вона за двері, 
підійшла до вікна, постукала в шибку та й питає, змінив
ши голос:

— А вдома лисичка-сирота?
— Вдома, вдома, зараз прийде знадвору,-— відпові

ли їй.
— Скажіть їй, щоб зараз же ішла до нас — треба дати 

ім’я новонародженому борсученяті.
— Гаразд! — відповіли з хати.
Вернулась лисичка до хати.
— Лисичко! Тільки що приходили запрошувать тебе 

до новонародженого борсученяти,— сказав ведмідь.
— Ну що ж, треба сходить,— відповіла лисичка.
Налаштувалась вона і вийшла з хати. Походила вона

кругом хати, вистрибнула під стріху, знайшла там батман 
з маслом та й почала маслом призволятись. Наїлась ли
сичка, скільки сама схотіла, та масла багато ще в батмані 
залишилось. Ось відпочила вона та й вернулась у хату.
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— Чим же там тебе пригощали? — спитали ли
сичку.

— Смаженою гускою, вареною куркою та маслом,— 
відповіла лисичка, облизуючи масні губи.

— Яким ім’ям борсученя нарекла? — спитав собака.
— Початком,— відказала лисичка.
Наступного дня лисичка сказала, що їй знову треба 

йти ім’я давати, а сама вийшла, забралась на хату та 
й виїла масло до половини батмана.

— Ну, яке ж ім’я ти новонародженому дала? — поспи
тав лисичку заєць, коли та вернулась.

— Половинка,— відповіла лисичка.
На третій день лисичка знову залізла на хату та й із’їла 

все масло. Геть чисто вилизала вона батман і вернулась 
додому.

— Яке ім’я нарекла? — спитав у неї ведмідь.
— Рештка,— відповіла лисичка.
Настала зима.
Ось одного разу ведмідь і каже:
— Ну, друзі! Треба внести хоч трохи масла, та насма

жимо картоплі.
— Давайте, давайте! — радісно погодились всі інші.
— Сходи, лисичко, та принеси трохи масла,— сказав 

ведмідь.
Усі вийшли в сіни. Лисичка полізла було по стіні на 

хату, та впала на землю й прикинулась, нібито не може 
вона по тій стіні видертися.

— Дуже вже високо, не можу вилізти туди,— бідкаєть
ся лисичка.

Собака взявся їй допомогти. Підсадив лисичку. От ізліз- 
ла вона, та тут всі, хто був унизу, раптом почули з-під 
стріхи писклявий лисиччин голос:

— А ніякого тут масла немає 1 Самий тільки батман 
порожній!

їй ніхто не повірив. Тоді лисичка скотила вниз порож
ній батман. Дивляться — а й справді батман порожній.

— Хто ж це, безсовісний, масло пожер? — зарикав вед
мідь.— В цю ж мить знайти мені розбійника!

Довго вони міркували та радились, як їм того злодія 
піймати. І ось що придумав ведмідь:

— Давайте,— каже,— розкладемо багаття, а самі по
сідаємо навколо нього. У того, хто поїв масло, від вогню 
це масло розтопиться й потече додолу.

Так вони й зробили: розклали вогнище.
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Незабаром біля вогню усі пригрілись і поснули. А са
ме ж тоді стояли вже перші зимові морози, то через це 
найміцніш од усіх спав ведмідь.

Тільки одна лисичка не спала. Бачить вона: геть по 
всьому тілі в неї виступило масло. Ізлякалася лисичка, що 
це може викрить її і тоді ніяк їй не минути кари. І от 
вона придумала свою провину звернуть на ведмедя. Вона 
стерла з себе масло і вимастила ним сонного ведмедя.

Коли попрокидались звірі, то побачили: усі такі ж, як 
і були, сухі, а от у ведмедя — то чисто вся шерсть у маслі.

— Ось хто поїв масло! — закричали звірі й хотіли було 
покарати ведмедя.

— Стривайте! Тут якась є хитрість! — скрикнув вед
мідь.— Треба ще більше розкласти багаття й випробувати 
всіх знову.

Всі погодились, одна тільки лисичка сказала: «Чи вар
то ж ото розкладати багаття? Дуже вже жарко буде!»

І знову розклали багаття, і посідали всі круг нього. 
Ведмідь за своєю зимовою звичкою знов захріп. А вовк, 
собака та заєць прикинулись, що сплять. А на лисичці 
знову почало проступати масло.

Лисичка, побачивши, що звірі поснули, знов почала 
витирати на собі масло та мастити ним ведмедя. Тільки 
побачили це вовк, заєць та собака, іх! як схопляться вони 
та як кинуться з криком до лисички!

— Ось де справжній злодюга! А вона ще ж невинною 
сиріткою прикидається!

Від галасу збудивсь ведмідь. Йому ж усі тут і розка
зали, як саме зараз виявивсь злочинець.

— Я не їла масла! Ні! Ні! — виправдовувалась лисичка.
Тоді всі накинулись на неї, зв’язали її, підкинули в ба

гаття сухого хмизу, розпалили вогонь іще дужче і почали 
тримати лисичку над вогнем за хвіст та за лапи. Масло 
так і потекло на багаття.

Після цього вони побили лисичку мало не до смерті 
та й сказали:

— Іди собі геть звідси! Щоб і духу твого тут не було! 
Нема тобі місця в нашій дружній сім’ї!

Лисичка підхопила свій кумган та й подалась світ за
очі.



З Т А Т А Р С Ь К О Ї

Габдулла Тукай

ДО НАРОДУ

Вночі і вдень твоїм життям живу, народе мій.
Як горе в тебе — хворий я, як радість — я ясний.

Хай підкуповують мене — тебе я не продам:
Один для мене ти в житті, один ти золотий.

Служить тобі — яка це честь! Я хочу буть співцем 
Твоїх досягнень і змагань, сподіванок, надій.

Народним бути — в цім же все: і сила, і краса.
Мене до себе пригорни: я — твій, навіки твій.

Найкраща мрія із-поміж мрій — це піднімать народ. 
Я мрію відтворить тебе у творчості своїй.

Постав мене в поезії утвердженим навік:
З тобою оживем іще у славі у новій.

Візьми ти, доле, душу всю,— та слави не бери.
З народом хочу жити я — поет і чудодій.

Щоб не вмирав ніколи я ,— щоб скрізь моє ім’я 
Жило в майбутності твоїй у вічномолодій.

Любов я висловив тобі — тобі, народе мій;
Ти ж другом мене зватимеш в історії своїй.
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ШУРАЛЕ

І

Про Кирлай що-небудь чули? — Це ж село таке одне. 
Там підспівують і кури, якщо пісню хто почне.

Хоч не звідти сам я родом, але в тім селі бував.
Навіть землю боронив я, сіяв зерно, жито жав.

Те село, я пам’ятаю, все кругом було в лісах.
Ближче ж — ниви, луг зелений, наче килим, у квітках.

Чи було село велике? — Я скажу, щоб кожен знав: 
Той ручай, що протікав там, вдосталь всім води давав.

Там не холодно й не жарко, клімат там не підведе: 
Вітер дме тоді, як треба, й дощ так само вчасно йде.

А малини тамі суниці! (Віти зверху як шатро).
Не вгадаєш, за годинку як вже й повнеє відро.

Як чудесно! Наче військо — струнко сосни в ряд стоять. 
Я ж лежав колись під ними: як-то гарно... благодать!

Там, де липи і берези,— все гриби, боровики,
І щавель, зелені трави й червонястії квітки.

Синіх і жовтогарячих — скільки їх отам цвіте!
Хоч самі вони й низенькі — а пахучії ж зате!

їх метелики цілують: поцілують — знов у путь.
А на квітку як сідають — на коліна мов стають.

А пташки пісень заводять,— ой якої ж там краси!
Аж у серце западають їх приємні голоси...

Тут і клуб тобі, й бульвари, цирк, і танцювальна тут,
І оркестри, і театри, і гучні концерти тут.
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II

Змалював жарке я літо, взяти б осінь — теж жарку. 
Не згадав і про дівчат я, що в них брови на шнурку.

А про ярмарок улітку й сабантуй — хай в другий раз, 
Бо далеко з цим заїду. Скільки ж мріять раз у раз!

Почекай, я щось тут збився. Ось про все згадав,—але... 
Таж цьому, про що пишу я, наголовок «Шурале»?

Май терпіння, мій читачу: розкажу, як то було,
Просто сам не свій роблюся, як згадаю про село.

III

Ну, звичайно, в цьому лісі — всякого тут звіра є:
Вовк, ведмідь, а ще й лисиця, шкоди всім що завдає.

Є ще тут і тхір, і заєць, і ховрах, і білка, й лось.
Скільки їх мисливцям нашим зустрічати довелось?

Ліс густий, і, кажуть, місце є в ньому таке гниле,
Де чорти живуть, і відьми, і підступний Шурале.

Що ж тут дивного, що ліс цей чортівню в собі вмістив? 
В небі є ще й не такого: простяглося ж без країв.

IV

Ось про це ж я тут і хочу розказати до ладу,
І, як завше, цюю казку ще й на голос ізведу.

Вечір був. У небі місяць. Просвіщав він цілий світ. 
Саме в ліс по дрова їхав із села один джигіт.

А доїхавши, спинився, взяв сокиру він до рук 
І почав сосну рубати: цюк сокирою та цюк!

Літня ж ніч, буває, часто ще від холоду бринить,
Як пташки усі поснули — тихо в лісі, аж дзвенить.

От собі джигіт рубає: ні завади, ні біди.
Що там справа, ззаду, зліва, він не дивиться туди.
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І, сокиру опустивши, зупиняється на мить:
О! Немовби щось почулось? Хтось пронизливо кричить?

Раптом глянув він: та хто ж це з чорним виглядом
страшним?

Захолов джигіт на місці,— щось стовбичить перед ним.

Хто ж це справді — чи проява? Утікач? Чи лісовик?
А незграбне ж бо якеє, та все скошується вбік.

Ніс — як вудлище загнуте, сук стирчить замість руки. 
Ну, а ноги — то не ноги,— корчомахи і пеньки.

Блискають у нього очі, мов шмагаючі бичі.
Ти злякаєшся, як глянеш,— та ще в лісі, уночі.

Сам же голий і цибатий. Чоловік? Чи Водяний?
Серед лоба ріг у палець, рот запалий і страшний.

Пальці в нього довгі-довгі, кожен, може, ув аршин. 
Нарости брудні на пальцях — цілі гнізда горошин.

V

Довго так вони стояли. Цей мовчав, і той мовчав.
І нарешті: — Що потрібно? — дроворуб тут закричав.

— Ей, джигіт, чого кричиш ти? Щось ти надто вже
крутий.

Не шахрай я і не злодій. Хоч, щоправда, й не святий.

Єсть така у мене звичка: хто попавсь — залоскочу,
Як тебе ж оце побачив, я зрадів — аж регочу.

Пальцями тебе крутну я — і кругом, і шкереберть. 
Лоскотанням я ж людину залоскочую на смерть.

Ну підходь, мене хоч трохи пальцями полоскочи.
Я ж тебе — під самі пахи: о ківі, ківі, кричи!

— Що ж, пограємось, як треба. Хочеш ти? — я догоджу. 
Та чи ж буде в тебе згода ось на те, що я скажу?

— Ну кажи: яка умова? Ей, людино ти моя!
Що б там не сказав — я згоджусь. Ой полоскочуся я!..
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— Ось моя тобі умова; мусиш ти запам’ятать:
Бачиш — он лежить колода? Треба нам її піднять.

Ти берись із того боку, звідси ж я піддам тобі,
Та й потягнемо колоду, щоб вляглася на гарбі.

Де розщеплення в колоді — там же ти і становись. 
Лісовий баран, ти слухай: за розщеплене берись! —

Шурале, як стій, погодивсь, бо і слова ж не сказав,
І до названого місця широко покрокував.

Пальці в розщіп як просунув — враз його пройняв тут
піт...

Ось, читачу, як закинув удочку свою джигіт!

Бо джигіт схопив сокиру і в клинок ударив раз;
Ще б ударить разів зо два — й Шурале піймавсь якраз.

Шурале ж не розуміє: думає і те, і се.
Він сокири мов не бачить,— просто дивиться та й все.

Ще удар один, останній. Здивувався лісовик:
Вискочив клинок, і пальці защикнулись — тільки

«щик!»

Ось тепер вже догадався: виє Шурале, кричить.
Боляче ж йому, рятуйте! Хочеться ж на світі жить.

Шурале почав благати, прикидатися святим,
Покаянним став — ну, словом, не таким, як перед тим.

— Та пожалься ж бо мене ти! Ти ж людина, а не звір. 
Ні тебе, ні твого роду не чіпатиму — повір!

І другим забороню теж. їм скажу, що друг це мій.
Сам, мовляв, тобі дозволив поблукать у пущі цій.

Дуже ж руку прищикнуло. Зле мені вчинив ти, зле! 
Ну пусти! І руку трудить... Зобижаєш Шурале.—

Шурале вищить од болю, аж на здибочки піднявсь.
А джигіт розплутав віжки і додому вже зібравсь.
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За гнуздечку взяв конячку і одводить, сам іде.
Що йому той виск і стогін? Він і вухом не веде.

— Ой джигіте нечуственний! Як така вже в тебе лють, 
Хоч скажи мені, будь ласка: на ім’я тебе як звуть?

Як до ранку я продержусь, прибіжить братва моя 
І спитає: — Хто ж це вдіяв? — їй скажу твоє ім’я.

— Що ж, це можна. Не забудь же: просто звуть мене
Торік.

Цей Торік — найстарший брат твій, ти ж — найменший
молодик.—

Шурале ж досадно слухать, аж за серце узяло!
Він все рветься із капкана, щоб зробить Торіку зло.

Лютим зве його злочинцем, лав, чистить і клене:
— Я вмираю! Хто ж од смерті прийде виручить мене?

Вранці всі шураленята позбігались,— галас, крик:
— Ти дурний! Ти збожеволів! Мозок в тебе не в той бік!

Якщо хто тебе зобидив і зобидив ще торік,—
Що ж ти стогнеш в цьому році! Ти за рік уже б одвик.



НЕ ПІДЕМ ЗВІДСИ

Чорносотенці нам радять: тут добра ти не шукай.
Тут свободи вам немає, до султана утікай!

Щоб за море? Ми не підем. То страшна, невірна путь: 
Десять тут шпиків нас стежать,— там п’ятнадцять нам

дадуть.

Козаки нас тут шмагають? Там свої теж козаки.
Тут нагайки й там нагайки — тільки фески, не шапки!

Як і тут, казну там крадуть. Слава богу, й там є пан,
Що із рота шмат останній видирає у селян!

Дурні ми, чи що? Живими щоб в огонь попасти враз?
Тут нам гаряче — це правда, в пекло вскочим там якраз.

Як міста були б там наші,— з ними б, може, й ми пішли. 
Хай повернуться століття, що ми тут їх провели.

Тут родились і росли ми й смерть зустрінемо свою.
Тут кругом ми вже привикли, хоч живем і не в раю.

Наша ціль: Росія вільна, вільною могла щоб стать. 
Чорносотенці, замовкніть! Та для чого ж нам тікать?

Ой панове! Ви такими 
Хитрими були завжди.
Наша ж рада вам: тікайте 
Ви самі туди!
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ПОЕТ

Нехай роки пролинуть і стану я старим;
Мене хай горе стріне й на силах я впаду,—
Та серце зостанеться гарячим, молодим,
Душа моя все житиме лише добром одним.

Огонь творіння в серці — чи гоготить? гуде? —
Та я ще гори зрушу! — отак я відповім.
Бо ж серця мого ритми — немов весна веде.
Нема ж зими у серці, і сніг там не іде.

Нащо мені старітись і хмурити чоло?
Молитву бурмотіти? Зігнувшися ходить?
На піч я не полізу, хоч як там не було,
Мені від пісні прийде саме тепло, тепло.

Із піснею й помру я. Розтану. Потону.
Не змовчу й Азраїлу * і так йому скажу:
«Ми йдем, а ви лишайтесь!..» Останню пісню втну, 
Як кидатимуть груддя та й на мою труну.

* Ангел смерті.
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ДО НЕЇ

Кажеш: за поета заміж ти виходиш.
Чи ж тобі він пара? Наїцо це ти робиш? —

Л поет співає: — пісню! — ти говориш.
А приємно ж слухать: — пісню! — ти говориш.

Люба, тонкоброва, ой ти б не спішила 
Та пішла б в крамницю — солов’я купила.

Та враз його в клітку — хай красуню славить! 
Хоч його й певоля душить там і давить.
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ВІДЬМА ВОДЯНА

І

Літній день. У річці в спеку я купаюсь, веселюсь,
В воду вріжусь головою, бризкаюся і сміюсь...

Так погравшися з водою та години з півтори,
Я сказав: — Не буде, годі! В груди сонця набери!

Я бігом з води. Вдягнувся. Враз почулось... ніби там... 
Що таке! Чи я боюся? Ні душі кругом. Я сам.

Встав я, щоб іти — і бачу: незвичайна дивина! — 
Жінка он сидить на кладці — і страшна ж вона,

страшна.

Золоту бере гребінку — і в мовчанні, у журбі 
Вниз розпущенії коси все розчісує собі.

Я стою — анічичиркну! — зціпив зуби і дивлюсь,
За кущем за верболозом ворухнутися боюсь.

Заплела вона тут коси та руками ж обома,
Підвелася і сплигнула, раз пірнула — і нема.

Вийшов я, ступив на кладку. Де ж поділась жінка та? 
Це була нечиста сила? Ось гребінка ж золота.

Подививсь кругом — нікого! Та нікого ж не було. 
Швидко я схопив гребінку і помчав тут у село.

Може, гнався хто — не знаю: не біжу я, а лечу,
І нічого вже не бачу — весь огнем палахкочу.

Раптом взяв і оглянувся,— страх який! О, що робить? 
Відьма водяна за мною, відьма водяна біжить!
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І кричить вона: «Злодюго! Що несені ти — покажи!
Ти ж мою украв гребінку! Краще етій, а не біжи!»

Я ж біжу, вона женеться і викрикує слова.
Й нікогісінько ж у полі! Ну хоч би ж душа жива!

Так прибігли до села ми. Далі нікуди й тікать.
І взялись кругом на відьму всі собаки валувать.

«Гав» та «гав» — одно все чути — там, де двір, город
чи сад.

І злякалася тут відьма і побігла вже назад.

— Ну, тепер я дома, вдома: не боюся! — я сказав.— 
А гребінку, стара відьмо, ти не вернеш! — я сказав.

— Мамо, я знайшов гребінку! Золоту ж бо! —
я сказав.—

Пити хочу! Утомився... Біг я довго! — я сказав.

Як про все почула мати — ту гребінку узяла,
Але раптом похмурніла. Вся ж замислена була.

II

Ну гаразд. Зайшло вже сонце. Ляжу. Підкріплюся
сном.

В хаті сутінки. Так тихо! Пахне сіном, полином.

Я під ковдру. Та не спиться: кожен чую шерхіт, звук. 
Враз хтось тихо у віконце — стук! а потім знову:

стук!

Я лежу. Немов не чую. Чи то, може, я розм’як?
Та цей стук почула мати. Встала: й що воно за знак?

— Хто там ходить? Що потрібно? Уночі? Це ж диво
з див!

Щоб тобі там і пропасти! Щоб ти більше й не ходив!

— Та це я! Ну... водяная, що у річці... Ще пита!
Син гребінку вкрав! Учора! Та ж гребінка золота!

Я з-під ковдри глянув: місяць... За вікном в о н а
стоїть...



— Боже, страшно як! — шепчу я.— Як мені тепер
і жить?

А в вікно вона все стука. Он немов її рука...
Он розпущенії коси... І вода із них стіка...

Матінка бурчить: — Це ж лихо! Не одстане все
одно.—

І, схопивши ту гребінку, викинула за вікно.

Тут вже мати не стерпіла: діло ж бо яке страшне!
Й почала мене учити,— ой же лаяла мене!

З того часу розбираюсь: де чуже, а де своє.
Раз чуже — не смієш брати. Хай лежить, хоч і згниє!



Аветік Ісаакяи і Павло Тичина. 1943
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ПРАЦЯ

Працюй, дитино, не лінуйсь! Для праці день дано.
Як стомишся,— то відпочинь. Щоб спати,— ніч дано.

Як встанеш вранці,— ти умийсь, уроки повторяй. 
Хутенько ж бо до школи йди. А в свято вже гуляй.

Поглянь, працює сонце як: удосвіта встає 
І світить-сяє цілий день на личенько твоє.

А потім вже, як стомиться, за край землі сіда.
І спить собі. А з ним же сплять: поляна, гай, вода.

Учись у сонця працювать. В умудреній порі 
Засяєш так і ти колись, як сонце угорі.

9 Павло Тпчнна, т. книга 2 257



ДОЩ І СОНЦЕ

Сказало сонце: «Я —.світитиму повік.
Того не буде, ні, щоб то вогонь мій зник».

Сказав і дощ: «А я — ітиму й ночі й дні. 
Застоюсь у ріллі і в рівчаках на дні».

Сказало сонце: «Хм... Ну що нам дощ несе? 
Як тільки ти ідеш,— мокреча та й усе.

І мжичка ось твоя — кого ж вона росить? 
Мастак ти на одне — трясовину місить.

Жита в полях гниють. Кругом калюжі, твань. 
Тобі ж усі кричать: та ну ж бо, перестань!»

Сказав тут сонцю дощ: «Страшна та спекота, 
Що спалює траву й квітуючі жита!»

А сонце зразу в гнів, скипіло в одну мить, 
Розчервонілося — обличчя аж пашить —

І бахнуло: «Та я ж — плодам налив даю,
І силу все живе бере лише мою».

А дощ ізнов: «Тобі — живе аби палить,
А я живе люблю водою напоїть.

Якщо не йтиму я — пов’януть всі сади.
І ниви, і гаї засохнуть назавжди».

...Та суперечка ця — нічого ж не дає:
Що скаже сонцю дощ — те сонце обсміє.

Тож згодились удвох: одне другого знать 
І суперечку вже ніяк не починать.
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РІДНЕ СЕЛО

Он наше на горі розкинулось село,
А під горою витікає джерело.
Своє село, і смак води, й ріллю 
Я добре знаю і всім серцем їх люблю.

У мене в пам’яті до цятки збереглось:
Моє дитинство на природі, осьде ж, ось.
З сохою виїжджає в поле старший брат —
Й землицю чорну ми орати беремось.

Багато ще чого в житті побачу я:
Не знати ж бо, куди поверне колія.
Та скрізь, куди б я не попав і де б я там

не жив,—
А рідна завжди в пам’яті стоїть земля.
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СІБГАТУЛЛІН

Джигіт тонкий, як свічка — з такенним ростом! —
ходить.

Вперед народ він кличе, а сам назад відходить.
Чи знаєш ти, народе, яких-то пісеньочок 
Про ті права трудящих джигіт оцей заводить?

Вчащаючи до люду, пустим він хвастом ходить.
Вночі і вдень про бідних безкосто щось городить. 
Міняє зразу совість, багатого як стріне:
Продажне слово в нього із язика не сходить.

Він трубить всім у вухо: — Я ж люд, що просто
ходить!

Письменник я! — горлає... й собі тут тостом годить. 
Ніяк ще ти, народе, вперед та не прорвешся,
А цей по ресторанах, верзякаючи, ходить.
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РІДНА МОВА

О рідна мово, батьківська, яка ти ніжна і тугаї 
Я через тебе світ пізнав, чудесна мово, дорога!

Цю мову я в колисці чув, як мати пісеньку вела,
А скільки ж і бабуся теж мені казок розповіла!

О рідна мово! Ще малим сприймав я тонко у тобі: 
Коли життя йде радісно, коли ж в печалі і журбі.

О рідна мово! В перший раз молитву я послав увись: 
На мамоньку й на мене теж ти пальцем, боже,

не сварись.
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МІСЯЦЬ І СОНЦЕ

На Гімалаях-горах колиска золота.
В ній сонце спочиває, як вечір приліта.
А вітер цілу нічку тихесенько співа,
Гойда в колисці сонце і кутає, вкрива.

Як тільки ж сонце встане і блисне із-за гір —
Тут вітерець озветься, заграє в перебір,
Заграє, заспіває, у світ він полетить.
— Вставайте-бо! — гукає.— Нам треба діять,

жить!

Тим часом, як те сонце з колиски устає,
Лягає в неї місяць, що сонцю братом є.
Та сплять в колисці й зорі, блискучі, золоті,
Неначе пташенята в кубелечку в гурті.

Аж поки іі сонце зайде — тож місяць спочива. 
Вночі ж у світ виходить, все світлом облива.
І сонце й місяць — браття, що легко їх пізнать: 
Лягають же по черзі в свою колиску спать.
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ТОДІ, ЯК БЛИСКАВКА ШУГАЄ

Аллах, ти блискавкою не лякай мене. 
Запам’ятай: щоб я лякався? — це дурне!
Я стільки сліз пролив,— хай буде ясний день, 
Хай грізний окрик нас мине.
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ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ

Коли б була до раю кладка та не така тісна!
Коли б вино життя гіркого не випив я до дна!

Життя ж іде круговоротом. Чи так міркуй, чи сяк: 
Після зими ще ж буде літо — то що ж тут ворожить?

Втомився йти! А поспішаюсь. Востаннє де спинюсь? 
Мій крок: що треба за годину — за раз він пробіжить.

Мов білий саван, не стелися, світанку, угорі!
Від сонця потім пляма в небі кривавая лежить...

Себе убить — було б найкраще, та бога я боюсь.
Хоч би прийшла яка хвороба! Не можу ж я так жить!
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БУРАН

Тихо так було і ясно — небо враз туман заслав.
Сніг сипнув, і закрутився, і, як біс, затанцював.

Сніг сичить, січе в обличчя, очі злісно заліпля.
Щось почулось... вовк? чи злодій? Хто там крадеться

здаля?

А вгорі крізь завірюху місяць ледве що виднів,
І від жаху то жовтів він, то, зомлівши, полотнів.

Цілий день дорога спала, наче звивиста змія.
Звідки ж цей буран узявся? Дика сила це ж чия?

Чи чорти, зірвавшись десь там, з глузду з’їхали, з ума? 
Чи прорвалася перина, що аллах на ній дріма?

Пір’я сиплеться, кружляє — все згори та все згори,
А за ним уже кружляють і чорти з-за Каф-гори...

Я бурчу, бо сніг ув очі... Місяць же, ну й чортів син! — 
Мов багач із мезоніна, з мене все сміється він.
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З Ч У В А С Ь К О Ї

Мішші Сеспель

ДО МОРЯ

Море, море, з краю в край 
Зелен-чорним ти заграй!
Ти розгойдуй грізні хвилі,
Що запінені, аж білі,
Бий у берег в буйній силі 
Щохвилини, кожну мить! 
Зачарована тобою,
Вся душа вогнем горить.
Що дається з боротьбою — 
Тільки те мені й любить.

Море, море, дужче в хід, 
Кидай хвилю, другу вслід,— 
Хвилю смілу, бунтівливу, 
Просто в скелю ту тверду 
З блиском, бляском, як в аду! 
Кидай приском, повним гніву, 
Крикни — й голос боротьби 
Все стрясе, як голос лави, 
Хмари хмурі ти розбий!
Від ударів хвилі-лави 
Сколихнеться й берег сам: 
Камінь хай танцює там.

Море, глянь,— перед тобою 
Я, новий поет. Мій спів 
Йде від нових чувашів.
А ніяк ще не загою 
Отого в душі своїй 
Пережитого лихого!
Море, ой було ж тяжкого 
Всій Чувашії моїй!
Із душі моєї, море,
Вихлюпни минуле горе,
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Наше ти розкрий майбутнє,
В душу влий чуття могутнє! 
Хай душа поета в нас 
Буде і відважна, й сміла,
Щоб в ній грала моя сила 
Й героїчне повсякчас.

Любить же поет сучасне,—
Хай складе нових пісень!
Бій за правду, за прекрасне — 
Ціль життя, як в сонці день. 
Хай новий він прийме день,
Хай він косарем працює,
Хай він пильщиком працює,
В праці хай складе пісень!
На весіллі ж — хай танцює...

Море, море, вільно грай!
Чи ж удасться в любий край 
Та поету повернутись 
До своїх до чувашів?
В ланцюгах вже їм не гнутись... 
Хай їм скаже: хто ж розкутись 
Допоміг їм в час боїв?

Хай поета дужий спів 
Вольних кличе чувашів 
Світ новий творить, любити, 
Сонцем сяяти і жити,—
Хай поет складе цей спів! 
Гнаним був народ, незвичним, 
Хай же стане героїчним,—
Час розкрилитись наспів!

Море, море, ти все граєш,
Важко води колихаєш,
Дробиш камінь, розкидаєш — 
Кинеш хвилю й другу знов. 
Сміливіш гойдайсь в розгоні, 
Берег в громі, відгомоні 
Потрясай до всіх основ,— 
Землетрус щоб аж пішов...
Як у наступі й погоні,
З гуркотом із краю в край
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Кидай хвилі, підкидай!
В боротьбі життя ж — відкрите.

Гей, живи ж ти, новий світе,
Та назад не відступай!
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Педер Хузангай

ЧУВАШ

Прадавній-давній я! Як тільки розцвіла 
Історії зоря — то ось я й на ногах.
Що цар мені! Що бог! — весна мене вела, 
Щоб там попрацювать у полі й на лугах.

Земля ж — мов вікова, твердою ще була,
Я цілину підняв — тугеньку! — попервах. 
Пухкою стала вже в пізніших у літах.
Хоч дерев’яний плуг, а глянь: і ожила!

Я по світах ходив. У пам’ятку мені 
Пустелі спека, й гніт, і на верхів’ях сніг.
Я взнав і лева рик, і твань морів страшную...

Хай добре чує світ: з природою воюю,
Створив достаток я. Всім щастя вже ж пора! 
То як же звать мене? Творцем для всіх добра.



ШУБАШКАР *

Стародавне щось є в цьому слові: 
Шубашкар — кар шубаш — град чуваш... 
Що це значить в сьогоднішній мові?
Його зміст нам аж пахне, він — наш!

Шубашкар. Щось на рідне похоже. 
Кожен склад нас теплить, як вогнем.
Та інакше і бути не може,
Бо й самі ж тут давно ми живем.

Шубашкар. В нім не дзвін, і не крики,
І не вибух, не сміх, не удар.
Хтось шепоче — як рідний навіки —
В саму душу мені: Шубашкар...

Нащо справді нам брязку й промов,
Як між нами одна лиш любов!

* Ш уб  а ш к а р — Чебоксари (чуваськ . ) .
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* * *

Травневі дні чи вересневі, 
Весну чи осінь — іцо любить? 
Я завше вдячний яснодневі, 
Що кров мою він бадьорить. 
Мороз чи спека серед дня — 
Однаково... Хоч би й задуха. 
А чим же хочу жить?
Так слухай:
З тобою бути,серденя!
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* * *

Складайтесь, вірші І Ну ж, пишітесь,— 
Щоб тільки вас не пережить.
Про люд сказати не барітесь:
Творю — поки й не стану жить.

Не через те, що в юнь крилату 
З наївним викликом гацав,
Повірив в «яркую заплату 
На ветхом рубище певца»,

Не через те, що власним робом 
Співав би на один мотив.
В село вернувшись хліборобом,
Землі б себе я присвятив.

Та ні! Хіба я беззаконник?
Ось замість ниви зошит ліг.
Без цих писань моїх безсонних 
Я просто й дихати б не міг.
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БЕРЕЗА ТУКАЯ

Простії люди із Тукай-Кирлаю,
Та то була не простота сама.
Ніхто не міг би дорікать, я знаю,
Що розуміння в них краси нема.

Душа народу у розкритих крилах. 
Лиш багатьом прийшлось у горі жить. 
Недоля їх калічила й душила,—
Ну як було мистецтву їм служить?

Краса з природою тут скрізь у згоді,
В труді ж бо й помічниця на часі... 
Коло берези став я, що в народі 
«Березою Тукая» звали всі.

Вона стара, в корі без зелен-клею. 
Поет садив. За молодих ще літ.
А дехто каже: саме ж перед нею 
В чомусь він дав свій клятвений обіт.

А інші знов: «Береза ласкавіє»,
Бо вірші ж тут поет писав. Давно!
Від давнини легенда золотіє,
Березі ж це хіба не все одно!

Портрет Тукая, ще й під склом, у рамі 
На стовбурі. В поета на чолі 
Привіт. Поет у дружбі з земляками, 
Яким весь хліб поезії в землі.

Поет живим для нас у бронзі дише, 
Ще ж славу мармур і граніт несе. 
Розчулила мене береза найсильніше: 
Простою ж мовою сказала все.
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З П О Е З І Ї  Н А Р О Д І В  Д А Г Е С Т А Н У

З А В Л Р С Ь К О І

Расул Гамзатов 

НАРОДЖЕННЯ ПІСНІ

М у р а д у  Кажлаеву

Рядок без музики не грає.
Свою ти дружбу доведи:
Слова мої — гірським звичаєм —
На музику переклади.

Склади таке, щоб слухать любо 
Отій, що жде мене й тремтить.
Хай гори в місяць б’ють, як в бубон,
Хай бубон місяцем блищить.

Слова — мов зорі між хмарками...
Шануй їх в горах від душі.
На африканськії тамтами 
І на сопілки розпиши.

Мов струни, хай грімкочуть річки.
На ноти пісню так розстав,
Тулилась щоб щіка до щічки,
Уста впивалися в уста,

А в думку млосно йшло б невинне 
В несміливих і скромних пав.
Папаху вм’явши, акушинець 
Вогнисто б танець вибивав.

Життя ж горіння й потухання 
Ніколи ти не залишай.
А тих, що змучені коханням,
У пісні щедрій воскрешай.

Як з піснею душа злітає 
У вись надзоряну, що в млі,—
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До мене руки простягає 
Чудесна жінка од землі.

Приймай слова, які не в’януть: 
Земля і небо в них тремтять.
Бо ж піснею ось, може, стануть, 
І пурхнуть враз, і полетять.



З К У М И Ц Ь К О Ї

Казіяу-Алі

БІЛЕ СВІТЛО Й СВІТЛО ЧЕРВОНЕ

Цілий вік же бідували 
Наші і діди, й батьки.
Злиднів, голоду зазнали 
Та й у всі свої рокй.

Хоч нікому ти й не винен — 
Хтось тобі вже й борг пришив. 
З темноти людина гине:
Гніт поміщика душив.

Світло біле — ситим видне,— 
Хто кричить: — Ори! Подай! — 
А коли ти плем’я бідне —
На червоне поглядай.

Північ одяглась в червоне... 
Світло і вночі пала...
Бачим: досяга той промінь 
Аж до нашого села.

Промені по світу грають...
Ніч минула — світлий час! 
Голоси кругом лунають:
Хай зачервонить і нас!

Гасне, мерхне світло біле,
Бо ж червоне день несе,
Бо ж червоне всім нам миле. 
Біле ж згине — от і все.
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КУКУРУДЗЯНА ЗЕРНИНА

Я — кукурудзяна зернина — 
Повинна дозрівать в землі.
Як літяна година 
Піддасть у грунт вологи,
Тоді вже й я стаю на ноги,
Мов зелененькая дитина.

Про те, що я хрумка й смачненька, 
Коли зварюся в чавуні,—
Це новина давненька.
Я ж од повітря виростаю,
Свій стан дозрілий все хитаю,
Бо й справді я гарненька 1

Як коло мене добре ходять,
Коли виполюють бур’ян,
Тоді в мені аж соки бродять...
Ось підросла. На кілька цяток.
І кажуть: — 3 чубчиком початок! — 
І годять все мені та годять...

Я урожай даю аж двічі.
Тож я колгоспнику й кажу:
— Та раз глядиш ти мені в вічі,
То й я в твій інтерес ввіходжу:
Сім тисяч зерен дати зможу!
Хто ж не повірить — хай полічить...
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Абдул-Вагаб Сулейманов

ДНІПРО

Тож пам’ятаю: як уперше 
Тебе побачив я,—
У мене склалась думка, Дніпре, 
Якась така... своя.

Поглянув я на тебе збоку,
Й подумалось мені:
Від Тереку ніяк не більший, 
Авжеж, що ні, ой ні!

Попробував води твоєї,
Та в ті мої роки 
Не розпізнав: чи то солодка? 
Тепер же — навпаки.

...Вночі на березі, мій Дніпре,
Я ворога сочу 
І п’ю твою чудесну воду —
Від згаги, досхочу.

Я проти ворога тут б’юся,
Хоч з Тереку я сам.
За тебе, за твою свободу 
Й життя своє віддам.
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З Л А К С Ь К О І

Абуталіб Гафуров

ПРО КОМУЗ

З деревини в тебе тіло,
А язик із сталі маєш.
П’єш душі моєї думи 
Й дзвінко людям повідаєш.

Ти з моїм чутливим серцем 
Незрадливу дружбу водиш. 
Ти співця народу голос 
Приграванням супроводиш.

У піснях мотиви щастя 
Ти підкреслюєш щипками.
І старе стає новітнім 
Під умілими руками.

І про друзів я співаю,
І про поле, і про села...
Як приємно пісню слухать, 
Якщо радісна й весела.

Я люблю співати пісню — 
Особливо про свободу. 
Пісня ця з самого серця,
А слова в ній для народу.
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РОЗВАЖНІ РЕЧІ

Якщо почистить добре мідь, 
Блищить вона, мов золото.
Не смійтесь, що кажу таке — 
Для всіх ясне, простесеньке.

Людину пізнають в труді. 
Язик твій тільки брехні меле. 
Ти краще людям ізвари 
Й подай язик баранячий!

На ділі провіряй людей,
На хабарі не кидайся. 
Візьмись та зароби трудом 
Хоча б мішок з пшеницею.

Що краще: сум пустель 
Чи урвище широкеє?
Б ’є ж тисячу брехливих слів 
Одне слівце правдивеє.

280



Мірза Магомедов

БУРЯ

Ось буря йде, висвистує,
Природу всю розхристує.
Гора піском знялась умить,
Сосна скрипить.
Та й дуб, поглянь, чи й вистоїть...

Всміхнулась тут фіалонька:
Що буря їй? — забавонька:
Еж буряно вгорі, вгорі.
А я ж внизу, як у норі.
Так тут, значить, правдонька, 
Моя, виходить, правдонька.
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З Л Е З Г И Н С Ь К О Ї

Сулейман Стальський

СОЛОВЕЙ

На дерево злетів рясне —
На яблуневе — соловей.
Яке ж ти слово голосне 
Ладен почати, соловей?

От ти на дереві усівсь,
Але чи сам же ти змінивсь?
Якщо с другими не уживсь — 
Хіба в цім щастя, соловей?

Хвалить тебе всі ладні ми. 
Бундючишся ж перед людьми,
Та ми тебе й під час зими 
Між нас не бачим, соловей!

Ти ж сміливий — то скрізь літай. 
Мене зустрінеш — не тікай.
Як жив цей рік — розповідай,
Чи був ти ситий, соловей?

Минула якось ця зима.
На колір змін в тобі нема.
Мороз тебе вже не злама —
Пора вже інша, соловей!

Ти облюбуй зелений ліс,
Тебе щоб яструб не заніс,
Бо як впійма тебе той біс —
Ну що я вдію, соловей?

Так де ж куток твій тихий, де? 
Навік хай примха пропаде:

282



Твій спів як з грамофона йде,— 
Співай простіше, соловей!

Не галасуй же ти, гляди.
Ось кілька днів ти пережди,— 
До Сулеймана підійди —
На тебе гляну, соловей!



СТАРШИНА

Вже тут не бути як було.
Народ тут правди не доб’ється. 
Перенесімо ж ми село —
Десь, може, т а м  нам поведеться.

Аршином міряйте чи ні —
Не жити в цій нам стороні. 
Розходьтесь, люди... Пройдуть дні — 
І з краєм цим зв’язок порветься.

Сивобороді старики!
Цупкі в руках у вас ціпки.
Тут гам здіймати не з руки,
Бо дім оцей мечеттю зветься.

Ну й старшина ж у нас — напасть!
В кулак хто дві копійки дасть —
То всю й громаду він продасть:
Не серце в нім — калитка б’ється.

Себе він діячем вважа.
А де ж нахабству тут межа?
Для нас людина він чужа:
З ціпком все проти нас береться.

Ну що подієш ти з таким?
Ні жодної ж користі в нім!
Так Сулейман сказав усім:
А поборотись доведеться.
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Тагір Хурюгсъкий

В САДАХ

Пройшла зима. Вже й ряст. О, скільки сонця, квіту! 
Щебече соловей. Весні він рад і світу.
Дерева одяглись у зелень оксамиту.
Яка кругом краса! Як радісно в садах!

Ось яблуня. Ти сів, та ще й з товаришами.
Шепоче листячко легенько з вітерцями...
Дівчата стали в ряд (їх коси з квітоньками), 
Таночок повели... Аж загуло в садах!

На кожній яблуні — жоднісінького місця,
Де яблук не було б, не видно вже і листя...
Хай спіє яблуко — воно ж колись із’їсться...
Така ось втіха в нас — у золотих садах.

Мічуріну хвала, що покорив природу,
Що аромат створив у фруктах для народу,
Що вишень, мов корал, нову знайшов породу! 
Пішли ж вони в життя — ось в наших у садах.

Ой гарні ж яблука — очей не одірвати!..
На смак... мов шоколад якийсь в ньому чувати. 
Хвалу Мічуріну співа народ багатий,
Думки ученого — в житті, в оцих садах.

Рядочками ростуть сім’єю молодою
І слива, й абрикос, солодкі всі собою, 
всть яблука такі, як той кавун вагою.
І так нам радісно, бо це ж у нас в садах!

Колгоспний сад аж ген — зеленою стіною...
Аул у зелені — на грані з далиною.
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Іди ж ти до людей, знайомся з новиною,
Там вдосталь є всього, бо це ж у нас в садах!

Ану, діди, скажіть: чи був аул із садом?
Та де там! Ми ж жили під глитаєм, під гадом. 
Тепер же агроном розводить сад, ще й рядом 
З аулами — аж там, орли де на верхах!



З О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Коста Хетагуров

ЗАПОВІТ

Ти пробач, якщо плач та ридання 
Ти почуєш в піснях у моїх,
В кого серце не знає страждання, 
В того радість можлива і сміх.

Я ж багато повинен народу!
А коли б не цей борг перед ним, 
Не співав би тужливих я зроду,
І не був би таким я сумним.
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ЯКБИ МІГ Я

Якби міг я, мов Нарт * стародавній співати, 
Якби міг звук фандира ** до неба злітать,— 
Всього світу народи я став би скликати,
Щоб про гнів мого серця усім повідать.

Н а р т  — герой осетинських міфів.
Ф а н д и р — осетинський музичний інструмент.



М. Тихонов, Р. Рза, П. Тичииа, Б. Кербабаев, П. Бровка, О. Про-
коф’ев. 1964

Педер Хузангай I Павло Тичина. бО-т! роки



Павло Тичина. 20-ті роки



НАДІЯ

Мій батьку, гаряча 
Балачка твоя.
Важка в тебе вдача,
А в мене ж своя.

Чого ти вгнівився: —
Не в тебе удавсь?
Як я помилився,—
То ти вже й затявсь?

Ім’ям твоїм тішусь,
І честь в тебе є.
Та хай я залишусь 
Таким вже, як є.

Стріляти не вмію,
Чи кінь, чи вино,
Чи шаблею дію —
То теж не воно.

Глузує ж багатий...
А що я скажу? —
Мій плуг коло хати,
Волів я гляджу!

Воли, що орали,
Фандир і пісні 
В житті моїм стали 
Знаряддям мені!

Як труд нас рятує —
Тут частка й моя.
Весь край наш працює — 
Працюю ж і я.

10 Павло Тичина, т. книга 2 289



Зерно по засіках,
І гарби в лугах. 
Пливу, мов по ріках: 
Широкий мій шлях!..

Буває ж невдача?
Що ж, витерплю я, 
Така, батьку, вдача 
У мене своя!



О, ЯКБИ ..

А від серця ніжні йдуть ясні проміння — 
Доторкнутися всього!

А у бідняка хіба нема хотіння 
Отого?

— О, якби і я,— він каже,— честь і славу 
Та народові приніс,

Я щасливий би відчув себе по праву,
Я б підріс!

О, якби душа одним чуттям проймалась: 
Діять знов добро і знов!

Благом щонайвищим щоб мені здавалась 
Ти, любов!
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ЗАСПІВАЙ!

Пісню вчув твою дівочу —
Працювать ще більше хочу 

Сонячний розмай, 
Дівчино, співай!

Наш народ як в тій неволі..
Заспівай, бо потім болі 

Висушать тобі 
Серце в боротьбі!

Людям без землі сутужно...
Заспівай про мене тужно: 

«Бідні ж ми були — 
Землю відняли».

На землі щоб працювати —
Ну, кого про це вблагати? 

Ти ж бо не тікай, 
Дівчино, співай!



КУБАДИ

І взимку, і влітку,
Накинувши свитку,
Він прийде було на ніхас *. 
Хоч сам він і хворий, 
Осліплий, суворий —
А все ж його тягне до вас.

Нема йому долі!
Малого у полі
Лишив його батько між трав... 
І скрізь він тинявся,
У найми наймався,
За хліба шматок танцював...

Тож босий, побитий, 
Голодний, невдітий —
Він ледве вже дихати міг. 
Якої приваби! —
Мов кумкали жаби 
З його тих порепаних ніг...

Насмішки і кпини...
Немає ж людини,
Що втішила б серце твоє!
Аж матері бідній 
В могилі невидній 
За тебе так тяжко стає!

Не встигла-бо мати 
Його годувати 
Біленьким своїм молоком,

* Н і х а с  — місце, де постійно збираються люди старшого ві
ку для обміркування різних справ.
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Під сонцем у блиску
Гойдати колиску
Із співом, з бажанням, з добром!

Як був чабаном він,—
Які там хороми! —
В хліві він у драному спав — 
Тримався й у скелі 
У пісні веселій,
Коли його сніг засипав...

Любив він ягнички!
Нема їм травички? —
То й устілки дасть їм свої.
Під співи грав завше,
Фандир змайструвавши 
З берези отам, де гаї.

І вись піднебесна,
Й верба безсловесна,
І скелі, що вгору встають,—
Усі чабанові 
До нього в любові 
Поради свої подають.

Орел як літає,
Як блискавка грає,
Як вітер ридає від ран,
Козуля як плаче,
Як ворон десь кряче,—
Все в пісню вміщає чабан.

То дощ, то знов ясно,
Так гарно, прекрасно,—
І любиш свою сторону!
Вже сита отара,
З землі встає пара...
Привілля кругом чабану!

На тихеє ж щастя 
Завжди є нещастя,
Як кажуть — і в цілому клин. 
Бо хто ж припускає,
Як вовк нападає,
Звичайно, чабан лиш один!..
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Чабан же і винен,
Отарі ж повинен 
Перелік робити всякчас.
В Кубади ж не стало — 
П’ятнадцять пропало,
Хоч наче й як слід він їх пас...

Ну де ж ти їх найдеш?
До кого ти зайдеш?
Та й хто ж про це буде кричать? 
Князям — що ті крики? 
Скатують навіки,—
А хто ж із нас хоче вмирать?

Він думку мав яру:
Покину отару!
0  рідний мій краю, прощай! 
Струснувся, прокинувсь —
В Дигорію * кинувсь
Аж ген, аж туди за Адай!..

Подалі від звірів!
...Він грав на фандирі,
Тинявся ще й там, в Кабарді,
А далі і в лісі,
1 в тому Тбілісі
В духанах сховався тоді.

Співав він так гарно!
А грав же зугарно!
В пісенній кохався ж красі, 
Сумних він заграє —
Народ заридає,
Веселих — танцюють усі.

Ще був би й на силі,
Та падав в знесиллі —
Аж довге мокріло чоло...
І весь він зігнувся,—
Сліпим повернувся 
Кубади у наше село...

* Д и г о р і я  — північно-гірська Осетія.
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І взимку, і влітку, 
Накинувши свитку,
Він прийде було на ніхас. 
Фандир зараз в руки —
Й поллються враз звуки... 
Його ж знає кожен із вас!.



НОВОРІЧНА ПІСНЯ

Хадзаронта, хадзаронта! *
Ось гості йдуть! Ваш дар он там,

Стрічайте їх, пригощуйте!
Щоб сісти їм — підмощуйте!

Хадзаронта, хадзаронта!
На покуті узвар он там!

Пригощуйте ще й винами!
Хай вам щастить з родинами!

Хазяїну — оленя вбить! 
Хазяєчці — синка родить!

Щоб пир в селі кругом гримів! 
Щоб башила ** я руку з’їв!

Хадзаронта, хадзаронта! 
Пригощуйтесь — узвар он там!

Новії дні з дарами йдуть, 
Найкращії ж і вам несуть!

* Х а д з а р о н т а  — господарі, домашні, жителі даного дому.
** Б а ш и л — новорічне печиво особливої форми.
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НОВОРІЧНА 1114

Якби ж то в вас я на порозі 
Та пісню б заспівав: 
«Хадзаронта, хадзаронта,
За вас життя б віддав!» —

Назустріч вибігла б ти гостю,
Що голос подає!..
Я очком би на тебе глянув,
Ой сонечко моє!

Якби ж то я тобі впав в око,
А більш ніхто, ніхто...
Якби ж то ніжно ти всміхнулась, 
Спитала: «Хто ти, хто?»

Якби ж то й я твою взяв руку 
Й сказав: «Красо моя! —
Еж єсть той, що тебе кохає?
Так знай, що цей той — я!»
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киця

А вставати киці час! 
А є кицька у нас,
Що в шубці ходить,
У пічурці спить, 
Казку муркотить, 
Вусами поводить...
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ПУСТУН

Ой ти, яструб,— ізгори 
До мене не говори!

Ой ти, лисичко,— ще ж ніч,
Мене ти не клич!

Я сплю — нічого не чую, не бачу.

Ой ти, орел,— лети увись,
На мене не дивись!

Ой ти, зайчику, грайсь,
До мене не прислухайсь!

Чурека ж нема, за чуреком плачу.
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ШКОЛЯР

— А чий же ти єсть?
— Я син Толая!
— А звідки ти йдеш?
— А он школа моя.
У школі щодня ж я буваю. 
У книжці знаходжу:
Як буква за буквою йде. 
Пером я виводжу, 
А-бе-ве-ге-де...
Весь час я учусь, не гуляю.
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МОВ ДОРОСЛИЙ

Мов дорослий, встань уранці. 
Вмившись милом, ти не гайсь, 
А скажи: ось книга в ранці, 
День навчання, починайсь!

Житнього якби ще скиба — 
Може, з’їв би й я, дивись,
В саклі ж як немаб хліба,
То чуреком ти давись!

Ну швиденько одягатись 
Та до школи — там же ждуть. 
Як не будеш лінуватись —
То в житті ти знайдеш путь.

Та учителя ти слухайсь,
Що він скаже — не забудь. 
Сиднем не сиди, а рухайсь,
І людиною ти будь!



синиця

Синичко-сестричко,
Де взимку буваєш?
Чи в гори за море 
Далеко літаєш?

Де сестри, посестри,
Де мати-синиця?
Літаєш, співаєш,
Щоб жить — не журиться І
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ЛАСТІВКА

Ластівочко люба, 
Пташко ти ясна І 
Клопочеш, щебечеш!
Ой весна, весна!

Вищебечуй дзвінко,
Де гірський наш край, 
Де князів не люблять,— 
Весело літай!
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ВЕСНА

А сніг уже тане, 
Долина — пістрява... 
Гора там в снігу ще,
А тут зеленава.

В лісах кругом листя, 
Клейке — самі соки... 
Виорюють ниви,
В яругах потоки...

Метелика хлопчик 
Піймав, щоб розшити. 
Скажи йому: хоче 
Й метеличок жити!
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ЛІТО

А вже сонце пече цілу днину, 
Вигляда жовта морква з землі...
Онде з лісу червону малину 
В козубеньці несуть у малій.

Тут же трави цілющі збирають,— 
Кожен хлопець пучечок несе.
А коріння, що в страву вживають,
І горіхи — то в пазуху все!

Скрізь підпірки для скирти готові, 
Серпи й коси вже ждуть на врожай... 
Земляки мої, будьте здорові!
Багатіє нехай рідний край!
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ОСІНЬ

Можевіль осипається, 
Подорожник пожовк... 
День осінній без сонечка 
Під туманом замовк...

Хліб скосили й позвозили, 
Склали й сіно уже.
На гумні цей клопочеться, 
Той овечок стриже...

Ми зерном збагатилися,
В нас худоба теж є.
Між горами трудящому 
Тут усього стає.
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ЗИМА

Нам взимку — підтримки 
Нема де узять.
Що день — то негода,
А ніч — хоч сконать.

Аул приліпився,
Лавина над ним... 
Обірветься — горе! — 
Могила усім...

Бідняк заробив би — 
Роботи нема.
Шукає, питає —
Нужда лиш сама.
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ПРИВІТ

Стомився я... Де сили? 
Сплили як уві сні.
І яму для могили 
Копа нужда мені.

І смерть підносить руку, 
В притулок стука мій. 
Пора! Привіт без звуку 
Країні шлю своїй.

її ж у час розлуки 
Не раз я споминав,
В римованії звуки 
Печаль її  складав...

Привіт тобі прощальний, 
Аул любимий мій! —
Як я писав печальний, 
Тривожив спокій твій.

Привітом (без надії)
Не гребуй, ти це знай: 
Умруть з поетом мрії, 
Умруть — і всьому край.

ЗО!)



У. ц.

Ах, Угалук! Ах, Угалук! — 
Співаю знов тобі на лірі:
Сиди ти, друже, в дні розлук 
В твоїм прекраснім Алагірі. 
Хіба не знаєш, любий мій, 
Чудацьку ту воєнних моду? — 
Всі просять тут навперебій 
Чинів, підвищень, переводу... 
Ах, Угалук! Ах, Угалук! —
Не будь худобі цій ти братом! 
Хоча і ти у дні розлук 
Рахуєшся в них кандидатом... 
Ах, Угалук! Ах, Угалук! — 
Цю пісню закінчу на лірі,— 
Відбився зовсім ти від рук,— 
Сиди вже краще в Алагірі!
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Георгій Кайтупов

СЯЮТЬ ГОРИ

Сяють гори — аж ген... Поспішаєш.
Онде й батька оселя вже мріє...
Ой, спасибі, аул мій І — стрічаєш?
Це ж від тебе вже вітер тут віє.

Він мене зупиня, звеселілий,
Мою голову гладить чубару.
Задля мене покинув ті схили,
Де чабан випасає отару.

— Сядь-посидь! — гомонить ряснолистя.
— Славно ж тут! — і пташа десь озвалось. 
А каміння й собі: — Ти не бійся!
Тут полеж, більше сил щоб набралось.

Навіть хмарка розчулилась: звідти,
Із неба сльозою крапнула.
Заходили, шепочучи, віти,—
Вся природа добром повійнула...

Мій аул! Моє серце! Друзяко!
Тут і воля. І рідні. І праця.
Сорок років мені уже з гаком,
А здається — немов тільки двадцять.

Відпочив на траві серед гулу.
Й просто вгору іду — не обходжу.
Сама стежка веде до аулу,
Мовби в юність оту мою гожу.

А униз — аж із верхнього плаю —
Шумно мчали річки-непосиди...
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А й любили ж мене, пам’ятаю,
І батьки мої любі й сусіди!

Я сміюся від радості й плачу... 
О, як хороше жити у світі! 
Літній дощ б’є мене на придачу 
По моїй голові непокритій...



:* я к у т с ь к о ї

Інокентій Артамонов

ЖИВУЧА ЯЛИНА

Що ж, а виросла сама ти 
Там, де легко впасти.
Небо сипє, сніг пухнатий,—
А мороз голчастий.

А коли ти розквітаєш 
Влітку зелененька,—
Ти все вітами хитаєш,
Бо така гарненька І

Від морозу — хто ж не просить 
Теплого покрова?
Хай доху зима все носить,—
Ти ж кругом шовкова.

Холод, падай на коліна.
Ми, як з сталі, скуті!
Ой живучі, мов ялина,
Та й усі якути!

Спів скінчу з тієї ноти,
Що й у світі чути:
Вбили вічную мерзлоту 
Саме ж бо якути!



ВЕСІННЯ ТУНДРА

Ой тундро весіння, прозорий вітрець! 
Виблискує ясно, мов красень песець.
Ти ніжна вся, тундро, як прагнеш спокою,— 
Мене ти хвилюєш красою такою.

Мене ти хвилюєш красою такою...
В просторі хтось ленти вихає й виха,
Мов пісню співаєш нічною добою,
Що сяйво північне всю ніч колиха.

Що сяйво північне всю ніч колиха...
Воно ж твоїм людям є любим і милим.
Воно ж бо оленів твоїх надиха,
Щоб бігали прудко під спалахом білим.

Щоб бігали прудко під спалахом білим...
Під небом твоїм дивовижним таким.
Життя полюбив я — не ніжне, як килим,
А строге й суворе, що є молодим.
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З А Б Х А З Ь К О Ї

Дмитро Гуліа

ЛЕНІН

Як було за життя, 
так в ці дні 

Ленін, наче живий, 
завітав на з’їзд,

На Двадцятий партійний з’їзд.
Він прийшов,

усмішка — мов сонце у дні весняні. 
Ось ввійшов він у зал,
Як і завжди,— 

невтомний.
Кожен бачив його —

з місць, що там, вдалині,—
Як в житті,—

діловий і скромний,
Він сидів між волжан і казахів,
Серед жителів гір він сидів,
З українцями, з сибіряками 
Він розмову незмушено вів.
Він на з’їзд завітав,
Повен нової сили,
Він серцями людей,

як завжди, володів.
Друг мільйонів людей,
Геній людства й свободи,
Нам найближчий порадник,
Світлий розум народу,
Безстрашний борець — 

і простий, і велик.
Ленін з нами,
І з нами він буде повік.
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З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Ошер Шварцман

КОРЧМА

Аж ген за селом, нри дорозі од поля, самотня 
корчма. Доживає. Достоює віку. Роками 
дрімає, роздумує сумно, мов дід той, нестотно, 
що замолоду він крутив, верховодив світами.

Ну, в круга, вітри! Ну, дихніть, осушаючи поле, 
смикніть соломинку із стріхи й одскочте. Все ж ясно: 
не вернеться знов моя молодість — леле! — ніколи.
Не вгору іду я — знижаюсь безславно, напрасно.

Бур’ян навкруги; криво ганки осіли; підпори 
потрухли, давно розхилившись обапіл; дверима 
ходити нема кому. Скільки тут брехень, історій 
було переслухано! Ніч — каганець тільки блимав...

П’яницької ж зараз ніхто не заводить, горілка 
не ллється; язик не блягузкає дико й хрипко; 
страшна таїна не проверчує мозок, і жилка 
не сіпається на виску, не скипається зибком.

Корчма при дорозі стоїть, як напасть. Проїжджачий 
зупиниться тут на хвилинку — у думах, як в тонях...
І раптом, згадавши, як довго ще їхати,— мрячно 
здригне і, в кирею залізши, лупить по конях.

І вітер гуляє. І мріять корчмі заманеться: 
а скільки грішила я! Скільки компаній водила! 
Всміхнеться тут вітер і знов дремене. А корчма

одхитнеться, 
немов той дідусь, що дитина його пристидила.
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* * *

Моя кохана нахне так, 
мов навесні сади вишневі.
Після дощу лісок веселий, 
і пара йде з долини — сонце!

Як засміється — хвилі щастя 
мене лоскочуть. Душно! Стихне ж 
та засоромиться — ой леле! — 
Потьміє світ мені увесь...

А дякує сердечно — тут 
вона, мов квітка, та, що вранці 
до сонця перса розкриває,— 
я знаю, чим би їй віддячив!..

Та не для мене щастя те.
Це ж сон, мара, самоомана!
Нехай і так. Я щастя хочу — 
Горіти, сяяти, сконати...
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РІЧКА ЧОВЕН ПОНЕСЛА 

На український мотив

Річка човен понесла, 
Повен чистої води. 
Плине човен без весла, 
Невідомо лиш куди.

Без керманича й мети 
До незнаних берегів 
День і ніч йому плисти.

Де джерельна б’б вода 
І коріння заплелись, 
Хвиля човен той гойда 
То угору, то униз.
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* * *

Як у річці у бігучій 
крізь живі струмки прозорі 
кожну видно там піщину, 
кожний камінець на дні —

Так в очах її дво-сірих, 
по-дитячому розкритих, 
виглядаю й я на дні,— 
де дівочих мрій узори 
тчуться ген на глибині.

Яблуком осіннім спілим 
пахне її тіло юне!
Мов весняний вітер віє — 
легко дихає вона.

Що ж, дитина ще... Бо часом, 
як від дум, од недівочих, 
раптом кинеться вона — 
все довколишнє їй стане 
мовби дика новина...
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* * *

...І цей секрет вночі б земля 
вітрам тихесенько без слів.
Як зашумів би вранці гай І 
О, як би люд загомонів:

вона його кохає... 
вона його кохає...

Криничка б — річці таїну, 
а та — навпроти сонця вдень 
аж ген далекому шляху, 

що так і так: всякдень 
вона його кохає... 
вона його кохає...

Де не піду — там скрізь привіт.
Мені тут кожен брат і друг.

І світ як цвіт, 
і спів навкруг:

вона тебе кохає... 
вона тебе кохає...

Зійду на гори я, на шпиль: 
живи, життя моє, красуй!
Гей, блискавко! — щоб знав весь світ,— 

заполосуй:
вона мене кохає... 
вона мене кохає...



* * *

Ген здалеку, де небеса 
в блакитноліссі, як у рамі,— 
озвалися і попливли, 
осяйно ширяться полями

натхненні звуки... Лунко! Спів 
підноситься. На небозводі 
в повільно танучім одході, 
у мареві клубками дим...

І на хвилиночку якусь 
німіє поле. Вітрохитку 
вже й вітер перестав. Бджола, 
злетівши, захитала квітку...

Аж ось: гойднуло — вітерець 
прокинувся. Дихнуло небно.
І сонце вслід за піснею 
дивується, що, мо\ й не требно,—

а от же навіть квітонька 
тремтить, бо ж пісня — горда! грізна! 
Та й широчінь у небесах! 
ще й просторінь далекосизна...

І серце трепетно в мені 
палає. Грає сонце. Юрми 
танцюючих вітрів. Земля 
гуде, а небо — в сурми, в сурми!

І я біжу,— я навздогін 
лечу і падаю. Кричу я!
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Свободи ж пісня то мене 
жене, як вітра, як нечуя.

Гей, струни скрипки — голосніш! 
Дзвеніть, тарілки золотенькі!
У квіти вплутавсь я, — горю! 
Щасливий! Серце як не дзенькне...



* * *

Тож і наплинули всі хмари 
та стали понад нашим містом — 
хоч трохи відпочить.
А дощ ішов, поки й осмеркло, 

і земля, 
ввібравши всі краплини тихі, 
жагуче-спрагло їх пила — 
садами побіля будинків, 
густими парками, кущами 
і кожною шпариною 
в брукованих у вулицях.
А к почі стало тихо. Тихо!

Півнеба — взорилось у зорях, 
а те півнеба, що у хмарі, 
освітлювалось раз у раз 
спалахуванням блискавок...

То блискало аж ген, аж там!..

Світи вставали в переблисках 
і вдалині зникали десь.
А серце кидалось щоразу 
і знов німіло...

І подихав огонь, і дихав, 
і звільна тріпотів у грудях — 
своїх, блакитно-попелястих, 
аж з острахом про це дерева 
в саду тривожні шепотіли.
І мури студні та холодні 
заглибились у себе німо — 
у лютому мовчанні...
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У розхвильованому небі 
якого ж дина та світів!
В мойму зворушеному серці —
ОЙ скільки ж мужності, щоб ЖИТІ»! 

Аж кров мені в окріп кипіли 
і ледве сила тамувалась...

Аж ось дерева враз рвонулись, 
взялись шуміти голосніше, 
розвідник-вітерець пробрався 
і підозріло потягнув свіжішим, 
щоб роздивитися: чи все вже, 
чи все готове задля того, 
щоб дощ новий прийняти? 
Частіше почало тут небо 
між блискавками розкриватись; 
світи вставали в переблисках 
і вдалині зникали зттов.
І почувалося: от-от 
ударить грім...



НАДВЕЧІР’Я

Коли на заході холодне сонце 
купається у морі крові 
і там, далеко, на полях жовтизна 
лежить, мов яд, розлита мертво,— 
тоді від сходу мовчазливо сунуть, 
як ті покинуті, сумні 
обвали хмар. Такі ж вони — як сніжні, 
одбоку сірі, тут — рожеві...
І сонце потопає. Прочервоння 
стоїть ще довго — в розпачі, 
в надії: може ж, вирине... аж поки 
блакиттю темною не зайде.
Тут червінь хмар зникає, блякне; 
мов на обличчі перед смертю...
Й на глйбоко засмучені поля 
поважно сходить сутінь.



* * *

Отак буває на початку травня, 
що сонце гріє, та не дуже. Пил 
закрутиться. І цілий день солома 
із стріх ірветься, як без крил...

Тоді й мойму коневі щось не їсться. 
Зігнувши задню ногу, він своє 
щось думає. Дрімливо стулить очі, 
нащулить вуха — слухає...

І раптом дрібно-дрібно під пахою 
по шкурі дрож йому перебіжить...
В шинелю вкутаний, лежу на сіні, 
дрімаю кожну мить.

Мене крізь шпари обвівають хитрі 
струмки! Дрімаючи, я думаю: 
а добре як,— що не на вітрі...
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МОЛОДІСТЬ

Молодість, молодість!
Ти — як та хвиля прудка, 

як сльоза ти, і блиск, і вся радість. 
Ох, яка ж то, яка 
молода твоя радість!

Мов навесні берези сік —
і чистий він, і в нім кора 
(зате ж з самого стовбура), 

ще й тропіки так, немов терпкий 
(такий вже він), 

так пахне бруньок зелен-клей, 
з-за греблі радість криком — гей, 

і сонце, й світ... 
і я той світ...

Мені хоч голову розбий — 
я молодий!
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ІЗ ЦИКЛУ «ВІЙНА»

Як вітрів скавуття над засніженим полем, 
як вовків завивання в завіянім лісі,— 
так і в мене та скарга про муку мою.

Наче корінь самотній в землі у промерзлій 
(ой, за серце ж бере мене, стискує з болем!),— 
так і я у житті у холоднім стою.

Бо ж одна тільки радість у серці лишилась — 
бідна радість сліпого, що пробує стежку 
невидющим ціпком,— і по стежці ступа.

Під мороз, у стодолі, що вся похилилась, 
близ хазяїна я, мов собака, тулюся.
Ніч. Вогонь. Скоро чай. Казанок закипа...
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* * *

Я ж добре знаю літне надвечір’я — 
десь на селі, далеко, тамі 
Із поля вже вернулася худоба, 
і млосний спокій, і роса 
на дворища опали. Тихо.
Понад далеким чорним лісом 
червоно-плюшевий хтось балдахін 
проносить. Гасне він, зникає... 
Дрімота на порозі хати клонить 
собаку і дитину...
І ніч така душна та біла! Вона 
аж ген од річки, од млина 
пливе на мене. Бризкає — туга, 
свою мені тут руку простягає — 
мов той плавець, що ’дбився берега...
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ПОВСТАННЯ

Студеної зимово-ночі, в сяйві зір лискучих, 
по всіх аж ген просторах розгоряються пожежі. 

А там, де ліс, де переліс, 
де мов покопані окони, 

у темних тінях сіл, що вже горять з одного боку, 
зміясто підкрадаються повстанці — 

з гвинтівкою в руках, із кров’ю теплою у серці.

Із бідних тих халуп, задушливих майстерень, 
од днів голодних, од заблуканих ночей 
прийшло вас тисячі, мої братове,— 

поставити в світ ока 
ціну безгласного труда, 
і біль, і муку ваших тіл, 
крик поколінь несамовитий.

Я чую: дзвін кайдан рабів забутих, кутих, 
рабів, розгублених по стомлених шляхах життя. 
Ой, закипав кров братів моїх забитих,— 
рука к руці і голова до голови,— 
зарізаних на полі бою круглої землі.

Я знаю: ніжне тіло людське ще затріпоче 
у мішанині бруду й крові.
Бо й зараз ось — не свято ж це 
посеред ночі горизонти освітило.
Та хтось же хоче ції муки!
Та хтось же хоче ції крові!
Холоне погляд мій, мов ескімосів сірий депь 

у сніжно-дикім краї...
З гвинтівкою в руках 
і з кров’ю теплою у серці 
я, причаївшись, 
на ворога чигаю.
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ВЕСНА

Виходжу сьогодні в оновлений день.
Там тиск, там плюск, як од хвиль,— 
то в м’якому небі 
йде крига,— 
з усюд, звідусіль
женуться й болбочуть мутнії потоки 
і нишпорять скрізь, мов сліпії щенята, 
по вогкому чреву землі.
А десь там ген-ген
вся в сині, в думках,
на варті вже хмара тенляно-добряча.
Коли ж пічна приморозь зовсім минеться, 
і небо тут стане чистіше і вище, 
й покопано, й чорно, й рахманно в садках,— 
тоді вона йде на злотих лошаках.

331



ЧОРНА МАТИ-НІЧ

Чорна мати-ніч.
Крик кричить, лунає:

— Ворог наближає!

Із глибини серця 
крик у дикій пітьмі:

— Ворог під ворітьми!

Тож на коні, коні!
В бойовім розгоні 
шабля нам як прапор.
Настались у пітьмі:

— Ворог під ворітьми!
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Давид Гофштейн

В ДОРОЗІ

Я поклянусь, ось тут, отут я був колись, 
і віддзеркалили мої це ж очі — 
і цю долину, й синій ліс, 
і цей пісок, що в’ївся в грунт жовточий. 
Під поскрип колеса 
в мені сміється пам’ять.
Жива, людська, про все в собі ховає.
Вона найменший поворіт
На всіх шляхах моїх тут пам’ятає...

Клянусь, клянусь, що це ж було!
У снах чи ні, а пізнаю — 
я бачив те село, 
й колись давно 
я був у цім гаю.
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* *

Тож цілий день
Ти йдеш — дороги все новії...
Тож цілий день
Лиш вітру свист навпроти.
Канавки по боках, за ними бруд, мокроти. 
Між оком і між сонцем — вії молодії... 
Хіба що є в житті прекрасніш,
Як ці дороги золотії?
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ІЗ ЦИКЛУ «поля»

І

Над містом чути — дзвін прогув 
Із шпиля башти раз і вдруге...
В краю снігів, ночей і туги 
Там перший зразу ж потонув.

Житла людського острови,
В солому вкутані, зогріті,
Стоять, стулившись, наче діти, 
Хатинка, погріб і хліви.

І тихий-тихий зорекруг!
І дихає природа сонна...
Не спить лиш хатка двовіконна,
А в ній від лампи теплий круг...

В очах юнацьких щось незборне.
І прислухаються кутки,
Як стіл

сторінку перегорне.

Вінки тремтливих давніх літ 
В потоці часу прошуміли.
В далеке — погляд легкокрилий,
І юний дух — до всіх, у світ...

Моя бадьорість з тої ночі,
Від тої ночі — гордий сум.
Я ще тоді стеріг пророчі 
Життя ворота, світу струм.

II

В російських полях у вечірню суботність — 
Яка там самотність, яка там самотпість...
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Скрипучії сани, шкапина стара, 
Засніжений шлях, посередині я.

Позаду в кутку десь, де обрій, ліси,
Ще жевріють-гаснуть смутні пояси,

Попереду біло,— і низько так стеля. 
Хатинок десяток — та й знову пустеля —

(Дрімає вона, як і хутір — улежок).
До хати єврея немало там стежок.

А хата як хата — у вікнах одміна,
І я там між дітьми найстарша дитина.

Тісний виднокруг мій, вузький мені світ.
І раз у два тижні в містечко чуть світ,—

І знову нудьга від мовчання страшного: 
Шляхи та обніжки, та й більше нічого.

Лиш прозелень в серці, скорбота і болі,— 
Так прагне зерно непосіяне в полі...

В російських полях у вечірню суботність — 
Яка там самотність, яка там самотність!..

III

Зайшла субота вже...
Ой сніжна туга!
Хтось сипле попелом 
У тьму ввесь час.
В крамничці тінь чека,
Одна ще й друга:
Маленька дівчинка 
Й бутель на гас.

Батіг одгулює —
Й йому ж субота.
Він сам у сутінках.
За піччю он.
Під скатертиночку,
Де спить дрімота,
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Останню булочку 
Там сховано.

Тут тато справив вже 
По вечерині 
Вечерю третюю 
Й не спить іще. 
Сестрички журботом — 
На стінах тіні.
Розмова мурмотом —
В зітхаюче...

А мама в шибці десь 
Зорю шукає.
І не знайшла її,
Й відходить пріч.
І лінь вставать мені. 
Хоча й чекає 
Корова в муканні 
На сіно й ніч.



* * *

Проміння вранці йдуть в поля й луги, 
все небо — як в заграві...
З дороги геть, лісисті береги: 
виходить сонце в славі!

Ясніш стає лісам і болотам, 
немає ж місця плямі.
Проміння сонячне і тут і там — 
і під копцем, і в ямі...
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СВІЖИЙ ВІТЕР

Сьогодні з поля свіжий вітер 
В задушні вулиці пробравсь.
Не знав він, як — назад чи в гості — 
І тихим став.

Я вийшов з хати в денний простір, 
Навпроти вітру вийшов я.
І м’яко вітер, легко вітер 
Мене обняв.

Ми обнялися, як зустрілись,
І я без сліз узнав, що там —- 
Таке там в полі учинилось! — 
Цвітуть жита.

Дзвенітиме ж тепер до ночі 
Мені сьогодні пісня та:
Цвітуть жита.
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* * *

У вишині
Притухло небо враз,
Хоч ще й горять огні 
В останній раз.

Кружінь, вітрів піддув,
Із-за гори —
Шусть крадькома 
В долину ту...
Дерев там два, мо\ три 
Й не хватить всім,— тож тут 
Вчиняється таке! —
Не знаєш: бій чи гра,
Бо кожен з них 
За чуб.
Мішать не хочу. Я мовчу.
У тишу, в шум, виття — 
Вслухаюсь я...
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ВІРМЕНІЯ

Чотирьохкутна тінь лежить від темної стіни, 
Сліпий жебрак заповнює ту чорну раму. 
Співає він,— простягнена рука. З височини 
Заслухалась блакить. Ні шуму, ані гаму.

Вірменіє! Колись від ніжної від Шагінян 
Я пісню чув твою аж ген аж на Волині.
Тепер почув я на твоїй землі. І сум веснян 
Моє проходить серце — крапля по краплині...

Бринить в мені та пісня — в тузі струмковій; 
Моя нудьга — за неї ще давніша, старша.
Я в тебе тільки гість, зате ж у всесвіті я свій. 
Ах, пісня старожила, туга патріарша!
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♦ * *

Цвіте прапорами...
Гарячії вигуки слави, 
щасливая, радісна путь.

За лавами лави 
все йдуть та й ідуть, 
кричать з прапорами: 
пе будем рабамиї —
Гарячії вигуки слави — 
щасливая, радісна путь!

За лавами лави 
все йдуть та й ідуть.
Вгадай у цім гамі,
кого тут стрічають, а кого ведуть!
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ГІЛКА МОЛОДА

Я -
Міжвітно пуп’янію,
К землі униз клонію,
Гілка молода.
На стовбурі цвіту,
Зелено росту,
Цвіту у всім цвіту,
На східень верховію,

Гілка молода! 
Пуп’янію, верховію,
Хочу з світом розмовлять!

У стовбурі, де цвіль-земля,
Ще стільки того соку!
Черпаю в нього силу я 
Молоду, високу.
Медами упиваюсь,
Старими оп’яняюсь 
Увесь, увесь до дна.
І тільки промінь дня

Заллє мене по вінця — 
Я п’янію, верховію 
Просто проти сонця!
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СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Вино, вино,
Старе вино,

Вино, правдивого огонь!..
Під творчими небесами,
Під творчими піснями 

Ти кріпло грізно,
Ти аж сюди добризло,

Де дикі полонини, де ніч і оболонь!

Шляхи твої, шляхи,
Шляхи блукання,
Стоять на них міхи,
І тут, і ген, і там 
Розставлені світам!

Колись в часи світання 
По цих по трудних по шляхах 
Там перші темні ще розвідники 

Несли важку 
Однісіньку корогву 
На держаку!

Вино, вино,
Огонь в соку!

Вино, правдивого огонь!
Світи кленуть тепер твій шум,
Світи розносять піну-шум
По диких полонинах, де ніч і оболонь!

Ш



* * *

В пустелях далеких, буває, побачу 
Одні самуми —

Тут мені зразу встають каравани,
Що йдуть, наче думи —
Вчора-сьогодні —
Заграють вулкани 
Чи грохнуть безодні —

Тут мені чується — плачуть голодні,
А сонце зася — на тому,
На камені сіро-старому —
Діти, я чую, сміються,

Діти,
Що плачуть, і разом сміються,

Й не хочуть додому...

Свідомість я гостру над світом повісив, 
Весільний стрункий балдахін без

підпор —
Проте й на хвилину забути пе можу 

Про землю.
Чи вгору я очі свої наокремлю,

В надзоряності —
І тут згуки сфер

Не можуть мені заглушити земную загрань — 
Людської радості,
Людських страждань.



КОЛИСКОВА

Гойдаю я колисочку, 
Співаю на вушко.
Там оченьки-ворітечка 
Закрилися смішком.

У сонній у голівоньці 
Два скельця є і плац.
І в кожному в уявоньці 
Малесенький палац.

І там же під повіками 
Дрібнесенька роса,—- 
Перлинами великими 
На вікнах ізвиса.

І в кожній у нерлиноньці 
По люстерку горить,
І в кожній у перлиноньці 
Там кізонька стоїть.

Маленька біла кізонька — 
А-а, люлі-лю.
Та будемо вже спатоньки, 
А-а, люлі-лю.
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ПЕРШИЙ СНІГ

Хіба не перший сніг 
Над світом звис на подив?
Лиш двох людей тут слід? — 
Ніхто ж більш не проходив.

Хіба що є, крім чистоти,
У нашім яснім світі?
Прозорий холод. Добре йти! 
Поля в білястім квіті...

Я стільки горя переніс 
Колись в краю немилім!
Та глянь: над мною спокій звис 
У розквіті у білім...



БІРОБІДЖАН

А тепер даваймо, діти, 
Заспіваємо нової.
Будувати — значить жити.
Хай живуть в піснях герої!

Повторяймо ж нове слово — 
Назву місця, назву краю. 
Наберім повітря в груди.
Ну, за мною — починаю.

Біро, Біро — не забудем? — 
Тож додаймо ще Біджан.
А все разом ось як буде: 

Біро-Біджан, 
Біро-Біджан.

Це для нас змістовне слово, 
Поміж слів усіх найкращих!
Край зростає пречудово,
Край єврейських трудящих.

Там у горах, там у пущі 
І руди й води доволі.
Тільки б руки невсипущі — 
Вродить в горні і у полі.

Біро, Біро — не забудем? — 
Тож додаймо ще Біджан.
А все разом ось як буде: 

Біро-Біджан, 
Біро-Біджан.

Всі республіки й народи,
Що у нас вони як друзі,
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Там будують аж па сході 
Ще одну їіову в Союзі.

А у ній, у пребагатій,
У тій області чудові іі 
На заводі і у хаті 
Розцвіте радянське слово.

Біро, Біро — не забудем? 
Тож додаймо ще Біджан. 
А все разом ось як буде: 

Біро-Біджан, 
Біро-Біджан.



Лев Квітко

ЖУК

А дощ іде разом 
і тут, і он там — 
в дворі і на полі, 
де душно житам.

Намокли дерева, 
с х и л и в с я  овес...
Хоч би де людина 
чи вуличний песі

Одне тільки й видно — 
біда он жуку! — 
його підхопило 
водою в струмку.

Он глянь — перекинувсь, 
ногами пряде.
Але якось виплив 
і став на тверде.

Та тільки тут знову 
краплиною цок! — 
ударило в голову 
й тягпе в струмок.

Жучок потопає, 
ой горе, біда!
Аж тут пливе тріска 
і каже: сідай!

Жучок умостився, 
немов на човна.
Пливе собі тріска, 
всі кручі мина...
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Струмок аж булькоче, 
сріблом блискотить. 
Пливе собі тріска, 
де хата стоїть.

Прибилась до хати, 
та в двері ті стук! — 
і враз опинився 
у щілинці жук.

Жила ж там сімейка 
промежи людей — 
да тільки й усього, 
що тройко дітей.

Гуртом вони вийшли, 
де травка.м’яка, 
і зовсім пустили 
на волю жука.



КУЗНЯ

Дзень-стук молоток,
Зробим хатку між квіток,
Стіни із жерстянок,
Гарбузовий ганок.

Два ковадла — не зівай,
Все готове — заїжджай,
Якщо коням слизько —
Осьде кузня близько.

Он погляньте: вдалині 
Вершник скаче на коні.
Ще аж звідти, іздаля 
Він гукає коваля.

— Щось мій кінь іде нехідко.
— Ну, вставай, веди, та швидко! 
Дим із кузні на дорогу,— 
Підіймай коневі ногу.

На дорогу з кузні дим,
Ось упорались і з цим:
Кінь підкований, готовий.
Дякуй нам та їдь здоровий.
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ІЗ ЦИКЛУ «НІМЕЧЧИНА»

1

Немов вино — прозоро, рівно 
У кров повітря ллє: весна!
В тридцятий раз по довгих снах 
Земля встає зеленоспівно.

Програли бій. Налазить гідра:
Есдеки ж знов зірвуть бої.
Піти б в село латати відра —
Так інструменти я проїв.

Як так — у мандри! Що ж, я гасну — 
А там — вагони, шум, поля.
Мо’, стріну женщину прекрасну,
Що знала б все моє життя.

І от стрічаю: в зморшках, в риті — 
Невже це мати? — із очей 
Така печаль! Сидить в лахмітті,
Ще й сонце ухо їй пече...

І тяжко так зітхає мати:
Стара ж вона, така плоха.
На грудях дощечка «глуха»,—
Ото хоч раз би задрімати!

— Ой мамо люба, ой скажи ж:
Ну що робить, ну що зробити?
— Нічого, синку. З бездоріж 
Іди вперед. Все йди та йди ти...
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2

І от іду. Велике місто.
Там, де пекарня, виступ є.
Я бачу: мати притулилась 
І щось собі жує.

З в і д к і л ь с ь  іде вона в н і к у д и  — 
Наморена у змор —
То вийдуть покупці, то зайдуть,
Ще й на вікні сміється торт.

І стидно так мені, і гірко:
Зчорніла ж мати: в чужині —
О, стид який! — вона блукає,
І ні домівки, ні рідні.

З

Басейн у місті грає гристо,
В воді там лебедя двотінь...
Стоїть на сонці водна синь 
Прозоро-небно-чисто.

І я, і мати — чуйно-чулі! —
Мов лебеді в лінивім сні.
Голубка-голуб на сосні,
А тиша люлі-люлі...

І враз вода пішла в замути,
І каже мати: ой, смердить!
Один буржуй, то й то вже чути,
А тут прийшлось аж двох зустріть.

* * *

Скучно, сумно, нудно дуже.
В убранні своїм байдуже 
Ходить, жде маленька Май,—
Світять ліхтарі та й край.

І тутешні, й чужоземці,
Тут службовці, там богемці,
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Одні вийдуть, ті зайдуть — 
Тільки Майю не беруть.

Скучно батько тут виходить, 
Заграє, про щось заводить, 
Заграє із ним і Май —
Світять ліхтарі та й край.

І нарешті — ой, як скучно! — 
Гість підходить. Крендельручно 
Майю він бере, веде.
Батько геть собі іде.
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* * *

Не пускай дітей до мене,
Йди —
Розпалилась голова моя й не гасне,
Оттак лежать я буду.
Іди.
Нікого ж ти до мене не впускай.
Кого обходить це? Схотів — лежу.
Дитино моя, та хіба ж я кричу? 
Плювальницю з піском, кажу, постав мені. 
Я не роздратований.—
Вікна тільки позавішуй.
Двері надвірні засунь 
І ти вільна,
Якщо цього якраз ти хочеш.

Не смути ж себе і не сумуй.
Я не буду самотній.
Я чую пречудовий гамір 
Багатьох 
У лиць
Притулків дитячих.

Дитино моя, не турбуйся,
Я не буду самотній.
Ось хай я тільки очі заплющу,
І я вже жахаюсь,
Я весь тремчу
З усіма лукавими веселими істотами 
В осяйному парку, в лісі 
В божевільному.
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СКРИПОНЬКА

Покрйвку з-під коробочки, 
цвяхів, шпагату жмут — 
змайструю собі скрипоньку, 
скрипоньку малу.

Та ще кленову гілочку, 
та кінську волосінь — 
заграв лучок тугесенький, 
струни — тінь та тінь...

Заслухалася бджілонька, 
ще й кіт замуркотав, 
ще й коник вороненький 
прикопотів і став.

І квочка заворожена: 
ну й грає ж той лучок! 
гляди лиш за курчатами, 
бо попадуть в горщок.

Ой грає, грає скрипонька: 
трай-лі, трай-ля, тру-ту...
Три пташки вищебечують 
в зеленім у саду.

Три дзьобики пташинії, 
брюшко руде-руде...
Що стрепенуться крильцями — 
вишня упаде.

Та що їм вишня-ягода — 
коли таке ось тут!
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Кожен хоче скрипоньку 
хоч лапкою торкнуть.

Ой грала, грала скрипонька 
трай-ля... і вже кінець, 
і всі пішли, і квочка теж, 
і коник-стрибунець.



ВЕДМІДЬ

Що у лісі та в діброві 
Ведмідь біжить ще й здоровий. 
Ой, холодная ж зима,
Та надходить зима.

Ну, а ліс не приодітий,
Саме суччя, голі віти,
І птахів уже не чуть —
Тільки хвищі січуть.

Каже ліс в такому горі:
— Я ж на вітрі, на просторі,— 
Ех, тепленьке б щось одіть, 
Свої ноги погріть!

Тут спинивсь ведмідь з розбігу:
— Ой ти, дядьку, дядьку-снігу, 
Ліс вітри ведуть на згубу —
Та пошли ж ти йому шубу, 
Отаку, як я ношу.
Ну, прошу тебе,
Прошу.

Ось зривається сніжинка, 
Летить другая пушинка,
А за нею біле, липле —
Так і сипле, так і сипле.
Глядь — а шуба в одну мить 
Вже готова лежить.

Що ж ведмідь робити мусить? 
Він назад біжить, аж трусить, 
Аж танцює та тупоче,
На все горло він регоче:
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— Морозно чи холодно — 
Тепер лісу все їдно,
Все їдно!

Тож ведмідь часу не гає, 
Спать в барліг він залягає. 
Лиш сніжиноньки не сплять, 
Ліс, мов пилом, опиляють,
Як метелики кружляють,
Все летять та летять.



ЛИСТ ТОВАРИШУ ВОРОШИЛОВУ

Пішов мій братуньо 
в Армію Червону.
Мій любий братусик 
в Армію Червону.

Товариш Ворошилов! 
люблю я братуня. 
Товариш Ворошилов! 
дай йому коня.

Мій братик ударник, 
скорий до роботи; 
шорник чи ливарник 
всім піддасть охоти.

Товариш Ворошилов! 
ти його навчай. 
Товариш Ворошилов! 
найтяжче доручай. 

Чути он, фашисти 
все ножі там точать.
Тож нас вони з’їсти 
чигають та сочать.

Товариш Ворошилов! 
битись за наш край, 
товариш Ворошилов! 
брата посилай.

Брат уже по зросту 
бравий і в понятті.
Дасть усім їм хльосту, 
щоб не лізли кляті.

Товариш Ворошилов! 
як згине він в борні — 
товариш Ворошилов! 
напиши мені.

Я ж (ти сам це знаєш) 
стану в оборончу.
Тільки загадаєш — 
ворога прикончу.
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ДУДОЧКА

А хто вміє,
хто уміє дудочки робити? 
А я вмію,
я умію дудочки робити.

Де ярок та ще й долина — 
там росте очеретина.
А її ножем спинають, 
одміряють на ній мірки, 
продовбують дірки.

Дмуть в її
та дмухають.

Довго її слухають, 
поки дмухана новинка 
засвистить як соломинка.

От уже й готова
дудочка первинка!

А я граю:
Тир, 
тирлик, 
тирлика!

А в траві два коника.
Ніби й третій десь скака? 
Все сюрчить та їх чека,
Ні, то просто дудочка.
Бач, що значить музика!

Тут летить іще й комар, 
в голові у нього жар — 
сів на дудку, не поруха, 
нагнув голову та й слуха. 
Тільки, що йому та гра?
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Якби ось як: та-ра-ра!
Він дзижчати захотів — 
знявсь із дудки й полетів.

Але тут почули діти 
і ну бігти, лепетіти:
— Ой дудочка, дудочка! 
Кожен дме в її, скака — 
ходором пішла трава!
Одне дме, друге вчепилось 
і таке тут учинилось! — 
ходором пішла трава.



У ГОСТІ

Ньо, ньо, конячко!
Ти ж котись, візочку! 
їдем до бабусі Мірл, 
що живе в лісочку.

Піддубні ростуть там 
та попід дубами, 
походжають птиці 
з такими дзьобами.

Отам і бабуся, 
кругленька та крінка, 
дюбає на ніженьках, 
наче та куріпка.

Стільки там звірини 
дрібної тієї!
До бабусі всі вони — 
мовби до своєї.

Ну, скажім, лисичка — 
дак та просто зранку 
прийде, сяде у бабусі 
й чекає сніданку.

Голубців бабуся їй 
гарячих виносить.
Гульк — а збоку їжачки, 
тож і їх запросить.

Ех, як візьмуться ж вони — 
без ножа й без вилки 
вичистять усе до кришки, 
вилижуть тарілки.
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Попоївши йти додому 
ну просто ж незручно.
Тож сидять та гладять вуса, 
щоб не стало скучно.

А коли я приїжджаю 
та й до бабусини — 
я їй чищу кабачки, 
слухаю новини.

А бабуся посилає 
мене до криниці.
А в відрі такенна дірка — 
як набрать водиці?

Ой, бабусю, протікає!
А вона сміється: 
протікає, то й нехай, 
легше донесеться.

Голубців подасть гарячих, 
дму на них, студжу я!.. 
Потім зайченят шукать 
у ліс побіжу я.

Ньо, ньо, конячко!
Ти ж котись, візочку!
Ідем до бабусі Мірл, 
що живе в лісочку.



САДОК ЕТОНЬКИ

Етонька носить воду 
до садочка-огороду 
таким відерцем гарненьким.
Що ж росте там у маленькім 
твоєму садочку?
— А все по росту та по смаку,
— на маковинні по маку,
— по вишеньці на хвостику,
— по яблучку-червонобочку. 
Пташка між листом пурхає,
з яблоньки на вишеньку перепурхує. 
І краплі роси блищать сріблисті 
на капустяному листі.
А помідори ні до чого не мішаються. 
Вони сидять собі, та й годі, 
на погоді,
повніють, червоніють, наливаються.
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ЧЕРВОНА КАВАЛЕРІЯ

їдуть парні, їдуть гарні — 
Кавалерія червона:
Коники переступають,
Аж двигтить од передзвона — 

Цок —
Ц о к -  

Цок —
Цок...

В ряд по бруку! Спис угору! 
Падай, враже, падай ииць: 
Непоборна наша міць.

їдуть високо у сідлах,
При військовім пишнім строї — 
Парні з сіл та із заводів,
Все червонії герої —

Ц о к -  
Цок —

Цок —
Цок...

В ряд по бруку! Спис угору! 
Зачепи таких, ану! — 
Вдивляються в далину...

А дорога вся од коней 
Мов покрешена, побита,— 
Тільки й чути, що об камінь 
дзвінко цокають копита — 

Ц о к -  
Цок —

Цок —
Цок...

В ряд по бруку! Спис угору!
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Аж туди, аж до границь: 
Падай, враже, падай ниць!

Чуєте? Із того боку 
Хрюкають та риють ходи.
Це свинячі лізуть рила 
У радянські огороди.

Ц о к -  
Цок —

Цок —
Цок...

Сильним будь! Напоготові! 
Тільки хрюкнуть — так і бий! 
Хай не лізуть на двобій.



МАРШ

Посієм зерно золоте — 
збринить пшениця, як сіруна. 
Ой, радісна Країна Рад, 
нічим не перевершена!

Глибоко ж плуги у землю, 
кидай зерна на весь край! 
Армія стоїть Червона,— 
сій, сій, засівай!

Поглянь: овес — добірен весь, 
і бавовна, і льон на крам. 
Вродив довільний урожай — 
колючка в око ворогам!

Глибоко ж плуги у землю, 
кидай зерна на весь край! 
Армія стоїть Червона,— 
сій, сій, засівай!

Над полем вітер високо, 
простори вітер обвіва.
По луках діти граються, 
росте худоба і трава,

Глибоко ж плуги у землю, 
кидай зерна на весь край! 
Армія стоїть Червона,— 
сій, сій, засівай!

Буває ж ворог десь удень, 
чи то поткнеться уночі —
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гілуг ми враз иерекусм 
на підсікаючі мечі.

Глибоко ж плуги у землю, 
кидай зерна на весь край! 
Армія стоїть Червона,— 
сій, сій, засівай!



БАБЦЯ БЛЮМЦЯ

Хто йде першим у жнива?
Бабця Блюмця!

Хто, працюючи, співа? 
Бабця Блюмця!

Блюмця-бабця 
Човгає в капцях, 

Начебто і не прудка,
А дивись, усе поволі 
З піонерами у полі 
Вибере до колоска.
Хоч кого заткне за пояс 

Бабця така!

Хто там доїть корів?
Бабця Блюмця!

Хто сміється із-під брів? 
Бабця Блюмця!

Блюмця-бабця 
Човгає в капцях, 

Начебто і не прудка,
А дивись, з другими в парі 
Порається у кошарі.
Хай робота і тяжка —
Хоч кого заткне за пояс 

Бабця така!

Хто там жито стереже?
Бабця Блюмця! 

Уночі? — та невже!
Бабця Блюмця!
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Блюмця-бабця 
Тихо у капцях, 

Начебто і не прудка,
А дивись, уже й поспіла, 
Піонерів сповістила,
Що десь ворога рука. 
Хоч кого заткне за пояс 

Бабця така!



ПОРОСЯТКА

— Анно Ванно, бригадир, 
та пусти ж ти нас у двір —- 
покажи манюсіняток, 
отакеньких поросяток.

— Потім, потім, дітвора, 
ще не час, ще не пора, 
топайте собі десь тупки — 
поросят купаю купки.

— Анно Ванно, бригадир, 
та пусти ж ти нас у двір — 
ми погладим їхні спинки — 
чи кругленькі, без краплинки?

— Потім, потім, дітвора, 
ще не час, ще не пора,
тут ось ніколи й присісти — 
я ж даю їм зараз їсти.

— Анно Ванно, бригадир, 
та пусти ж ти нас у двір,— 
подивитись ми цікаві:
чи рожеві, чи біляві?

— Потім, потім, дітвора, 
йдіть подалі од двора, 
попоїли поросятка — 
укладу ж їх зараз спатки.

— Анно Ванно, ми йдемо, 
тільки дуже просимо!

— Цитьте, діти, ще не час, 
хай спочинуть певний час — 
весь десяток поросяток
я пущу тоді до вас!
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Арон Кушніров

* * *

Тому, що вітер б’є у вікна,
Тому, що вікна — синя ніч,— 
Мені здається: ніч нрокрикне! — 
(Дитини плач удалині).

Чого ти, серце? Ніч невидна,
Ні трембу зор, ні блискавок,
Л ти бушуєш, як поток.

Чи, може, ти згадало, бідне,
Як перемучилось колись?
Мовчи. Не падай. Не хились.

Поглянь: світила ходять глибно, 
Зоря одкреслилась униз.
Але вгадай: як довго — срібно 
Горіла ця, що впала вниз?

Або про це, про плач дитини,
Що креслить пітьму, як зоря -- 
Чи знаєш що? — Стоять глибини 
І за вікном моря.
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Ліпа Резник

БЕРЕЗІЛЬ

І ранок заграв, потрясаючи містом, 
і місто розкрило здивовані вулиці: 
це знову ясного початок, 
це знов березіль.

І речі новий засвітилися змістом — 
з самих у собі вони стали довірливі! 
одну їх до одної справив 
самотності біль.

Дитинячі ручки в вікні несвідомі 
вловили люстеречком сонце. Всміхається 
і зайчики радо пускає дитина 
на стіни, у тінь.

А речі зраділи, мов давні знайомі,
і, руки свої одна одній стискаючи, 
цікаво й собі заглядають 
в люстеркову синь: —

Ворота, іржею пописані в грати; 
похилена тумба з слідами собачими; 
на смітнику дрантя, зотліле давно; —
Ці речі засліплені сонцем, залляті 
й сп’янілі того, що їх дощ ополіскує, 
не дощ, а вино з провесіннього льоху, 
небесне вино.

І цегла дзвінка, червоняста; пластини 
та дошки, до жилок, до смуг прошальовані; 
ще й просинь в прольотах нової будови 
на самій покрівлі якраз.
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Така ось ігра у люстерку. Хвилини 
ігра, що сіма розцвітає кольорами.
Аж дивно:
старе — мов нове, незвичайне.
Нове ж — наче бачене тисячу раз.

Тож сонячні зайчики люба дитина 
пускає. І от під моїми повіками, 
як в тій павутинці, прищуливши вуха, 
с і р е н ь к и й  тремтить.

Весна — ах, який же я радий! Невпинна 
вона зачепила й мене своїм зайчиком.
І я забуваю: на котру це весну 
мені повернуло 
в цей ранок, в цю мить.



ОСІНЬ

(Вільний переклад)

Осінь. Ранок. Сонце та іной.
Впали дахи в тьмяно-срібну досаду.
Небо сліпуче, холодне, ще й синє.
Теплим заледве повіє від саду.

Ясно і морозно, дзвінко над краєм.
Ще один день — в битії перед очі — 
нам усвідомити. Всесвіт розкраєм, 
те, що було, процідить ми охочі.

Листя, мов дні,— золотавий листопад, 
давнього сміття осіннії матові гами.
Днів моїх злеглість — минулого опад — 
я розгрібаю своїми ногами.

Випала ж ясність: що сонце і осінь 
день кришталевий шліфують на вітрі... 
Пружна земля,— і такая там просинь! — 
Шлях я свій бачу — правдивий, нехитрий.
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Перец Маркіш

КУПА

(Уривок)

Летіла ворона над купою сміття —
Стара та дебела, розвернутий дзюб.

— Куди ти, вороно, в таке лихоліття?
— Пійду ізберу всю родину свою.

Бо там у них голод, ні трав, ні води.
— Ну що ж, обродйнюйсь, ну що ж, приведи.

І ось прилетіла вороняча зграя,
Й ворона такий повела їм розказ:

— Земля, де були ви, безводна, сухая,
А тут нам удобіль, а тут нам якраз...

І любо на купі: кагал такий, дим І — 
Знайомство ж і діти — та цур їм усім.

То тут щось нагледять, ухватять щось там — 
Живуть собі добре циганським життям.

На стерві окублилась чорная масть.
Плодіться і множтесь — і бог вам подасть.
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Езра Фінінберг

НАНА

Нана мене тягне угору вгорі,
Нана до кіно затягнуть мене хоче.
На східцях внизу я, вона ж угорі,
Між нами вода, заболоччє.

Ніч твоїм тілом розквітла, росте.
Питаєш, чи йду я.— Ти гнівна? Не рада? — 
Та йду ж бо, іду, подивлюся на те,
Як летить Злодій з Багдада.

Ти сьогодні зі мною щось надто,— пусти! 
Таке я побачив, таке я угледів —
Мого покоління трюк голосний 
З Трипільських трагедій.

Я тихий, покірний і добрий такий.
Я прагну цих уст, що всміхаються хистко: 
Я люблю твій малесенький мозок вузький, 
Тендітна артистко.

У темряві вії цілую твої.
Нана, як прекрасно, що ми такі вільні! — 
Багдад і моє покоління шумить,
Шумить в кінофільмі.

Додому проводжу тебе я. Шумить!
Нана, перестань: все пустуєш, пустуєш.
Моє покоління шумить уночі,
Невже ти не чуєш?

Не чуєш, Нана? До землі припади —
Там гомін, і грім, і могутні удари.
Той гомін із поля йде раптом сюди,
На нас, на нічні тротуари.
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І сміється, сміється, сміється Нана.
— Нана, це той шум майорить, наче ватра! 
З грюкотом двері беруть на замок,
Двері театра.

І ось уночі зостаюся я сам,
І розум горить мій в такім полум’янку! 
Ходжу я, броджу я, блукаю десь там 
До самого ранку.

Блукаю, де цегла, вітрини, сади,
Травнева ніч розцвіла божевільно.
І раптом я чую, мов хтось там летить 
Трепетно — крильно.

Травнева ніч, майористий стяг,
І я, що стою, що замисливсь глибоко.
І жене, і летить, аж крила свистять,
Птах вірлоокий.

І враз чую кроки. На площі, ген там,
На самій на площі, де порожньо, голо,
Між ніччю й світанком іде там юнак —
В руках його молот.

Нана, як сіріє на площі навкруг!
Вже небо свій схід з берегів розкололо. 
Нана, на коліна на площі стаю:
Йде юнак, що в руках його молот.



ПОБЛИЗУ КИЄВА

Як любо, як приємно, як ніжно зазвучало:
— Взято Ніжин!

Восени — київською весною пахнуть стало, 
Київським бузком.
Вже близько Дарниця...
Від печалі звільнилось'ти, серце, країно моя рідна, 
Київські сади —
Уже ж їх видно мені, на високій горі он видно!

Як любо, як приємно, як ніжно зазвучало:
— Взято Ніжин!

І знов помчить до нашого міста-красеня 
Кур’єрський потяг чуть світ.
І знов вільно
Одкрився перед нами і сяє весь світ.

Ще може бути нелегко нам, тяжко?
Поміж тіл, що падатимуть, там і моє тіло впаде. 
Мої груди відкриті
Назустріч штику, назустріч мечу й вогняній

випадковості.

Але, товаришу,
Ось по той бік річки, я бачу,
Там, де Лавра золотом сяє,
Місто мені обіцяє 
Достаток, і мужність, і вдачу.

Слухайте, слухайте!
Слухайте!

На наших просторах пахне 
Незабутніми веснами київських садів.
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...Тобі, мій красень Києве, вороги викололи очі, 
Взяли на шибеницю серед ночі.
І розіп’яли тебе, четвертували.
А ти живий. Ти єсть. Ти на своїй землі.
Високі твої гори. Високі пориви твої.
Ми лікуватимем тебе ніжно — як в рідній сім’ї.

І буде чути найдальшим світам,
Як ми відплатимо нашим ворогам.

Ти, Києве, зможеш встати, засвітитись,
Щоб в кожному куточку травинкою життя

підіймалось.
Ми поцілунками вилікуєм тебе від того, що сталось.

Як любо, як приємно, як ніжно зазвучало:
— Взято Ніжині



Іцик Фефер

ЗИМА

Зима та й зима — ой сніг! — та зима. 
Як в тій хилитайці — в вагоні самі 
На трухлій соломі 
Я та китайці.

Китайці мовчать. Стіни мовчать.
І я — з думками своїми:
За полями сумними десь рідне село, 
Ворог за ними.

Сусід мій сопе і у себе щось ловить,— 
Ой бруд-нечистота, ой людський бич! 
А вітер в кутку, де лежу я,
А ніч!..

Переліски, поля. У дикій грі 
Сніг паде в круговітрі...
Хоч би тая станція виросла де 
Та чаю нагріть!

Мчить він, потяг, мчить у снігах.
Як в тій хилитайці — в вагоні самі 
На трухлій соломі 
Я та китайці.
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БОРГИ

Небо — нецвіти і цвіти. 
Хмарка десь пішла у плив.
Я іду борги платити, 
що країні завинив.

Крізь життя ряснії шати 
видираюсь на шпилі.
Скрізь я мушу погашати 
давно дані векселі.

Векселі я погашаю 
не сріблом, не золотом — 
потом на полях зрошаю, 
денним потом і трудом.

За цей шлях, що ноги носить, 
за гудки й закріпу дамб 
з мене ще належить досить — 
тож з любов’ю я віддам.

Пропадіть ви, куми й кумці, 
і пересуди й боги!..
Я одне тримаю в думці — 
мій обов’язок — борги.
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ЖИТИ Б ВІЧНО

У весни я поспитаю: 
скаже хай, чого тіка.
За потоками без краю 
спішка вітряна така...
Літо плине: здоганяю.
— Що ти, літо, почекай!

Тільки ж літу те не в думці, 
сонце капле, як той мед...
В поясі, в зеленій шумці 
крутиться земля вперед.

Ще ж я в літа поспитаю: 
скаже хай, чого тіка.
Липень був — як з водограю 
дощ на сонці... поминай!
Осінь плине: здоганяю.
— Що ти, осінь, почекай!

Тільки ж осінь — де ти бачив, 
щоб вона була в добрі?
Місяць в гаю сум позначив, 
холод, зорі, вечори...

В осені я поспитаю: 
скаже хай, чого тіка.
Бо щодня, як я світаю, 
чути холоду рука.
А зима он: здоганяю.
— Що ти, зимо, почекай!

Та її ж ти не зупиниш — 
диким огирем летить...
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В полі двері не причиниш, 
не зогрієшся й на мить.

У зими я поспитаю: 
скаже хай, чого тіка.
А того, хоч сани маю, 
а вже воза ти шукай.
Бо весна он: здоганяю.
— Що ти, весно, почекай!

Не чекає зміна зміну: 
кожна зміст новий несе... 
Ех, у нашу час-годину 
жити б вічно — от і все.



Ханан Вайнерман

СОВІСТЬ

Замало ще того, що совість чисту маєш,
Що до чужих дверей ключів не підбираєш.

Сусіда ти не злиш слівцем своїм зухвалим,
Що на підлесливі не жадний ти похвали.

Й не терпиш заздрощів і фальшу та сваволі,
Що славі друга рад, його щасливій долі.

Ні, чистим будеш ти душею молодою,
Як вирвеш ключ із рук насильства і розбою.

Ти присором того, з сусідом хто дволиций,
В кого до слави шлях слизький, лукавий, ниций.

Ламай неправди меч, круши закон неправий,
І гімном ти прослав героя миру й слави.

Хай кожен вчинок твій залишить слід чудесний. 
Тоді й кажи, що ти душею й серцем чесний.
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Матвій Гарцмап

ПАМ’ЯТНИК

Я вийшов з хати, щоб коханій 
Нарвати в полі квіточок. 
Сумирний пам’ятник над шляхом 
Поволі зупинив мій крок.

На камені накарбували 
Якоїсь дівчини ім’я.
Здивовано із рамки очі 
Розкрились, мов душа моя.

Читаю: з ворогом тут билась 
І впала жертвою в бою.
Її так близько серцем чую,
Мов рідную сестру свою.

Ім’я її читаю вперше —
А ніби так: в якійсь порі 
Я знав його, я добре відав,
Як теє сонце, що вгорі.

Отак стають чужі своїми — 
їх  горе й слава та ім’я.
Як дам цій незнайомій квіти — 
Коханій ближчим стану я.
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Матвій Талалаевський

ДОДОМУ! ДОДОМУ!

Додому, додому! Я їду додому!
Я знов на шляхах перемоги і волі,
Де змішано з кров’ю і глину й солому 
В веснянім дощі у їдкім, як в росолі.

О Батьківщино мила,
Тривожна, яснокрила —
Люблю твої дороги волі!

Далеко вже Рейн! Ось і Ельба. Прощаюсь 
Я з нею... Хвилина — й її вже не чути. 
Кінець! Я додому, додому вертаюсь — 
Новим і бадьорим, із сталі мов скутим.

О Батьківщино мила,
Це ж ти мене змінила,
Що я — мов з сталі скутий.

Як тяжко було мені рани терпіти —
Я ж вірив і йшов, я на біль не дивився!
І ворог не міг мою віру убити:
Я з друзями нею, мов хлібом, ділився.

О ти, моя преславна,
Я задля тебе, славна,
Усім, чим міг, ділився.

Ех, шабля ж рубала моя, мов сокира!
Я знав: буде ворога знищено, вбито. 
Вперед з москвичами вела мене віра, 
Вперед з українцями йшов я одкрито.

Шляхами бойовими 
Я з друзями своїми 
Безстрашно йшов, одкрито!
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Додому, додому! Я їду додому!
Там ворог проклятий лишив нам руїну... 
Всі сили віддам будівництву новому, 
Жжття щоб піднести і творчість країни!

О Батьківщино мила,
В тобі ж могутність, сила 
Й пове життя країни!



НЕЗАКІНЧЕНІ
ПЕРЕКЛАДИ,

УРИВКИ





З Р О С І Й С Ь К О Ї

В . А. Жуковський

ТИ ЗВІДКИ, ЗІРОНЬКО ЯСА?

Ти звідки, зіронько яса?
Так рано це на небеса 
В святковім одягу твоїм 
І в кудрів блиску вогнянім,
В красі прозорій угорі,
Росою вмившись на зорі?

Мо’, встала ти ще в темну тем? 
Е, ні! ми вже годину жнем...
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О. С. П уш кін

* * *

Хто, хвилі, путь вам перепнув,
Хто окував ваш біг могутній,
Хто < н а >  ставок безмовний, мутний 
Потік м’ятежний обернув?

Ви ж, вітри, бурі, зрийте води, 
Зруйнуйте згубність загород,
Грозо, ти — символе свободи — 
Промчи поверх невільних вод.

394



О. О. Бестужев

ОЖИВАННЯ

Чуть крилатая весна 
Радістю повіє, 
Оживав давнина, 
Серце молодіє.
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Мщ Ю. Лєрмонтов

ДО *

Я не впаду перед тобою;
Ні твій привіт, ні твій докір 
Не владні володіти мною,
Знай: ми чужі, чужі з цих пір. 
Забула ти, що волі, волі 
Я для омани не віддам.
І так я кинув роки-болі 
Твоїй усмішці та очам,
І так я бачив довго досить 
В тобі надію юних днів
І цілий світ я став не зносить, 
Аби ще більш тебе любив.
Хто зна! А може, ті хвилини, 
Що біля ніг пройшли твоїх,
В натхнення я вривав перлини! 
А чим ти замінила їх?
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Л . М. Вишеславський

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

Полоще вітер зимний кумачем, 
припнутим до крила машини. Сонце 
іще не вийшло з-за далеких гір, 
які обстали, ніби смуги хмар, 
зелену всю моравськую долину.
Нам військову частину як догнать — 
одне лише бажання: сповістить 
<всім друзям новину >
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З Б І Л О Р У С Ь К О Ї

Максим Богданович

РОЗРИТА МОГИЛА

Дрібен дощик січе, ллється. 
Вітер в двері, в вікна рветься, 
В полі звірем віддається, 
Стукне в двері і в вікно. 
Серце біднее заб’ється,—
В нім, як голуб, стрепенеться, 
Затуркоче, засміється 
Все, що згинуло давно.



Янка Купала

ТРАВЕНЬ

Ходить май по світі 
Червоно-пломінний. 
Кличе тих повстати, 
Хто й досі невільний,
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З В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Ованес Туманян

СОБАКА

Гав-гав І гав-гав! 
Ось так я гавкаю, 

служу. 
Гав-гав! гав-гав! 
Тож дім отак 

я стережу.
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КОНЦЕРТ

Ручай із скелі вниз летить.
Набравшись сили, падає на голову каміння, 
Б ’є по піску, дзвенить, кричить,
Кричить неспокійно, з піною коло рота.

Подібно тому, як дідусь постарілим голосом 
Підспівує бадьорому онуку,
Так само ліс-дідуган тихо 
Відповідає луною шуму води.

Але радісного концерту природи 
Безмовний слухач вічний — скеля — 
Задумана своєю похмурою думою, 
Пустившись ззаду — слухає його.
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ПЕРО

«Що може бути — скажи, перо,
І мене теж хоч тропіки полюби.
Чого в руках моєї старшої сестри 
Пишеш завше уважно і як слід,
А в моїх руках дряпаєш,
Подібно кігтю чорного ворона?
Я тобі поганого що зробив?
Прийди, я прошу, і для мене також 
Пиши так само швидко-хутко,
Так вірно, красно, тоненько».
Перо мовчки слухає-слухає,
Скрипить і дряпає,
Але ж на цей раз уже начебто 
Подібно кігтям маленького горобенятки.
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Аветік Ісаакян

ПІСНЯ КЛОШАРА
З ОПОВІДАННЯ «У НИХ Є ПРАПОР!»

Світ обдурив мене, 
мов спритна проститутка.
Я мріяв про щасливе життя, 
а завтра скарають мене на горло.

Я був товаришем сатани, 
він теж обдурив мене, як проститутка, 
мене викинув на вулицю голодним, 
як голодпого вовка зимою.

Моє брудне обличчя,
яке бритву бачило лише один раз,
завтра мене поголять гарненько,
але, одначе, тільки для того, щоб перерізати

горло.

Не мав я й шматочка землі,
не мав я чим прикрити своє голе тіло,
ніде не мав я місця, де б можна було прихилити

свою голову
в цім широкім і великім світі.

А завтра мені дадуть п’ядь землі 
на кладовищі отвержених, 
моє голе тіло покриють землею, 
зрізану голову мою покладуть в ногах.

403



Сільва Капутікян

МОЄ БАЖАННЯ

Колись край цеї річки моя ходила мати, 
А я ж була маленька, було біжу, зову. 
Хотіла ж то матуся хоч в мріях угадати 
Оце життя новеє, в якому я живу.
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З Б А Ш К Р І Р С Ь К О Ї

Мажит Гафурі

ПІСНЯ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ

Ми вільної країни парні молоді,
З нас кожен, як той лев, твердий в своїй ході, 
Ми крок за кроком, все вперед, все далі й далі, 
Хай вороги тремтять, <мов бризки на воді>.

Ми готові у страшнім запеклім бою 
Захищати країну Радянську свою,
Крок за кроком вперед та все далі!
Вже над прірвою ворог стоїть на краю!

Одваги повні наші юнії серця,
Натхнення нам, звитяга — завше до лиця,
Як блискавично будем ворога стріляти — 
Прославимось умінням бути до кінця.



З О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Темболат Балаев

ДО ОСЕТІЇ

Осетіє, рідна, прекрасна,
Я завжди з тобою всі дні!
Ти — віра моя непогасна,— 
Подай свою руку мені!

Ти поле родюче, врожайне,
А я ж — як одна з колосин.
Ти сонце моє живодайне, 
Люблю я тебе, як твій син.

І гори, ущелини й скелі — 
Щодня я дивлюся на вас, 
Осетіє! вільний мій краю,
З народом працюю, учусь.

Люблю я тебе — чи ти чуєш? — 
Твій мужній життєвий мотив: 
Що сміло в майбутнє крокуєш 
В шерезі народів-братів.
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З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Давид Гофштейн

ВЕСНА

Та звідки ж приходить воно — 
Весни дихання?
Замало тут доказів точного знання, 
Що земля 
До сонця
Ще ближчою стала.
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* * *

Я живу, і мій погляд стає все яснішим; 
Кожен мускул мій чує, як в ритмі йде кров. 
З себе гори я скинув! Я став найвільнішим! 
Що одежа в пилу? — Бо я довго ішов...

Любий друже, я радий,— але не безжурно. 
Бо цю радість купили ми смертю людей. 
< Т а втіха, щ о> кров пролилася не дурно
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МІСТО

Місто!
Ти мене з далечини звало 
гудінням дроту!
Я завжди на горі тебе бачу!
Ти мене з далечини тягнуло
обценками
із сяйва і ряхтінням.
Ти мене замануло 
і ти мене заполонило!
Спокій моєї сільської кімнати 
ти мені просвердлило 
свистками потягів, 
розкололо, сплюндрувало
з дріжжю рельс...
У вишині завжди висів, 
завжди ходив
неспокій твоїх зачарованих дзвонів...

Місто, 
ти мене заполонило!

Перед моїми осліпленими очима
на полях, на лісових спокоях
зараз лежить твоє всемогутнє кам’яне тіло
трубами, які вкорінились в глибини землі,
розкинене руки,
роздвороване, розетажене,
в грунтах зачернене і в висотах розблискане,
трубами фабрик закопчене і гострим забаштане,
заузловане і запоясене рельсовими зміями,
обплетене, обвішане павутиною дротів.

Місто!
Ти мене заполонило!
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* * *

О жінко!
О кучеряве диво 
В ефірі світовому!
Наївні предки повідають неправдиво, 
Що перша ти плоду довірилась злому 
Від солодкого дерева пізнання.

О жінко!
Найніжніше поєднання
Ти з крові й молока
Під небо [м] зоряним без краю!
Далекі предки повідають,
Ніби це твоя рука 
Яблуко розбрату кинула 
На стіл 
Часів і епох!
О мати, сестро, дружино!
Та всім же відомо, хто ще не засох, 
Скільки терпиш ти муки й страждань 
Задля того єдино,
Щоб все живе створювать і обновлять! 
Устань,
Піднеси своє горде чоло:
Нема вже рабства, що було.
Покажи по-новому світам 
Свою велелюбну сутність,
Свою пречудову могутність!

Он там, де мечі дзвенять 
За людські права,
За вищу гідність людини,
За нове буття країни,
Найперше ж там місце є —
Твоє!
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Лев Квітко

ОСІНЬ

1

Одна осінь чекала на мене,—
І вивезла мене із моїх міст.

Свою юнацьку спірку не закінчив,
Спати не поклав своїх голубів,
Слова не сказав своїм дівчатам,
Святкового, «пригрітого» слова.

Якась осінь чекала на мене 
І повезла мене із моїх міст.
Який біль розгубити свої дні 
На чужині!
Я ж соромлюся з зрілими плодами 
Мого юнацтва,—
Я висипаю їх, як шкарлупу непотрібну,
На чуже місце,
І боюся —
Холоне, холоне в серці.

Встає-таки мені перед очима 
Молоде теля на чужому ворожому

ярмарку,
Батоги, що свистять, і кістки-пальці 
Над телям —
Над голим, теплим телям.
Граюсь я в кімнаті 
На чужині:
Ось небо маленьке
І непомітний місячко,
Одне деревце. Одне деревце —
Зелене!
Здибало моє серце його,
Повісилось на ньому —
І відпочива па ньому.
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2

По небесному Возу 
Я знаю, де стоїть мій дім. 
Якраз иавпроти коліс задніх 
Стоїть моя хатина на землі.

Коло напічного віконця — 
Тягнеться дріт,
Коло причілка 
Цеп для собаки.

В напічному віконці 
Жахтить сонце-гора,
В маленькій кухонці 
Цикорій вариться.

3

Чудові ранки 
Приходили до мене вві сні
І шептали:
«Підростеш,
Нап’єшся цикорію,
То підеш з нами.
Де ми станемо —
Там і ти.
Де ми порадіємо —
Там і ти.
Куди ми підемо —
Туди й ти».

4

Зараз не можу я 
Ранків наздогнати —
Мене одтягує чужина,
А як бува, що я їх стрічаю,
Так чужина їх випиває. 
Чужина, як безкрів’я, байдужа, 
Як резина, тупе повітря.



ПРИМІТКИ





До п’ятого тому «Зібрання творів у дванадцяти томах» 
П. Г. Тичини увійшли переклади з літератур народів СРСР.

Перекладацький доробок П. Г. Тичини з літератур народів 
СРСР дуже значний. До перекладів він звертався протягом усього 
творчого життя. Найраніший відомий нам переклад — вірша 
М. Ю. Лєрмонтова «До*» («Я не впаду перед тобою...») — датовано 
1915 р. (?), над останніми — віршами чуваського поета П. Хузан- 
гая — він працював влітку 1967 р. незадовго до смерті.

Перекладаючи з багатьох мов народів СРСР (у цьому томі 
друкуються твори, перекладені з двадцяти трьох мов), П. Г. Ти
чина звертався до помітних явищ в історії літератури, творів, 
характерних для діяльності письменника. Прагнучи максимально 
наблизитися до оригіналу, він вивчив вірменську, єврейську, азер
байджанську, башкирську, татарську, грузинську та інші мови. 
Найбільше місце в перекладацькому доробку П. Тичини посідають 
переклади з російської та вірменської літератур.

Переклади П. Г. Тичини з літератур народів СРСР спочатку 
здебільшого друкувалися в періодиці, пізніше вміщувалися у збір
никах та антологіях національних літератур, що видавалися укра
їнською мовою, входили вони і до видань власних творів поета. 
В архіві П. Г. Тичини збереглося чимало не надрукованих за його 
життя перекладів; роботу над деякими з них не завершено.

До цього видання включено викінчені переклади з літератур 
народів СРСР (поетичні, прозові, драматичні) — ті, що друкува
лися за життя П. Г. Тичини, і ті, що лишилися неопублікованими. 
В окремій рубриці подаються деякі з незавершених перекладів, 
текст яких (або його частину) можна подати як викінчене ціле, 
та кілька кращих підрядкових перекладів, зроблених самим пое
том (більшість цих віршів, крім «Концерту» О. Туманяна та 
«Міста» Д. Гофштейпа, українською мовою не перекладено).

В основу композиції тому покладено принцип подачі матеріалу 
за літературами, а в межах літератур — за письменниками. Гру
пування творів, які належать одному письменнику,— жанрово-хро
нологічне (за часом написання твору). Цього принципу дотриму
вався П. Тичина, упорядковуючи четвертий том «Творів в шести 
томах», який склали його переклади.

Усі вміщені в томі переклади подаються за останніми прижит
тєвими публікаціями (крім кількох зазначених у примітках 
випадків), не друковані за життя — за автографами, авторизова
ними та авторитетними копіями.
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З ЛІТЕРАТУР НАРОДІВ СРСР

І З  Д А В Н Ь О Р У С Ь К О Ї

ІЗ «СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

(У р и в о к )

Переспів 159—174 рядків «Слова о полку Ігоревім».
Вперше надруковано па літературному плакаті «Слово о полку 

Ігореве», випущеному видавництвом «Радянська школа» 1949 р.
Зберігся недатовапий автограф олівцем (Центральний держав

ний архів-музей літератури і мистецтва УРСР — далі ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1573).

Тексти публікацій ідентичні.
Перші шість рядків переспіву П. Тичина ввів до драматичної 

поеми «Руднєв і Ковпак» (друга половина 40-х років). Цей текст 
має варіанти в третьому — п’ятому рядках:

а часто гайвороння крякало, 
трупища собі ділячи.
А галки про своє теж кахкали

(цит. за даним виданням, т. 2, с. 501).
Мотиви «Слова о полку Ігоревім» II. Тичина переосмислював 

у своїх оригінальних поезіях, зокрема в «Плачі Ярославни» 
(1923).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Слово о полку ИгоревЪ та його поетичні 

переклади і переспіви. К., «Наукова думка», 1967, с. 451.
Р а т а й  — тут: плугатар.
...а г а л к и  п р о  с в о є  к а х к а л и ,  // з б и р а ю ч и с і  

п о л е т і т и  на  у ї д и щ е  — тобто на годівлю.
...т р і іц а т ь с п и с и  х а р а л у ж н і  — тобто сталеві, булатні

з  Р О С І Й С Ь К О Ї

Своєю роботою в галузі художнього перекладу П. Г. Тичина 
багато зробив для розширення обріїв українського читача, зміц
нення дружби між народами та зближення їхніх культур. Велика 
частина його перекладацького доробку припадає на російську лі
тературу. Однією з перших спроб був, очевидно, переклад вірша 
М. Ю. Лєрмонтова «До*» («Я не впаду перед тобою»), над яким 
П. Тичина працював 1915 р. (?) (лишився незавершеним). 1919 р 
опубліковано переклад «Балади про графиню Елен де Курсі» 
М. Горького, що згодом неодноразово входив до зібрань творії 
П. Тичини та М. Горького українською мовою. Наступні за часоїу 
переклади з російської поезії створено для хорового виконання — 
для капели «Думка» та самодіяльної хорової капели в робітничо
му районі Києва — Новій Будові (тепер — на території Москов 
ського району), диригентом якої П. Тичина був з лютого 1921 пс 
квітень 1923 р. (до переїзду в Харків). У неопублікованій статт 
«Що дала мені російська культура?» П. Тичина зазначав, що його 
перше знайомство з класичною російською поезію відбулося чере; 
музику (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 9943). Безпосередня участі
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у музичному житті України початку 20-х років обумовила звернен
ня П. Тичини до перекладів віршів російських поетів — 6. А. Ба- 
ратинського, Я. П. Полонського, І. 3. Сурикова, Д. М. Цертелева, 
Л. І. Пальміна, І. О. Бунша, М. І. Рибацького, Дем’яна Бедного. 
«Весну. (З Баратинського)» та «Пісню кузні. (За Рибацьким)» як 
вільні переклади П. Тичина надрукував у своїх збірках 20—30-х 
років «Вітер з України» та «Партія веде». У даному виданні оби
два переклади вміщено в першому томі в складі цих збірок. 1924 р. 
опубліковано переклад уривка з «Комуністичної марсельєзи» 
Дем’яна Бедного. Більшість інших перекладів 20-х років з росій
ських поетів увійшла до «Антології російської поезії в україн
ських перекладах» (1925). Значно пізніше, 1947 р., надруковано 
переклад «Моря» Д. М. Цертелєва. Переклад вірша Я. П. Полон
ського «Подивився стрімчак дідуган» за життя П. Тичини не 
публікувався.

У 1921—1922 рр. для самодіяльного театру залізничної станції 
Київ-2 при культвідділі Укрпрофспілки № 3 Києво-Воронезької 
залізниці П. Тичина переклав пісню «Сонце сходить і заходить»
13 п’єси М. Горького «На дні» (вперше надруковано в 1947 р.).

У зв’язку з відсутністю українських текстів лібретто для ство
рених у середині 20-х років українських державних оперних теат
рів П. Тичина працює над перекладами лібретто опер М. А. Рим- 
ського-Корсакова «Казка про царя Салтана» (переклад завершено 
1925 р., опубліковано 1937 р. окремим виданням) та О. П. Бородіна 
«Князь Ігор» (остаточно роботу над перекладом завершено 1932 р., 
за життя П. Тичини не друкувався). Перші вистави опер відбули
ся на сцені Харківського державного академічного театру опери 
та балету ім. М. В. Лисенка відповідно 1926 та 1939 р. Переклад 
лібретто опери «Князь Ігор» вміщено у  шостому томі даного ви
дання.

В архіві поета збереглися фрагменти перекладу лібретто опери 
М. А. Римського-Корсакова «Ніч перед різдвом» та переклад 
фрагментів з весняної казки «Снігуронька» О. М. Островського, 
покладених на музику П. І. Чайковським. Переклади за життя 
П. Тичини не друкувалися.

На початку 20-х років П. Тичина переклав драму О. О. Блока 
«Троянда й Хрест». Переклад, очевидно, призначався для Першого 
театру Української Радянської Республіки ім. Т. Г. Шевченка, 
завідуючим літературною частиною якого поет працював у 1920— 
1923 рр. П’єса на українській сцені не ставилась. За життя П. Ти
чини друкувалася лише пісня Аліскана з першої дії (1939).

Лишився не опублікованим за життя поета переклад 1930 р. 
вірша М. Ю. Лєрмонтова «Вітрило».

У 30-х роках П. Тичина звертається до перекладів з сучасної 
російської поезії, вміщуючи їх переважно в періодичній пресі 
(вірші Г. М. Петникова, С. Я. Маршала, М. М. Асеева, М. М. Уша
кова, М. І. Комісарової).

Значною подією у культурному житті республіки був вихід 
1937 р. до 100-річчя від дня смерті О. С. Пушкіна його «Вибраних 
творів» за редакцією М. Т. Рильського, П. Г. Тичини, М. І. Тере- 
щенка. Для цього видання Тичина переклав вірші «Зимовий ве
чір», «Обвал», «Біси», «В мене звечора Леїла». Високо оцінюючи 
видання в цілому, рецензенти відзначали майстерність перекладів 
П. Тичини (див., напр.: Білецьк ий  О. Пушкін українською мовою.— 
газ. «Комуніст», 1937, 1 березня). До середини 30-х років слід,
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очевидно, відпести й роботу П. Тичини над перекладами пушкін- 
ських «Казки про царя Салтана» та вірша «Хто, хвилі, путь вам 
порепнув» (останній переклад лишився незавершеним).

197і4 р. відновлюється співробітництво П. Тичини з Державною 
заслуженою академічною капелою УРСР «Думка», яка поповнюва
ла репертуар для відкритих концертів, що у воєииий час не 
відбувались. Для «Думки» восени 1944 р. він переклав уривок 
з поеми «Тарантела» І. П. Мятлєва, «Нічний зефір» О. С. Пушкіна, 
очевидно, трохи пізніше — уривок з поеми О. К. Толстого «Іван 
Дамаскин», вірші «Від’їзд партизан» Я. 3. Шведова та «Поему про 
Україну» О. Я. Количева (всі переклади, крім першого, за життя 
П. Тичини не публікувалися). І в наступні роки П. Тичина раз 
у раз перекладає вірші російських поетів, покладені на музику 
для хорового виконання. На початку 50-х років він переклав 
«Жайворон» В. А. Жуковського, «Сонце, сонце встає» О. М. Федо
рова, уривок з «Венеціанської ночі» І. І. Козлова, тексти хорів 
П. І. Чайковського «Соловейко» та «Вечір». Останні два переклади 
за життя П. Тичини не друкувалися. Деякі з цих віршів перекла
дено на замовлення музичної редакції Комітету радіоінформації.

Міцні творчі контакти й особиста дружба пов’язували протя
гом усього життя П. Г. Тичину і Г. Г. Верьовку. Для керованого 
Г. Г. Верьовкою Українського народного хору П. Тичина переклав 
«Колгоспну пісню про Москву» В. М. Гусєва, російські народні 
пісні «Доріженька» (за життя П. Тичини переклад не друкувався), 
«За горою, де колодязь. (Трудова, колгоспна)». Два перші перекла
ди зроблено 1947 р., третій — 1950. У 1952 р. надруковано в пере
кладі Тичини російську народну пісню «Ти живи, Росіє, слався!».

В останні роки життя П. Тичина переклав пісню «Бухенвальд- 
ський набат», слова О. Соболева, та вірш М. Огарьова «Ніч і буря» 
для редагованого ним третього тому «Зібрання творів в десяти 
томах» композитора В. Косепка (том вийшов 1971 р.).

У повоєнний час П. Тичина виступив редактором кількох збі
рок творів дожовтневих російських поетів, виданих в українському 
перекладі,— «Байок» І. Крилова (1946 та 1950), «Поетів-декабри- 
стів» (1950), а також «Вибраного» російського радянського поета 
М. Тихонова (1946). У цих виданнях публікувались і переклади 
П. Тичини. До «Байок» І. А. Крилова 1946 р. ввійшла перекладена 
1944 р. до 100-річчя від дня смерті класика російської поезії 
байка «Собака й кінь». Для «Байок» 1950 р. П. Тичина переклав ще 
дві байки — «Музиканти» й «Оракул». Переклади оди «Любов до 
Вітчизни» та думи «Смерть Єрмака» К. Ф. Рилєєва, уривка з тра
гедії В. К. Кюхельбекера «Прокофій Ляпунов» та вірша О. І. Одо- 
євського «Ранок» П. Тичина зробив для зб. «Поети-декабристи». 
В архіві П. Тичини зберігся початок перекладу уривка «Смерть 
чигиринського старости» з поеми К. Ф. Рилєєва «Наливайко» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1616). Автограф написаний олівцем 
на зворотному боці аркуша з чистовим автографом перекладу 
вірша О. І. Одоєвського «Ранок». Це дає підстави припустити, що 
переклад з «Наливайка» також планувався для зб. «Поети-декаб
ристи». Перекладено лише перший рядок:

З пищаллю міткою й списом.
Пізніше П. Тичина нижче зазначив коричневим олівцем: «Що ж 

це мені перебило щось? Так і не переклав». У «Вибраному» 
М. С. Тихонова вміщено переклади П. Тичини віршів «Вірменія» 
та «І знов одвідав я Донгуз-Орун».
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З дожовтневої російської поезії П. Тичина після війни також 
переклав «Сучасну оду» М. О. Некрасова, «Пісню» М. О. Бестуже
ва. В архіві поета зберігся автограф перекладу першої строфи 
вірша О. О. Бестужева «Оживання», над яким він працював па 
початку 50-х років. До 50-х років, очевидно, належить незаверше
ний переклад вірша В. А. Жуковського «Ти звідки, зіронько яса?»

Активну участь брав П. Г. Тичина як перекладач у багатотом
них виданнях Максима Горького та В. В. Маяковського. Для 
«Творів в шістнадцяти томах» М. Горького він переклав «Весняні 
мелодії», «Пісню про Буревісника», «Легенду про Марка» (1952) 
та нарис «М. М. Коцюбинський» (1955).

У «Вибраних творах в трьох томах» В. В. Маяковського, вида
них 1953 р., вміщено перекладені П. Тичиною вірш «Баку» та 
статтю «Як робити вірші?»

Крім В. Маяковського і М. Тихонова, після війни П. Тичина 
перекладає й інших російських радянських поетів. Для «Вибраних 
поезій» П. Г. Безпощадного 1947 р. він переклав вірші «З батьком 
я згори од краю», «Розсип чорних перлин», для збірки творів 
С. В. Михалкова «Мій друг» (1955)— вірш «Барани». Переклади 
віршів «Ми — ленінградці» О. А. Прокоф’єва та «Ти ж на плечі 
клади мені руки» О. О. Суркова вперше опубліковано в періодиці, 
віршів «Тут воїна могила» К. В. Шевельової та «Сідло» і «Крас- 
ноталь» А. В. Софронова — у вибраних творах П. Тичини. Не 
друкувався за життя П. Тичини перекладений ним у 1965—1966 рр. 
вірш М. І. Комісарової «Я знаю дім і знаю сад».

На початку 50-х років П. Тичина за участю І. Тичини переклав 
для Київського театру музичної комедії лібретто оперети Ю. Мі- 
лютіна «Дівочий переполох» (текст лібретто — М. Гальперіна і
В. Тіпоти за п’єсою В Крилова). Спектакль поставлено 1951 р. 
Переклад не друкувався. 1956 р. П. Тичина за участю І. Тичини 
написав для того ж театру лібретто музичної комедії «Шельменко- 
денщик». Воно складалося з перекладу п’єси Г. Ф. Квітки-Основ’я- 
пенка «Шельменко-денщик» та вокальних номерів, текст яких 
здебільшого належав П. Тичині. Лібретто за життя П. Тичини не 
друкувалося. П’єса Г. Ф. Квітки-Основ’яненка в українському 
перекладі П. Тичини побачила світ 1959 р.

В архіві П. Тичини зберігся автограф перекладу початку 
лібретто В. Багмет до опери Г. Жуковського «Від усього серця» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1739), над яким поет працював на 
замовлення дирекції Державного ордена Леніна академічного теа
тру опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка (лист дирекції 
з проханням перекласти текст лібретто і машинопис лібретто збе
рігаються там же, спр. 1740).

Лишилася незавершеною робота П. Тичини над перекладом 
вірша Л. М. Вишеславського «День перемоги».

Збереглися недатовані автографи олівцем перекладу першої 
строфи вірша М. М. Асєєва «Застава»:

Роса на травах,
Як блиск ножа.

Стоїть застава
Край рубежа

та начерку перекладу першої строфи вірша того ж поета «Жінка 
в зеленому» (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1664, 1665).
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Більшу частипу своїх перекладів з російської П. Тичина вмі
стив у четвертому томі «Творів в шести томах» (К., Держлітвидав 
України, 1962).

/. А . Крилов 
(1769-1844)

Крилов Іван Андрійович — байкар, журналіст. 1944 р. П. Тичи
на очолив Український республіканський комітет по відзначенню 
100-річчя від дня смерті Крилова й виголосив вступне слово на 
ювілейному вечорі з цієї нагоди (див.: Тичина  77. З минулого — 
в майбутнє. Статті, спогади, нотатки, пачерки, інтерв’ю. К., «Дні
про», 1973, с. 117—119). Був одним з редакторів (разом з М. Тере- 
щенком) «Байок» Крилова, виданих в українському перекладі 
1946 та 1950 р. Переклав три його байки. Згадував Крилова у стат
тях і виступах, цитував його твори.

МУЗИКАНТИ

Вперше падруковапо під назвою «Музикп» в кп.: К р и л о в  І. 
Байки. К., Держлітвидав України, 1950, с. 24.

Зберігся педатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1594). На полях — позначки «наголос». Під текстом 
байки зазпачепо: «Переклав П. Тичина». Текст автографа іден
тичний тексту останньої прижиттєвої публікації в* четвертому томі 
«Творів в шести томах», 1962, с. 7—8. Перша публікація має три 
варіанти: у назві байки, у першому рядку: «Сусід сусіда звав 
к обіду», у четвертому рядку: «І півчих слухать заманив свого 
сусіда».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  77. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 7 -8 .

ОРАКУЛ

Вперше надруковано в кн.: К р и л о в  І. Байки, 1950, с. 31.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1596). На полях — позначка «паголос». Під тек
стом байки зазначено: «Переклав П. Тичина». Текст автографа 
ідентичний тексту публікації в четвертому томі «Творів в шести 
томах», 1962, с. 8—9. Першодрук має варіанти у рядках — друго
му: «І став відповідать немов оті пророки»; дванадцятому: «Відпо
віде — та тільки не про діло», двадцять третьому: «То й ідол став 
бовван — бовваном».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 8 -9 .

СОБАКА Й КІНЬ

Перші публікації — в журн. «Дніпро», 1944, № 4, с. 89; в газ. 
«Зірка», 1944, 18 листопада; «Радянська Україна», 1944, 21 листо
пада; «Правда Украины», 1944, 21 листопада; «Київська правда», 
1944, 21 листопада; «Молодь України», 1944, 21 листопада та ін.
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Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом, з кілько
ма виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1598), та два 
примірники машинопису різного часу з правками П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1599). Під текстом в усіх джерелах 

зазначено: «Переклав П. Тичина». На полях пізнішого машинони- 
су — позначки «наголос». Чистовий автограф та раніший машино
пис мають варіанти. Найбільш значний — в одинадцятому рядку: 
«Звичайно — Кінь тут відказав». Верхній шар тексту другого ма
шинопису ідентичний остаточному тексту в третьому томі «Творів 
в трьох томах», 1947, с. 5, та четвертому томі «Творів в шести то
мах», 1962, с. 7. Інші прижиттєві публікації мають незначний 
варіант у передостанньому рядку.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 7.

В . Л. Жуковський 
(1783-1852)

Жуковський Василь Андрійович — поет, один з основополож
ників російського романтизму. Твори Жуковського — казки, вірш 
«Откуда, звездочка-краса» — Тичина знав з дитинства (див.: Ти
чина П. Із щодеиникових записів. К., «Радянський письменник», 
1981, с. 253, 332, 370; Тичина П. Твори в шести томах, т. 5, 1962, 
с. 180). Він згадував та цитував твори Жуковського в статтях, 
поемах «Моє дитинство» (1958—1960), «Подорож до Іхтімана» 
(1967), переклав вірш Жуковського «Жайвороп», працював над 
перекладом поезії «Ти звідки, зіропько яса?».

ЖАЙВОРОН

Вірш перекладено для співу на музику В. С. Калинникова.
Вперше надруковано в кн.: Тичина П. Слава Батьківщині. 

Вибрані вірші для дітей. К., «Молодь», 1951, с. 247.
Збереглися чорновий і чистовий автографи (ЦДАМЛМ, ф. 464, 

оп. 1, спр. 1590). Обидва чорнилом, під текстом дата: «У Пущі- 
Водиці. 12.1.50 [р.]». Зберігся також авторизований машинопис 
перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1591). Усі джерела мають 
варіант у третьому рядку останньої строфи: «Весь ясний світ 
тут бачу я», який потрапив і до першодруку. В чистовому авто
графі та машинопису в цьому рядку пізніше виправлено синім 
олівцем слово «ясний» на «божий». Причини правки пояснив сам 
поет у замітці на окремому аркуші (зберігається під № 1590): «До 
кн.: Переклади. В. Жуковський. «Жайворонок». Треба поставити 
в підзаголовку, в дужках ( в о л ь н и й  п е р е к л а д ) .  Бо Волод. 
Боянович закидає мені те, що я кінець вірша без релігійної за
барвленості лишив. Ж. «Жовтень», № 3, 1959, с. 108—116». Йдеться 
про статтю В. Бояповича «Вірші П. Тичини для дітей», в якій 
переклад «Жайворона» В. Жуковського розглядався як приклад 
«осучаснення, модернізації» оригіналу. Під текстом перекладу 
в чистовому автографі П. Тичина зазначив: «Знайти у себе повний 
том Жуковського. Хоча — і в російському] тексті до муз[ики] 
Калинникова релігійності в кінці немає». Справді, у переписаному 
рукою П. Тичини тексті вірша для хорового виконання, за яким
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зроблено переклад, третій рядок третьої строфи має таку редак
цію: «Весь светлый мир здесь вижу я», отже, переклад зроблено 
точно. Вмістивши «Жайворон» у четвертому томі своїх «Творів 
в шести томах» з варіантом «Весь божий світ тут бачу я», П. Ти
чина все ж зазначив у примітці джерело перекладу.

Під № 1590 зберігається також текст перекладу «Жайворона», 
розписаний П. Тичиною за хоровими партіями.

Датується за автографами.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 10.
К а л и н н и к о в  Віктор Сергійович (1870—1927) — російський 

педагог, диригент, композитор. Серед творів найбільшою популяр
ністю користуються хорові композиції.

/. /. Козлов 
(1779—1840)

Козлов Іван Іванович — поет, перекладач. Автор романтичних 
поем «Чернець», «Княгиня Наталя Борисівна Долгорукая», «Бо
жевільна» та ін., ліричних віршів, топкий елегік та лірик. Його 
переклад вірша Т. Мура «Вечірній дзвін» став популярною росій
ською піснею. Тичина переклав уривок з поеми Козлова «Венеці
анська ніч».

ВЕНЕЦІАНСЬКА НІЧ 

(У р и в о к )

Переклад першої і третьої строф поеми. Перекладено для 
співу на музику М. І. Глинки.

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 11.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з виправ
леннями олівцем пізнішого часу у п’ятому рядку обох строф 
перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1592). Ця правка у пуб
лікації не врахована. До першого рядка олівцем зазначено: «Ва
ріант: Сон, весняна ніч розкрилась». На полях — такти клавіру, 
інші пояснення для співу.

Такого ж характеру помітки на полях рукою П. Тичини в трьох 
примірниках недатованого машинопису, текст яких збігається
з нижнім шаром чистового автографа (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1593). Під віршем в усіх джерелах зазначено: «Переклав Пав
ло Тичина». Під № 1592 зберігається також список рукою П. Ти
чини російського оригіналу. На смужках паперу тут же — нотатки 
часу підготовки публікації в четвертому томі «Творів в шести 
томах».

Датується орієнтовно 50-ми роками.
Подається за верхнім шаром чистового автографа, що відби

ває останню стадію роботи над перекладом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1592).

Б р е п т а — річка в Італії, впадає у Венеціанську затоку.
Б а р к а р о л а  — пісня човняра, рибалки.
Г л и н к а  Михайло Іванович (1804—1857) — російський ком

позитор, основоположник російської класичної музичної школи.

422



Автор першої класичної національної опери «Іван Сусанін», чис
ленних симфонічних творів, камерно-інструментальних ансамблів, 
широковідомих романсів, хорів.

К . Ф. Рилєєв 
(1795—1826)

Рилєєв Кіндрат Федорович — поет, декабрист. Тичина пере
клав два вірші Рилєєва, згадував та цитував його в своїх статтях 
та виступах (див.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 6, 1962, с. 82; 
Т ичина Ц. З минулого — в майбутнє, с. 37, 121, 125 та ін .).

ЛЮБОВ ДО ВІТЧИЗНИ 

Ода

Вперше надруковано в кп.: Поети-декабристи. К., Держлітви
дав України, 1950, с. 33—35.

Збереглися частина (чотири строфи) чорнового автографа 
олівцем, з правкою чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1642), 
та чистовий автограф повного тексту перекладу чорнилом, з кіль
кома виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1643). Обидва 
автографи не датовано. Під текстом вірша в чистовому автографі 
зазначено рік його створення — 1813 та написано: «Переклав
Павло Тичина». На полях — позначки «наголос». В автографах є 
кілька варіантів. Деякі з них увійшли до публікацій. Так, в авто
графах, першодруку та публікації в кн.: Тичина ТІ. За Сталіна, 
за Вітчизну, за мир. К., «Молодь», 1951, с. 99—101, третій рядок 
третьої строфи має такий вигляд: «А Рим теж мужами-борцями», 
шостий рядок сьомої строфи — «Нічим, нічим ще не розбита». 
Варіант у третьому рядку сьомої строфи «І серцем святості палає» 
наявний тільки в чистовому автографі. Інших суттєвих відмін між 
джерелами тексту перекладу немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 17—19. На підставі автографів та попередніх публікацій у тре
тьому рядку третьої строфи відновлюється сполучник «теж» 
(«А Рим теж мужами-борцями»), пропущений в останній при
життєвій публікації, очевидно, за недоглядом.

Ода написана в зв’язку зі смертю головнокомандуючого росій
ською армією у Вітчизняній війні 1812 р. Михайла Іларіоновича 
Кутузова (помер 16 квітня 1813 р.).

Н а с  з а п е в н я ю т ь :  Т е р м о п і л и ,  // О с а д а  Р и м  а,— 
що  л ю б и л и  // В і т ч и з н у  в с і  с в о ї м  ч у т т я м , — / / Т а м  
с л а в н и й  Л е о н і д - с п а р т а н е ц ь ,  // Т у т  р и м л я н и н  Ка-  
м і л л - в и г н а н е ц ь  // В і т ч и з н і  ж е р т в у ю т ь  ж и т т я  м.— 
Термопіли (Фермопіли) — гірська ущелина в Північній Греції, де 
480 р. до п. е. героїчно загинув у бою з військом перського царя 
Ксеркса, прикриваючи відступ основної частини грецького війська, 
невеликий загін спартанців на чолі з царем Леонідом (508/507— 
480 до н. е.). В античній традиції ім’я Леоніда — символ патріо
тизму і військової звитяги. Камілл Марк Фурій (бл. 447—365 до 
н. е.) — римський полководець і політичний діяч. Звинувачений 
плебейськими трибунами у присвоєнні здобичі, добровільно від
правився у вигнання. Після розгрому Риму галлами (390 або 387 р.
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до н. е.) його було повернуто. Завдав галлам поразки, що принесло 
йому почесне звання «pater patriae» (батько вітчизни).

В л а д и м и р.— Ймовірно, йдеться про великого князя київ
ського Володимира Мономаха (1053—1125).

М і н і  н і П о ж а р с ь к и й  — Мінін Кузьма (Сухорук; р. нар. 
невід.— пом. у середині 1616 р .); Пожарський Дмитро Михайлович 
(1578—1642)— організатори й керівники пародного ополчення 
1611—1612 pp., що відіграло вирішальну роль у визволенні Москви 
від польських інтервентів.

П е т р о  В е л и к и й  — російський цар Петро І (1672—1725).
З а д у н а й с ь к и й  — Румянцев-Задунайський Петро Олексан

дрович (1725—1796), російський полководець, генерал-фельдмар
шал, прославився перемогами в російсько-турецькій війні 1768— 
1774 pp.

С у в о р о в  Олександр Васильович (1729 чи 1730—1800) — ро
сійський полководець і військовий теоретик. Очолені О. Суворовим 
війська здобули ряд важливих перемог під час російсько-турецьких 
воєн 1768—1774 і 1787—1791 pp., завдали серйозних поразок фран
цузькій армії в Північній Італії та Швейцарії під час війни 
1798—1802 pp. другої коаліції європейських країн і Туреччини 
проти Франції.

СМЕРТЬ ЄРМАКА

Вперше надруковано в кн.: Поети-декабристи, 1950, с. 59—61.
Збереглися частина (перші чотири строфи) чорнового авто

графа олівцем, з виправлепнями чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
on. 1, спр. 1645), та чистовий автограф чорнилом повного тексту 
перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1646). Обидва без дати. 
На полях чистового автографа — позпачки «наголос», під текстом 
написано: «Переклав Павло Тичина». Автографи, першодрук та 
публікація в кн.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, за мир, 1951, 
с. 102—104, мають незначні варіанти.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 20-22.
Історична основа думи — розповідь про загибель Єрмака у 

переказі М. М. Карамзіна («История Государства Российского», 
т. 9, гл. 6).

Є р м а к  Т и м о ф і й о в и ч  (р. нар. невід.— 1585) — козачий 
отаман, очолив похід до Сибіру, який започаткував приєднання 
цього краю до Росії та його освоєння. Здобув ряд перемог над 
військом сибірського хана Кучума.

М у х а н о в Павло Олексапдрович (1798—1871) —■ декабрист, 
історик. Рилєєв доручив йому нагляд за видапням своїх «Дум», 
переславши 1824 р. рукопис з Воронежа до Москвп.

Т а т ь  — злодій, грабіжник.

О. С. Пушкін  
(1799-1837)

Пушкін Олександр Сергійович — письменник, родоначальник 
нової російської літератури. Тичина з дитинства захоплювався 
творами Пушкіна, назвав його «землі органом могучим», «поезії
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ясним світилом», присвятив йому кілька віршів — «Перед пам’ят
ником Пушкіну в Одесі» (1920), «Олександру Пушкіну» (1949), 
«Пушкін в сім’ї декабристів» (1949) та статей — «Р ід н и й , улюбле
ний, наш!» (1937), «Геній російської культури» (1949), «Геніальний 
син великого народу» (1949); багато разів згадував та цитував його 
й в інших статтях та виступах. Переклав п’ять віршів та «Казку 
про царя Салтана», був одним з редакторів «Вибраних творів», 
виданих 1937 р. до 100-річчя від дня смерті російського поета. 
Серед записів Тичини в цікаві нотатки про особливості пушкін- 
ської поезії та її  сприймання іншими народами, про вплив Пуш
кіна на власну творчість (див.: Тичина П. Із щоденникових запи
сів, с. 100—101, 300, 314 та ін.).

«НІЧНИЙ ЗЕФІР...

Вірш перекладено для співу на музику П. Г. Чеснокова для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в жури. «Радянське літературознавство», 
1985, № 3, с. 44

Зберігся авторизований список невідомою рукою повного 
тексту перекладу, зроблений з хорової партитури, без дати 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1633). Над віршем заголовок: «Нічний 
зефір», муз[ика] Чеснокова». Збоку П. Тичина синім олівцем 
зробив помітку про джерело, за яким він уточнював переклад, 
очевидно, готуючи його до друку: «Пушкин. Сочинения, 1949,
стор. 109». У третьому рядку другої строфи він замінив «Місяць 
вийшов, злотом сяє» на «Ось і місяць, злотом сяє», наблизивши 
таким чином переклад до оригіналу, підкреслив початок четвертого 
рядка цієї ж строфи.

Зберігся також недатований список тією ж рукою початку 
(двох рядків) вірша з поміткою П. Тичини, записаний на звороті 
списку його перекладу вірша І. Сурикова «Ясний місяць-серпик» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1648). Над текстом заголовок: «Ніч
ний зефір». Музика Чеснокова. Слова Пушкіна. Переклад П. Ти
чини».

Про переклад вірша «Нічний зефір» П. Тичина згадує у спе
ціальній помітці на окремому аркуші: «Знайти — Пушкін, «Гва
далквівір» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. І, спр. 1629).

Датується орієнтовно 1944 р. на підставі «Планів роботи 
«Думки» з 17 по 21 жовтня 1944 р.», до яких включено репетиції 
«Нічного зефіру» (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 44). Перше кон
цертне виконання відбулося 25 лютого 1945 р. (ЦДАМЛМ, ф. 615, 
оп. 1, спр. 53).

Подається за авторизованим списком перекладу (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1633). Відповідно до оригіналу вірша повторено 
рефрен після другої і четвертої строф та подано конфігурацію 
тексту.

Ч е с н о к о в Павло Григорович (1877—1944) — радянський 
хоровий диригент, педагог і композитор. Автор першої у світовій 
літературі з хорознавства теоретичної розробки проблем хорового 
мистецтва («Хор і керування ним», 1940), багатьох музичних тво
рів (хорів, романсів та ін.).

З е ф і р  — легкий теплий вітерець.
Г в а д а л к в і в і р  — річка на півдні Іспанії, впадає в Ка- 

діську затоку Атлантичного океану.
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ЗИМОВИЙ ВЕЧІР

Вперше надруковано в газ. «Вісті», 1936, 18 грудня.
Збереглися два недатовані чорнові автографи чорнилом, з чис

ленними виправленнями, низкою варіантів окремих фрагментів 
тексту і рядків чорнилом та олівцем, що послідовно відбивають 
роботу П. Тичини над перекладом вірша, яка, однак,'у цих джере
лах остаточно не завершилась (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1630). 
Верхній шар другого, пізнішого автографа має варіанти, найбільше 
у п’ятому—восьмому рядках першої строфи:

То задме у дах наскрізно,
Шурхом шурхає одно,
То як подорожній пізно 
Поторохкає в вікно.

Тексти публікацій ідентичні.
У пресі були висловлені критичні зауваження з приводу 

наявних у перекладі «Зимового вечора» «штучних синтаксичних 
конструкцій, які нічого спільного не мають з поезією Пушкіна» 
(Боянович Вл. Вірші П. Тичини для дітей.— «Жовтень», 1959, № З, 
с. 116), що, можливо, спричинило рішення П. Тичини не вміщувати 
вірш у четвертому томі «Творів в шести томах».

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Т ичина П. Слава Батьківщині. Вибрані вір

ші для дітей, 1951, с. 248—249.

ОБВАЛ

Вперше надруковано в газ. «Комуніст», 1936, 18 жовтня.
Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1634) та 

чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1635) автографи. Обидва 
чорнилом, без дати. Автографи мають варіанти, особливо суттє
ві — у третій строфі, яку подаємо за чистовим автографом:

Враз — тихий, хлявий, кришталев,
О Терек, ти урвав свій рев;
Та задніх хвиль напірний злев 

Пробив сніги...
Ти затопив, як гнів сталев,

Всі береги.

Цей варіант перекладу третьої строфи ввійшов до першодру
ку; в наступних публікаціях, починаючи від публікації в журн. 
«Молодняк», 1937, № 1, с. 19, ї ї  докорінно перероблено.

Під текстом вірша в чистовому автографі зазначено: «Переклав 
Павло Тичина».

Тексти пізніших публікацій ідентичні.
До четвертого тому «Творів в шести томах» П. Тичини пере

клад не вміщено, можливо, в зв’язку з зауваженнями критики 
щодо його експериментаторського характеру. «...Увага перекла
дача зосередилась на чудовому звукопису пушкінського вірша на 
шкоду його простоті і точності в передачі смислового слова. 
...Вірш набув у перекладі характеру якогось звукового арабеску,
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звуковий біг його утрирований, чого немає у Пушкіна»,— відзна
чав у рецензії «Пушкін українською мовою» на видання «Вибра
них творів» О. Пушкіна 1937 р. О. І. Білецький (газ. «Комуніст», 
1937, 1 березня).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, 

т. З, 1947, с. 7—8.
Е о л — у давньогрецькій міфології бог, володар вітрів.

БІСИ

Перші публікації — в журн. «Молодняк», 1937, № 1, с. 18; 
газ. «Вісті ВУЦВК», 1937, 10 лютого; в кн.: П уш к ін  О. Вибрані 
твори в двох томах. Т. 1. X., Держлітвидав України, 1937, с. 97—98.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з виправ
леннями (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1626). Під текстом вірша 
зазначено: «Переклав П. Тичина». В першому рядку другої стро
ф и — варіант, що ввійшов до публікації газ. «Вісті ВУЦВК»: 
«— Поганяй, ямщик!.. — «Несила». В усіх інших джерелах: «— По
ганяй, візник! — «Несила!». Інших суттєвих розбіжностей між 
публікаціями перекладу немає.

Зберігся примірник газ. «Вісті ВУЦВК» від 10 лютого 1937 р. 
з правкою олівцем у тексті перекладу рукою П. Тичини: замінено 
«ямщик» на «візник» у першому рядку другої строфи, в першому 
рядку першої строфи виправлено «проглянув» на «прогляне» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1628).

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 12-14.

«В МЕНЕ ЗВЕЧОРА ЛЕЇЛА...

Вперше надруковано в кіі.: П уш к ін  О. Вибрані твори в двох 
томах, т. 1, 1937, с: 128.

Зберігся недатований чорновий автограф перекладу чорнилом, 
з виправленнями чорнилом і олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, 
спр. 1629). Автограф і першодрук мають незначний варіант у чет
вертому рядку.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П . Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 12.

КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА,
ПРО СИНА ЙОГО СЛАВНОГО Й МОГУТНЬОГО БОГАТИРЯ 

КНЯЗЯ ГВІДОНА САЛТАНОВИЧА 
ТА ПРО ПРЕКРАСНУ ЦАРІВНУ-ЛЕБІДКУ

Друкується вперше за авторизованим машинописом повного 
тексту (Київський літературно-меморіальний музей-квартира 
П. Г. Тичини — далі КМКТ, фонди, № 3393).

У машинопису — правка синім олівцем переважно друкарських 
помилок рукою П. Тичини, над деякими словами поставлено наго
лоси. Машинопис без дати, під текстом зазначепо: «Переклад 
П. Тичини».
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Зберігся також недатований чорновий автограф чорнилом 
частини перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1640). В авто
графі багато виправлень, в кількох місцях над рядками П. Тичина 
записав варіанти.

Зіставлення текстів машинопису й автографа свідчить про 
значну роботу над удосконаленням перекладу, яку здійснив 
П. Тичина. Вона полягала в заміні окремих слів, іноді рядків.

Так, в автографі було:

1. Бочку винесла помалу
І відбігла як з причалу.

2. Син подумав: це осібно,
3. Тут по-руськи промов ля:
4. Ти звільнив та й не лебідку.

У машинопису:

1. Бочку винесла легенько 
І відплинула тихенько.

2. Син подумав: ой, безхлібно...
3. Тут по-людськи промов ля:
4. Визволив ти не лебідку,

Датується орієнтовно серединою 30-х років, часом роботи 
П. Тичини над більшістю перекладів з Пушкіна, які він створив 
до ювілею 1937 р. Підстави: палеографічні далі автографа — по
черк, папір, колір чорнила та олівця (яким правлено рукопис) 
подібні до даних автографів перекладів віршів «В мене звечора 
Леїла», «Зимовий вечір», «Обвал» (ЦДАМЛМ, ф. 464, спр. 1629, 
1630, 1634, 1635). «Казка про царя Салтана» входить до переліку 
перекладів з Пушкіна на автографі перекладу вірша «Хто, хвилі, 
путь вам перепнув» (датується орієнтовно серединою 30-х років). 
У першому томі «Вибраних творів» О. С. Пушкіна 1937 р. Тичинин 
переклад «Казки про царя Салтана» вміщено не було. Про факт 
існування його на той час писав О. І. Білецький у рецензії на 
це видання: «...3 жалем відзначаємо відсутність його (П. Тичи
ни.— Ред.)  перекладу «Сказки о царе Салтане», що якістю, мабуть, 
чи не кращий від перекладу, вміщеного в збіриику, хоч і він 
зроблений значно раніше» (газ. «Комуніст», 1937, 1 березня).

Не друкувався переклад «Казки про царя Салтана» і пізніше. 
Є підстави вважати, що певний час після війни П. Тичина цього 
тексту не мав і намагався відновити його по перекладу лібретто 
опери «Казка про царя Салтана» (перекладено Тичиною 1925 р., 
надруковано 1937 р.). Помітки та правки олівцем в післявоєнних 
машинописних копіях лібретто, закладки з проставленими сторін
ками вид.: П уш к и н  А. С. Сочинения, 1949, свідчать, що поет звер
тався до лібретто з метою використати його фрагменти для 
перекладу казки (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1641). Саме на 
цей намір вказують помітки: «Змінити для збірника перекладів», 
«Для збірника змінити», «Змінити» на полях с. 43, 44, 53 першого 
варіанта машинопису (передрук вид.: Казка про царя Салтана. 
[Лібретто до опери М. А. Римського-Корсакова за О. С. Пушкіним]. 
X., 1937). Нечисленні виправлення,_які зробив П. Тичина у тексті 
цієї копії, мають різний характер. Це — зміна послідовності ряд
ків (с. 61), у кількох випадках— заміна слів в середині рядка
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(на с. 38 «А дитя собі пусте» виправлено: «Там собі й дитя пусте»; 
на с. 53 «Він кораблик наганяє» виправлено: «I кораблик підга
няє» і т. д.), вставка (на с. 55 перед рядком «Ось в чім горе» 
вставлено «Лебідь князю:»). Роботу до кінця, очевидно, доведено 
не було. Природно, що її  не відбито у зробленому раніше пере
кладі казки.

КАЗКА ПРО ЦАРЯ САЛТАНА 
Лібретто до опери М. А. Р им съкого-Корсакова за О. С. П уш кіним

Лібретто написано В. Бєльським.
Вперше надруковано окремим виданням: Казка про царя Сал- 

тана. [Лібретто до опери М. А. Римського-Корсакова за О. С. Пуш
кіним]. X., Держлітвидав України, 1937.

Збереглися фрагменти перекладу лібретто, записані П. Г. Ти
чиною олівцем над російським текстом, списаним чорнилом неві
домою рукою на розірваному на смужки бланку репертуарного 
плану Харківської державної опери (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1640). На сцені цього театру оперу М. А. Римського-Корсако
ва, український переклад лібретто П. Г. Тичини, було поставлено
18 квітня 1926 р. В тексті — правки П. Тичини чорнилом пізнішого 
часу. Зберігся автограф олівцем на окремому аркуші паперу 
перекладу двох фрагментів з першої дії опери — «Ой ти хвиле 
хвильна!» та «Ладки, ладусі» (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1640). 
Обидва автографи без дати. Зберігся неповний (без четвертої дії, 
відсутні також ремарки) машинопис лібретто «Казки про царя 
Салтана» з печаткою Харківської державної опери, що має нечис
ленні варіанти порівняно з публікацією (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1641). В тексті — кілька виправлень та вставлено рядок рукою 
П. Тичини.

Під № 1641 зберігаються також два машинописи різного часу 
повного тексту лібретто з правками і помітками П. Тичини. Один 
з машинописів — в окремій папці, з заголовком «Казка про царя 
Салтана», підписаним П. Тичиною, в передруком публікації 
1937 р. Робота поета, зафіксована в цьому джерелі тексту, пов’яза
на з наміром використати переклад лібретто для перекладу казки.

Текст іншого машинопису являв собою варіант перекладу 
лібретто з певними відмінами від публікації 1937 р. Поряд із 
заміною окремих слів тут зустрічаються варіювання рядків та 
зростання їх кількості. Більшість варіантів припадав на останню 
дію. Так, на с. 70—71 останні два рядки в репліці Салтана («Ах, 
могутній князь Гвідон!») змінено:

Не повернеться вона назад —
Ой, ні! Ой, ні!

Репліка Бабарихи і Куховарки, що йде майже відразу після 
наведених слів Салтана, містить чотири, а не три (як в тексті 
публікації) рядки (с. 71):

Глянь, заплакав, як дитина,
Та невже не бачиш сам,
Що з тобою стид і страм?
От мені із ним причина!
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На три рядки в кінці лібретто збільшено репліку Старого ді
да «Додому вернусь» (с. 77):

Додому вернусь —
Нашим похвалюсь:
Ой, там пир, так пир,
Де я пиво пив!
Добрий був би мед,
Тільки в рот не йде,
Все по бороді.

У публікації під текстом лібретто зазначено: «Перекладено 
1925 р. у Харкові». Проте робота над перекладом розпочалася 
раніше. Про це є свідчення у фейлетоні Костя Котка (псевдонім 
М. Любченка) «Готентотська державність», опублікованому в 
газ. «Вісті Київського губревкому» від 1 грудня 1920 р.: «Група 
молодих поетів заходилася біля заснування вкраїнської опери. 
Перекладаються «Сказка о царе Салтане», «Кармен» та інші опе
ри». Герої фейлетону мають імена Дми-Заг, Пав-Тич, Вал-Щук, 
тобто Дмитро Загул, Павло Тичина, Валеріан Поліщук (див. про 
це: Тичина П. Із щоденпикових записів, с. 33 та 404). Про свій 
переклад лібретто опери «Казка про царя Салтана» П. Тичина 
кілька разів згадує у начерках до майбутньої книжки про історію 
капели-студії ім. Леонтовича, диригентом якої він був у 1921— 
1923 рр. В одній з нотаток він зазначає: «Берусь до пер[екладу] 
опери «Казка про ц[аря] С[алтана]», в іншій називає хор «Ой 
рости, рости, мов кріпкий дуб» з першої дії опери (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 3953). Про хор «Ой рости, рости, мов кріпкий 
дуб» писав у своїх спогадах А. Павлюк у зв’язку з творами, які 
співали учасники студії ім. Леонтовича, і підкреслював, що він 
виконувався «в майстерному перекладі на українську мову П. Ти
чини» (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 15153, арк. 32). Хор «Ой 
рости, рости, мов кріпкий дуб» з опери «Казка про царя Салтана» 
оголошено і в програмі та репертуарних списках капели 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 11482, 11485, арк. 25, 26, ЗО). Відомості 
про те, що П. Тичина працював над суцільним текстом лібретто 
ще в Києві (до переїзду в Харків 1923 р.), містяться в його листі 
до Л. П. Папарук з Харкова (датується орієнтовно другою поло
виною 1923 — першою половиною 1925 р.). В ньому йдеться про 
роботу над перекладом лібретто для Харківської державної опери: 
«А ось уже тепер ось яке до Вас прохання. Порийтесь, будь ласка, 
у моїх перекладах-чернетках (тільки не в нотах), чи не знайшли б 
Ви там якихось шматків готово перекладених із «Сказки о царе 
Салтане». Задля заробітку взяв я цей переклад, а переклад тер
міновий — і я просто розриваюсь. Чернетки перекладів у Ваших 
архівах можуть бути тільки з 1-ої дії опери. Одберіть усе підозрі
ле, що тільки схоже буде на «Казку про царя Салтана» (а Ви 
текст найдете її  приблизний у творах Пушкіна) — і пришліть 
мені рекомендованим, а навіть с п і ш н и м »  (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 5268).

Отже, точніша дата перекладу — перша половина 20-х років.
У замітці, вміщеній в газ. «Вісті ВУЦВК» від 18 квітня 1926 р. 

після генеральної репетиції спектаклю в Харківській державній 
опері, говорилося зокрема: «Не можна не відзначити майстерно 
зробленого поетом П. Тичиною перекладу цієї опери. Це з пере-
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кладених опер, що ми бачили за цей рік, перша по барвистості 
словесного матеріалу». Переклад першого чотиривірша з оркестро
вого вступу до другої дії П. Тичина використав 1954 р. у вірші 
«Музичний ранок в консерваторії».

Подається за першодруком.
Т м у т а р а к а н ь  — давньоруське місто на Таманському пів

острові; центр Тмутараканського князівства. Неодноразово зазна
вало нападу загарбників (половців, Візантії, генуезців, Золотої 
орди). 1475 р. остаточно зруйноване турецькими військами. В ліб
ретто «Казки» Тмутаракань — узагальнена назва давньоруського 
міста.

Ц а р г о р о д ,  Ц а р г р а д  — староруська назва Константинопо
ля (сучасний Стамбул), поширена в офіційних документах, літе
ратурі, фольклорі з часів Київської Русі до XVII ст.

В о л о с о ж а р  — українська народна назва зоряного скупчен
ня Плеяд у сузір’ї Тельця. Волосожар разом з Чепігами на Україні 
та в інших народів здавна допомагали визначати нічний час і 
орієнтуватися в зоряну ніч.

В . К. Кюхельбекер 
(1797-1846)

Кюхельбекер Вільгельм Карлович — поет, прозаїк, критик, пе
рекладач, активний учасник повстання декабристів, близький 
друг О. Пушкіна. Для творів В. Кюхельбекера характерні грома
дянська тематика, поєднання в стилі елементів класицизму й ро
мантизму, патетична манера викладу. З 30-х років XIX ст. у твор
чості Кюхельбекера посилюються мотиви приреченості й самот
ності, що відбилися в образі головного героя трагедії «Прокофій 
Ляпунов», уривок з якої переклав П. Тичина.

ПРОКОФІЙ ЛЯПУНОВ 

(У р и во к  із трагедії)

Переклад сцени II з третьої дії трагедії.
Вперше надруковано в кн.: Поети-декабристи, 1950, с. 150—152.
Зберігся недатований чистовий автограф простим олівцем, 

з пізнішими виправленнями олівцем фіолетового кольору 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1601). Під текстом зазначено: «Пере
клав Павло Тичина». Верхній шар автографа ідентичний тексту 
публікації у четвертому томі «Творів в шести томах», 1962, с. 23— 
26. Першодрук має кілька варіантів, що частково збігаються з ниж
нім шаром автографа. Зберігся також машинопис з правками 
олівцем рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1602).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 23-26.
Л я п у н о в  Прокопій Петрович (р. нар. невід.— 1611)— росій

ський політичний діяч початку XVII ст. Організатор і керівник 
першого ополчення 1611 р., яке в березні підійшло до захопленої 
польськими військами Лжедмитрія II Москви і блокувало інтер
вентів. Влітку 1611 р. став фактичним головою земського уряду.
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З його ініціативи було прийнято «ухвалу ЗО червня», що віднов
лювала кріпаччину. Убитий обуреними козаками.

Д р у ж о к  ц е  П р о с о в е ц ь к и й .  Я ж й о м у !  // Г р а 
б і ж н и к а  З а р у ц ь к и й  м у с и т ь  в и д а т  ь... — Просовець
кий О., Заруцький І. — ватажки козацьких загонів, що приєднались 
до першого ополчення 1611 р.

М . О. Бестужев 
(1791-1855)

Бестужев Микола Олександрович — публіцист, письменник, 
художник, активний учасник повстання декабристів, автор проекту 
звернення до народу, написаного напередодні повстання. 11. Тичина 
переклав один вірш М. Бестужева.

пісня
Вперше надруковано в кн.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, 

за мир, 1951, с. 106.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1577). Під текстом зазначено: «Переклав Павло 
Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 28.
Вірш написано в зв’язку з повстанням Чернігівського полку — 

збройним виступом декабристів на Україні 29 грудня 1825 р.— 
З січня 1826 р.

М у р а в й о в  і д е  н а  к р и в а в и й  пир... // 3 н и м  ч е р 
н і г і в ц і  й д у т ь  г р у д и м а  стать. . . — Муравйов-Апостол Сер
гій Іванович (1796—1826) — декабрист, один з засновників «Союзу 
порятунку», член корінної управи «Союзу благоденства». 1823 р. 
очолив разом з М. П. Бестужевим-Рюміним Васильківську управу 
Південного товариства декабристів. Після поразки декабристів
14 грудня 1825 р. на Сенатській площі в Петербурзі організував 
й очолив повстання Чернігівського полку. Тяжко поранений, Му
равйов був заарештований і повішений у числі п’яти керівників 
декабристського повстання.

О. /. Одоевський 
(1802-1839)

Одоєвський Олександр Іванович — поет, декабрист, автор від
повіді на «Послання в Сибір» Пушкіна. Вірші Одоєвського, напи
сані до 1825 р., майже не збереглися. В його поетичних творах 
після 1825 р. центральне місце посідає тема нескореності, вірності 
декабристським ідеалам. П. Тичина переклав один вірш О. Одоєв
ського.
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РАНОК

Вперше надруковано в кн.: Поети-декабристи, 1950, с. 158.
Збереглися частина (сім рядків, нижню частину аркуша ві

дірвано) чистового автографа олівцем, правленого чорнилом, та 
чистовий автограф чорнилом повного тексту перекладу, з двома 
виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1616). Під віршем 
у другому автографі написано: «Переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 27.
Вірш написано в одиночному ув’язненні після розгрому по

встання декабристів.

/. П. Мятлев 
(1796-1844)

Мятлєв Іван Петрович — поет, автор ліричних та гумористич
них віршів і поем. П. Тичина переклав уривок з поеми І. Мятлєва 
«Тарантела».

ТАРАНТЕЛА

Переклад 1—4, 17—20 рядків поеми. П. Тичина переклав цей 
текст для співу на музику М. І. Глинки для Державної заслуженої 
академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 16.

Зберігся чистовий автограф першої строфи перекладу чорни
лом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1609). Вгорі заголовок: «М. Глин
ка. «Тарантела». Вірш І. Мятлєва». Під текстом синім олівцем 
П. Тичина зазначив: «Переклав для «Думки», вересень, 1944». Збе
рігся також недатований список невідомою рукою повного тексту 
перекладу з тексту у хоровій партитурі (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, 
спр. 1610).

Датується за автографом. У «Планах роботи «Думки» з 17 по 
21 жовтня 1944 р. эиачаться репетиції «Тарантели» (ЦДАМЛМ, 
ф. 615, оп. 1, спр. 44). Перше концертне виконання відбулося 
25 лютого 1945 р. (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 53).

Подається за першодруком.
Т а р а н т е л а  — італійський народний танок.

М . Ю. Лєрмонтов 
(1814—1841)

Лєрмонтов Михайло Юрійович — поет. П. Тичина знав вірші 
Лєрмонтова з дитинства (див.: Тичина П. Із щоденникових записів, 
с. 253). Пісню на слова Лєрмонтова «По синим волнам океана» 
навчив його співати батько (там же, с. 61). В поемі «Серафима 
Морачевська» (1967) він цитує уривки з вірша «Воздушный ко
рабль», у вірші «їдемо з Великої Богачки» (1940) — рядки з вірша 
«Выхожу один я на дорогу». П. Тичина переклав вірш Лєрмонтова



«Вітрило», працював над перекладом — «До*» («Я не впаду перед 
тобою»), неодноразово згадував Лєрмонтова та цитував його твори 
у своїх статтях (див.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 5, с. 160; 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 37, 97 та ін.). В його 
щоденникових записах є нотатки та виписки, що свідчать про̂  ве
ликий інтерес до творчості Лєрмонтова, високу оцінку його 
поезії (див.: Тичина П. Із щоденникових записів, с. 101, 314, 
327).

ВІТРИЛО

Вперше надруковано у примітках до ки.: Тичина П. З мину
лого — в майбутнє, с. 309.

Збереглися два недатовані чорнові автографи олівцем, що 
послідовно фіксують процес роботи над перекладом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1603). На звороті обкладинки бандеролі, про
штемпельованої 17.10.30 р., яку П. Тичина зберігав разом з авто
графами, він зазначив: «Переклад з Лєрмонтова. Чернетка.
Переклав у Київ у вагоні й Харкові».

Збереглися також три чистові автографи. Перший без дати, 
писаний олівцем, з пізнішими виправленнями чорним чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1603). Другий — зеленим чорнилом, 
текст ідентичний нижньому шару першого чистового автографа. 
В підзаголовку в дужках — «Із М. Лєрмонтова». Під текстом — 
дата створення перекладу: «30/Х—3/ХІ 30 [р]. Київ. Вагон через 
Полтаву і закінчив у Харкові» (ЦДАМЛМ, ф. 464, спр. 1604). Тре
тій, найпізніший автограф чорним чорнилом, списаний з верхнього 
шару першого чистового автографа, подає остаточний текст пе
рекладу. Вгорі над назвою вірша П. Тичина зеленим чорнилом 
дописав: «М. Лєрмонтов» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1604).

Зберігся машинопис з одним виправленням червоним олівцем 
рукою П. Тичини та правкою простим олівцем рукою Л. П. Ти
чини, текст якого ідентичний третьому чистовому автографу 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1605).

Датується за другим чистовим автографом.
Подається за останнім, третім чистовим автографом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1604).

М. П. Огарьов 
(1813-1877)

Огарьов Микола Платонович — поет, публіцист, революційний 
діяч. В 1856 р. емігрував за кордон. Разом з О. І. Герценом був 
ініціатором створення та видавцем революційних газет «Колокол» 
й «Общее вече», брав участь у виданні альманаху «Полярная 
звезда», один з організаторів товариства «Земля і воля». Поезія 
Огарьова сповнена революційного протесту проти тогочасного су
спільного ладу й розвивалася від романтизму до реалізму. П. Ти
чина переклав один вірш М. Огарьова.
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НІЧ І БУРЯ

Вірш перекладено для співу на музику В. С. Косенка.
Вперше надруковано разом із нотами у вид.: Косенко  В. 

Зібрання творів в десяти томах. Т. 3. Романси і пісні. К., «Музична 
Україна», 1971, с. 70—75.

Збереглися чорновий і чистовий автографи (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1614). Обидва олівцем, без дати. Чорновий автограф 
на аркуші паперу з машинописом перекладу вірша М. Огарьова 
на українську мову О. Байкаря. Переклад О. Байкаря друкувався 
у попередніх публікаціях романсу В. Косенка. П. Тичину як літе
ратурного редактора третього тому «Зібрання творів» В. Косенка 
цей переклад не задовольнив, і він переклав вірш М. Огарьова 
сам. Про це він зазначив у нотатці «Від літературного редактора» 
до тому: «Переклади текстів уважно перевірено відповідно до 
звучання їх у нотах. Деякі переклади (О. Байкаря і Г. Чубука) 
довелось, зважаючи на застарілі звороти мови та невірні наголоси, 
в багатьох місцях переробити, а два твори цих же авторів («Ніч 
і буря» та «Смерть матері») замінити новими перекладами». Над 
текстом вірша у чистовому автографі написано: «Ніч і буря». 
Слова М. Огарьова. Переклад П. Тичини».

Датується орієнтовно 60-ми роками.
Подається за чистовим автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 

спр. 1614).
К о с е н к о  Віктор Степанович (1896—1938)— український 

радянський композитор, піаніст, педагог. Автор симфонічних, ка
мерно-інструментальних творів, масових й дитячих пісень, хорів, 
обробок народних пісень. Один з творців українського радянського 
романсу. Деякі з його романсів написано на вірші П. Тичини («На 
майдані», «Іду з роботи я, з заводу», «Мобілізуються тополі» 
та ін.).

О. К. Толстой 
(1817—1875)

Толстой Олексій Костянтинович — поет, прозаїк, драматург. 
Один з співавторів сатирико-пародійних творів, що друкувалися 
в середині 50-х років XIX ст. під псевдонімом «Козьма Прутков». 
Автор поем, балад, ліричних віршів, роману «Князь Серебряний», 
історичної трилогії — трагедій «Смерть Іоанна Грозного», «Цар Фе
дір Іоаннович», «Цар Борис» та ін. Для творів Толстого характер
ний інтерес до національної старовини, історії, неприйняття 
політичної тиранії, любов до природи рідного краю. П. Тичина 
переклав уривок з поеми О. Толстого «Іван Дамаскин».

ІЗ ПОЕМИ «ІВАН ДАМАСКИН»
(У р и в о к )

Фрагмент однієї з пісень головного героя поеми О. К. Толсто
го «Іван Дамаскин». Перекладено для співу на музику С. І. Тане
ева для Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в журн. «Радянське літературознавство», 
1985, № 3, с. 45.
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Збереглися два педатовапі списки невідомою рукою з тексту 
в хоровій партитурі з таким заголовком: «Кантата «Іоанн (Іван — 
в одному з списків.— Ред.)  Дамаскин». Муз[ика] С. Танеева. 
Переклад П. Тичини» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1650). До 
восьмого та п’ятнадцятого рядків подано варіанти: відповідно 
«Курить мені на розставання» та «Розбудить всіх, на суд встануть 
чесні». В одному з списків на полях П. Тичина зазначив: «Поче
кати». Запис, очевидно, стосується публікації перекладу. Під 
цим же номером зберігається недатоваїшй машинопис перекладу. 
В машинописі правка П. Тичини, яка свідчить про підготовку 
тексту до друку: заголовок «Іван Дамаскин» взято в лапки і перед 
ним дописано «Із поеми», підзаголовок «кантата» замінено на 
«уривок», вписано другий ініціал: «О. К. Толстой», під текстом 
вірша надруковано: «З російської перекл[ав] П. Тичина».

Датується орієнтовно 1946—1947 рр. на підставі орієнтовної 
«Програми великих форм на осінньо-зимовий сезон 1946/47 років» 
капели «Думка», де значиться кантата для хору та симфонічного 
оркестру «Іоанн Дамаскин», музика С. І. Танеева, слова О. К. Тол
стого (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 60). До роботи над «Іоанном 
Дамаскиним» «Думка» не приступала. Про те, що вона планува
лася, свідчить також факт наявності поголосників хорових партій 
з текстом перекладу фрагмента однієї з пісень головного героя 
поеми О. К. Толстого, зробленого П. Тичиною, що зберігається 
в бібліотеці «Думки».

Подається за авторизованим машинописом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1650).

І в а н  Д а м а с к и н  (VII—VIII ст.) — богослов, поет, автор 
церковних пісень. Запозичивши з житія Іоанна Дамаскина сюжет 
поеми, О. К. Толстой, однак, на перший план у ній виніс не ре
лігійні мотиви, а тему поета й поетичної творчості.

Т а н е е в  Сергій Іванович (1856—1915) — російський компози
тор, піаніст, педагог, теоретик музики, музично-громадський діяч. 
Автор опери «Орестея», кантат, симфоній, камерних ансамблів, 
хорів, романсів. Хорові твори С. Танеева, в яких використовувались 
засоби поліфонії, були новим словом у російській музиці.

Я. П. Полонський 
(1819-1898)

Полонський Яків Петрович — поет, прозаїк. Найбільш відомий 
як автор ліричних віршів. У них оспівувались переважно «поезія 
любові», «хвилювання серця»; громадянська тематика посідала 
у творах Полонського другорядне місце. Багато його віршів по
кладено на музику. П. Тичина переклав три вірші Я. Полонського.

ВЕЧІР

Вірш перекладено для співу на музику С. І. Танеева для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано без заголовка та без шостого і сьомого 
рядків у кн.: Антологія російської поезії в українських перекла
дах. К., ДВУ 1925, с. 103.

Автограф невідомий. Зберігся недатовапий список перекладу 
невідомою рукою з першодруку (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1621).
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На полях біля випущених рядків П. Тичина олівцем написав: 
«Вияснити по книжці Я. Полопського». Зберігся також недатова- 
ний список невідомою рукою, зроблений з тексту у хоровій парти
турі (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1650). Рядковий поділ вірша 
у багатьох місцях порушено. У списку — правки і помітки П. Ти
чини, які свідчать, що саме цей текст він готував до друку: над 
заголовком «Вечір» він олівцем написав прізвище автора поезії — 
«Я. Полонський» і закреслив «Слова Я. Полонського, муз[ика]
С. Танеева, переклад П. Тичини». На полях вздовж тексту зазна
чив: «Вияснити», що, найбільш ймовірно, стосується рядкового 
поділу вірша.

Друга публікація перекладу — в третьому томі «Вибраних 
творів у трьох томах», 1947, с. 12 — має повний текст. Інших роз
біжностей між публікаціями немає.

Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від 
31 січня 1923 р. в «Щодепнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над твором С. Танеева, слова Я. Полонського, переклад 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. ЗО.

«РОЗЛАМАНУ БАШТУ, ОСЕЛЮ ОРЛА...»

Вірш перекладено для співу на музику С. І. Танеева для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в кн.: Антологія російської поезії в укра
їнських перекладах, 1925, с. 103—104.

Автограф невідомий. Збереглися три недатовані списки, зроб
лені невстаиовленими особами: один — з «Антології російської пое
зії в українських перекладах», два — з тексту в хоровій партитурі 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1624). Два з них з правками 

олівцем рукою П. Тичини. На полях і над текстом списку з «Ан
тології» П. Тичина зазначив: «За цим зразком надруков [ано]».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від 

ЗО січня 1923 р. в «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над твором С. Танеева, слова Я. Полонського, переклад 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 30-31.

«ПОДИВИВСЯ СТРІМЧАК ДІДУГАН...»

Вірш перекладено для співу на музику С. І. Танеева для 
Державної заслуженої академічпої капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в журн. «Радянське літературознавство», 
1985, № 3, с. 41.

Автограф невідомий. Зберігся недатований список невідомою 
рукою, зроблений з тексту в хоровій партитурі, з виправленнями 
і помітками червоним олівцем рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1623). На клаптику паперу, доданому до списку, П. Ти
чина зазначив: «У IV том не пійде. Треба ще буде мені звірити 
з оригіналом і виправити». Рішення П. Тичини не вміщувати 
переклад у «Творах в шести томах», очевидно, зумовлене помилкою 
у четвертому рядку, що виникла при переписуванні вірша (по-
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голосники партій хору «Подивився стрімчак дідугап» з перекладом 
П. Тичини, надруковані на склографі 3 вересня 1925 р. та 17 берез
ня 1926 р., зберігаються в бібліотеці «Думки») і зіпсувала список — 
вдине джерело тексту, наявне в той час у Тичини.

Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису 
від 27 »березня 1923 р. в «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про 
початок репетицій над твором С. Танеева, слова Я. Полонського, 
переклад П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 5).

Подається за текстом у поголосниках хорових партій з біб
ліотеки «Думки».

М. О. Некрасов 
(1821-1878)

Некрасов Микола Олексійович — поет, літературний діяч. 
П. Тичина високо оцінював громадянське значення творчості 
Некрасова. Про революційну роль його поезії в суспільному 
житті Росії написав 1946 р. статтю (див.: Тичина П. З минулого — 
в майбутнє, с. 150—157), 1953 р. виступав по радіо (див.: Тичина П. 
Читаю, думаю, нотую. (Статті, нотатки, рецензії, інтерв’ю). К., 
«Радянський письменник», 1974, с. 60—64), неодноразово згадував 
та цитував його твори в інших статтях та нотатках (див.: Тичи
на П. Твори в шести томах, т. 5, с. 117, 170, 221; т. 6, с. 83; Тичи
на П. З минулого — в майбутнє, с. 37, 47, 81, 193, 279; Тичина П. 
Із щоденникових записів, с. 98, 242, 268, 314 та ін.). П. Тичина 
переклав один вірш М. Некрасова.

СУЧАСНА ОДА

Вперше надруковано в кн.: Некрасов М. Вибрані твори. К., 
Держлітвидав України, 1949, с. 21.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом й олівцем, 
з одним виправленням (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1612).

Між публікаціями є відміни. Шосту строфу (яка повторює 
першу) у четвертому томі «Творів в шести томах», 1962, с. 29, 
опущено. Першодрук має варіант у другому рядку першої строфи: 
«У якій нам тебе не догнать».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 29. Шоста строфа відновлюється у відповідності з російським 
оригіналом вірша.

О. М. Островський 
(1823-1886)

Островський Олександр Миколайович — драматург, творець ро
сійського національного театру. П. Тичина переклав кілька фраг
ментів з драматичної поеми у віршах О. Островського «Снігу
ронька».
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СНІГУРОНЬКА

Фрагменти з весняної казки, покладені на м у з и к у  
П. І. Чайковським

Переклад музичпих номерів 3 (моїіолог Мороза) та 9 (хор 
сліпих гуслярів) вперше надруковано в журн. «Радянське літе
ратурознавство», 1985, № 3, с. 43—44. Решта фрагментів не дру
кувалася.

Зберігся недатований чорновий автограф чорнилом музичних 
номерів 2—4, 9, 11, 12, 18, 19, з виправленнями, дописками, по
мітками П. Тичини чорнилом та різнокольоровими олівцями 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1748). Автограф в окремій папці, 
підписаній рукою Л. П. Тичини. В цій же папці — неповний список 
російського тексту музичних номерів чорнилом рукою П. Тичини 
з його помітками та дописками різнокольоровими олівцями. На 
звороті одного з аркушів російського тексту, що раніше був 
складений навпіл і служив для відділення сторінок перекладу 
(арк. 23), П. Тичина олівцем написав: «Снігуронька. Музика до 
весняної казки А. Островського П. Чайковського». У папці збері
гається також список невідомою рукою кількох фрагментів росій
ською та українською мовами з «Снігуроньки», зроблений з хоро
вої партитури. Серед них — переклад музичного № 2 «Танці і хор 
птахів» П. Тичини, в тексті якого — кілька варіантів. Зокрема спи
сок строфи

Хлібниця чапля 
З довгими ногами,

Ногами, ногами.
Чорна троянда 
Ворона проворна,

Проворна, проворна

дозволяє відновити неповний четвертий рядок автографа.
Творча історія перекладу не з’ясована. За палеографічними 

даними він датується орієнтовно 30-ми роками.
Подається за верхнім шаром чорнового автографа за провід

ною партією (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1748). Редакторські 
кон’єктури переважно стосуються заголовків музичних номерів 
(11, 12, 18), які уточнено за клавіром П. І. Чайковського. В му
зичному № 2 за списком невідомою рукою перекладу доповнюється 
перший рядок відтинка

Чорна троянда 
Ворона проворна,

Проворна, проворна.

У музичному № 18 у сьомій строфі виправлено другий рядок, що 
порушує принцип амебейної композиції. В автографі:

А шовковим поводом, поводом,
Ой Дід-Ладо витопчем, витопчем.

Конфігурацію тексту уточнено за російськими публікаціями 
п’єси.

С т р і л и  ч е р в л е н і  — темно-червоні, багряні.
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Я. І. Чайковський
(1840-1893)

Чайковський Петро Ілліч — композитор. Творчість П. Чайков- 
ського належить до найвищих досягнень російської національної 
культури. Один з найбільших комцрзиторів-симфоністів світу, 
автор десяти опер (серед яких написані на пушкінські сюжети 
«Євгеній Онєгін» і «Пікова дама»), оркестрових, концертно-інстру
ментальних, камерних творів. Тичина познайомився з музикою 
Чайковського в юнацькі роки — твори російського композитора 
виконував хор чернігівської семінарії (див.: Т ичина П. З мину
лого— в майбутнє, с. 22), переклав вірш Чайковського «Соло
вейко», написаний композитором для хору на власну музику.

СОЛОВЕЙКО

Вірш перекладено для співу на музику П. І. Чайковського на 
замовлення музичної редакції Комітету радіоінформації.

Друкується вперше за авторизованим машинописом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1655). Текст подається за провідною партією. 
Машинопис недатований. Після третього рядка П. Тичина вписав 
«ТиШ».

Зберігся також недатований чорновий автограф олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1654). Після заголовка П. Тичина 
написав: «Муз[ика] й слова П. І. Чайковського. Пер[еклад]
П. Тичини». Верхній шар чорнового автографа та машинопис 
ідентичні. Під цим же номером зберігається список російського 
тексту П. І. Чайковського, зроблений П. Тичиною.

Датується орієнтовно кінцем 1950—1951 рр. на підставі листа 
завідуючого музичною редакцією Комітету радіоінформації 
Ю. Ф. Таранченка від 24 листопада 1950 р. з проханням перекласти 
хори П. І. Чайковського «Соловейко» і «Вечір» (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1654) та авторського датування перекладу вірша 
«Вечір».

З невідомого автора
ВЕЧІР

Вірш перекладено для співу на музику П. І. Чайковського на 
замовлення музичної редакції Комітету радіоінформації.

Вперше надруковано в журн. «Радянське літературознавство», 
1985, № 3, с. 46.

Збереглися недатований первісний чорновий автограф олівцем 
перекладу першої строфи (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1656) та 
чистовий автограф, з одним виправленням чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1657). Під текстом вказана дата перекладу: 
16 грудня 1951 р. та джерело, з якого перекладався вірш. Повний 
бібліографічний опис джерела міститься під списком російського 
тексту вірша рукою П. Тичини: «Чайковский. Полное собр[ание] 
соч[инени]й. Том 43. Музгиз. 1941, сторінка 9а». Біля заголовка 
вірша у списку П. Тичина зазначив, використавши примітку
з тому П. І. Чайковського: «Муз[ика] П. Чайковського. Слова
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пеизв [естного] автора, возможно, что написал их сам Чайков
ский».

Зберігся також машинопис перекладу вірша з правками олів
цем П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1658). Після заголов
ка він вставив у дужках: «невідомого автора». Під текстом вірша 
олівцем закреслив прізвище перекладача та дату перекладу.

Датується і подається за чистовим автографом.

І. 3. Суриков 
(1841-1880)

Суриков Іван Захарович — поет. Автор ліричних віршів, основ
ними темами яких в тяжке життя сільської і міської бідноти, 
історичних поем. Багато поезій присвятив дітям, оспівуванню 
російської природи. Деякі його вірші стали народними піснями. 
П. Тичина згадував І. Сурикова у статтях, переклав один його 
вірш.

«ЯСНИЙ МІСЯЦЬ-СЕРПИК...

Вірш перекладено для співу на музику О. Т. Гречанінова для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в кн.: Антологія російської поезії в 
українських перекладах, 1925, с. 111—112.

Автограф невідомий. Збереглися три недатовані списки пере
кладу— два з тексту в хоровій партитурі, один з «Антології 
російської поезії в українських перекладах», виконані невідоми
ми особами, з виправленнями і помітками червоним та простим 
олівцями рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1648). 
Над заголовком в одному з списків П. Тичина написав прізвище 
автора вірша — «І. Суриков», зняв прізвище композитора — 
О. Гречанінова, виділив строфи вірша, на полях написав: «Можна». 
Характер виправлень свідчить, що вірш готувався до друку. Збе
рігся також машинопис перекладу з правкою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1649). У всіх цих джерелах тексту, 
як і в першодруку,— шість строф. У наступних вид.: Тичина П. 
Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 11; Твори в шести 
томах, т. 4, 1962, с. 32, випущено, очевидно, за недоглядом дру
гий — четвертий рядки третьої строфи та перший рядок четвертої 
строфи. Інших відмін між публікаціями немав.

Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від
19 лютого 1923 р. в «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над твором О. Гречанінова, слова І. Сурикова, переклад 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 5).

Подається за першодруком.
Г р е ч а н і  н о в  Олександр Тихонович (1864—1956) — росій

ський композитор і педагог. Автор опер, симфоній, хорових, ка
мерних та інструментальних творів, музики для дітей.
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Л. І. Пальмін 
(1841-1891)

Пальмін Ліодор (Іліодор) Іванович— поет, перекладач. Автор 
кількох збірок віршів, серед яких помітне місце посідав громадян
ська лірика. П. Тичина переклав найбільш відомий вірш Л. Паль- 
міна «Requiem».

REQUIEM

Вірш перекладено для співу на музику М. М. Черепніна для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в кн.: Антологія російської поезії
в українських перекладах, 1925, с. 113.

Автограф невідомий. Зберігся недатований список перекладу 
вірша невідомою рукою з «Антології російської поезії в україн
ських перекладах» з дрібного правкою П. Тичини (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1618).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від 

9 лютого 1923 р. в «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над твором (ЦДАМЛМ, ф. 615, on. 1, спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 33. Назву вірша подаємо відповідно до оригіналу латинською 
транскрипцією.

Написаний 1865 р. вірш пізніше став популярною революцій
ною піснею.

Ч е р е п н і н Микола Миколайович (1873—1945) — російський 
композитор, диригент, педагог. Засновник першого в Росії класу 
диригування (в Петербурзькій консерваторії). Автор музики до 
балетів, симфонічних творів та ромапсів.

М. А. Римський-Корсаков 
(1844-1908)

Римський-Корсаков Микола Андрійович — композитор, педагог, 
диригент, музично-громадський діяч, музичний теоретик і письмен
ник. Автор п’ятнадцяти опер, трьох симфоній, концерту для фор
тепіано з оркестром, камерно-інструментальних ансамблів, хорів, 
обробок народних пісень. Тичина познайомився з музикою 
М. Римського-Корсакова в юнацькі роки. В одному з варіантів 
автобіографії (1959 р.) він назвав Римського-Корсакова серед ком
позиторів, твори яких з його ініціативи як регента виконував хор 
чернігівської семінарії замість «застарілих співів» (див.: Тичи
на П. З минулого — в майбутнє, с. 22). В 20-х роках П. Тичина 
переклав лібретто опери М. Римського-Корсакова «Казка про царя 
Салтана». Ця опера й прізвище композитора згадуються у вірші 
«Музичний ранок в консерваторії» (1959). Опери «Казка про царя 
Салтана» й «Снігуронька» згадано в статтях (див.: Тичина П. 
З мипулого — в майбутнє, с. 258, 290). Відомий Тичинин переклад 
фрагментів з оперного лібретто «Ніч перед різдвом», написаним 
М. А. Римським-Корсаковим за повістю М. В. Гоголя.
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НІЧ ПЕРЕД РІЗДВОМ 
Фрагменти з оперного лібретто

Переклад картини восьмої «Поїзд Овсеня і Коляди» вперше 
надруковано в журн. «Радянське літературознавство», 1985, № З,
с. 42.

Зберігся недатований автограф чорнилом та олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1640). На окремих аркушах паперу 
різного формату П. Тичина спочатку переписував певний відтинок 
російського тексту, потім записував переклад. Оскільки серед цих 
фрагментів є не тільки хорові, а й уривок сольної партії (репліка 
Пацюка з шостої картини «Бісівська колядка» третьої дії, 
арк. 16,— «Гей, збирайтесь, чаклуни, віщуни, Відьми київські»), 
ймовірно, що П. Тичина працював над перекладом усього лібретто. 
Частина автографа — на зворотному боці рекламних оголошень 
про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922—1923 р.

Датується орієнтовно серединою 20-х років, часом активного 
співробітництва П. Тичини з Харківською державною оперою: 
1925 р. П. Тичина завершив для цього театру переклад лібретто 
опери М. Римського-Корсакова «Казка про царя Салтана», за до
рученням музичного товариства ім. Леонтовича мав редагувати 
переклади лібретто інших опер, що йшли в театрі (ЦНБ АН УРСР, 
ф. 50, од. зб. 544). Аргументом на користь датування перекладу 
серединою 20-х років є й папір, на якому записано частину пере
кладу.

Подається за верхнім шаром автографа (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1640).

Дія сьомої картини відбувається в палаці Катерини II, куди 
пробирається Вакула, щоб дістати черевички для Оксани. Перекла
дений П. Тичиною текст — величальний хор на честь цариці.

Т а в р і д а — назва Кримського півострова, введена царським 
урядом після приєднання Криму до Росії 1783 р.; походить від 
«таврів» — назви давнього населення однієї з частин Криму.

С т р а н  г і п е р б о р е й с ь к и х  д и в о ,  р о з в и в а й с  я...— 
Гіпербореї, гіперборейці — за давньогрецькою міфологією, казко
вий народ північних країв. Тут у переносному значенні — північні 
народи.

Д. М. Цертелев 
(1852—1911)

Цертелєв Дмитро Миколайович — поет, перекладач, філософ. 
Автор ліричних віршів, які здебільшого мали наслідувальний ха
рактер. П. Тичина переклав один вірш Д. Цертелєва.

МОРЕ

Вірш перекладено для співу на музику С. І. Танеева для 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 15.

Автограф невідомий. Збереглися список невідомою рукою
з тексту в хоровій партитурі, з виправленнями П. Тичини синім 
олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1659), та машинопис з по
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мітками червоним олівцем рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 461, 
оп. 1, спр. 1660). Обидва джерела тексту без дати.

Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від 
7 лютого 1923 р. у «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над твором Д. Цертелєва (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, 
спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 15.

О, М. Федоров 
(1868-1949)

Федоров Олександр Митрофанович — письмепник. Автор про
зових творів (романів, дорожніх нарисів), віршів і п’єс. Вірші
О. Федорова зазнали впливу лірики І. О. Буніна. П. Тичина пере
клав один вірш О. Федорова.

СОНЦЕ, СОНЦЕ ВСТАЄ

Вірш перекладено не повністю (три строфи з чотирьох). Пе
реклад створено для співу на музику В. С. Калинникова па замов
лення музичної редакції Комітету радіоінформації.

Вперше надруковано в кн.: Тичина П. Слава Батьківщині. 
Вибрані вірші для дітей, 1951, с. 251.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1651). Під текстом написано: «Це переклад вірша 
А. Федорова, див. нтб. (муз[ика] Вікт[ора] Калинникова)». З зво
ротного боку аркуша П. Тичина чорнилом переписав російський 
текст вірша. Ще один список вірша О. Федорова рукою П. Тичини 
чорнилом на окремому аркуші зберігається під тим же номером. 
Збереглися також два недатовані чистові автографи перекладу, 
один — чорнилом, другий — олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1652). Над текстом вірша в автографі чорнилом вказані його 
автор, перекладач та композитор. Над текстом перекладу простим 
олівцем зазначено: «Для радіокомітету», поряд червопим олів
цем — «Через кого-небудь сповістити треба їх». Тут же під текстом 
після помітки: «Це переклад вірша А. Федорова під музикою 
Вікт[ора] Калинникова» олівцем переписано російський оригінал.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 50.

7. О. Бунін  
(1870-1953)

Бунін Іван Олексійович — письмепник, один з останніх видат
них представників критичного реалізму в російській літературі 
початку XX ст. Автор поетичних збірок, оповідань, повістей, ро
манів; перекладач. Вірші І. Буніна про природу, до яких належить 
і перекладений П. Тичиною вірш «Тирса»,— твори глибоко пое
тичні, насичені справжністю вражень і почуттів людипи, що ви
росла в селі й закохана в рідний край, його історію.

444



ТИРСА

Вільний переклад початкової і кінцевої частини твору.
Вірш перекладено для співу на музику Ю. С. Сахновського для 

Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».
Вперше надруковано в кн.: Антологія російської поезії в укра

їнських перекладах, 1925, с. 124—125.
Автограф невідомий. Збереглися два недатовані списки неві

домою рукою, зроблені з тексту у хоровій партитурі. Списки мають 
варіанти (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1586).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно початком 1923 р. на підставі запису від 

6 лютого 1923 р. в «Щоденнику «Думки» за 1923 р.» про початок 
репетицій над «Тирсою» Ю. Сахновського, слова І. Буніна, пере
клад П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 615, on. 1, спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 42—43.

С а х п о в с ь к и й  Юрій Сергійович (1866—1930) — радянський 
композитор, музичний критик і диригент. Найбільш відомі його 
твори невеликих форм — романси, хори. Хор «Тирса» часто вико
пувався в перші післяреволюційні роки.

Ч п, м о ж е ,  т о й  ц е  ш лЯX,  II Щ о І г о р е в і  в О ї ПО X0- 
д п л и? — Йдеться про Ігоря Святославича (1150—1202), новгород- 
сіверського князя з 1178, чернігівського — з 1199 p., героя «Слова
о полку Ігоревім».

О. О. Блок 
(1880—1921)

Блок Олександр Олександрович — поет, один з найвидатніших 
ліриків XX ст. Виступив як символіст. Поступово в його творчості 
переважила гуманістична тема, ввійшли соціальні мотиви, перед
чуття революційної бурі. Автор ліричних віршів, поем, ліричних 
драм та ін. Захоплено зустрів Велику Жовтневу соціалістичну 
революцію, оспівав ї ї  у поемі «Дванадцять», вірші «Скіфи», статті 
«Інтелігенція і Революція». П. Тичина з великим пієтетом ста
вився до творчості О. Блока, назвав його «высокой гордостью 
русской поэзии» (див.: Тичина П. Із щодепникових записів, с. 284), 
переклав історичну драму «Троянда й Хрест», згадав російського 
поета у вірші 1919 р. «І Бєлий, і Блок...» Про обставини створення 
цього вірша П. Тичина розповів у статті 1965 р. (див.: Тичина П. 
З минулого — в майбутпє, с. 27—28). Про Блока Тичина неоднора
зово згадував і в інших статтях, листах, цитував уривки з його 
творів (див.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 5, с. 288, 298; 
Тичина П. Читаю, думаю, нотую, с. 127, 147; Тичина  27. З минуло
го — в майбутнє, с. 84, 201 та ін.).

ТРОЯНДА Й ХРЕСТ

За життя П. Тичини друкувався лише невеликий фрагмент 
перекладу — пісня Аліскана з сцепи III першої дії драми. Впер
ш е— у вид.: Тичина П. Вибрані твори. К., Держлітвидав України, 
1939, с. 277. Остання прижиттєва публікація цього тексту — у вид.:
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Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, с. 45. Ще два фраг
менти — пісню Гаетана з сцени III четвертої дії та монолог
І зори з сцени V першої дії — надруковано посмертно в газ. «Лі
тературна Україна» від 6 серпня 1971 р. Публікацію здійснено за 
авторизованим машинописом перекладу, що зберігається в архіві 
П. Тичини. Повний переклад надруковано за цим же машино
писом в кн.: Блок  О. Поезії. К., «Дніпро», 1980, с. 162—224. Текст 
перекладу в цій публікації підданий значній редакторській 
правці.

Зберігся зброшурований машинопис перекладу п’єси 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1584). На титульній сторінці надру
ковано: «Александр Блок. Троянда й Хрест. Драма на 4 дії». 
Нижче — чорним чорнилом рукою перекладача зазначено: «Пере
клад П. Тичини». В тексті машинопису — виправлення та дописки 
чорним і зеленим чорнилом рукою П. Тичини. На обкладинці 
книжки та на титульній сторінці стоїть печатка «Український 
драматичний театр».

Зберігся чистовий автограф пізнішого часу перекладу пісні 
Аліскана з першої дії драми (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1582), 
що має один варіант порівняно з машинописом: «В рамину вікна». 
Текст обох прижиттєвих публікацій цього фрагмента ідентичний 
автографу.

Датується орієнтовно 1920—1922 рр. В цей час П. Тичина 
працював завідуючим літературною частиною Першого театру 
Української Радянської Республіки ім. Т. Шевченка. На двох його 
службових посвідченнях за 1920—1921 рр. та 1921—1922 рр. стоїть 
печатка «Український драматичний театр» — та сама, що й на 
машинопису перекладу. Як видно з другого посвідчення, продов
женого на 1923 р., в 1923 р. театр вже мав печатку з написом 
«1-й театр ім. Шевченка». Отже, драму О. Блока «Троянда й Хрест» 
перекладено до 1923 р., і призначалась вона, очевидно, саме для 
цього театру. П’єсу не поставлено на українській сцені до на
шого часу.

Переклад подається за авторизованим машинописом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1584), крім пісні Аліскана з першої 
дії, яка друкується за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 45.

До тексту вносяться такі редакторські кон’єктури:
1. Додаються у квадратових дужках за оригіналом О. Блока 

випущені у машинопису: репліка Бертрана з сцени II другої дії: 
[ « Б е р т р а н  (в с л ух а ю ч и сь ) .  Куди пряжа Парки веде?»], що 
повторює частину попередньої репліки Гаетана; частина репліки 
Гаетана з сцени IV третьої дії: «Г а е т а н .  [Так.] Вона і море»; 
ремарка до репліки Ізори з сцени V першої дії: « І з о р а  [(здиво
ва на )]»; частина ремарки зі сцени III четвертої дії: «Під час пісні 
збираються всі учасники свята — од обідні: Граф з придворними, 
васалами, [гостями й лицарями,] Ізора з дамами. Сурми»; при
свята до п’єси.

2. Уніфікується прізвисько Бертрана — «Лицар-Недоля» (в чет
вертій дії у Тичини двічі — «Лицар-Нещастя»).

3. Виправляються описки, частина яких явно виникла під час 
передруку: напр., «люди» замість «моди» в репліці Аліскана з 
сцени І четвертої дії тощо.

Конфігурацію тексту узгоджено з публікаціями п’єси О. Блока 
мовою оригіналу.

446



Драму «Троянда й Хрест» створено на матеріалі середньовіч
ного французького життя XIII ст. Дія твору припадає на початок 
альбігойських воєн, хрестових походів феодалів, що велися з іні
ціативи папства у 1209—1229 рр. (з перервами) проти альбігойців — 
учасників народного єретичного руху на півдні Франції. Альбігой
ці виступали проти гніту католицької церкви, за ліквідацію її  
землеволодіння. Центром цього руху спочатку, можливо, було 
м. Альбі, звідки, на думку деяких істориків, й пішла назва «альбі
гойські війни». Походи карателів супроводжувалися звірствами 
й спустошеннями. Французькі королі використали альбігойські 
війни для захоплення значної частини графства Тулузького, яку 
було приєднано до королівського домену.

Історичні події, прізвища, географічні назви, що згадуються 
у п’єсі, як неодноразово вказував сам О. Блок, справжні й досто
вірні.

У кн.: Блок А. Театр. M., «Земля», 1918, надруковано примітки 
автора до п’єси «Троянда й Хрест», що згодом неодноразово пода
валися в російських публікаціях твору.

ПРИМІТКИ О. БЛОКА 
ДО ДРАМИ «ТРОЯНДА Й ХРЕСТ»

Д ія  п е р ш а  
С ц е н а  II

Святий Я к о в е !

Граф і Капелан часто згадують одного з найбільш шанованих 
в їхні часи святих — апостола Іакова Старшого, «святого Іакова 
Кампостельського». Останки святого Іакова, покровителя Іспанії, 
перевезено в IX столітті до Кампостелло; за легендою, місце по
ховання (в іспанській провінції Галіції) вказано зіркою; звід
си — назва містечка — Campus Stellae; трохи пізніше, як свідчить 
легенда, сам Іаков на білому коні брав участь у битві з маврами 
при Logrono і приніс іспанцям перемогу. Все це зробило Santiago 
місцем паломництва не менш славнозвісним, ніж Рим; один з уто
рованих шляхів північних пілігримів пролягав поблизу Тулузи; 
якраз на початку XIII століття добудовувався собор над могилою 
святого.

С ц е н а  III

...Слабість оця зветься меланхолія

Діагноз Лікаря запозичений мною з середньовічного лікар
ського порадника, що є частиною рукопису XIII—XIV ст. муніци
пальної бібліотеки у СашЬгаі (надрукований у статті A. Salmon 
у книзі «Etudes romanes dedies a Gaston Paris par ses eleves 
fran^ais et etrangers» Paris, 1891). Лікарський порадник почи
нається словами: «Constentins et maistre Galiens et Ipocras nous 
tiesmoignent...» Далі: «Et u melancolie surhabunde, le corps malmet... 
et si ne puet a folie de legier esciver» (уникнути... див. слова Аліси 
у IV сцені)... «Li sans croist en printans, et en gain (восени) noire 
cole. Li sans croist des ydes des fevrier disques as ydes de mars... 
Melancolie regne des ydes d’aoust dusques en fevrier... Quant il ia 
trop sane, par le nes s’en ist forst...

447



...Contre melancolei, ki est froide et seke et aigre, on ne 1 
doit mie tenir trop maigre; on le doit plenierment dyeter, et li doi 
on donner douc et moiste, et ce li vaut...» *

Д ай сюди шахи

У романі «Круглого столу» «Lancelot» фея Вівіана грає у шах 
з Ланселотом. Про те, що шахи були поширені в замках феодалії 
свідчить і Вальтер Скотт у своїх «Essais sur la Chevalerie», і пс 
пулярні історії літератури і звичаїв.

Заспівати вам сьогодні п існю , що співають 
при А р р а ськ о м у  дворі?

Арраський двір (Аррас — столиця графства Артуа, голови 
місто теперішнього департаменту Па де Кале), про який тільк: 
й мріє Аліскан, у XII столітті, після тривалого панування графі 
фландрських, приєднапо Філіппом-Августом до французької коре 
ни; відзначався у XIII столітті особливою пишністю куртуазії.

А ел іс , душ е лелії .. .

Лише ім’я Аеліс у цій пісні запозичене мною (за співзвуч 
ністю з іменем Аліси) з відомої давньофранцузької народно 
пісеньки: «Belle Aaliz main leva...» ** (див. E. В. Аничков.  Весення. 
обрядовая песня; транскрипція імені належить йому ж).

С ц е н а  IV 

Сімон Монфор

Сімон — спочатку барон, потім граф Монфортський (народив 
ся близько 1160 р.), 1199 р. брав участь у хрестовому поході д 
Палестини й за хоробрість був прозваний «Маккавеем» свого стс 
ліття; після повернення обраний баронами ватажком хрестовог 
походу проти альбігойців; похід цей розпочався 1208 року, до яке 
го і слід віднести час дії «Троянди й Хреста». Хрестоносне військ 
зібралося в Ліоні й пішло на південь; взяття Безье, під час яког 
папський легат виголосив історичні слова (слова Бертраш 
д[ія] III, сц[ена] І), а потім і Каркассона, припадає на наступни] 
рік. Сімона, що прославився надзвичайною жорстокістю під ча 
альбігойської війни, вбито (значно пізніше) ударом каменю пі, 
час облоги Тулузи.

* Великі вчителі Гален та Гіппократ свідчать... І коли мелан 
холія візьме гору, шматує тіло... і таким чином не легко уникнут] 
божевілля... Кров бунтує весною і восени чорним кольором. Кро 
бунтує від ід лютого до ід березня... Меланхолія папує від і, 
серпня до лютого. Коли бував надмір крові, вона виходить чере 
ніс.

...Проти меланхолії, що холодна, суха й гостра, не слід буті 
надто худим; необхідно вповні дотримуватись дієти і варто вве 
дити вологу, і це допомагає... (да вн ьо ф р а н ц .).— Ред.

** Прекрасна Аеліс підняла руку... (давн ьоф ранц .)  — Ред.
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Раймунд
Раймунд VI «Старий», граф Тулузький, народився 1156 p., 

мав бурхливі розходження з св. престолом з приводу альбігой- 
ства, якому він таємно співчував; йому приписали вбивство легата 
Петра де Кастельно. Двічі відлучений від церкви (1208, 1211), він 
витримав страхітну різню, шість років був у вигнанні (поки Ту
лузою правив Сімон Монфор), але потім повсрпувся й до смерті 
продовжував володіти графством, незважаючи на напади Аморі 
Монфора (сина Сімона). Раймунд був одружений п’ять разів, про
те лишив тільки двох законних сипів. 1208 року графство Ту
лузьке вміщувало в собі графства Кверсі, Альбі, Каркассоп, 
Нім, Безьє, Фуа та «Прованський маркізат».

М онсегюр

Монсопор — замок у Лапгодоці — був одним з осередків сек
тантства.

Єпископу новому п р и ся гн ув  він...

Чимало міст Лангедоку (Альбі, Тулуза, Каркассоп, Валь 
д’Аран) були майже цілком заселені сектантами (катарами); 
в Альбі жив єпископ, який очолював одну з єпархій.

Упораємося з ткачами, що диявол підсилає

«Ткачами» (tisserands, texerands) називалися альбігойці тому, 
що більша частина секти складалася з ремісників цього роду, 
особливо в Тулузі.

Роман про Ф лору  і Блан ш еф лера

Роман цей грецького походження (дві редакції XII століття); 
його сюжет використаний, між іншим, Боккаччо; це — зворушлива 
історія кохання двох дітей; їх  розлучають, однак, після багатьох 
пригод і небезпек, вони щасливо з’єднуються; споріднена з цією 
історією chantefeble Aucassin et Nicolette *, написана також у  
XII столітті, частково віршами, частково прозою (G. P aris , La 
Litterature frangaise au moyen £ge, XI—XVI siecle).

С ц е н а  V

Святий В ід іан

Ізора, дочка незаможної швачки-іспанки, з маленького містеч
ка Martres Tolosanes (Муки Толозанські), що лежить біля підніж
жя Піренеїв на березі Гаронни; патрон цього містечка — малові
домий St. Vidian, син герцога часів Карла Великого, який приму
сив утікати маврів, убитий ними біля містечка Ангонії і похований 
там; на могилі його були явлені чудеса; відтоді Ангонію (півден
ніше Толози) названо містом «мучеників» (Martres), і до цього 
часу, коло трійці, день цього святого знаменується зразковими 
битвами християн з маврами (опис свята й костюмів — у статті

* Казка про Окассена і Ніколетту (ф р а н ц . ) .— Ред.

15 Павло Тичина, т. 5, книга 2 449



A. Thomas «Vivien d’Aliscans et la legende de St. Vidian» у книжці 
«Etudes romanes», названій вище; в статті доводиться спорідненість 
житія св. Відіана з деякими chansons de geste*).

На троянді поклявся  б ,— Ви  — краща з троянд...

Ізора сприймає ці слова як загальне місце й дивується, звід
ки міг навчитися куртуазії бідпий лицар.

За всі турботи ви платите мені золотом Т ул у зи !

Золото Тулузи стало приказкою з язичеських часів; воно озна
чає багатство, що приносить біду.

Д ія  д р у г а  
С ц е н а  І

К охання  б езу м у  не вір!

Пісня, словами якої перегукуються Гаетан та рибалка, запи
сана віконтом de la Villemarque в його зібранні народних бретон
ських пісеїть (Barzaz-Breiz, Chants populaires de la Bretagne). Істо
рія зберегла неясну пам’ять про якесь місто V століття, що звалося 
Хрис чи Кер-Тс. Легенда розповідає, що Кер-Іс було столицею 
Арморіки; ним правив благочестивий король Граллон, що прия
телював із святим Гвенттолс, першим абатом першого монастиря, 
побудованого в Арморіпі; місто Кер-Іс стояло на березі моря 
і було відділене від ітього величезним басейном, який рятував 
од паводків під час приливів: у загаті, що відділяла басейн від 
міста, були потайні двері, а ключ від них зберігався у короля. 
Пісня, яку написано на корітвалійському діалекті, починається 
словами:

«Arabad со en embarat!
Arabad ео en arabadiat!
Goude levenez, Kalonad!»

Тобто:

«Не вірте коханттю!
Не вірте безумству!
За радістю — страждання!»

Далі описується, як старий король заснув після бенкету; 
він спав у пурпурній мантії, з золотим ланцюгом на шиї, його 
сиве волосся, біле, як сніг, спадало па плечі.

У цей час підступна дочка Граллопа, прекрасна Дагю (Dahu) 
прослизнула до його спальні, опустилася на коліна, зняла з його 
шиї ланцюг і ключ разом з ланцюгом.

Вона відкрила потайні двері, щоб упустити свого коханця, чиї 
розмови текли тихенько, немов вода, їй у вуха; океан ринув 
і затопив місто; лише лісник чув опісля, як дикий кінь Граллона,

* Героїчними поемами (ф р а н ц .) .— Ред.
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швидкий, мов полум’я, пропісся у чорну ніч; він бачиз, як водя- 
пиця розчісувала па березі під полуденним сонцем золоте волосся; 
вона співала, і пісні її були сумні, мов плюскіт хвиль; ев. Гвен- 
ноле перетворив підступну Дагю в сирену; рибалки й дотепер 
бачать залишки стін і веж, що виступають з води під час відливу, 
а в бурю чують дзвоии на дні морському.

Гаетан — лише один із складачів легенди, джерела якої ся
гають в легенди про загибель Содома.

Т раум енек

Замок, про який ідеться, насправді називався Тготепес. Усі 
назви сіл і містечок — історичні: Plougasnou, Plouezec та Plouguer- 
neau — розташовані па півночі Бретані, в нинішньому департамен
ті Finistere. У книзі братчика Albert Le Grand, домініканця 
XVI століття (Les vies des saints de la Bretagne — Armorique. Brest 
et Paris, 1837, lmprimerie de P. Anner et fils; вийшло нове видан
ня), є розділ, передрукований з «Історії церков і каплиць Божої 
Матері, побудованих у діоцезі св. Лева» (твір монаха Кирила 
ле Пепнека — Могіаіх, 1647). Тут розповідається ось що: біля Ар- 
моріки видніється парафія Ландеда (Landeda); хоча вона й не 
велика, проте нічим не поступається перед іншими щодо шануван
ня Пресвятої Діви. Звідси — спуск до порту Аберврак (АЬег- 
Grac’h, Aber-Wrac’h), де існує відданий церкві монастир «Notre- 
Dame des Anges», заснований 1507 року (отже, в часи «Троянди 
п Хреста» монастиря ще не було, як немає його іі зараз: у паш 
час його перетворено на готель, а знищено за Великої Революції). 
В цій самій парафії можна відвідати капелу Божої Матері на 
красивій і приємній галявині; вона належить шляхетному дому 
Троменек; замок міститься поряд з нею (в наші дні від цього 
замку лишилося тільки кілька руїн, зарослих плющем); збудова
на вона сеньйором Троменека на нам’ять про двобій з молодим 
сеньйором Карманом.

Аберврак розташований на самому березі бухти, в гирлі річ
ки, від якої віп одержав назву, і прямо проти нього — вихід до 
океану, укріплений у 50-х роках минулого століття невеликим 
фортом, тепер залишеним. Прибережна смуга, яка відділяє бухту 
від океану, тільки й має тепер назву Арморіки (давня назва Бре
тані), біля цього форту є скелі й каміння химерних обрисів. Лан
деда та руїни Троменека лежать на висотах над Абервраком, на 
виду океану. З усього цього берега помітний розташований у морі 
безлюдний острів Діви (Ile Vierge), на якому споруджено най
більший з французьких маяків, що вказує вхід до Ла-Маншу.

Ми. всі туди ходимо на свято...

Рибалка має на увазі les pardons — «прощені дні», які здавна 
відзначають по всій Бретані танцями, процесіями, ярмарками 
тощо.

С ц е н а  II

Із  А рм орік и  лю бо ї  вийшов...

Гаетан називає свою батьківщину Арморікою по-старовинному. 
В його часи вона вже мала назву Бретані.
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...Ти в іриш ,
Що в жилах у  нас
Одна  — свята ф ра н ц узьк а  кров?..

Це не нерехожа думка; на той час, хоч і близький до об’єднан
ня Франції, більшість гадала інакше, й Аліскан, що говорить про 
«чужу дику Бретань» (дія І, сц[ена] 3), є характерним виразни
ком обивательського погляду.

Х ай даремно за їхав  до ваш их туманів,
Як я з Т олозанського ш ляху  зв ер н у в !

Бертран поїхав на північ, за дорученням графа, виїхавши 
спочатку на Толозанську дорогу (La via Tolosana) — звичайний 
шлях пілігримів у Santiago з півночі; шлях цей вказаний в одному 
«путівнику пілігримів» (Codex Campostelianus XII століття; тут 
зазначено: Nimes, Saint-Gilles, Saint-Guilhem-du-Desert, Toulouse). 
В останні роки Bödier у своїй книжці (Les Legendes epiques, 
recherches sur la formation des chansons de geste, 2 volumes, Paris, 
1908), йдучи за вказівками chansons de geste, простежив цей шлях 
за Nimes на Париж через Clermonts-Ferrand. Монфор, вирушивши 
з Ліона й прямуючи до Тулузи, очевидно, вийшов десь південніше 
на Толозанську дорогу; отам Бертран і зустрів його. Далі, вико
нуючи доручення Ізори, Бертран повернув па північний захід 
і досяг меж Бретані.

Б л и з  синвозера мати моя молода...

Весь монолог Гаетана навіяний романом «Lancelot du Іас»; Лан
селота забрала з колиски фея Вівіана на дно озера; вона виховала 
його; вона вчила його грати у шахи, за обідом він сидів напроти 
неї у вінку з троянд навіть у ті місяці, коли троянди не цвітуть; 
коли ж юний Ланселот почав нудьгувати й схотів стати лицарем, 
фея довго не хотіла відпускати його, нарешті навчила його хри
стиянським заповідям лицарства й сама відвезла до двору короля 
Артура та прекрасної королеви Джиневри.

Ді я  т р е т я  
Сцена І

В ійсько  Найсвятішого

На хрестовий похід проти альбігойців надихнув папа Інокен- 
тій III.

Орифлама М онфора

Герб Сімона III Монфортського — у Версалі. Всі герби залу 
хрестових походів (креслення й описи) див. у шостому томі «Ga- 
leries Historiques du Palais de Versailles» (Paris, 1840).

В они тепер в Безье.. .

Події належать насправді до літа 1209 року. Славнозвісні сло
ва виголосив папський легат Арнольд Амальрік; після цього, роз
повідав хроніка, в місті «не залишилося жодної живої істоти»; 
Безье розграбували й спалили.
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П ерш ий день весняний,
Ви знаєте, він перш ий р о к у  день ...

«Квітень і травень — ключ усього року» (давня французька 
приказка).

Сц е н а  її

.. .Підсипай трохи вербової  кори...

Salix alba — відоме у середні віки проносне.

Сьогодні я стаю на н ічну  варту...

До обряду посвячення в лицарі входило, крім посту й очищаю
чої ванни, стояння на нічній варті в ніч перед посвяченням; це 
називалось — «veillee des armes».

С ц е н а  III

Чимало місць діалогу Ізори та Аліси, особливо те місце, де 
Аліса грає роль клерка, запозичено мною з провансальського ро
ману XII століття Flamenca.

Ним же навіяний мені характер графа. Звідти ж узято ім’я 
графа Archambaut (Арчімбаут — транскрипція Є. В. Анічкова), 
імена Аліси (у Chatelaine Фламенки дві «damoiselles»: Аліса і Мар
гарита), Оттона і Кларі. Нарешті, з того самого роману взято 
мною деякі поодинокі образи та вирази в п’єсі, наприклад: волосся 
у графа, «як у чорта на картинці»; «коли всміхається, скалить зуби 
по-собачому»; «лютість усякого дракона можна вгамувати лагід
ністю» та ін. (nop. «Le roman de Flamenca», publie d’aprds le 
manuscript unique de Carcassone, traduit et accompagne d’un glos- 
saire par Paul Meyer, Paris — Beziers, 1865).

П р екрасни й , як святий Губерт...

S. Hubert — «Apotre des Ardennes» XII століття, покровитель 
мисливців.

С ц е н а  V

...Нічна варта перегукуеться.

Нічні сторожі в Тулузі й дотепер кричать: «Minuit passe, 
dormez en paix!»

Д ія  ч е т в е р т а  
Сцена І

П ах ущ и й  кларет — 
суміш вина, меду, духів та прянощів.

Н аука «ввічлива любов»  —
куртуазія.
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С ц е н а  III 

Пісня дівчат

взята мною з різних травневих пісень («trimouzettes»). Початок її

G’est le inai, le joli mai,
G’cst le mai, le tri ma <?a.

(Пор.: E. В. Аничков.  Весенняя обрядовая песпя, частина 1, роз
діл 3, с. 168 і наст[ушіі]).

Майське дерево  —
стовп, прикрашений квітами та стрічками,— носили дівчата у віп- 
ках і з піснями або возили па возі, запряженому волами.

Барони й багатирі —
постійний титул провансальської знаті: «rics oms е Ьагоз».

Пісня першого менестреля —
вільний переклад трьох строф (I, II та IV) знаменитої сирвенти 
Бертрана де Борна: «Be m platz lo dous temps de pascor» * (всіх 
чергувань рими дотримано).

Пісня др угого  менестреля  —
вільний переклад пісеньки пікарського трувера XIII століття. По
чаток її:

Le premier jor de mai 
dou dous tans cointe et gai 

clevalchai 
entre Arras et Douai.

(Див. A ничков. Весенняя обрядовая песня, т. 1, с. 124 і на
ст [уппі]).

П існя Гаетана

належить мені, проте деякі мотиви її  навіяні бретонською поезією. 
В ній є відгомін розмови дитини з друїдом, де друїд каже: La 
Necessite unique, Ankou, pere de Douleur; rien avant, rein de plus» ** 
(див. Villemarque, Barzaz-Breiz).

У приспіві повторюється постійний мотив: «La neige tombait, 
le vent souffait» *** (nop. A. le Braz. Vieilles Ilistoires du pays bre- 
ton. Paris, 1905, «Noel des Chouans»).

Щодо розуміння пісні Ізорою, то воно залежить не тільки від 
її  власного характеру, а й від загального напряму південного 
розуму: італійський учений Egidio Gozzi, говорячи про прован

* Дуже мені приємний солодкий час пасхи (давньоф ранц.)  —
Ред.

** Єдина Необхідність, Анку, батько Страждання; нічого по
переду, нічого більше (франц ) . — Ред.

*** Сніг падав, вітер свистів (ф р а н ц .) .— Ред.
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сальську поезію, підкреслює: «joj е poesia sono sinonimi, come pure 
sinonimi sono poesia et amors» * (Delle origini della poesia de 
medio cvo, Torino, 1895). Суворий північний наспів про Радість 
і Страждання відзивається в південному серці як «Страждання — 
радість з коханим». Joi па півночі — високе натхнення, на півдні — 
легка весняна радість.

К ум едн и к ів  сюди!

Показувати акробатичні фокуси вміли часто ті самі жопглери, 
тцо вміли співати. Слова моїх жопглорів — запозичені.

Хрест па червонім полі  —
герб Раіімунда Тулузького — див. «Galeries hisloriques de Versail
les», t, VI.

Сцена У
Хрест у б ур я х  горить,
К личе  в сніжну ніч! —

видіння бретонських рибалок **.
Т р у в е р и — середньовічні (XI—XIV ст.) північпофраіщузькі 

поети-співці.
В а с а л — за середньовіччя в Західній Європі феодал, який 

одержував земельне володіння від могутнішого феодала — сеньйо
ра і був аалежпим від нього.

М е н е с т р е л і  — професійні співці й музиканти у феодальній 
Франції та Англії. В XII—XIII ст. перебували переважно па служ
бі у сеньйора — великого землевласника, феодала.

Л ю т н я  — струпний щипковий музичний іпструмент.
Г а л е  іт Клавдій (129—201 (?) — римський лікар і природозна

вець, класик античної медицини.
Г і п п о к р а т  (бл. 460—377 або 356 до н. с.) — давньогрець

кий лікар, реформатор атттичної медицини.
В і л а н и — категорія феодально залежних селян у країнах 

Західної Європи за середньовіччя; у Франції, Німеччині, Італії — 
особисто вільні селяни, які за землю відбували різні повинності.

С ю з е р е н  — за часів феодалізму в Західній Європі великий 
феодал (герцог, князь тощо), у підлеглості якого були васали.

І д и  — п’ятнадцяте число березня, травня, липня, жовтня та 
тринадцяте число решти місяців у давньоримському календарі, 
коли відбувалися свята на честь бога Юпітера.

О р и ф л а м а  — прапор.
П а р к и — у давньоримській міфології богині долі (у давніх 

греків — мойри). їх уявляли старими жінками, що прядуть «нитку 
людського життя».

С и р е н и  — у давньогрецькій міфології морські німфи, що ні
бито своїм чарівним співом заманювали мореплавців до небезпеч
них місць, де вони гинули.

Л е г а т  — тут: духовна особа, яку посилав папа римський 
з особливим дипломатичним дорученням.

* Радість і поезія — синоніми, так само як справжні сииоці- 
ми — поезія та любов (італ.).— Ред.

** Переклад приміток О. О. Блока наш.— Ред.



М а к к а в е й  Іуда (пом. 161 до п. е.) — вождь народного по
встання в Іудеї, спрямованого проти політичного, податкового та 
релігійного гноблення династії Селевкідів. У ряді битв армія Мак
кавея розгромила війська селевкідських полководців.

Я р о з п о в і м  в а м  п р о  с л а в н о г о  к о р о л я  А р т у -  
р а...— Артур — герой народних легенд кельтських жителів Уель
су. Артурівські легенди стали основою багатьох поетичних творів. 
У середньовічній лицарській поезії та романах ідеалізований Артур
і лицарі «Круглого столу» — герої, що втілюють моральні ідеали 
лицарства.

Ц и т р а  — струнний щипковий музичний інструмент.
Г е р о  і Л е а н д р . — За давньогрецькою міфологією Геро — 

жриця Афродіти (Артеміди) в місті Сест. Любила юнака Леандра, 
що жив на протилежному березі Геллеспонту (давньогрецька на
зва Дарданелл) в місті Абідос. Кожпої ночі Леандр припливав 
до Геро через Геллеспонт, орієнтуючись на світло ліхтаря, який 
вона засвічувала на башті. В одну з буряних ночей світло погасло
і Леандр загинув. Коли наступного дня Геро побачила його труп, 
який винесли на берег морські хвилі, вона кинулася з башти 
в море.

Є л е н а  і П а р і  с.— За давньогрецькою міфологією Єлена, 
Єлена Прекрасна — дружина спартанського царя Менелая, що сла
вилася незвичайною красою, Паріс — троянський царевич, якого 
нібито після народження кинули батьки і вигодувала ведмедиця. 
В античному мистецтві зображувався вродливим юнаком. За до
помогою богині Афродіти викрав Єлепу, що стало приводом до 
Троянської війни.

Н а р ц і с — у давньогрецькій міфології вродливий юнак, що 
закохався у власне відображення у воді й помер від нерозділеного 
кохання, перетворившись після смерті на квітку парцис.

Максим Горький 
(1868-1936)

Горький Максим (справжнє прізвище — Пешков Олексій Мак
симович) — радянський письменник, основоположник літератури 
соціалістичного реалізму, родоначальник радянської літератури. 
П. Тичина глибоко шанував творчість Горького, його діяльність по 
консолідації письменницьких сил у Радянському Союзі, неоднора
зово відзначав їх величезний суспільний резонанс, вплив Горько
го на розвиток радянської багатонаціональної літератури, зокрема 
української. В статтях, автобіографії, нотатках П. Тичина згадував, 
що познайомився з творами М. Горького в юнацькі роки, багато 
чув про нього від М. М. Коцюбинського, який давав «додому» в се
мінарію читати роман «Мати» (див.: Тичина ТІ. Із щоденникових 
записів, с. 379). Лікуючись 1911 р. на Капрі, М. Коцюбинський 
розповів Горькому про Тичину, читав його вірші, про що Горький 
згадав у листі до Тичини 1927 р. Особисте знайомство відбулося 
1934 р. на Першому з’їзді радянських письменників. Про свої 
враження від доповіді Максима Горького, зустрічей з ним П. Тичи
на писав багато разів. Один з перших перекладів, які зробив 
Тичина,— горьківської «Балади про графиню Елен де Курсі». 
Пізніше він переклав ще кілька творів Максима Горького. Написав 
статті про російського письменника — «Людина» (1937), «Великий
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син великого народу» (1951), виголосив промову 19 червня 1961 р. 
на вечорі, присвяченому його пам’яті (див.: Тичина П. З минуло
го — в майбутнє, с. 173—178).

БАЛАДА ПРО ГРАФИНЮ ЕЛЕН ДЕ КУРСІ, 
ПРИКРАШЕНА РІЗНИМИ СЕНТЕНЦІЯМИ,

ПОМІЖ ЯКИХ Є ДУЖЕ ЦІКАВІ

Вперше надруковано в журн. «Літературно-науковий вісник», 
1919, № 1, с. 60-63 .

Автограф невідомий.
Тексти перших публікацій в «Літературно-науковому вісни

ку», 1919, № 1, с. 60—63, та в «Літературній газеті», 1938, ЗО бе
резня, мають незначні варіанти.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 36—41.
Л у ї ,  л у ї д о р  — золота 20-франкова монета XVII—XVIII ст.

ВЕСНЯНІ МЕЛОДІЇ

Перші публікації — в журн. «Вітчизна», 1952, № 12, с. 55—57, 
та в кн.: Горький М. Твори в шістнадцяти томах. Т. 3. К., Держліт
видав України, 1952, с. 403—406.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з виправ
леннями (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1686). Автограф має кіль
ка варіантів, більшість яких увійшла до журнальної публікації. 
В публікації перекладу в «Творах» М. Горького замінено кілька 
слів.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Горьки й  М. Твори в шістнадцяти томах, 

т. З, 1952, с. 403-406.
Написане 1901 р. в обстановці нового революційного підйому 

оповідання «Весняні мелодії» через свою насиченість злободенним 
суспільним змістом, хоч і поданим в алегоричній формі, було під 
цензурною забороною аж до Жовтневої революції і поширювалося 
нелегально. З недогляду було дозволено опублікувати «Пісню про 
Буревісника» (1901), якою закінчувались «Весняні мелодії».

П і с н я  п р о  Б у р е в і с н и к а

Перші публікації — в журн. «Вітчизна», 1952, № 12, с. 57, та 
в кн.: Горький М. Твори в шістнадцяти томах, т. З, 1952, с. 407—408.

Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем, що має не
значні варіанти (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1683).

Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується орієнтовно травнем—червнем 1952 р. на підставі 

листа дирекції Держлітвидаву України до П. Тичини від 20 травня 
1952 р. з проханням перекласти твір М. Горького до п’ятого червня 
1952 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1683) та за часом перших 
публікацій перекладу, що з’явилися того ж таки 1952 р.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 34—35. На підставі автографа перекладу та інших публікацій 
в першому реченні виправляється форма слова «сивий» на «сивим».
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ЛЕГЕНДА ПРО МАРКА

Вперше надруковано у вид.: Горький М. Твори в шістнадцяти 
томах, т. З, 1952, с. 440—441.

Зберігся недатоваиий чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1677). Під текстом перекладу коричневим олів
цем зазначено: «Переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідептичпі.
Датується за першодруком.
Подається за журн. «Дніпро», 1954, № 4, с. 37.

СОНЦЕ СХОДИТЬ І ЗАХОДИТЬ 

(Із п’єси «На дні»)

Пісня героїв п’єси Бубнова і Кривого Зоба з другої дії.
Вперше надруковано у вид.: Тичина II. Вибрані твори в трьох 

томах, т. З, 1947, с. 21.
Збереглися чорновий автограф чорнилом та олівцем 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1680) і чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1681). Обидва без дати. У верхній частині арку
ша чорнового автографа над текстом перекладу — російський текст 
піспі невідомою рукою. Під перекладом — нотатка П. Тичини: «Пе
реклав для Деміївського театру. Там саме Романицький грав».

У фондах КМКТ зберігається ще один чистовий автограф 
чорнилом пісні з п’єси «На дні» (№ 512), під текстом якої поет 
датував переклад та розповів про обставини його створення: «Ви
тяг старе та й переписав. 16/11.38 р. Переклав для трупи на
II Києві (залізничному), приблизно 1921—22 р. У цій трупі: чи 
гастролював чи допомагав — т. Романицький — це добре пам’ятаю. 
А сам я — хором диригував па той час на Києві II (окремо від 
трупи)...» В архіві П. Тичини збереглося видане йому 4 січня 
1922 р. посвідчення хормейстра залізничного театру станції Ки- 
їв-2 при культвідділі Учкпрофспілки № 3 Києво-Воронезької заліз
ниці (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 9636).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за автографом.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 35—36.
Д о и і ї в к а  — історична місцевість у Московському районі 

м. Києва.
Р о м а н и ц ь к и й  Борис Васильович (нар. 1891 р .) — україн

ський актор, народний артист СРСР, з 1918 по 1922 р. працював 
у київському Народному театрі.

М. М. КОЦЮБИНСЬКИЙ

Вперше надруковано у вид.: Горький М. Твори в шістнадцяти 
томах, т. 7, 1955, с. 260—266.

Автограф невідомий. Збереглися дві псдатовані машинописні 
копії перекладу з значною правкою рукою П. Тичини, на одній — 
олівцем, па другій — чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2718). 
Виправленпя майже ідентичні. Очевидно, спочатку П. Тичина пра
вив переклад олівцем, потім чорнилом переніс виправлення 
в інший примірник машинопису. Текст машинопису має варіанти,
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більшість з них припадає па правки перекладача, частина яких 
не була врахована в публікації. На полях машинописів є помітки, 
зокрема зазначається необхідність фіксувати в публікації наголо
си на окремих словах. Під текстом зазначено: «Переклав Павло 
Тичина».

Датується і подається за першодруком.
Спогади М. Горького написані невдовзі після смерті М. М. Ко

цюбинського для київського журналу «Літературно-науковий віс
ник» на прохання його редакції.

З М. М. Коцюбинським М. Горький познайомився в Італії на 
острові Капрі 2 червня 1909 р., і до від’їзду М. Коцюбинського 
27 червня вони постійно спілкувалися. Повернувшись на Україну, 
Коцюбинський надіслав Горькому книжки про українську літера
туру та фольклор. Між письменниками встановилося листування. 
Ще більше зміцніли їхні дружні взаємини під час наступних при
їздів М. Коцюбинського на Капрі у червпі—липні 1910 р. та 
в листопаді 1911 — березні 1912 р.

Дізнавшись про смерть М. Коцюбинського, що сталася 12 квіт
ня 1913 р., Горький надіслав дружині письменника телеграму: 
«Велику людину втратила Україна,— довго і хороше буде пам’я- 
іати вона його добру роботу». У листі до редактора журналу 
«Вестник Европьі» Д. М. Овсянико-Куликовського від 19 квітня 
1913 р. Горький писав: «Дуже приголомшила мене смерть М. М. Ко
цюбинського, знав я, що він тяжко хворий, знав і бачив це, а все- 
таки — прикро, що так рано пішла з життя ця славна людина, цей 
лірик, що любив землю якоюсь особливою, немовби жіночою 
любов’ю».

«П р є к р а с п є — ц е р і д к і с н е»— г о в о р и л и  Г о н к у -  
р и.— 3 якого твору взята цитата, не встановлено. Гонкурп — бра
ти Е дм о іі (1822—1896) і Жюль (1830—1870) де Гопкур — французькі 
письменники, історики, мистецтвознавці.

...п ід  ч а с  б о р о т ь б и  С і ц і л і ї п р о т и  Ф е р д і тт а н д а 
Б о м б и ,  п р и й ш о в  д о  б л а г о р о д н о г о  Р у д ж і е р о  Сет-  
т і м о...— Йдеться про події італійської революції 1848—1849 рр., 
які започаткувало народне повстання в місті Палермо. Повсталі 
вимагали проголошення конституції й незалежності Сіцілії. Ко
роль Фердіїтанд II (1810—1859) був змушений піти па поступки, 
й в Королівстві обох Сіцілій утворилися конституційні уряди. 
Президентом Сінілії в кінці березня 1848 р. було обрано Руджієрі 
Сеттімо (1778—1863). Внаслідок контрреволюційного перевороту 
в Неаполі у травні 1848 р. абсолютистську владу Фердінанда II 
було відновлено. Жорстоко розправляючись з повсталими, Ферді- 
панд II піддав варварському бомбардуванню місто Мессіиу на 
Сіцілії, за що був прозваний «королем-бомбою». Повстала Сіцілія 
героїчно оборонялася, Палермо було зайнято королівськими вій
ськами лише наприкінці квітня 1849 р.

« П о ч у в а ю  с е б е  и е г а р а з д . . . »  — 3 листа Коцюбинського 
від 22 вересня 1910 р.

...я к н а п о р т р е т і  Ж у к  а...— Жук Михайло Іванович 
(1883—1964) — український художник і письменник, близький зна
йомий Коцюбинського. Був учителем малювання Тичини в семі
нарії. Познайомив його з Коцюбинським. Створив кілька портретів 
письменника. М. Горький мав на увазі портрет 1909 р. (зберігаєть
ся в Чернігівському меморіальному музеї-квартирі М. М. Коцюбин
ського).
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...по д о р о з і  д о  A r e a  N a t u r a l е...— одне з улюблених 
Горьким місць для прогулянок у горах Капрі, гірська порода тут 
вивітрилася й утворила природну арку.

...йро б л а г о т в о р н у  р о б о т у  з а н а п а щ е н о ї  н и н і  
« П р о с в і т  и»...— «Просвіта» — культурно-освітня громадська ор
ганізація, заснована 18G8 р. у Львові. На початку XX ст. товари
ства були організовані в Петербурзі, Києві, Одесі та інших містах. 
1907 р. Коцюбинський організував відділення «Просвіти» в Черні
гові і в 1907—1908 рр. його очолював. Був виключепий з товариства 
у вересні 1908 р. за розпорядженням чернігівського губернатора 
за виступи проти українських націоналістів та чорносотенців 
на XIV археологічному з’їзді, присвяченому тисячоліттю Чер
нігова.

« В е с ь  ч а с  п р о в о д ж у  в е к с к у р с і я х...» — 3 листа 
Коцюбинського від 29 липня 1911 р.

«...де г у ц у л и  - п о м а д и  п р о в о д я т ь  і з  с в о ї м и  о т а 
р а м  и...» — Номади — давньогрецька назва кочовників. Гуцули — 
група української народності у Карпатах, зберігала своєрідність 
мови, звичаїв, одежі. ї ї  життя описано в повісті М. Коцюбинського 
«Тіні забутих предків» (1912).

«Не в т е р п і в  я...» — 3 листа Коцюбинського від 9 вересня 
1910 р.

«Мої  о п о в і д а н н я  з а в ж д и  з д а ю т ь с я  м е и  і...» — 
З листа Коцюбинського від 1 січня 1911 р.

— В а м  п о д о б а є т ь с я  « С а м о т н і  й»? — «Самотній» — 
третій твір з циклу віршів у прозі Коцюбинського «З глибини» 
(1903-1904).

« Жа л ь  м а ю  д о  землі . . . »  — 3 вірша у прозі М. Коцюбин
ського «Утома» (з циклу «З глибини», 1903).

Я к а  в і р н а  і с т р а ш н а  р і ч  в а ш  «Смі х». — «Сміх» — 
оповідання Коцюбинського (1906).

« П о в и н е н  п р и з н а т и с я . . . » ,  « М а й ж е  н і ч о г о  н е  по- 
щ а с т и л о...» — 3 листа Коцюбинського від 24 березня 1911 р.

«. . . праця т а к  с т о м л ю є  мене. . . » — М. Коцюбинський 
працював керуючим відділом сільськогосподарської статистики 
у Чернігівському земстві. 1911 p., за два роки до смерті, він одер
жав від Товариства підмоги українській літературі, науці і штуці 
щорічну стипендію з умовою, щоб він залишив посаду й займався 
виключно літературною працею.

«. . . ві лла н а  ч о т и р и  к і м н а т и  з а  65  л ір ...»— Віллу 
підшукала для Коцюбинського дружина Горького М. Ф. Андреева, 
про що весною 1911 р. сповістила його в листі ( А н д р ее в а  М. Ф.  
Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Изд. 3. М., «Искус
ство», 1968, с. 195).

« П о г а н о  м е н і ,  д о р о г и й  О. М....» — 3 листа Коцюбин
ського від 22 жовтня 1912 p.

А з к л і н і к и  О б p а з ц о в a...— 4 листопада 1912 р. М. Ко
цюбинського було поміщено на лікування в Університетській клі
ніці українського та російського терапевта професора В. П. Образ
цова (1849 чи 1851-1920).

« П е р е в е л и  м е н е ,  н а р е ш т і ,  до  К и є в  а...» — 3 листа 
Коцюбинського від 8 листопада 1912 р.

...д у ж е  з а с м у ч е н и й  н а п е р е д о д н і  с м е р т ю  
М. В. Л и с е н к а . . . — У листі від 8 листопада 1912 р. Коцюбинський 
писав Горькому: «Вчора було мепі дуже погано, засмутила смерть
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близької людини — М. В. Лисенка». Лисенко Микола Віталійович 
(1842—1912) — український композитор. Помер 6 листопада.

« Б о л я ч е  м е н і  б у л о  ч и т а т и ,  що  ви т а к  т я ж к о  
п е р е ж и л и  с м е р т ь  Т о л с т о г о » . — З листа Коцюбинського 
від 20 грудня 1910 р. 20 листопада Горький, одержавши телеграму 
про смерть Л. М. Толстого, написав про свої переживання в зв’яз
ку з цією подією Коцюбинському.

Дем’ян Бедний 
(1883-1945)

Дем’ян Бєдиий (справжнє прізвище — Придворов Юхим Олек
сійович) — радянський поет. Один з перших пролетарських поетів, 
що пов’язали свою творчість безпосередньо з пропагандистською 
та агітаційною роботою більшовицької партії і революційною бо
ротьбою робітничого класу. Байкар, майстер політичної сатири, 
автор лірико-патетичних віршів, поем, пісень. Тичина згадував 
Дем’яна Бедного в статтях, виступах, нотатках (див.: Тичина П.  
З минулого — в майбутнє, с. ЗО, 183, 274, 279; Тичина П. Із щоден- 
никових записів, с. 98, 310), переклав уривок його вірша «Комуні
стична марсельєза».

КОМУНІСТИЧНА МАРСЕЛЬЄЗА 
( У р и в ок )

Вільний переклад початку (першого куилета й рефрену) 
вірша.

Перші публікації — під заголовком «Наша комуністична мар
сельєза» в газ. «Червоний юнак», 1924, 20 січня, в кн.: Жовтневі 
квіти. Читанка-декламатор. X., 1924, с. 53,— мають багато відмін 
проти остаточного варіанта в «Творах в шести томах», т. 4, 1962, 
с. 44. Значна переробка, якій піддано вірш у зв’язку з публікацією
1962 р., зафіксована у недатованому машинопису — копії з газ. 
«Червоний юнак», 1924, 20 січня, в тексті якого П. Тичина зробив 
багато виправлень синьою кульковою ручкою і зазначив, що вірші 
перекладено «для композитора» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1673). Зберігся також чистовий автограф синьою кульковою 
ручкою без дати, текст якого майже ідентичний (є незначний ва
ріант у четвертому рядку другої строфи) публікації в четвер
тому томі «Творів в шести томах» (ЦДАМЛМ ф. 464, оп. 1, 
спр. 1672). Під віршем написано: «Переклав Павло Тичина», після 
заголовка зеленим олівцем додано в дужках: «До оранжировки 
В. Верховинця».

Датується орієнтовно 1921 р. на підставі того факту, що 
з 1921 р. «Комуністична марсельєза», слова Д. Бедного, переклад 
П. Тичини, музична обробка В. Верховинця входила до репертуару 
капели-студії ім. Леонтовича (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 15153; 
11482, арк. 10; 11485, арк. 23; ЦНБ АН УРСР, ф. 50, оп. 1, спр. 720, 
арк. 3; останній документ — писана Тичиною програма концерту, 
до якого входила «Комуністична марсельєза», концерт мав відбу
тися 9 або 10 грудня 1921 р.). П. Тичина датував переклад 1920 р. 
(помітка на окремому аркуші: «Комуністичну марсельезу» Дем’яна 
Бедного я переклав в 1920 р. для капели «Думка» (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1672), очевидпо, помилково. «Думка» до репетицій
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«Комуністичної марсельєзи» приступила 13 лютого 1923 р. (Що
денник «Думки» за 1923 р., ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 5).

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 44.

Поезія Дем’яиа Бедного написана 1918 р. па мотив «Мар
сельєзи». Стала популярною революційною піснею.

В е р х о в и н е ц ь  Василь Миколайович (справжнє прізвище — 
Костів; 1880—1938) — український радянський композитор, хорео
граф, диригент, етнограф, педагог. Автор масових революційних 
пісень, хорів, романсів, обробок народних пісень.

В . В . Маяковський 
(1893-1930)

Маяковський Володимир Володимирович — радянський поет. 
Тичина назвав Маяковського «велетнем політичної поезії», в но
татці 60-х років записав: «Всього я Маяковського люблю!», відзна
чав вплив російського поета на власні вірші (див.: Т ичина П. Із 
щоденникових записів, с. 275, 166, 296). Був на літературному 
вечорі в Харкові, де виступав Маяковський, познайомився з ним 
1929 р. під час Тижня української культури в Москві. Тичииа 
написав про Маяковського статті «Він говорив з народом одверто» 
(1940), «Натхненна праця» (1963), згадував поета, його твори та 
цитував їх у багатьох інших статтях, виступах (див., зокрема: 
Тичина П . Твори в шести томах, т. 5, с. 230, 307, 311, 319, 335; т. 6, 
с. 201, 234 та ін.), переклав вірш Маяковського «Баку», статтю 
«Як робити вірші?».

БАКУ

Вперше надруковано у вид.: Маяковський В. Вибрані твори 
в трьох томах. Т. 1. К., Держлітвидав України, 1953, с. 148—149.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1699). Під текстом — дата створення вірша: 
1923. Зберігся також недатований машинопис з правкою П. Тичи
ни (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1700).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 46-47 .
Вірш написано в зв’язку з триріччям роботи пафтових про

мислів у Баку.
Б а л а х а н п  — передмістя Баку, в якому зпаходплися нафто

ві промисли.
. . . ні ж п р и т я г у є  д е р в і ш а  Ті  бет ,  // М е к к а  — п р а 

в о в і р н о г о ,  // Є р у с а л и м  — на  п р о щ у  х р и с т и я  н.—
Йдеться про мандрування богомольців до так званих «святих 
місць». У християн — не Рим, Ієрусалим (місто в Палестині, вва
жається «святим місцем» також і в іудеїв), у мусульман — Мекка 
(місто в Саудовській Аравії, батьківщина засновттика ісламу Му
хаммеда). Дервіші — мусульманські містики, прибічники суфілму 
(течія в ісламі). В Тібеті існували монастирі орденів дервішів. 
Проща — богомілля, прощення «гріхів».
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ЯК РОБИТИ ВІРШІ?

Перші публікації — Мая ковсь кий В. Як робити вірші? К., Держ
літвидав України, 1953, та в кн.: Ма яковсь кий В.  Вибрані твори 
в трьох томах, т. З, 1953, с. 287—320.

Автограф невідомий.
Публікації мають незначні розбіжності переважно редактор

ського характеру. В тексті «Вибраних творів» В. Маяковського 
уточнено переклад окремих слів, поділ на абзаци тощо.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Ма яковсь кий В . Вибрані твори в трьох 

томах, т. З, 1953, с. 287—320.
У цій статті В. В. Маяковський з найбільшого повнотою пояс

нив сутність своєї творчості, розкрив її новаторський характер. 
Пост так характеризує зміст статті: «Я написав книжку па тему: 
«Як робити вірші?». У цій книжці я намагаюсь підійти до поезії 
не як до звалища для старожитлостеіі — ямбів, хореїв, сонетів 
тощо, а як до живого виробничого процесу. Одним з основних 
моментів поетичного твору є «соціальне замовлення».

У другій частині моєї книжки я намагаюсь обгрунтувати це 
поняття на живому факті писання одного з віршів» (газ. «Зоря 
Востока», 1926, 5 червня).

П і с л я  р о б о т и  ф о р м а л і с т і  в...— Йдеться про праці 
прибічників поширеної в російському літературознавстві 10—20-х 
років так званої «формальної школи», що були зосереджені на 
розгляді питань художньої форми. Деякі з цих праць були 
пов’язані з практикою російського футуризму й Леф’у — літера
турних течій, до яких належав В.'Маяковський.

«. . . наука,  я к у  п р о с л а в и в  ще  На з о н » ,  « р о з ч а р о 
в а н и й  л о р н е т » ,  «Мі й д я д ь к о  ч е с н и й  б е з  д о г а н и »  — 
рядки з поеми О. С. Пушкіна «Евгений Онегин». Публій Овідій 
Назон (43 до н. е.— 18 н. е.) — римський поет. Прославився любов
ними поезіями (зб. «Любовні елегії», «Наука кохання», «Засоби 
від кохання» та ін.).

Ч о м у  рі ч,  н а п и с а н у  з а  в с і м а  ш е н г е л і в с ь к и м и  
п р а в и л а м и...— Шенгелі Георгій Аркадійович (1894—1956) — ро
сійський радянський поет, перекладач, літературознавець, автор 
кількох учбових посібників для письменників, зокрема книжки 
«Как писать статьи, стихи и рассказы». 1927 р. Шенгелі опублі
кував наклепницьку книжку про Маяковського («Маяковський во 
весь рост»). Маяковський неодноразово критикував віршознавчі 
праці Г. Шенгелі за їх формально-академічний підхід до літера
турних явищ. Різка полеміка з Шенгелі мала місце й в інших 
статтях В. Маяковського 1926—1927 рр., в його виступах цього 
часу, у вірші «Моя речь на ноказатсльпом процессе по случаю 
возможного скандала с лекциями профессора Шенгелп».

Л о б а ч е в с ь к и й  Микола Іванович (1792—1856)— росій
ський математик, творець пеевклідової геометрії, мислитель-мато- 
ріаліст.

...п о с і б  и и к з в і р ш у в а н н я  М. Б р о д о ь с ь к о г о  
( Ше н г е л і ,  Г р е ч а...) — Йдеться про книжки: Бр од ов ск ий М.  
Руководство к стихосложению, изд. 3-є. Спб., 1907; Шепге ли Г. А.  
Как писать статьи, стихи и рассказы. М., 1926; Греч  //. П. Учебная 
книга русской словесности. Спб., 1820, ч. III («Краткие правила 
пиитики»).
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. . . по в ний  с л о в н и к  р о с і й с ь к и х  р и м  Н. А б р а м о 
ва.— Йдеться про книжку: Абрамов  Н. Полный словарь русских 
рифм. (Русский рифмовник). Спб., 1912.

А л е к с а н д р і й с ь к и й  в і р ш  — двовірш шестистопного ям
ба з цезурою після третьої стопи. Виник у французькій поезії 
в XI ст. Широко використовувався в період класицизму, зокрема 
в Росії. Один з улюблених розмірів О. С. Пушкіна. У сучасній 
поезії застосовується дуже рідко.

«Мы с т а л и  з л ы м и  и п о к о р н ы м  и...» — неточна цитата 
з вірша російської поетеси, представниці декадентства в росій
ській літературі 3. М. Гіппіус (1869—1945) «Сейчас»:

Мы стали псами подзаборными,
Не уползти!
Уж разобрал руками черными 
Викжель пути...

«В и к ж е л ь» — «Всероссийский исполнительный комитет сою
за железнодорожников», існував від серпня 1917 по липень 1920 р.

« Ге р о и ,  с к и т а л ь ц ы  м о р е й ,  а л ь б а т р о с ы...» — перша 
строфа вірша російського радянського письменника В. Т. Кирилова 
(1889—1943) «Матросам», написаного 1918 р. до річниці Жовтневої 
революції.

« Р е в о л ю ц и о н н ы й  д е р ж и т е  шаг! »  — рядки з поеми
О. О. Блока «Двенадцать».

« Р а з в о р а ч и в а й т е с ь  в м а р ш е!» — перший рядок вір
ша В. Маяковського «Левый марш».

«Ешь а н а н а с ы...» — В. Маяковський наводить власний 
вірш, написаний 1917 р.

«Сии с т и х и  не  з н а ю т  н и  с т о п ,  н и  с о з в у ч и й »  — 
неточна цитата з «Учебной книги русской словесности» М. I. Гре
ча: «Сии стихи не имеют ни стоп, ни равного числа слогов, не 
знают ни созвучия, ни сочетания рифм».

« В ы х о ж у  о д и н  я н а  д о р о г у »  — вірш М. Ю. Лермон
това.

Ю д е н и ч  Микола Миколайович (1862—1933) — генерал цар
ської армії, очолював контрреволюцію на північному заході Росії 
під час громадянської війни 1918—1920 рр. В частівці В. Маяков
ського йдеться про відступ залишків розгромленої більшовиками 
армії Юденича до Естонії після провалу походу білогвардійців 
на Петербург у жовтні—листопаді 1919 р.

« М и л к о й  м н е  в п о д а р о к  б у р к  а...» — написана
В. Маяковським частівка для агітплакату РОСТА.

К р у ч о н и х  Олексій Єлисейович (1886—1968) — поет, один 
з теоретиків футуризму, намагався винайти нову поетичну мову — 
заум, що спиралася у «зображенні» певного явища на звукона
слідування або по-різному організовані в ритмічному плані звуки 
мови, абстраговані від значень, що реально існують у лексиці.

К о м і н т е р н  — Комуністичний Інтернаціонал, 3-й Інтернаціо
нал — міжнародна організація, що в 1919—1943 рр. об’єднувала всі 
комуністичні партії світу й керувала міжнародним комуністичним 
рухом.

...з р о б л е н о  на  с т о л і ,  о б л а д н а н і м  з а  НО Пом...— 
НОП — наукова організація праці.

Є й х о р о ш і  р и м  и.— Рими, що їх наводить В. Маяковський,
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згодом частково були ним використані (у віршах «Две Москвы», 
«Без руля и без ветрил», «Тропики»).

Х а т  Х а р д е т  Х е п  а...— про зацікавлення Маяковського 
американською пісенькою про «жорстоку Ханну, пожирачку сер
дець із савапни» згадує Р. Райт (зб. «Маяковскому», Л., Гослит
издат, 1940, с. 124).

Є с т ь  т е м  и...— Деякі з них В. Маяковський реалізував: «про
ститутка на бульварі Капуцинів у Парижі» — див. вірш «Загранич
ная штучка»; «старик при вбиральні у величезному геслерівсько- 
му ресторані в Берліні» — див. вірш «Парижанка».

Р о б о т а  н а д  ц и м и  з а г о т о в к а м и . . .  — Приклади, які на
водить далі Маяковський, взято з таких його творів: «Из улицы 
в улицу» («Улица. Лица у...»); «Утро» («Угрюмый дождь скосил 
глаза.— А за...»); трагедія «Владимир Маяковский» («Гладьте су
хих и черных кошек»); «Левый марш» («Леевой. Левой»), «Юби
лейное» («Сукин сын Дантес»).

С у х а р е в а  б а ш т а  — містилася на вулиці Садове кільце 
в Москві, при схрещенні її з вулицею Сретенкою. В 1934 р. Суха  ̂
реву башту розібрали в зв’язку з реконструкцією Великої і Малої 
Колгоспних площ.

С р е т е н с ь к і  в о р о т  а.— Йдеться, очевидно, про площу 
Сретенських воріт у Москві, розташовану на схрещенні Бульвар
ного кільця і вулиць Дзержипського та Сретенки.

С т р а с н и й  м о н а с т и р  — жіночий монастир у  Москві, 
заснований у 40-х роках XVII ст. Після Жовтневої революції мо
настир було скасовано. У 30-х роках під час реконструкції 
вул. Горького і Пушкінської площі будівлі Страсного монастиря 
розібрали. Зараз на його місці — пам’ятник О. Пушкіну, сквер і 
кінотеатр «Росія».

К у н ц е в о  — село, у 1926—1960 рр.— місто Московської об
ласті, з 1960 р.— у межах Москви.

Д а н т е с  Жорж-Шарль (1812—1895)— поручик кавалергард
ського полку, вбивця О. С. Пушкіна.

М и т и щ і — місто обласного підпорядкування Московської 
області, залізнична станція за 19 км на північний схід від Москви.

Р о к у  т р и н а д ц я т о г о ,  п о в е р т а ю ч и с ь  і з  С а р а т о 
ва  д о  Мос кви. . . — Маяковський був у Саратові в липні 1912 р.

« Те л о  т в о е  // б у д у  б е р е ч ь  и любит ь . . . »  — фрагмент 
з поеми «Облако в штаиах» (1915).

« Р а з в л е ч е н и е »  — щотижневий ілюстрований журнал (до
даток до газ. «Московский листок»), видавався у Москві з 1859 по 
1915 р.

«В т о т  д е н ь  т е б я  от  г р е б е н о к  д о  но  г...» — неточна 
цитата з вірша російського радянського письменника Б. Л. Пастер
нака (1890—1960) «Марбург». У Пастернака: «В тот день всю тебя, 
от гребенок до ІІОГ...»

Н а й б і л ь ш  д і й о в и м  з о с т а н н і х  м о ї х  в і р ш і в  я 
в в а ж а ю — «С е р г е ю Е с е н и н  у».— Цей вірш написано на по
чатку 1926 р. і вперше опубліковано у тифліській газеті «Заря 
Востока», 1926, 16 квітня.

Є с е н і н  Сергій Олександрович (1895—1925) — російський ра
дянський поет. Велику Жовтневу соціалістичну революцію зустрів 
з піднесенням. Його вірші і поеми 1917—1918 рр. пройняті пафо
сом революційної боротьби. У творах 1924—1925 рр. реалістично 
показав соціалістичні перетворення в країні, оспівав героїку ре~
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полюції, створив поетичний образ Леніна. Проте творчість Єсеиіна 
була суперечливою. В його ліриці велике місце посідали й утопіч
ні ілюзії патріархального «мужицького раю». Усвідомлення їх  
несумісності з реальними соціально-історичними зрушеннями, що 
відбувалися в Росії, сприйняття себе поетом «Руси уходящей» 
стали причиною тялскої душевної депресії, внаслідок якої С. Єсс- 
нін покінчив життя самогубством.

...нам, ф у т у р и с т а м . . . — Футуризм — авангардистська ми
стецька течія 10 — початку 20-х років XX ст. Ідейна орієнтація ро
сійського футуризму різко відмінна від західноєвропейського і ма
ла антибуржуазний характер. Суттєвої трансформації зазнавали 
у багатьох російських футуристів й естетичні настанови цієї течії 
з ї ї  запереченням класичної спадщини, загальноприйнятих ми
стецьких традицій і мовних норм, формалізмом. Творчість В. Мая- 
ковського, який організаційно належав до групи футуристів, прак
тично з самого початку не вкладалася в його рамки.

К л ю є в  Микола Олексійович (1887—1937) — російський ра
дянський поет. Очолював так званий ново-селянський напрям 
у російській літературі другої половини 10—20-х років. Палко зу
стрів перемогу Великої Жовтневої революції. У своїх творах 
Клюєв привітав деякі її здобутки, разом з тим виступав охорон
цем «дідівської віри», консервативних порядків, ідеалізував віджи- 
лі форми селянського життя, оспівував патріархально-релігійний 
побут. Суперечливістю позначена також його художня система, що 
успадкувала традиції російської класичної літератури і народно
поетичної образності і разом з тим має багато елементів старооб
рядницької книжності і символіки. Особа Клюева, його творчість 
мали певний вплив на раннього Єсепіпа, який згодом він пере
боров.

«Милый,  м и л ы й ,  с м е ш п о й  д у р а л е й . . . »  — рядок із 
поеми С. Єсеніпа «Сорокоуст».

«Н е б о — к о л о к о л, м е оя ц — я з ы к...» // « Ма т ь  м о я  — 
р о д и п а ,  // Я — б о л ь ш е в и  к...» — рядки з вірша С. Єсеніна 
«Иорданская голубица».

С о с н о в с ь к и й  Лев Семенович (1886—1937) — економіст, 
публіцист, літературний критик, автор різких, образливих статей 
нроти В. Маяковського («Довольно маяковщины».— газ. «Правда», 
1921, 8 вересня; «Желтая кофта из Советского Союза».— газ. «Прав
да», 1923, 24 травня та ін.).

...к р и ю ч и  й о г о  н а й б і л ь ш е  з а  і м а ж и н і з м ,  що  
н а в к о л о  н ь о г о  р о з р і с с я . — У перші роки після Жовтневої 
революції С. Ссеиіп належав до групи імажиністів. Імажинізм — 
літературна течія, що проголошувала самодостатність образності 
у художньому творі, нехтування змістом заради «образу», неза
лежність образу від реального життя.

П о т і м  Є с о п і и в и ї х а в...— Єсеніп перебував за кордоном 
у Західній Європі та Америці у 1922 — першій половині 1923 р.

Я з з а д о в о л е н н я м  д и в и в с я  на  е в о л ю ц і ю  Є с е- 
и і п а  в і д  і м а ж и н і з м у  д о  В А П П  у.— На початку 20-х ро
ків Єсенін відійшов від імажинізму (див. його статно «Быт и ис
кусство», 1921, та «Автобиографию» 1924 р.). ВАПГІ— Всеросійська 
асоціація пролетарських письменників.

Л е ф і в ц і — письменники, що належали до літературної групи 
Лівий фронт мистецтв, яка виникла в кінці 1922 р. в Москві й 
існувала до 1929 р. Групу очолював В. Маяковський. її  учасники
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виступали за створення дійового революційного мистецтва, крити
кували пасивне «побутовідображування». Разом з тим теоретична 
платформа Леф’у виражала й вульгаризаторські настанови — за
перечення художнього вимислу, психологізму в мистецтві тощо. 
Творчість В. Маяковського, М. Асеева та ін. була ширшою групо
вих лефівських догм.

К і н е ц ь  Є с е  п і н а  з а с м у т и  в...— С. Єсенін помер в піч 
з 27 на 28 грудня 1925 р.

...в р а н ц і  г а з е т и  п р и н е с л и  п е р е д с м е р т н і  р я д- 
к и...— Передсмертний вірш С. Єсепіна «До свиданья, друг мой, до 
свиданья...», який цитує В. Маяковський, вперше опубліковано в 
ленінградській «Красной газете» (вечірній випуск), 1925, 29 грудня.

...з в ід  к и о ц е  н е п і д х о ж е  с л о в о  в з я в  і Б е з и м е п -  
с ь к и й...— Безименський Олександр Ілліч (1898—1973) — росій
ський радянський поет. Йдеться, очевидно, про його вірш «Встреча 
с Есениным».

«Но т а к о г о  з л о г о  х у л и г а н с т в а  // Мы не  ж д а л и  
д а ж е  от  т е б  я...» ( з д а с т ь с я ,  Ж а р о в ) . — Жаров Олександр 
Олександрович (1904—1984) — російський радянський поет. В. Мая
ковський наводить рядки з його вірпта «На гроб Есенина».

К o r  а її Петро Семепович (1872—1932) — літературознавець, 
критик, популярний в 20-х роках лектор з сучасної літератури. 
У зв’язку з самогубством Єсепіна виступив з статтями (газ. «Ве
черняя Москва», 1925, 31 грудня; журн. «Красная панорама», 1926, 
№  2 та ін.), промовами (журн. «Печать и революция», 1926, кн. 2, 
березень, с. 41—47), що мали панегіричний характер.

...із в и с л о в у  Л у к и  — « б л о х и  в с і  не  плохі . . . » — Лу
ка — герой п’єси М. Горького «ЬІа дне». Маяковський дещо змінив 
його слова. У Горького: «ни одна блоха не плоха».

...п о г а н о  п а х н у ч и м и  к н и ж ч и н а м и  К р у ч о н и  х...— 
Йдеться про видані в першій половині 1926 р. брошури О. Кручо- 
них «Гибель Есенина», «Есенин и Москва кабацкая», «Черная тай
на Есенина».

Н е п  (нова економічна політика) — економічна політика Ра
дянської держави, розроблена В. І. Леніним і спрямована на побу
дову соціалістичної економіки в СРСР. Запроваджена на основі 
рішень X з’їзду РКП (б) 1921 p., коли політика «воєнного комуніз
му» вичерпала себе. Порівняно з «воєнним комунізмом» неп являв 
собою певного роду відступ, допускав тимчасовий розвиток приват
ного капіталу, але наявність командних висот економіки в руках 
Радянської держави, політика обмеження капіталістичних елемен
тів затримувала їх зростання і забезпечувала неухильне зміцнення 
позицій соціалізму в усіх сферах господарського життя країни. 
В результаті непу було створено передумови для побудови соціа
лізму в СРСР.

Р о б о т а  з б і г л а с ь  я к р а з  з м о ї м и  р о з ’ ї з д а м и  п о  
п р о в і н ц і ї  та з ч и т а н н я м  л е к ц і  й.— На початку 1926 р. 
Маяковський вирушив у лекційну поїздку по містах України, Пів
нічного Кавказу, Азербайджану та Грузії.

«Н а п о с т о в» — напостівтді —літератори, що групувалися на
вколо журн. «На посту». Творчість В. Маяковського у цьому жур
налі зазнавала різких напалок.

Л и б е д и тт с ь к и й Юрі й Миколайович (1*98—1959) — росій
ський радянський письменник. Його повість «Неделя» (1922), що 
користувалася великою популярністю, розповідає про боротьбу
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комуністів одного з уральських міст з розрухою, голодом, військо
вою небезпекою.

. . . п р и м у с и л а  р о б к о р і в  в и п у с т и т и  з б і р к у  «Ле- 
п е с т к и»...— «Лепестки» — літературна збірка, складена з творів 
робітників, видана 1924 р. в Москві.

...р а д і м о в с ь к і  п о р о с я т а  в й о г о  г р е ц ь к и х ,  п р и 
с т о с о в а н и х  д о  « І л і а д »  п е н т а м е т р а х . . . — Радімов Павло 
Олександрович (1887—1967) — російський радянський поет і худож
ник. Пентаметр — розмір в античному віршуванні, вживався тіль
ки в поєднанні з іншим розміром— гекзаметром. Гекзаметром на
писані поеми «Іліада» й «Одіссея». У поезії нового часу гекзаметр 
і пентаметр використовуються виключно в стилізаціях античних 
тем. Радімов у багатьох своїх віршах звертався до гекзаметру для 
втілення російської побутової тематики. Вказуючи на невідповід
ність архаїчної форми і сучасного змісту в творах Радімова, 
Маяковський мав на увазі його вірш «Свиное стадо».

Л у б я н с ь к и й м а й д а н  (тепер площа Дзержинського), 
м а й д а н  Н о г і н а  — площі Москви.

Л у б я н с ь к и й  п р о ї з д  (тепер проїзд Серова) — вулиця у 
Москві, де жив Маяковський.

М я с н и ц ь к а  (тепер вулиця Кірова) — вулиця у Москві. 
«Вы ж е р т в о ю  п а л и  в б о р ь б е  р о к о в о й » ,  « От р е 

ч е м с я  от  с т а р о г о  м и р а »  — популярні революційні пісні. 
Автором другої був П. Л. Лавров (1823—1900), революціонер, фі
лософ, публіцист.

« Б е д н ы й  к о н ь  в п о л е  пал» — слова Вані — одного з ге
роїв опери М. І. Глинки «Іван Сусаиіп». Автор лібретто — поет 
і драматург Є. Ф. Розен (1800—1860).

...о б р у ш и в ш и с ь  н а  т их ,  х т о  о п о ш л ю є  е с е  п і н 
с ь к у  р о б о т  у... н а  в с і х  о ц и х  С о б і  н о в и  х...— Собінов 
Леонід Віталійович (1872—1934) — російський радянський оперний 
співак, народний артист республіки. Йдеться про виступ Л. Собі- 
нова на вечорі пам’яті Єсеніна в приміщенні Художнього театру 
в Москві. Про враження від цього вечора В. Маяковський розпо
відав перед читанням вірша «Сергею Есенину» під час виступу 
в Ростові-на-Дону (лютий 1926 р.): «На фоні чахлої, надломленої 
берізки виступали з «зворушливими» промовами оратори. Потім 
Собінов тоненьким голоском заспівав: «Ни слова, о друг мой, ни 
вздоха, мы будем с тобой молчаливы...», хоча мовчазним був тіль
ки один Єсенін, а Собінов продовжував співати. Вся ця обстановка 
справила на мене гнітюче враження» (Лавут П. И. Маяковский 
едет по Союзу. Воспоминания. М., «Советская Россия», 1978, с. 30).

. . . у т о м и т е л ь н о  и д л и н н о ,  к а к  Д о р о н и н . — Доронін 
Іван Іванович (1900—1978)— російський радянський поет. 1926 р. 
опублікував поему «Тракторный пахарь» (у Маяковського петоч- 
но — «Железный пахарь»). Твори І. Доропіпа часто були розтяг
нутими та одноманітними.

...у л і р и ч н о м у  в і р ш і  У т к і н  а...— Уткін Йосип Павло
вич (1903—1944) — російський радянський поет. Далі Маяковський 
наводить рядки з його вірша «Курган», вміщеного в журн. «Про
жектор», 1926, № 7, с. 28.

«Мы в е т е р а н ы ,  м у ч а т  н а с  р а н ы...» — неточна цитата 
з вірша Е. Верхарна «Мор» у перекладі російського радянського 
письменника В. Я. Брюсова (1873—1924). У Брюсова: «Это мы — 
ветераны (Много нас, много! болят наши рапы!)».
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С е л ь в і  н сь к и й  Ілля Львович (1899—1968) — російський 
радянський поет, драматург.

«...6 ы ть  м о ж е т ,  в с е  в ж и з н и  л и ш ь  с р е д с т в  о...» — 
рядки з вірша В. Брюсова «Поэту».

«Я в о л ь н ы й  в е т е р ,  я в е ч п о в е ю...» — початкові ряд
ки вірша К. Бальмонта «Снежные цветы». Бальмонт Костянтин 
Дмитрович (1867—1942)— російський поет. Один з ранніх пред
ставників символізму в російській поезії. Відзначаючись гнучкістю, 
музичністю, багатством звукової організації, вірші К. Бальмонта 
часом не позбавлені удаваної красивості й штучності, перенасиче
ні алітераціями, па що і вказує В. Маяковський.

Ш и б а н о в  м о л ч а л .  // Из  п р о н з е н н о й  ноги. . . »— 
Маяковський наводить рядки з балади О. К. Толстого «Василий 
Шибанов».

« Д о в о л ь н о ,  с т ы д н о  мп е...» — слова Самозванця з траге
дії О. С. Пушкіна «Борис Годунов».

М. М. Асеев 
(1889-1963)

Асеев Микола Миколайович — радянський поет. Автор пройня
тих романтичним пафосом віршів та поем про революцію, гро
мадянську війну, молоду Республіку Рад, поеми «Маяковський 
починається», патріотичних творів про Велику Вітчизняну війну, 
лірико-філософських роздумів про історичну долю XX ст. Поезії 
зрілого Асеева властиве гостре відчуття героїко-трагедійного ха
рактеру сучасної епохи. Писав літературно-критичні статті, зокре
ма про творчість П. Тичини, перекладав його твори. П. Тичину 
й М. Асеева єднала багаторічна дружба. Тичина написав вірш 
«У Асеева в гостях» (1963), виступив з вступним словом на вечорі 
російського поета в Києві 1940 р. (див.: Тичина П. Читаю, думаю, 
нотую, с. 71—76), працював над статтею в зв’язку з його смертю 
в липні 1963 р. (див.: Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 181— 
182), переклав вірш «Вітер золотиться», працював над переклада
ми інших творів Асеева, згадував його в щоденникових записах 
(див.: Тичина П. Із щоденникових записів, с. 357), у статтях, ци
тував його твори (див., зокрема: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 5, с. 260—261).

ВІТЕР золотиться
Вірш перекладено не повністю.
Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1940, 22 лютого.
Зберігся недатований чорновий автограф олівцем першої стро

фи і рефрену перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1661).
У післявоєнних публікаціях П. Тичина зняв останню, четверту 

строфу перекладу:

Щоб
всім лордам і баронам 

трошки зменшить пуза,— 
станем всі на оборону 
нашого Союза.
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Королівська 
щоб коропа 

знала, пилом пала,— 
вийдем всі

на бій рішучий 
проти капітала.
Стій, стань,— 
юнь юниться

нічого журиться: 
над Республікою Рад 
вітер золотиться.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 48-49 .
Написаний 1928 р. вірш відбиває тогочасне міжнародне ста

новище.
Т с о а в і а х і м  — Товариство сприяння обороні, авіаційному та 

хімічному будівництву — масова добровільна громадська військово- 
патріотична організація, що діяла в 1927—1948 рр. в СРСР. У роки, 
які передували Великій Вітчизняній війні, Тсоавіахім відіграв ве
лику роль у підготовці радянських людей до захисту Батьківщини, 
у створенні резервів Радянських Збройних Сил.

С. Я. Мариіак 
(1887-1964)

Маршак Самуїл Якович — радянський ноет і перекладач. Один 
з творців і організаторів радянської дитячої літератури. Автор 
віршів, поем, п’єс-казок, віршованих повістей, статей нро літера
туру, спогадів. Визнаний майстер перекладу. Перекладав твори 
українських поетів, зокрема Тичини. Тичина переклав один вірш 
Маршака, згадував його в статтях, нотатках.

ВІЙНА З ДНІПРОМ
(Ві льни й переклад)

Вперше фрагменти перекладу надруковано у газ. «Соціалістич
на Харківщина», 1935, 1 травня. Друга, повніша публікація — 
«Літературний журнал», 1936, № 4, с. 50—53.

Над перекладом вірша С. Я. Маршака П. Тичина почав працю
вати у першій половині 1935 р. на прохання Державного видавни
цтва дитячої літератури (лист від 14 січня 1935 р. зберігається 
в ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 9714). У листі з Гагри до Л. П. Па- 
парук від 3 жовтня 1935 р. П. Тичина повідомляв: «Війну з Дні
пром» до половини переклав. Не люблю я точно перекладати. 
Себто, дивлячись, кого й що» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1 спр. 4952).

Збереглися два недатовані машинописи перекладу з виправ
леннями П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1698). П. Тичина 
дописав олівцем підзаголовок: «Вільний переклад». У машинописах 
відбилася остаточна, не зафіксована в четвертому томі «Творів 
в шести томах», с. 61—65, стадія роботи над перекладом. Текст 
ранішого машинопису ідентичний найповнішій публікації в «Лі-
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тературиому журналі». В цей текст олівцем II. Тичина вніс значні 
виправлення. Він переробив першу частину відтинка «Рапортує 
правий берег», перший варіант якого мав такий вигляд:

— Рапортує 
правий берег, 
кожен молот, 
кожеп дерик, 
кожен лом 
і кожен кран 
виконують 
пром-фін-план,

а також додав два фрагменти в кінцевій частині вірша. У другому, 
пізнішому машинопису ці виправлення враховано. Новий варіант 
перекладу надруковано з скороченнями у журн. «Барвінок», 1960, 
№ 10, с. 6—7. Остання прижиттєва публікація повторює неповний 
і невиправлений текст з третього тому «Вибраних творів в трьох 
томах», 1947, с. 34—38.

Датується за першодруком.
Подається за другим машинописним варіантом перекладу 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1698).
Д е р и к ,  д е р и к - к р а н  — вантажопідйомний іцогловостріло- 

в и й  крап з онорпою поворотною щоглою.

Г. М. 11 етпиков 
(1894-1971)

Петников Григорій Михайлович — радянський поет, перекла
дач. Автор збірок віршів про події громадянської війни та соціа
лістичне будівництво. Тичина переклав один вірш Петникова, 
згадував його в щоденникових записах (див.: Тичина  77. Із щоден- 
никових записів, с. 246).

ТО-РЕ-ТА

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1933, № 10, 
с. 155.

Зберігся чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1619). Під текстом — дата і місце, де написано вірш: «Чайка». 
31 [р.]». 1931 рік вказано помилково: вірш створено 1932 р. Збе
реглися також дві авторизовані машинописні копії перекладу 
(КМКТ, фонди, № 833). В одній — правки і помітки чорнилом та 
олівцем рукою П. Тичини. Зокрема, біля першого рядка «І на 
боках обвітреної вохри» збоку він написав «обвітреної?», під 
текстом вірша додав, а потім закреслив: «Чайка», 31 [р.]». Під 
перекладом у другому машинописі зазначено зеленим олівцем: 
«Переклав П. Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  77. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 56-57.
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П. Г . Безпощадний 
(1895-1968)

Безпощадний Павло Григорович (справжнє прізвище — Іва
нов) — радянський поет. Постійно жив і працював у Донбасі. 
Творчість Безпощадного тісно пов’язана з робітничим фольклором. 
Провідні теми його поезії — минуле Донбасу, вільна праця радян
ських шахтарів. П. Тичина переклав два вірші П. Безпощадного.

«З БАТЬКОМ Я ЗГОРИ ОД КРАЮ...»

Вперше надруковано в кн.: Бе зп о ща дн и й П.  Вибрані поезії. 
К., «Радянський письменник», 1947, с. 15—16.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1666) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1667) автографи перекладу. 
Обидва олівцем, без дати. Верхній шар чорнового автографа має 
кілька варіантів. Під текстом вірша в чистовому автографі зазна
чено: «Переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 54-55.
А ш л я х и  ї ї  с п л е л и с я ,  // Мо в  я с н і  с т о р і н к и  

к н и г и ,  // В і д  С и б і р у  д о  Т б і л і с і ,  // В і д  М е т е х  до 
ф а б р и к  Р и г и . — Тут і далі поет переказує факти біографії Ми
хайла Івановича Калініна (1875—1946), діяча Комуністичної партії 
і Радянської держави. За участь у революційній боротьбі цар
ський уряд багато разів заарештовував і засилав М. І. Калініна, 
зокрема до Тбілісі та Сибіру. Метехі, Метехський замок — давня 
цитадель (V ст.) у Тбілісі. Неодноразово руйнувалась і відро
джувалась. На початку XIX ст. старі укріплення було розібрано 
і на їхньому місці побудовано тюрму. М. І. Калінін відбував 
ув’язнення в Метехському замку за організацію страйку робітни
ків у серпні 1900 р. 1901 р. та 1903 р. його висилали до Ревеля 
(тепер Таллін). У вірші неточно названо Ригу.

Т у т  в ін  т о к а  р...— М. І. Калінін багато років працював на 
заводах царської Росії токарем.

Д о  В е р х о в н о ї  д о  Р а д и  // У в і й ш о в  в і н  с т а р 
шино ю. . . — З березня 1919 р. М. І. Калінін був головою Всеро
сійського Центрального Виконавчого Комітету, з 1922 р.— головою 
Центрального Виконавчого Комітету СРСР, з січня 1938 р. по 
березень 1946 р.— головою Президії Верховної Ради СРСР.

М. М . Ушаков 
(1899-1973)

Ушаков Микола Миколайович — радянський поет, перекладач. 
Жив і працював у Києві. Автор збірок, в яких розповідається про 
революційні бої, мирне будівництво, людину нового світу. Поезії 
Ушакова властиві лаконічність, афористичність вислову, місткість 
художньої деталі. Переклав на російську мову твори багатьох 
українських поетів, зокрема Тичини. Тичина зробив переклади 
двох віршів М. Ушакова, виголосив 6 червня 1949 р. вступне слово
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на вечорі, присвяченому 50-літтю російського поета (див.: Т ичи
на П.  З минулого — в майбутнє, с. 191—195), згадував його в 
статтях.

ЗЛИВА ПІД ЧАС МАНІФЕСТАЦІЇ

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1939, 
№ 1, с. 20. В інших прижиттєвих публікаціях перекладу вірш на
звано за першим рядком — «Гроза наступає».

Збереглися недатований первісний чорновий автограф чорни
лом, з густою правкою, верхній шар якого має варіанти 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1722), та недатований чорновий 
автограф чорнилом пізнішого часу, з виправленнями чорнилом та 
олівцем (там же). У другому чорновому автографі є варіант у три
надцятому рядку: «прозоре від музико-зливних розстрелень».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 59. На підставі автографа та першодруку виправляється пунк
туація в дванадцятому рядку: «Й повітря, почубчеио сплутавши 
зелень». Відновлюється авторська пазва вірша.

ШОТА РУСТАВЕЛІ

Авторська назва «Стихи о Шота Руставели».
Вперше надруковано в кн.: Ушаков  Н. Вибрані поезії. К., 

Держлітвидав України, 1939, с. 138.
Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні варіанти.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ич ина  П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 58.
Р у с т а в е л і  Шота — грузинський поет XII ст., автор поеми 

«Витязь в тигровій шкурі». Був близьким придворним цариці 
Тамари (царювала з 1184 до 1213 р.), за часів якої феодальна 
грузинська держава досягла найбільшого розквіту.

У К е л ь н і  д з в о н и  й ж о в т а  ч е р е п и ц  я...— У перших 
двох строфах вірша йдеться про події у світі в кінці XII — на 
початку XIII ст.: «а рицарі на схід спішать, на схід» — поет має 
на увазі нову хвилю «хрестових» воєн; «До Києва ж із степу лізуть 
хмари» — натяк на вторгнення на Русь Золотої орди: «Краків вже 
впаде от-от».— У 1241, 1260 та 1281 р. Краків був захоплений 
і зруйнований татарами. «Блискучозбройні воїни Тамари» — пол
ководці цариці Тамари вели переможні війни з персами і турка
ми й значно розширили кордони грузинської держави.

С в а н и  — етнографічна група грузин, до якої належав Руста
велі.

А р а в і я ,  К и т а й  — т а й н о е  к а з а н н я .  // Г е р о ї ,  в р е ш 
ті,  с т р і н у т ь с я  і з н о в . — Йдеться про тяжкі випробування, 
які пройшли герої «Витязя в тигровій шкурі», й щасливу роз
в’язку поеми.

Т а т и с я ч а  ш і с т с о т  д о б і р н и х  с т р о ф  — // л и ш е  
к о р о т к е  с в і д ч е н н я  к о х а н н я.— Поема має тисяча шіст-
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сот строф. Як можна гадати, виходячи з тексту твору Руставелі, 
поет кохав царицю Тамару. Деякі дослідники вважають, іцо вся 
поема Шота Руставелі в історією його кохання.

М. С. Тихонов 
(1806-1979)

Тихонов Микола Семенович — радянський письменник, гро
мадський діяч. Автор одного з перших творів на ленінську тему 
(поеми «Самі», 1920), численних поетичних збірок про героїку 
й романтику революції, велич соціалістичного будівництва, друж
бу радянських народів. Важливе місце у творчості Тихонова 
посідала тема Сходу, теми пролетарського інтернаціоналізму й 
боротьби за мир. Писав оповідання, літературні мемуари, висту
пав як публіцист, перекладач, зокрема й українських поетів. 
Присвятив П. Тичині вірш з нагоди його 70-ліття — «Павлу Гри
горьевичу Тычине», на смерть українського поета відгукнувся 
статтею («Літературна Україна», 1967, 19 вересня). П. Тичина був 
редактором «Вибраного» М. Тихонова 1946 р. і переклав для цього 
видання два вірші, згадував російського поета у статтях та висту
пах (див.: Тичина ТІ: Твори в шести томах, т. 6, с. 211; Тичина ТІ. 
З минулого — в майбутнє, с. 26, 100, 204; Тичина ТІ. Читаю, думаю, 
нотую, с. 97, 137, 160).

ВІРМЕНІЯ

Вперше надруковано в кн.: Тихонов  М. Вибране. К., Держліт
видав України, 1946, с. 134.

Зберігся недатовапий чистовий автограф чорнилом, з двома 
виправленнями сипім олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 46 ,̂ оп. 1, спр. 1718). 
Під текстом перекладу — дата створення вірша: 1921

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Тихонов  М. Вибрапі твори. К., «Дніпро», 

1967, с. 23.
А р а р а т  — вулканічний масив па Вірменському нагір’ї в Ту

реччині, поблизу кордону з СРСР. Має два конуси — Великий Ара
рат, вершина якого завжди вкрита снігом, і Малий Арарат.

А р а г а ц — найвища гора Закавказького нагір’я у Вірмен
ській РСР, вершина її  покрита вічним снігом.

Д і л і ж а н — Діліжанський заповідник у Вірменській РСР. На 
його території розташовапий, зокрема, Ахнабадський тисовий 
гай.

З а н г е з у р  — гірський район на півдепному сході Вірмен
ської РСР. У горах Зангезурського хребта — родовища мідних і 
молібденових руд.

Д з о р а г е с  — гідроелектростанція в північній частині Вірме
нії на річці Дзорагет.

«І ЗНОВ ОДВІДАВ Я ДОНГУЗ-ОРУН...

Вперше надруковапо в кн.: Тихонов М. Вибране, 1946, с. 90.
Зберігся недатований чорновий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1720). Текст має варіант, що ввійшов до біль



шості публікацій перекладу — до першодруку; до вид.: Т ичина П.  
Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 24; Тихонов  М. Вибрані 
поезії. К., Держлітвидав України, 1957, с. 100; Тичина П. Твори 
в шести томах, т. 4, 1962, с. 52. Останній двовірш в автографі 
н усіх цих виданпях був перекладений так:

Й, на лікоть звівшись вранці поміж трав,
Побачить світ, що красно засіяв.

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Тихонов  М. Вибрані твори, 1967, с. 44.
Д о и г у з - О р у и — перевал через Головний або Вододільний 

хребет Великого Кавказу з верхів’їв Баксану до верхів’їв Інгурі 
(Сванетія). Розташований південніше гори Ельбрус, на кордоні 
Кабардино-Балкарської АРСР та Грузинської РСР.

О. О. Сурков 
(1899—1983)

Сурков Олексій Олександрович — радянський поет, громад
ський діяч. Найбільші досягненпя поезії Суркова перед Вітчиз
няною війною нов’язані з зображенням героїв громадянської вій
ни. У творах воєнного часу з великою проникливістю передав 
загальнонародні почуття гніву, иенависті, горя, прагнення до 
перемоги. Теми дружби і братерської солідарності народів у бо
ротьбі за мир — визначальні для лірики Суркова післявоєнних 
років. Перекладав з багатьох літератур, зокрема й вірші україн
ських поетів. П. Тичина переклав один вірш О. Суркова, кілька 
разів згадував його в статтях та виступах, цитував вірші (див.: 
Тичина П.  Твори в шести томах, т. 6, с. 21, 92; Тичина П. З ми
нулого — в майбутнє, с. 270).

«ТИ Ж НА ПЛЕЧІ КЛАДИ МЕНІ РУКИ...

Вперше надруковано в жури. «Вітчизна», 1956, № 1, с. 112.
Збереглися недатовапий чорновий автограф олівцем, з виправ

леннями чорнилом, текст перекладу перекреслено олівцем сииього 
кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1715), та недатований чисто
вий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1716). В обох 
автографах є варіант в останньому рядку: «До нас прийде —
й життям повійне». Під текстом місце і дата створення вірша: 
«Західиий фронт. 1942». В чистовому автографі підпис: «Переклав 
Павло Тичина». Збереглися також два примірники машинопису 
перекладу з помітками П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1717). Згори олівцем в одному з них зазначено: «Віддав до 
ж. «Вітчизна». Під текстом в обох примірииках написано: «Пе
реклав Павло Тичина», збоку біля останньої строфи — позначка 
«паголос».

Тексти публікацій мають незначні варіанти.
Датується липнем 1955 р. на підставі нотатки П. Тичини на 

клаптику паперу, доданому до чорнового автографа: «Віддав до 
«Вітчизни» 19.УІІ-55 [р.]» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1715).
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Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1902, 
с. 53.

С о ф і я  К р е в с  — дружина О. О. Суркова.

О. А. Прокоф'ев 
(1900-1971)

Прокоф’ев Олександр Андрійович — радянський поет. Перші 
збірки віршів — про громадянську війну, ламання старого побуту 
на селі. У роки Великої Вітчизняної війни писав патріотичні тво
ри. Одип з центральних мотивів поезії Прокоф’єва — краса ро
сійської природи. Для його творів характерні яскрава образність 
й емоційність, фольклорність, тяжіння до іронії, жарту. Перекла
дав твори українських письменників, зокрема Тичини. П. Тичина 
переклав один вірш О. Прокоф’єва.

ми — ЛЕНІНГРАДЦІ

Вперше надруковано в журн. «Україна», 1949, № 9, с. 29.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1706). Під текстом зазначено: «Переклав Павло 
Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 71.

М. /. Комісарова 
(Нар. 1904 р.)

Комісарова Марія Іванівна — радянська поетеса, перекладач
ка. Основні теми її творчості — діяння і почуття простих радян
ських людей, поезія рідної природи. Автор поеми «Ліза Чайкіна», 
присвяченої героїні Великої Вітчизняної війни. Написала вірш 
«Павлу Тьічине». П. Тичина переклав два вірші М. Комісарової, 
згадував її  у статті «До ленінградських поетів» (див.: Тичина П.  
Твори в шести томах, т. 5, с. 66).

БАТЬКІВЩИНІ

Переклад першого варіанта вірша М. Комісарової. У після- 
воєнних публікаціях поетеса скоротила його до п’яти строф.

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1939, 
№ 1, с. 21.

Зберігся чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1694), текст якого ідентичний публікації. Під віршем — дата 
перекладу: «Гагри. 8.ІХ.38 [р.]».

Датується за автографом.
Подається за першодруком.
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«Я ЗНАЮ ДІМ І ЗНАЮ САД..

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1970, 
13 січня.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем, з правками 
олівцями різних кольорів (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1696). Біля 
прізвища автора вірша П. Тичина зазначив: «ст. 104» — сторінку 
книжки М. Комісарової «Самое дорогое». М.— Л., «Советский пи- 
сатель», 1962, за якою він перекладав вірш.

Датується серединою 60-х років на підставі запису Л. П. Ти
чини «1965—66 [рік]» під машинописом перекладу, зробленим 
після смерті П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1696).

Подається за верхнім шаром чорнового автографа (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1696).

В . М. Гусев 
(1909-1944)

Гуссв Віктор Михайлович — радянський поет і драматург. 
Головна тема віршів — пафос труда й герої праці — радянські 
люди. Автор текстів популярних пісень, п’єс у віршах «Слава», 
«Весна в Москві», «Син Рибакова» та іп., кіносценаріїв. П. Тичина 
переклав один вірш В. Гусєва.

КОЛГОСПНА ПІСНЯ ПРО МОСКВУ

Вірш перекладено для співу на музику ф. І. Маслова для 
Українського народного хору (тепер ім. Г. Г. Верьовки).

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 31.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають відміни. В четвертому томі «Творів 

в шести томах» на одну строфу менше. У першодруку та кн.: 
Т ичина П. Слава Батьківщині. Вибрані вірші для дітей, 1951, с. 250, 
третій рядок другої строфи має варіант: «І колгоспних гостеіі 
зустрічаєш».

Датується за першодруком.
Перше концертне виконання відбулося 1947 р.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 60.
М а с л о в  Федір Іванович (нар. 1910 р.) — радянський компо

зитор і хоровий диригент. Головне місце в його композиторській 
творчості посідають пісні для народних хорів.

В е р ь о в к а  Григорій Гурійович (1895—1964) — український 
радянський композитор і хоровий диригент, друг П. Тичини з ди
тячих років.
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А. В . Софронов 
(Нар. 1911 р.)

Софронов Анатолій Володимирович — радянський письменник, 
драматург. Автор поетичних збірок, в яких провідне місце посі
дають вірші про війну та мир, про рідний поетові Донський 
край, текстів популярпих пісень, багатьох п’єс. П. Тичина пере
клав два вірші А. Софронова.

СІДЛО

Вперше надруковано у вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 67-68 .

Збереглися недатовапі чорновий автограф простим олівцем, 
з правкою синім і червоним олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1709), та чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1710). Під віршем у чистовому автографі зазначено: «З ро
сійської] переклав Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.

КРАСІІОТАЛЬ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 66—67.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1712) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1713) автографи. Обидва 
олівцем, без дати. В першому та третьому рядках третьої строфи 
в автографах є варіанти:

Йшов козачок до річки вдвох,
Глядів своїй коханій в очі,
Він піджачком, що в батька зсох, 
ї ї  вкривав тієї ночі.

Під перекладом у чистовому автографі зазначено: «З р о с ій 
ської] переклав Павло Тичина».

Датується і подається за. першодруком.

С. В. Михалков 
(Нар. 1913 р.)

Михалков Сергій Володимирович — радянський письменник 
і громадський діяч. Автор відомих дитячих віршів, п’єс для дітей 
і дорослих, байкар, перекладач. П. Тичина переклав один вірш
С. Михалкова.

БАРАНИ

Вперше надруковано у вид.: Михалков  С. Мій друг. К., «Мо
лодь», 1955, с. 130—131.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 1701). Під текстом перекладу зазначено: «Пе-
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реклав Павло Тичина», вгорі сторінки: «Для перед[ач]і Клавдії 
Антонівні Литвипчук» («Молодь»).

Датується орієнтовно травнем 1055 р. на підставі листа у по* 
ряднина і редактора книжки С. Михалкова К. А. Литвипчук до 
П. Г. Тичини від 29 квітня 1955 р. 8 проханням подати переклад 
вірша в першій половині травня 1955 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 9727).

Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 70.

К. В . Шевельова 
(Нар. 1917 р.)

Шевельова Катерина Василівна — радянська письменниця. 
Авторка поетичних збірок і книжок оповідань, нарисів. Для творів 
К. Шевельової характерні звернепня до актуальних політичних 
і громадянських проблем, задушевність розповіді. П. Тичина пе
реклав один вірш К. Шевельової.

«ТУТ ВОЇНА МОГИЛА...

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 39.

Зберігся педатоваттий чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1727). Під текстом зазначено: «З російської 
П. Тичина».

Тексти публікапій ідснтичпі.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 69.

О. Я. Колычев 
(1904-1973)

Количев Осип Якович — радянський ігоет, перекладач. Автор 
віршів та поем «Щорс», «Олеко Дундич», «Співець Росії» (присвя
чена художнику І. Левітаиу), багатьох пісень. Деякі його пісні, 
як і перекладена П. Тичиною «Поема про Україну», написані для 
Червонопрапорного ансамблю пісні і танцю Радянської Армії 
і покладені на музику О. В. Алексаидровим.

ПОЕМА ПРО УКРАЇНУ

Вірш перекладено для співу па музику О. В. Александрова 
для Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Вперше надруковано в журн. «Радянське літературознавство», 
1985, № 3, с. 45—46.

Збереглися первіспий чорновий автограф олівцем, з виправ
леннями олівцем і чорнилом і помітками па полях, та фрагмент 
чорнового автографа чорнилом пізнішого часу, з виправленнями 
і дописками зеленим і простим олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1693). Обидва джерела без дати, текст розписаний за партія
ми для хору та соліста.
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Датується орієнтовно серединою 40-х років. У документах пр 
репетиції та концертне виконання «Думкою» «Поеми про Україну 
за 1944—1946 рр. прізвище П. Тичини як перекладача не згадує 
ться. Можливо, твір виконувався в цей час російською мовок 
Переклад П. Тичини тексту О. Количева послідовно зазначаєтьс: 
від «Програми з творів радянських композиторів», який готувал 
«Думка» 1947 р. (ЦДАМЛМ, ф. 615, оп. 1, спр. 71).

Текст подається за провідною партією за такими джерелами 
строфи перша—третя, сьома—восьма — за первісним чорновш 
автографом, строфи четверта—шоста — за пізнішим чорновим аі 
тографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1693).

А л е к с а н д р о в  Олександр Васильович (1883—1946)— рс 
сійський радянський композитор, педагог і хоровий диригент 
У 1928 р. створив і очолив Червотіопрапорпий ансамбль пісн 
і танцю Радянської Армії (тепер його імені). Автор пісні «Священ 
на війна» на слова В. І. Лебедєва-Кумача, музики Державног 
гімну СРСР. Йому належать обробки українських народних пісепі 
Шевченкового «Заповіту» (музика Г. Гладкого).

Г е с т а п о  — таємна державна поліція в фашистській Німеч 
чині. Поза межами Німеччини агенти гестапо займалися шпигув 
ством і вчиняли політичні вбивства. Особливо розгорнуло свої 
діяльність в роки другої світової війни. На тимчасово окуповані] 
території СРСР, зокрема на Україні, гестапівці вбили сотні людеї

Я. З . Шведов 
(1905-1985)

Шведов Яків Захарович — радянський поет. У центрі багатьо: 
його віршів — доля молодих робітників, соціалістична перебудов; 
побуту, героїзм і мужність радянських людей під час Вітчизняно 
війни, спадкоємність революційних традицій. Автор текстів бага 
тьох популярних пісепь. Писав також прозові твори. П. Тичині 
переклав одип вірш Я. Шведова.

ВІД’ЇЗД ПАРТИЗАН

Вірш перекладено для співу на музику А. Г. Новикова дл; 
Державної заслуженої академічної капели УРСР «Думка».

Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автограф; 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1726).

Автограф недатований, олівцем, з правками олівцем та чор 
нилом. Над текстом вірша чорнилом дописано його назву, прізви 
іца поета та композитора.

Датується орієнтовно 1947 р. на підставі репертуарного план; 
«Думки» на 1947 р., де значиться «Від’їзд партизан» (ЦДАМЛМ 
ф. 615, он. 1, спр. 71), «Щоденника» капели за 1947 р., в яком: 
згадано репетиції цього твору (ЦДАМЛМ, ф. 615, он. 1, спр. 73 
тощо. Перше концертне виконання відбулося 1948 р.

Конфігурація тексту подається відповідно до російською 
оригіналу (за кн.: Шв ед ов  Я.  По солнечной дороге. Песни. М. 
«Молодая гвардия», 1951, с. 48).

Н о в и к о в  Анатолій Григорович (нар. 1896 р.) — російськиі 
радянський композитор, хоровий диригент, громадський діяч. Ав 
тор пісень на слова радянських поетів, музичних комедій, творі] 
для духового оркестру, хору, музики до драматичних вистав.
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БУХЕНВАЛЬДСЬКИЙ НАБАТ

Вірш перекладено для співу на музику В. І. Мураделі.
Вперше надруковано разом із нотами в «Репертуарному збір

нику». Вип. 4(40). Вид. журп. «Соціалістична культура». К., 1962, 
с. 9 -1 3 .

Збереглися два ідентичні чистові автографи олівцем, без дати 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1708).

Публікації мають відміни. У першодруку та в зб.: Пісенник. 
К., 1964, с. 172—174, в останньому рядку першої та п’ятої строф — 
«Дзвону передзвін, дзвону передзвін», в третьому рядку останньої 
строфи — «Люди світу, пильність множте втроє».

Датується за першодруком.
Подається за зб.: Пісні боротьби та волі. К., «Мистецтво», 1967, 

с. 257—258.
М у р а д е л і  Вано Ілліч (1908—1970) — радянський компози

тор. Автор опер, оперет, симфоній, пісень, музики до вистав і кі
нофільмів.

Б у х е н в а л ь д  — німецько-фашистський концтабір біля міста 
Веймара (Німеччина) в 1937—1945 рр. Його в’язнями були близько 
239 тисяч чоловік різних національностей, з них 56 тисяч антифа
шистів і військовополонених (у тому числі й радянських грома
дян) було закатовано. Влітку 1943 р. в Бухенвальді утворився 
Інтернаціональний табірний комітет, що очолив повстання в язнів 
11 квітня 1945 р. В’язні захопили Бухенвальд та прилеглі до нього 
селища за два дні до приходу військ союзників.

О. Соболев

НАРОДНІ ПІСНІ 

ТИ ЖИВИ, РОСІЄ, СЛАВСЯ!

Вперше разом із нотами (музична обробка Л. М. Ревуцького) 
надруковано в журн. «Культурно-освітпя робота», 1952, № 6, 
с. 43-44 .

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем перших трьох 
строф перекладу, що має варіанти (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1735). На обкладинці, в якій зберігається автограф, П. Тичина 
написав: «З російської. Матеріал, який не піде в IV том». Проте 
переклад пісні з новим варіантом четвертої строфи було опублі
ковано спочатку разом із нотами у зб.: Пісні народів Радянського 
Союзу для хору. К., 1960, с. 15—16, а потім у четвертому томі 
«Творів в шести томах». Інших розбіжностей між публікаціями 
немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 73.
Р е в у ц ь к и й  Лев Миколайович (1889—1977)— український 

радянський композитор, педагог і музично-громадський діяч. Осно
воположник жанрів симфонії та фортепіанного концерту в укра
їнській радянській музиці. Зробив великий внесок у розвиток 
жанру обробки народної пісні. Автор численних романсів, пісень 
та хорів, музики до театральпих вистав і кінофільмів.
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ЗА ГОРОЮ, ДЕ КОЛОДЯЗЬ

(Трудова, колгоспна)

Пісшо «За горою, де колодязь» (музична обробка Л. М. Ре- 
вуцького) ГІ. Тичина переклав для Українського народного хору 
(тепер ім. Г. Г. Верьовки).

Вперше надруковано в кн.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, 
за мир, 1951, с. 97.

Зберігся недатоЕапий чистовий автограф олівцем, з виправ
ленням чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1733).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно 1950 р. за першим концертним виконан

ням пісні Українським народним хором.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 74.

ДОРІЖЕНЬКА

Пісшо «Доріженька», текст народпий, музика В. Г. Захарова 
П. Тичина переклав для Українського народного хору (тепер 
ім. Г. Г. Верьовки).

Друкується вперше за авторизованим машинописом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 1732). Машинопис недатовапий, з правкою рукою 
П. Тичини в останньому рядку вірша.

Зберігся також чорновий автограф олівцем, без дати 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1731).

Датується орієнтовно 1947 р. за першим концертним виконан
ням пісні Українським народним хором.

З а х а р о в  Володимир Григорович (1901—1956) — російський 
радянський композитор і музичний діяч. У 1932—1956 рр. працю
вав музичпим керівником Російського народного хору ім. М. П’ят- 
ницького, для якого написав ряд пісень. Автор численних хорових 
обробок російських народних пісепь.

ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК
Лібретто м уз и чн ої  комеді ї  на п'ять дій за п'єсою 

Г. Ф , К вітки-Основ'яненка

Друкується вперше за другим варіантом машинопису лібретто. 
Тексти вокальних номерів подаються за провідною партією. Ну
мерація зберігається авторська (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2721).

Лібретто перекладено П. Тичиною за участю І. Тичини для 
Київського театру музичної комедії, на сцені якого оперета 
«Шельменко-денщик» за п’єсою Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, музика
О. П. Рябова, режисер Б. О. Балабан, 1956 р. готувалась до по
становки.

Текст лібретто складається з перекладу комедії Г. Ф. Квітки- 
Основ’яненка та вокальних номерів, текст яких здебільшого на
лежить П. Г. Тичині.

Переклад комедії вперше падруковапо окремим вид.: Іхвітка- 
Основ’яненко Г. Ф. Шельменко-денщик. Комедія па 5 д. К., Держ- 
літвидав України, 1959. Перевидано без змін Держлітвидавом 
України в 1963 р.

В архіві П. Г. Тичини збереглися документи, що розкривають
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історію роботи над перекладом. Йдеться, насамперед, про лист 
Міністерства культури УРСР від 21 березня 1956 р. з проханням 
зробити для Київського театру музичної комедії, який протягом 
1956 р. планував здійснити постановку п’єси Г. Квітки-Основ’янеи- 
ка «Шельменко-дешцик», її  «необхідну сценічну редакцію у від
повідності до вимог жапру музичної комедії, тобто те, що етапе 
сценарієм майбутньої вистави», а також «написати для цього 
твору тексти пісень та інших вокальних номерів (на музику
0. Рябова) за тематичним визначенням керівництва Київського 
театру музичної комедії. Всю деталізацію змісту згаданих пісень 
просимо Вас робити па свій розсуд» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
снр. 10093). Під цим же номером зберігається лист дирекції театру 
від 29 березня 1956 р. близького змісту. В ньому вказано термін — 
квітень, протягом якого робота над лібретто оперети «Шельмепко- 
денщик» має бути закінчена, а також подано перелік вокальних 
номерів («пісень, арій, дуетів та хорів») та розкрито їхпій зміст. 
В останній частині листа П. Г. Тичина зробив помітки щодо 
уточнення змісту окремих музичних номерів.

Збереглися недатовані фрагменти чорнового і чистового авто
графів (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2720). Всі вони є віршовою 
частиною лібретто. На кількох сторінках чистового автографа 
(арк. 2, 17, 20) серед віршів — прозові вставки (ремарки та репліки 
дійових осіб) на смужках паперу, прикріплених скрепками до 
основного аркуша, що, очевидно, було зроблено для зручності 
передруку. Ці вставки, як і ціла сторінка перекладу п’єси 
Г. Ф. Квітки-Осиов’янєпка (арк. 23), що лишилася серед сторінок 
автографа П. Тичини,— написані олівцем І. Тичиною і виправлені 
чорпилом П. Тичиною. Цей факт, самий характер автографів 
П. Тичини, а також пагіпації чистового автографа (сторінки, про
нумеровані червоним олівцем П. Тичиною, мають додатковий 
номер, папр. 82 А, а далі йде основна сторінка 83 з перекладом 
комедії рукою І. Тичини) свідчать, що перший варіант перекладу 
п’єси «Шельменко-денщик» зробив І. Тичина. Виправивши текст
1. Тичини, 11. Тичина приєднав до нього паписапі і перекладені 
ним вокальні номери (на це вказує пагінація чистового авто
графа).

Чорновий і чистовий автографи — без дати, олівцем і чорни
лом, з численними виправленнями і помітками різнокольоровими 
олівцями. Серед поміток — такти клавіру з словами до них і за
стереженнями типу «це я потім сам перепишу», «це я сам потім 
перепишу в друковане», зауваження щодо якості музичного мате
ріалу, особливості якого доводилось враховувати, працюючи пад 
створенням та перекладом віршів, пояснення для передруку тощо. 
Серед аркушів автографа — сторінки з віршами російською та 
українською мовами, автором більшості з яких був Б. Балабан, 
переписані рукою П. Тичини, що служили тематичним орієнтиром 
при написанні вокальних номерів. Порівняння їх з віршами 
П. Тичини свідчите, що поет у більшості випадків відійшов од 
них і створив нові, оригінальні тексти (див., напр., № 2, 4, 7, 
12, 13).

Під тим же № 2720 па двох клаптиках паперу написані олів
цем зауваження П. Тичини до тексту лібретто: «У п’ятій дії не 
строїться таке:

1) Шпак приходить (по книзі) уже иісля муз[ичиого] № 21, 
а тим часом у муз [ичпому] № 21 Ш н а к у ж е  д і є .
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2) Тут же в муз[ичиому] № 21 говориться про офіцера — тим- 
часом як у п’єсі к а п і т а н » .  І далі червоним олівцем: «Я це 
обминув зовсім» (арк. 5). На арк. 68 — помітки щодо перекладу 
окремих слів.

Збереглися дві повні машинописні копії перекладу лібретто 
різного часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2721). Раніший варіант, 
зброшурований за діями, мав правки і помітки чорнилом та олів
цем рукою П. Тичини. На полях біля окремих віршових текстів — 
перенесені П. Тичиною з автографів такти клавіру з словами до 
них та пояснення. На титульній сторінці вгорі олівцем П. Тичина 
написав: «Лібретто. Повний переклад з піснями. Виправлене 
мною».

Другий варіант машинопису перекладу, зброшурований в ок
ремий зошит, є остаточним текстом лібретто, в якому враховано 
правку в першому варіанті. На обкладинці вгорі олівцем П. Тичи
на зазначив: «Неприкосновен[не] й особисте повне лібретто». 
В тексті — поодинокі виправлення простим олівцем невідомою 
рукою, вокальні номери перекреслено. Зіставлення прижиттє
вих публікацій перекладу П. Тичини комедії Г. Ф. Квітки-Осно- 
в’яненка «Шельмепко-денщик» з другим варіантом машинопису 
лібретто за цією п’єсою свідчить, що публікації зроблено за 
верхнім шаром цього машинопису. Саме в зв’язку з підготовкою 
публікації перекладу п’єси закреслено віршові вставки — вокальні 
номери. Відміни між текстом перекладу п’єси і верхнім шаром 
прозової частини другого, остаточного варіанта перекладу лібрет
то незначні.

Датується орієнтовпо 1956 р. на підставі листів до П. Г. Тичи
ни з проханням підготувати лібретто оперети «Шельменко-депщик» 
за п’єсою Г. Ф. Квітки-Основ’яненка для Київського театру музич
ної комедії.

К в і т к а - О с н о в ’я п е н к о  Григорій Федорович (1778— 
1843) — український письменник, основоположник художньої про
зи в новій україпській літературі, автор повістей і п єс, написаних 
українською та російською мовами. П. Тичипа згадував Квітку- 
Основ’яненка у вірші «Хоч як його не проклинай» (1923—1924), 
переклав лібретто за його комедією «Шельменко-денщик».

П о з в о л ь т е  м е н і ,  б у д у ч и ,  б е з  а р т и к у л  у...— Тут і 
далі «артикул» — військовий статут.

...на ш п а ц і р  в и й д е  (від нім. spazieren — гуляти) — вийде 
на прогулянку.

...так  б а т ь к о  ж м і й  б у в  б у н ч у к о в и й  т о в а р и ш ,  
а ц е й  ч и н  д о р і в н ю є  к о л е з ь к о м у  а с е с о р о в і . . . — Бун
чуковий товариш — у козацькому війську помічник бунчужного, 
особи, яка займала одну з найвищих посад при гетьмані па Украї
ні в XVI—XVIII ст. й до обов’язків якої входило берегти і захи
щати бунчук (військову регалію), виконувати інші важливі 
доручення. Бунчукові товариші належали до військової верхівки 
і були підлеглі тільки гетьманові. Колезький асесор — цивільний 
чин восьмого класу в царській Росії, в табелі про ранги дорівню
вав армійському чину майора.

...як т а м  м о ї  х р и с т и н о с и  з к а р л і с т а м и ?  — Карлі- 
сти — представники клерикально-абсолютистської політичної течії 
в Іспанії, яка спиралася на реакційне духівництво, верхівку ар
мії; прибічники претендента на іспанський престол дона Карлоса 
Старшого (1788—1855). 1833 р. повстали проти регентші Іспанії
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Марії-Крістіни (1806—1878). Христиноси— політична течія періоду 
першої карлістської війни (1833—1840), об’єднувала прибічників 
Марії-Крістіни — представників аристократії і чиновництва (що 
виступали проти партикуляризму окремих іспанських областей, 
засилля вищого духівництва), значну частину армії, ліберальні 
верстви дворянства й інтелігенції, буржуазію тощо.

М а ш е р м е р  (франц. т а  chere теге) — люба (дорога) мама.
З е м с ь к и й  с у д  — становий суд для розгляду майнових 

справ заможного козацтва, міщанської верхівки, духівництва. Зем
ські суди діяли на Лівобережній Україні до 1782 p., на Право
бережній— до 1831 р.

А л і - п а ш а  — Алі-паша Тепеленський (бл. 1744—1822), ал
банський феодал, правитель значної частини Балканського пів
острова. У репліці Опецьковського анахронізм: на час карлістської 
війни Алі-паша вже помер.

« М о с к о в с к и е  в е д о м о с т и »  — газета, видавалась у 
1756—1917 рр. у Москві.

К о л и  п о в е р н у л и с я  б у л и  д о  Ф р а н ц і ї  Б у р б о -  
н и...— Бурбони — французька та іспанська королівські династії. 
Йдеться про повернення на французький престол Людовіка XVIII 
після зречення від престолу Наполеона І (1814 p.).

...в з я в с я  п і д ш у к у в а т и  н а р е ч е н у  г е р ц о г о в і  
Б е р р і й с ь к о м у...— Шарль-Фердіианд, герцог де Беррі (1778— 
1820) — син графа д’Артуа, згодом французького короля Карла X, 
1816 р. одружився з дочкою короля обох Сіцілій Франца І Каролі- 
ною-Фердінандою-Луїзою. Від цього шлюбу значною мірою зале
жало продовження роду старшої парості Бурбонів.

Г р а ж д а н с ь к а  п а л а т а  — цивільний суд, займався судо
чинством у позовних і спірних справах.

У в и б о р и  і д е  — тобто на дворянських виборах буде бало
туватися на якусь посаду.

Ф е н і к с  — тут: символ невмирущості, відродження.
А п р а п о  (перекручене франц. ä propos) — до речі.
М а ш е р (франц. т а  chere) — моя люба, моя дорога.
Т р е  с ю п е р б  (франц. tres superbe) — дуже пишний.
П у р к у а (фраиц. pourquoi) — чому.
В у з е м е д ю  ф л е р  (франц. vous aimez du fleurs) — ви ко

хаєтесь у квітах.
Р е е т е  юн  n e  i c i  (франц. restez un peu ici) — побудьте 

трохи тут.
E к с п p e (франц. expres) — навмисне.
M о н ш e p (франц. mon eher) — мій любий, мій дорогий.
Юн п е а м у р е ?  К о м е  а? (франц. un peu amouree? Comme 

$a?) — Трохи закохана? Так?
P і в а л ь (франц. rival) — суперник, суперниця.
К о м  с е  ж о л і (франц. comme се joli) — як це гарпо.
М он п а р о л ь  (франц. т а  parole) — моє слово.
I м а ж і н е (фраиц. imaginez) — уявіть.
М о н ш е р п е р  (франц. mon eher рёге) — любий (дорогий) 

гаю.
К р е а т у р и  д о н  К а р л о с а  — тобто ставленики, слухняні 

виконавці волі.
К о л и  а н г л і й с ь к и й  м і н і с т р  Пі тт. . . — Пітт Уїльям 

Молодший (1759—1806) — англійський державний діяч, у 1783— 
1801 та 1804—1806 pp.— прем’єр-міністр Великобританії. Був орга
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нізатором коаліції проти революційної, а згодом наполеонівської 
Франції. Боротьбу з Францією — головним суперником Англії — 
Пітт вважав найважливішою метою свого життя.

Ж е в у  з а с ю р  (франц. je vous assure) — запевняю вас.
B y  к о н а с о  (франц. vous connaissez) — знаєте.
Me к е с к е с е )  франц. mais qu’est ce que c’est) — пу що таке.
С от е г а л ь  (франц. cet egal) — все одно, байдуже.
Ж е в у п р і (франц. je vous pris) — прошу вас.
А и ф е п (франц. enfin) — зрештою.
B y  в е р е  (фрапц. vous verrez) — ви побачите.
Іл ь  е т р о  б о к у  а г р е а б л ь ,  і л ь  е бон!  (франц. іі

est tres beaucoup agreable, il est bon!) — він дуже-дуже приємний,
він гарпий!

О ж у р д в і  па  з а п к о р  а д е м е  и... (франц. aujord’hui pas 
encore et demain) —сьогодні ще ні, а завтра...

E м а б л ь (франц. aimable) — мила, люба.
Б о к у  (франц. beaucoup) — багато.
М а б е л ь (франц. т а  belle) — моя прекрасна.
Ж о л і  о ф і с ь  є (франц. joli officier) — красивий офіцер.
Ж е д і р о  (фрапц. je dirai) — я скажу.
О р е в у а р (франц. au revoir) — до побачення.
Ф о ф а н  — ііолоп, дурень.
Ж е д е в і н е (франц. je devinais) — я догадалася.
Ж е в у  ф е л і с і т  (франц. je vous felicite) — вітаю вас.
М а ф і л ь (франц. т а  fille) — моя дочка.

З Б І Л О Р У С Ь К О Ї

До перекладів з білоруської літератури П. Г. Тичина звернув
ся в 20-ті роки. Серед щоденникових записів поета є така нотатка: 
«Гр[игорій] Гур[ійович] (Верьовка.— Н. Ч.) один час жив у біб
ліотечній кімнаті бувшої редакції «Нова рада» (це — після закрит
тя Радянською] владою газети «Нова рада»). Віп жив серед 
книг. Я іноді приходив до нього в гості. Пригадую — вибрав я 
з бібліотеки книгу Янки Купали й переклав вірш (па тій сторіпці 
й написав, де вірш)». Оскільки київська газета «Нова рада» була 
закрита па початку 1919 p., йдеться, очевидно, про події початку 
20-х років. 1924 р. падруковано перекладені П. Тичиною вірші 
М. Богдановича «Вечір» та Я. Коласа «У тюрмі». Як свідчать 
архівні матеріали, одночасно з роботою над перекладом цих двох 
віршів він переклав ще кілька поезій М. Богдановича (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1750). На тому самому аркуші, де переписано 
опубліковані вірші, П. Тичина записав ще два тексти — переклад 
першої строфи поезії «Розкрита могила» та вірша «Тріолет». Тут 
же записано перший рядок вірша М. Богдановича «Романс»: «Зір
ка Венера зійшла». 1928 р. надруковано перекладений П. Тичиною 
вірш Я. Коласа «Ой неба того квітного».

У 30-х роках опубліковано переклади оповідання К. Чорпого 
«Ночівля в селі Сіпєгах» та вірша Я. Купали «Як цвілась калина». 
Зберігся лист Тичини до Я. Купали, написаний орієнтовно в кінці 
1933—1934 pp., де йдеться про роботу над упорядкуванням та 
перекладами окремих творів до збірки білоруського поета: «Після 
довгих труднощів організаційно-технічного характеру я нарешті 
закінчив складання Вашої книги в укр [аїнських] перекладах. 
Книгу маю подати до вид [авни]цтва десь у цім місяці — і дуже
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швидко. ...Перекладено всього 3000 рядків. За умовою мені треба 
буде 2000 рядків або ж 1800». Далі Тичина звертається до Я іік и  
Купали з проханням привезти з собою до Харкова вірш «Ходить 
май по світі», «бо цей вірш один із перекладачів загубив десь», 
дякує за надіслану поему «Над ракой Арэсай», повідомляючи, що 
він її  «вже узявся був перекладати, але ж швидко треба було 
від’їздити на МТС, і Вашу поему довелось передати іншому 
товаришеві» (КМТК, фонди, № 730). Збереглися недатовані чор
новий та чистовий автографи перекладу першої строфи вірша 
Я. Купали «Травень» («Ходить май по світі»), над яким П. Тичина 
працював, очевидно, в 30-х роках. Про редагування творів Я. Ку
пали, «що вже друкуються окремою книжкою українською мовою», 
Тичина згадував у інтерв’ю, надрукованому в «Літературній га
зеті» від 24 березня 1935 р. В складеній поетом бібліографії 
власних перекладів, яка зберігається в його архіві, є така пози
ція: «Яика Купала. Збірник творів. ЛІМ. 1934, за моєю редакцією» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2714). Збірку видано не було.

Значно активніше П. Тичина перекладає з білоруської літе
ратури після Великої Вітчизняної війни. Він — член редколегії 
та один з перекладачів антології білоруської радянської поезії, 
виданої 1948 р. На початку 50-х років під його редакцією та за 
участю як перекладача виходять українською мовою вибрапі тво
ри Ф. Богушевича, Я. Коласа, К. Чорного, Я. Купали.

В архіві П. Тичини збереглися матеріали, які свідчать про 
велику організаторську роботу, що її  проводив поет в зв’язку 
з підготовкою українських видань Я. Коласа та Я. Купали 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1775; оп. 1, спр. 1781). З одного 
з попередніх змістів збірки творів Я. Коласа довідуємось, що 
наміри П. Тичини щодо перекладів з цього поета були ширшими, 
ніж вдалося зробити. У списку віршів Я. Коласа, перекладених 
ним раніше, ТІ. Тичина назвав невідомий нам переклад поезії 
«Місяць», 1907».

У другій половипі 50-х років П. Тичина брав участь у підго
товці українських видань вибраного П. Бровки, М. Танка, збірника 
«Пісні Білорусі» та ін. Більша частина його перекладів з біло
руських поетів увійшла до четвертого тому «Творів в шести 
томах».

Фраицішеп Богушевич 
(1840-1900)

Богушевич Франциск Казимирович — поет, один з зачинателів 
реалістичного напряму в білоруській літературі. Автор двох пое
тичних збірок, надрукованих за життя. Інші два збірники не було 
видано з цензурних міркувань і досі не знайдено. В своїх творах 
виступив на захист пригнобленого селянства, критикував царизм 
і пережитки кріпацтва, створив привабливий образ людини з на
роду, підносив рідну мову і літературу. П. Тичина був редактором 
«Вибраних творів» Ф. Богушевича, що вийшли українською 
мовою 1950 р., й переклав для цього видання трн поезії та опові
дання, згадував Ф. Богушевича у виступах і статтях.
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Вперше надруковано в кн.: Б о г уш е в и ч  Ф. Вибрані твори. К., 
Держлітвидав України, 1950, с. 17—20.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з правками 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1753), та чистовий автограф 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1754). Верхній шар чор
нового автографа має кілька варіантів.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 76-79.

МОЯ ДУДКА

СМИК

Вперше надруковано в кн.: Б ог у ш е в и ч Ф. Вибрані твори, 1950, 
с. 79-80.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з виправ
леннями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1756).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 79-80 .

КОЛИСАНКА

Вперше надруковано в кн.: Б ог у ш е в и ч Ф. Вибрані твори, 1950, 
с. 90-91 .

Зберігся недатований чориовий автограф олівцем, з правкою 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1751). Чорнилом та олів
цями різних кольорів позначено інтервали між строфами.

Відступи від строфічного поділу тексту оригіналу наявні в 
обох прижиттєвих публікаціях — першодруку (тут їх три) та 
в четвертому томі «Творів у шести томах» (один). Інших відмін 
між публікаціями немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 81—82. У другій строфі відокремлюється рефрен, виділений зна
ком інтервалу в автографі перекладу.

ДЯДИНА
(Народне  оповідання.  Запис ав  Ф. Б о г у ш е в и ч )

Вперше надруковано в кн.: Б о г уш е ви ч  Ф. Вибрані твори, 1950, 
с. 104—105.

Зберігся чистовий автограф чорнилом, з кількома виправлен
нями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2723).

Датується і подається за першодруком.
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Максим Богданович
(1891-1917)

Богданович Максим Адамович — поет, перекладач, літературо
знавець. Його лірика тісно пов’язана з народною поезією, пройнята 
оптимізмом, революційними і національно-визвольними ідеями, 
любов’ю до трудящих. М. Богданович — автор розвідок з україн
ської історії та української культури, зокрема статей про Шев
ченка. Перекладав твори українських поетів. П. Тичина переклав 
два вірші М. Богдановича.

ТРІОЛЕТ

Подається вперше за верхнім шаром чорнового автографа 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1750). Автограф без дати, під тек
стом вказано прізвище автора вірша — «М. Богданович».

Датується орієнтовно 1924 р. за аналогією з датуванням 
перекладів віршів «Вечір» М. Богдановича та «У тюрмі» Я. Коласа, 
які записані тим самим олівцем і на тому самому аркуші й на
друковані 1924 р.

Т р і о л е т  — строфічна будова вірша, що виникла в середньо
віччі. Строфа складається з восьми рядків, перший рядок повторює
ться тричі (ще четвертим і сьомим рядком, звідси походить 
і назва строфи), другий — двічі (ще восьмим). Строфа має дві 
рими.

ВЕЧІР

Вперше надруковано в журн. «Нова громада», 1924, № 18, с. 8, 
під криптонімом «П. Т.».

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем, з правками 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1750).

Датується і подається за першодруком.

Янка Купала 
(1882—1942)

Купала Янка (справжнє прізвище — Луцевич Івап Доміпіко- 
вич) — радянський письменник, один з основоположників нової 
білоруської літератури, народний поет БРСР. Яскрава письменни
цька обдарованість Я. Купали виявилася ще в дожовтневий час, 
його твори були тіспо пов’язані з революційно-визвольним рухом. 
Після революції виступив з численними поетичними збірками, став 
одним з провідних майстрів літератури соціалістичного реалізму. 
Творам Я. Купали притаманні життєвість, щирість, простота, лі
ризм, перейняті від народної піспі. Перекладав вірші українських 
поетів. П. Тичина неодноразово зустрічався з Я. Купалою, листу
вався з ним, на початку 30-х років як упорядник і один з пере
кладачів готував до друку збірку білоруського поета україн
ською мовою, був редактором його «Вибраних творів» 1952 р. 
і написав передмову до цього видання, переклав два його вірші 
й разом з Т. Масепком п’єсу «Павлинка», багато разів згадував 
Я. Купалу в статтях, виступах, нотатках, у статті «Шевченко 
і поети братніх республік» цитував його вірші.
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ЯК ЦВІЛАСЬ КАЛИНА..,

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1935, 12 грудня.
Автограф невідомий. Зберігся машинопис з правкою рукою 

П. Тичппи (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, сир. 1781).
Тексти публікацій ідентичні. Виняток — варіант в останньому 

рядку третьої строфи вірша у третьому томі «Вибраних творів 
у трьох томах», 1947, с. 40, що з’явився внаслідок помилки: «Моя 
молдованко» замість «Моя милодапко».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 83-84.

ДЕВ’ЯТЬ КІЛКІВ ОСИКОВИХ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П . Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 41—43.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1776) та чистовий автограф олівцем і чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1777). Під заголовком вірша в чисто
вому автографі П. Тичина в дужках зазначив: «Незакінчена ба
лада», під текстом зробив таку примітку: «В оригіналі цю баладу 
надруковано в журналі «Полымя», № 6, 1946 р.». В тексті чистового 
автографа — виправлення чорнилом пізнішого часу, враховане 
лише у вид.: Тичина II. Твори в шести томах, т. 4, 1962, с. 85: 
у першому рядку дев’ятої строфи замінено порядок слів: «І їх  
було дев’ять, звір’я, людоїдів». У чорновому автографі та у вид.: 
Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 42; Білоруська 
радянська поезія. Антологія. К., Держлітвидав України, 1948, с. 45; 
К у п а л а  Я. Вибрані твори. К., Держлітвидав України, 1953, с. 272, 
було: «І дев’ять було їх, звір’я, людоїдів».

Іпша відміна між публікаціями — варіант в останньому рядку 
шостої строфи «фашистівський» замість «фашистський» у третьому 
томі «Вибраних творів в трьох томах», 1947, с. 42.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 84-86.

ПАВЛИІІКА
К оме ді я на дві  ді ї

П’єсу перекладено спільно з Т. Масепком.
Вперше надруковано окремим виданням: К у п а л а  Я. Павлии- 

ка. Комедія на дві дії. К., «Мистецтво», 1952.
Збереглися п’ять машинописних копій з виправленням тексту 

п’єси (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2725), вивчення яких приво
дить до висновку про існування трьох редакцій перекладу і дав 
можливість послідовно простежити роботу над ним П. Тичини.

Перша редакція, що належить Т. Масеикові, зафіксована 
першим, найранішим варіантом машинопису. Рукою Т. Масепка 
в ньому зроблено кілька виправлень простим олівцем і чорнилом. 
Густа правка чорнилом, значно менша — різнокольоровими олів
цями (переважно червоним), різні за змістом зауваження та 
позначки на полях рукою П. Тичини засвідчують його велику
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роботу над перекладом, а також нову фазу процесу перекладання 
твору Я. Купали.

Цей текст з правками П. Тичини, з якого зроблено три 
машинописні копії, є другою редакцією перекладу. Кожну з копій 
переплетено. На обкладинці першого примірника П. Тичина олів
цем написав: «Примірник, що був у рецензента». В усіх трьох 
примірниках — по два шари правок. Нижній шар — правки П. Ти
чини синьою кульковою ручкою, очевидно, відразу після передру
ку. На полях — позначки «наголос». Верхній шар в усіх примірни
ках різний. У першому примірнику його утворює незначна 
кількість виправлень, підкреслень та позначок па полях звичайним 
олівцем невідомою рукою (ймовірно, рукою рецензента).

П. Тичина продовжував працю над перекладом по другому 
примірнику. Саме в другому примірнику — чимало виправлень 
його рукою червоним олівцем на полях і в тексті. В кількох ви
падках він відновив ранішу інтерпретацію окремих реплік. Зокре
ма він повернувся до першого варіапта перекладу улюбленої 
приказки Степана Криницького «дві дірки в носі, і скінчилося».

Остання стадія роботи відбита у верхньому шарі правок 
третього примірника, зроблених червоним олівцем, у кількох ви
падках — чорнилом рукою невідомої особи. Ці правки поєднують 
виправлення П. Тичини з другого примірника з виправленнями 
тієї ж особи, відбитими у третьому варіанті машинопису (остан
ній, третій варіант машинопису є копією другої редакції пере
кладу з урахуванням нижнього шару правок — кульковою 
ручкою — П. Тичини). Один примірник третього варіанта машино
пису, правлений чорнилом і червоним олівцем тією самою невідо
мою людиною, зберігається під № 2725 в архіві П. Тичини. Його 
остаточний текст майже ідентичний тексту виправленого третього 
примірника другого варіанта машинопису. Тексти обох цих дже
рел і є третьою, остаточною редакцією перекладу комедії «Пав- 
липка», зробленого П. Тичиною і Т. Масенком. Третя редакція, 
зафіксовапа у третьому варіанті машинопису з правками невідо
мою рукою, має мінімальні відміни від публікацій.

Під № 2725 зберігається також надрукований на машипці лист 
Т. Г. Масенка від 10 жовтня 1951 р. до дружини Я. Купали
В. Ф. Луцевич з проханпям перекласти з білоруської на російську 
мову окремі слова та фразеологічні звороти з «Павлинки» та до
кладна відповідь па цей лист від 27 жовтня 1951 р. Пропозиції та 
уточнення, що містилися в листі В. Ф. Луцевич, були враховані 
П. Тичиною у першому варіанті машинопису. Зокрема до пере
кладу введено рядки про «Пісню про Сокола» М. Горького, допи
сані Я. Купалою 1927 р. у ремарці з другої яви першої дії.

Тексти публікацій ідентичні.
Робота П. Тичини над перекладом датується останніми міся

цями 1951 — початком 1952 р. Підстави — факт реалізації ним на 
першому етапі цієї роботи рекомендацій В. Ф. Луцевнч щодо 
тексту перекладу, висловлених у листі від 27 жовтня 1951 р., лист 
дирекції видавництва «Мистецтво» від 3 січня 1952 р. з проханням 
перекласти п’єсу «Павлинка» разом з Т. Масенком, видавничий 
договір на цю роботу, датований січнем 1952 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 9688), вихід п’єси у світ в українському перекладі 
1952 р.

Подається за вид.: Куп ал а Я. Впбрапі твори. К., 1953,
с. 465—510.
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П о к р о в а — православне свято, що відзначається 14(1) жов
тня і пов’язане з культом богородиці.

Ф а н а б е р і я  ( польськ . )  — пиха, чванливість, зарозумілість; 
інколи — безглузде дивацтво, примха.

В а ш е ц ь  (польськ . )  — добродій.
В а с ь п а н с т в о ,  в а с ь п а н ,  в а и п а н н а  ( польс ьк . )—j\o6- 

родії, добродій, добродійка.
П о х в а  л ь о н и  Є з у с  (польськ. )  — хвала богові.
М о п о п о л ь к а — казенна винна крамниця у дореволюційній 

Росії, що монопольно торгувала горілкою.
Й о г о м о с ц ь  ( польськ. )  — добродій.
П о х в а л ь о н и  в х а т у  — привітання.

Яку б Колас 
(1882-1956)

Колас Якуб (справжнє прізвище — Міцкевич Костянтин Ми
хайлович) — радянський письменник, один з основоположників 
нової білоруської літератури, народний поет БРСР. Автор числен
них поетичних і прозових творів, зокрема епічних поем, трилогії 
«На розстанях», літературно-публіцистичних статей. Головний ге
рой його дожовтневої творчості — трудова людина, знедолений 
народ, що піднімається на боротьбу з гнобителями. В умовах ра
дянської дійсності Я. Колас натхненно оспівував соціалізм, рево
люційні перетворення. П. Тичина написав про Я. Коласа статтю, 
де, зокрема, розповідав про зустрічі з ним (див.: Тичина П. З ми
нулого— в майбутнє, с. 178—181), був редактором його «Вибраних 
творів» (1951), переклав вісім віршів білоруського поета, неодно
разово згадував його в статтях, виступах (див.: Тичина П. Твори 
в шести томах, т. 6, с. 39, 196, 211, 221; Тичина П. З минулого — 
в майбутнє, с. 108, 183 та ін.).

«НЕ ПРОСІТЬ ПІСЕНЬ У МЕНЕ...

Вперше надруковано в кн.: Колас Я.  Вибрані твори. К., Держ- 
літвидав України, 1951, с. 6.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 91.

БІЛОРУСАМ

Перші публікації — в кн.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, 
за мир, 1951, с. 109, та Колас  Я.  Вибрані твори, 1951, с. 12. 

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 89.
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НАША ВІЗЬМЕ

Вперше надруковано в кн.: Колас  Я.  Вибрані твори, 1951, с. 9. 
Зберігся иедатований автограф олівцем, з одним виправлен

ням (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1765). Під текстом — рік напи
сання вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 89-90 .

СТРУМОК

Вперше надруковапо в кн.: К олас  Я. Вибрані твори, 1951, 
с. 43-44 .

Зберігся недатований чорновий автограф простим олівцем, 
з правками олівцем синього кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, 
спр. 1771). Над першою строфою П. Тичина синім олівцем напи
сав: «Шуберт?». Автограф має два незначні варіанти. Під тек
стом — рік створення вірша: 1909.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 87-88 .

«ОЙ НЕБА ТОГО КВІТНОГО...»

Вперше надруковано в журн. «Всесвіт», 1928, № 11, с. 7.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1768) та чистовий автограф чорнилом початку 
(перші шість рядків) перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1769). Чистовий автограф пізнішого часу.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 87.

КВІТКА

Вперше надруковано в кн.: Колас  Я. Вибрані твори, 1951, 
с. 60-61.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1763).

Датується і подається за першодруком.

у  ТЮРМІ

Вперше надруковано в журн. «Нова громада», 1924, № 18, с. 8, 
під криптонімом «П. Т.».

Зберігся недатований автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1750).

Датується і подається за першодруком.
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У ЗАЛІ КРЕМЛІВСЬКОГО ПАЛАЦУ

Перші публікації — в журн. «Вітчизна», 1947, № 7, с. 15, та 
у вид.: Т ичина П. Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 44—45.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 1773). Під текстом перекладу зазначено: «З бі
лоруської Павло Тичина».

Усі прижиттєві публікації перекладу, крім останньої — в чет
вертому томі «Творів в шести томах»,— містили повний текст 
твору, що складається з п’яти строф. У публікації 1962 р. вірш 
скорочено.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Творн в шести томах, т. 4, 

1962, с. 90.

Кузьма Чорний 
(1900-1944)

Кузьма Чорний (справжнє прізвище — Романовський Микола 
Карлович) — радянський письмеппик. В його спадщині — соціаль
но-філософські романи й повісті, масштабні за задумом, психоло
гічно глибокі п’єси, оповідання. П. Тичина переклав два оповідання 
К. Чорного, був редактором його «Вибраних творів» (1951).

НОЧІВЛЯ В СЕЛІ СІНЄГАХ

Вперше надруковано в кн.: Чорний К.  Вересневі ночі. Опові
дання. X.— К., ЛІМ, 1931, с. 37—39. На титульній сторінці зазна
чено: «Авторизований переклад з білоруської Івана Тичини». 
В другій публікації — Чорний К.  Вибрані твори. К., Держлітвидав 
України, 1951, с. 54—56 — замінено кілька слів. Перекладачем «Но
чівлі в селі Сінєгах» названо П. Тичину. Йому належить також 
загальна редакція всіх перекладів, що ввійшли до збірки К. Чор
ного 1951 р.

Автограф невідомий.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Чорний К.  Вибрані твори, 1951, с. 54—56.

ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ

Вперше падруковапо в кн.: Чорний К.  Вибрані твори, 1951, 
с. 3 -1 9 .

Збереглася педатовапа машинописна копія перекладу 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2726), на перших восьми сторінках 
якої — густа правка чорнилом рукою П. Тичини. Під текстом 
оповідання зазначено: «З білоруської переклав Павло Тичина». 
В цьому ж машинопису — невелика правка чорнилом рукою І. Ти
чини та одне виправлення невідомою рукою (с. 4). Під тим же 
номером зберігаються початкові сім сторінок першого примірника 
тієї ж машипописпої копії, до якого правка П. Тичини перенесена 
чорнилом та олівцем І. Тичиною.

Текст машипопису має пезпачпі відміни від публікації.
Датується і подається за першодруком.
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Адам Русак 
(Нар. 1904 р.)

Русак Адам Герасимович — радянський пост. Автор збірок 
віршів та пісень. Пише також вірші для дітей. Осповним жанром 
творчості Русака в пісия. За своїми стилістичними особливостями 
його поезія наближається до фольклору. П. Тичина переклав два 
вірші А. Русака.

ТІЛЬКИ З ТОБОЮ

Перші публікації — в журп. «Дніпро», 1957, № 9, с. 7, та в кн.: 
Пісні з Білорусі. К., «Радянський письменник», 1957, с. 154.

Збереглися недатоваиі чорновий автограф олівцем, з правкою 
олівцем і чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1785), та чистовий 
автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1786). Під текстом 
в обох джерелах поставлено рік написання вірша — 1955, в чисто
вому автографі зазначено: «З білоруської переклав П. Тичина». 
Зберігся також машинопис вірша, під текстом якого помітка 
перекладача: «Див. збірку пісень «Заспіваймо, друзі», стр. 219» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1787). Йдеться про видану 1960 р. 
в Харкові збірку пісень для художньої самодіяльності «Заспівай
мо, друзі», де друкувалася пісня «Тільки з тобою» на слова
А. Русака, переклад ГІ. Тичини, музика М. Каневського (с. 219— 
223). Ця, як і остання прижиттєва публікація — в четвертому томі 
«Творів в шести томах», с. 117 — має варіанти порівняно з авто
графами та першими публікаціями: парні рядки першої та третьої 
і другий рядок другої та четвертої строф подвоюються, що відпо
відає жанровій формі пісні, в якій написано вірш.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 117.

УКРАЇНІ

Перші публікації — в «Літературній газеті», 1957, 25 червня, 
та в кн.: Пісні з Білорусі, 1957, с. 153—154.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1788) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1789). У машинопису під текстом П. Тичина 
зазначив чорпилом: «З білоруської переклав Павло Тичина». Тек
сти обох джерел майже ідентичні з публікаціями перекладу 
в кн.: Дружбою ми здружені. Натхненне слово поетів Радянського 
Союзу про велику нерушиму дружбу народів. К., Держлітвидав 
України, 1960, с. 200—201, та у четвертому томі «Творів в шести 
томах», 1962, с. 118—119. Перші публікації мають кілька варіантів.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П, Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 118-119.
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Пятрусь Бровка 
(1905-1980)

Бровка Пятрусь (Петро Устинович) — радянський письменник, 
громадський діяч, народний поет БРСР. Автор численних поетич
них збірок про соціалістичні перетворення в Білорусії, красу 
рідної природи, ратний і трудовий подвиги народу, боротьбу за 
мир. В творчості П. Бровки органічно поєднуються героїко-епічні 
та ліричні й фольклорно-пісенні мотиви. Виступав з статтями 
з питань літератури та мистецтва. Написав статтю про П. Тичину 
«Майстер поетичного слова» (в кн.: Про Павла Тичину. Статті, 
нариси, спогади. К., «Радянський письменник», 1976, с. 42). Пе
рекладав твори українських поетів, зокрема й П. Тичини. П. Ти
чина переклав два вірші П. Бровки.

У КАНЕВІ

Перші публікації — в газ. «Правда Украины», 1957, 20 вересня, 
в журн. «Радянська жінка», 1957, № 11, с. 24, та в кн.: Б ро в к а  П.  
Вибране. К., Держлітвидав України, 1957, с. 52—53.

Збереглися чорновий автограф олівцем, з вставкою та кілько
ма виправленнями чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1760), 
і машинопис з виправленнями та поміткою на полях чориилом 
й олівцем рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1761). 
Обидва джерела без дати. Під текстом вірша — рік його створен
ня: 1939. На полях машинопису проти другої строфи П. Тичина 
написав: «Так і треба: У кождого (Не виправляти на кожного)». 
В усіх публікаціях, проте, прийнято варіант «кожного». Текст 
четвертої строфи, помилково поділений на дві частини (так на
друковано, зокрема, й у «Вибраному» П. Бровки), П. Тичина з’єд
нав коректорським знаком.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 93—94. У четвертому рядку четвертої строфи на підставі 
автографа, авторизовапого машинопису та перших публікацій пе
рекладу виправляється друкарська помилка: «немало» замість
«немає».

АХ, МЕНІ Б СОСНОЮ СТАТИ

Вперше надруковано в журн. «Вітчизна», 1949, № 8, с. 4.
Збереглися чорновий автограф простим олівцем, з правками 

чорнилом та червоним і сипім олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1758), та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1759). Обидва джерела без дати. Під текстом машинопису 
чорнилом рукою II. Тичини написано: «З білоруської переклав 
Павло Тичина». Вірш в автографі має три восьмискладові строфи. 
В усіх прижиттєвих публікаціях перекладу, крім останньої — 
в четвертому томі «Творів в шести томах»,— інший поділ на стро
фи: шість катренів. Інших відмін у тексті публікацій нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 92.
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Максим Танк 
(Нар. 1912 р.)

Танк Максим (справжнє прізвище — Скурко Євген Іванович) — 
радянський поет, громадський діяч, народний поет БРСР. Перші 
Його збірки та поема «Нароч» розповідали про боротьбу трудящих 
Західної Білорусії проти польських панів. Після возз’єднання 
білоруських земель М. Танк виступає з творами на сучасну 
й історичну тематику, пише твори для дітей. В його поезії поєд
нуються високий романтичний пафос і конкретно-чуттєве спри
йняття світу, широта інтернаціонального кругозору при незмінній 
вірності національній основі. Переклав твори багатьох українських 
поетів, зокрема й Тичини. П. Тичина переклав три вірші та поему 
«Казка про Музйку» М. Танка, згадував його в статтях і виступах, 
у виступі на поширеній президії Спілки письменників СРСР 27 січ
ня 1942 р. у Москві процитував його вірш (Тичина П. Твори 
в шести томах, т. 5, с. 232).

СОПІЛКА

Вперше надруковано в кн.: Танк М.  Серед лісів над Німаном. 
К. «Молодь», 1955, с. 3—4.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1795). На полях проти першого рядка третьої 
строфи та третього рядка четвертої строфи — помітки: «наголос». 
Зберігся також машинопис перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1796). Над заголовком вірша в ньому рукою П. Тичини допи
сано прізвище автора.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 98-99.

КАЗКА ПРО МУЗИКУ

Перші публікації — в кн.: Танк М.  Серед лісів над Німаном. 
1955, с. 42—61, та журн. «Піонерія», 1955, № 8, с. 27—30.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1792), що має кілька варіантів порівняно з пуб
лікаціями. Відтинки тексту відділено знаком інтервалу олівцями 
різиих кольорів. Деякі слова підкреслено. Над окремими словами 
поставлено наголос, помітка «наголос» іноді стоїть також на полях 
проти відповідного рядка. Під текстом на сторінках і в кінці 
твору — підрахунки кількості рядків та спеціальна помітка: «540 
рядків разом із віршем «Сопілка», що, очевидно, стосується книж
ки М. Танка «Серед лісів над Німаном», де надруковано переклади 
цих двох творів.

Автограф та три прижиттєві публікації мають розбіжності 
у членуванні тексту на відтинки. Інших відмін між публікаціями 
немає.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 99-116.
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ДЛЯ ЧОГО КОСИ ЗАПЛІТАЄШ:»

Вперше надруковано в кн.: Пісні з Білорусі, 1957, с. 164.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1790). У слові «чого» в заголовку та в першому 
рядку вірша П. Тичина поставив наголос, на полях біля заголовка 
червоним олівцем зробив помітку «наголос». Під текстом зазначе
но: «З білоруської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 97.

ЯК МЕНІ СКАЗАЛИ

Вперше надруковапо в ки.: Танк М. Вибране. К., Держлітви- 
дав України, 1959, с. 194.

Збереглися недатовапі чпстовпй автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1797) та два примірники машииопису з правка
ми та поміткою рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1798). В автографі і машинописах проти другого рядка чет
вертої строфи П. Тичина іта полях зазначив: «Наголос поставити 
неодмінно». Під текстом в усіх джерелах написано: «З білоруської 
переклав Павло Тичппа».

Першодрук має варіант в останньому рядку п’ятої строфи: 
«Я ожив, он, знов її  побачив».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 98.

Пимен Панченко 
(Нар. 1917 р.)

Панченко Пимен Омелянович — радянський поет, народний 
поет БРСР. Автор публіцистичних віршів та поем, перекладач, 
зокрема й україпських поетів. Для оригінальних творів Панченка 
характерне поєднання лірики, іронії і пафосу. П. Тичина переклав 
один вірш П. Паичепка.

З ЯІІКОІО КУПАЛОЮ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 95—96.

Збереглися чорновий, неповний (переклад п’ятої строфи ви
пущено), та чистовий автографи (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1782, 
1783). Обидва олівцем, без дати. Верхпій шар чорнового автографа 
має кілька варіантів. Під текстом в обох джерелах поставлено рік 
написання вірша: 1958. В чистовому автографі зазпачепо: «Пере
клав з білоруської Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.
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З Г Р У З И Н С Ь К О Ї

Перші переклади П. Тичини з грузинської поезії з’явилися 
1936 р.: в присвяченому грузинській літературі журналі «Молод
няк» (№ 10) було надруковано вірші Д. Гурамішвілі «Зубівка»,
І. Чавчавадзе «Весна», Г. Табідзе «Грянемо — пісню чавунну» та 
«Високославний, славний од душі», а також І розділ поеми Важа 
Пшавели «Гість і господар». Роботу над останнім твором П. Ти
чина мав намір продовжувати: про це свідчать зроблені одночасно 
з перекладом І розділу переклад початку II розділу й помітки 
в дальшому тексті російського підрядника поеми Важа Пшавели 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1940). У довоєшшй час П. Тичипою 
перекладено також два вірші А. Церетелі для «Вибрапих творів» 
грузинського поета, виданих українською мовою 1940 р. (у «Ви
браних поезіях» А. Церетелі 1953 р. до цих перекладів додано 
третій) та уривок з драми Ш. Дадіані «Руставелі».

Написаний 1948 р. Г. Леонідзе й відразу перекладений П. Ти
чипою вірш «Давиду Гурамішвілі (3 нагоди знайдення його моги
ли)» пов’язаний з конкретною подією, до якої П. Тичина був 
причетпий: він — один з тих, хто наштовхнув українського ра
дянського письмеїшика і літературознавця Д. М. Косарика па 
пошуки могили Д. Гурамішвілі у Миргороді. Матеріали архіву 
П. Тичини свідчать, іцо, крім вірша «Зубівка», надруковапого 
1936 р., очевидно, в той же час він працював над перекладом інших 
частин «Давитіані» Д. Гурамішвілі.

Зберігся недатований чорновий автограф — п’ять аркушів, пе
рекладених смужкою паперу, на якій рукою П. Тичшіи написано 
«Давид Гурамішвілі» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1931). Автограф 
олівцем, з правкою олівцем і чорнилом являє собою зроблений 
П. Тичиною підрядковий переклад фрагментів з «Давитіані» — 
з вірша «Той, який цю книгу звіршував» (з «Вступу» до збірки), 
з розділу «Боротьба поміж зимою й весною та вітрами» з поеми 
«Весела весна», з поеми «Розмова поміж смертю та людиною» (всі 
назви подаємо у перекладі П. Тичини). В автографі є варіапти, 
багато пояснень, поміток, підкреслень чорнилом, простим та чер
воним олівцями, над окремими словами написана слова оригіна
лу, в кількох місцях грузинські слова зустрічаються й серед 
українського тексту (очевидно, в тих випадках, коли український 
еквівалент не був знайдений відразу).

Доопрацьовапин текст перекладу четвертої строфи (рядки 
3—8) з вірша «Топ, який цю книгу звіршував» П. Тичина ввів 
до свого виступу перед телеглядачами 1966 р. в зв’язку з святку
ванням днів ІІІ. Руставелі (вперше надруковано в кп.: Тичина П.  
Читаю, думаю, нотую, с. 98):

Красеп сад твій віршуваппя!
Не гойдаєш в нім ти релі.
Коріпь як проникне в землю —
На гілках плоди веселі.
Знав багато я поетів,—
Краще всіх їх — Руставелі.

У цьому виступі та в статті про Ш. Руставелі того ж часу 
«В пових поетах ти живеш» («Літературна Україна» від 23 вересня
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1966 р.) П. Тичипа процитував у власному перекладі строфу з вір
ша Г. Леопідзе «До кпиги «Витязь в тигровій шкурі»:

Ти на столі — якого ж бо титана! —
Створила таке суцвіття,
Щоб грузинському серцю сяяти 
На цілі століття!

Відомі й інші незавершені переклади П. Тичини з грузинської 
літератури — початок «Пісні» О. Челідзе (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1967) та «Горійської повісті» К. Лордкіпаиідзе (заголовок 
в автографі — «Подорожній»; ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2748). 
Останній цікавий і як ще одне свідчення роботи П. Тичини безпо
середньо з грузинським оригіналом: в автографі виписано грузин
ські слова, поряд з заголовком грузинською мовою — помітка 
червоним олівцем: «Поглянути в російсько]-грузинський]
сл[овник]».

1954 р. надруковано перекладену П. Тичиною грузинську на
родну казку «Блоха і мурашка».

П’ять нових перекладів з грузинської літератури П. Тичина 
зробив для двотомної антології «Поезія грузинського народу» 
(1961). В цьому виданні вміщено й більшість перекладених ним 
раніше грузинських віршів. Увесь свій відомий читачеві перекла
дацький доробок з грузинської поезії П. Тичина зібрав у четвер
тому томі «Творів в шести томах».

Давид Гураміиівілі 
(1705-1792)

Гурамішвілі Давид — поет. 1760 р. оселився на Україні, де 
жив до смерті. Похований у Миргороді. Автор збірки віршів та 
поем «Давитіапі». В поемі «Лихоліття Грузії», що ввійшла до 
«Давитіані», розповів про злигодні грузинського народу. В поемі 
«Весела весна» та деяких ліричних віршах переспівував мотиви 
українських народних пісень. Життя і творчість Д. Гурамішвілі 
глибоко цікавили П. Тичину. Вій присвятив грузинському поетові 
вірші «Давид Гурамішвілі читає Григорію Сковороді «Витязя 
в тигровій шкурі» (1938), «Давиду Гурамішвілі» (1955), згадував 
його в поемі «Сковорода», планував написати про нього поему 
(див. інтерв’ю в «Літературній газеті» від 24 березня 1935 р.), пе
реклав вірш «Зубівка», працював над перекладами інших частин 
«Давитіані», виступив на відкритті пам’ятника Гурамішвілі в Мир
городі 1949 р. («Літературна газета» від 11 серпня 1949 р.), згаду
вав Гурамішвілі та його твори, цитував їх у багатьох статтях, 
щоденникових записах, виступах (див.: Тичипа П. Твори в шести 
томах, т. 5, с. 88—89, 302; Тичина П. З минулого — в майбутнє, 
с. 97, 108; Тичина П. Із щоденникових записів, с. 69, 94, 353, 354; 
Тичина П.  Читаю, думаю, нотую, с. 98).

ЗУБІВКА

Вперше надруковано в журн. «Молодняк», 1936, № 10,
с. 119—120.

Зберігся недатований чорновий автограф чорпилом і простим
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олівцем, з правкою різнокольоровими олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1927). Верхній шар автографа мав кілька варіантів. 
Напр., у другому рядку четвертої строфи: «Єсть у мене муж, як 
сокіл, любий мій, коханий»; у четвертому рядку тієї ж строфи: 
«І від горя в мене в носі — мов уксус на рани»; у четвертому ряд
ку п’ятої строфи: «Потім зжалилась, схилилась, як радуга в гори» 
тощо. Більшість їх увійшла до першодруку. Тексти наступних 
публікацій у третьому томі «Вибраних творів в трьох томах», 1947, 
с. 83—85; у кн.: Поезія грузинського народу. Антологія у двох 
томах, т. 1. К., Держлітвидав України, 1961, с. 300—301, відбиваючи 
роботу над удосконаленням перекладу, поступово наближувалися 
до остаточного варіанта в четвертому томі «Творів в шести то
мах», 1962, с. 209—210.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 209—210. В останній строфі відповідно до оригіналу відновлює
ться подвоєння огтаннього рядка, наявне в автографі та всіх 
інших публікаціях вірша.

З у б і в к а  — село на Полтавщині біля Миргорода, в якому 
1763 р. оселився Д. Гурамішвілі.

Ілля Чавчавадзе 
(1837-1907)

Чавчавадзе Ілля Григорович — письменник, громадський діяч, 
очолював революційно-демократичний напрям в грузинській літе
ратурі. Автор поем та повістей, в яких піднімалися соціально-істо
ричні проблеми. Багато віршів присвятив рідній природі. П. Тичи
на переклав вірш І. Чавчавадзе «Весна», згадував його в статтях 
та виступах, цитував твори (див.: Т ичина П. Читаю, думаю, но
тую, с. 104; Т ичина П. З минулого — в майбутнє, с. 96, 98, 108).

ВЕСНА

Вперше надруковано в журн. «Молодняк», 1936, № 10, с. 117.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1932).
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 211.

Акакій Церетелі 
(1840-1915)

Церетелі Акакій Ростомович — поет, громадський діяч. Автор 
популярних віршів на громадянські теми, любовної лірики, істо
ричних поем, повістей, нарисів, п’єс, статей та ін. Творчість А. Це
ретелі пройнята пафосом національного визволення, що органічно 
поєднувався у ній з ідеєю соціального рівноправ’я. 1905 р. написав 
вірш «Геть!», в якому закликав повалити уряд, знищити існуючий 
лад. Цей вірш став у Грузії революційним гімпом. П. Тичина
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переклав три вірші А. Церетелі, згадував його у статтях та ви
ступах (див.: Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 97, 98, 
108).

КОХАННЯ

Вперше надруковано в кп.: Церетелі  А.  Вибрані твори. К., 
Держлітвидав України, 1940, с. 32.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина II. Твори в шести томах, т. 

1962, с. 212.

ВЕСНА

Перші публікації — в кн.: Церетелі А.  Вибрані твори, 1940, 
с. 41, та у журн. «Жовтеня», 1940, № 4, с. 16.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні відміпи.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 213.
Вірш написало 1 березпя 1881 р. під враженням від звістки 

про вбивство російського царя Олександра II.

Г. С. СУНДУКЯНУ

Вперше надруковано в кн.: Церетелі А.  Вибрані твори, Держ
літвидав України, 1953, с. 190.

Збереглися недатовапі чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1936) та чистовий автограф чорнилом, з пізнішою 
правкою олівцем першого та третього рядка другої строфи 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1937). Під текстом перекладу в чи
стовому автографі зазначено: «Переклав з грузинської Павло
Тичина».

Публікації мають відміни. Першодрук збігається з нижнім 
шаром чистового автографа. Наступні публікації — у вид.: Поезія 
грузинського народу. Антологія у двох томах, т. 1, 1961, с. 450— 
451; Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, с. 214, зроблено 
за виправленим текстом чистового автографа.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 214.
С у н д у к я н  Габрієл (1825—1912) — вірменський письменник, 

драматург, жив і працював у Тбілісі.

Важа Пшавела 
(1861-1915)

Важа Пшавела (справжнє прізвище — Разікашвілі Лука Пав
лович) — письменник. Автор тридцяти шести епічних поем, близь
ко чотирьохсот віршів, кількох п’єс, численних оповідань, статей. 
Тематика багатьох творів Важа Пшавели пов’язана з відображен
ням побуту і психології горців, в них використані народні легеп-
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ди. Кращі поеми побудовані на суспільно значимій проблематиці, 
в основі багатьох з них (зокрема поеми «Гість і господар») — 
конфлікт між особою і «темі» (общиною), суспільством. Важа 
Пшавела — пеперевершений у грузинській поезії майстер пейза
жу. П. Тичина переклав уривок з його поеми «Гість і господар», 
до 100-річчя від дня народження грузинського поета написав 
статтю «Високо підносимо тебе на руках» («Радянська Україна» 
від 26 липня 1961 р.).

ГІСТЬ І ГОСПОДАР
( Ур и во к  з поеми)

З поеми Важа Пшавели «Гість і господар» П. Тичина переклав 
І і початок II розділу (26 рядків). І розділ («Кістетії бліда околи
ця») вперше надруковано в жури. «Молодняк», 1936, № 10, с. 118, 
з такою редакційною приміткою: «Перекладено розміром оригіна
лу; в рифмуючих закінченнях додержано тих повторів, які так 
характерні для грузинського поета». За життя перекладача І роз
діл кілька разів передруковувався. Переклад II розділу («Зверху 
каміння посипалось», 22 рядки) опубліковано посмертно за чисто
вим автографом в газ. «Літературна Україна», 1970, 13 січня. По
мітки олівцем, зроблені П. Тичиною в тексті російського підрядко
вого перекладу О. В. Абашелі поеми «Гість і господар)), дають 
підстави припустити, що він сподівався продовжити роботу.

Збереглися фрагменти первісного чорнового автографа чорни
лом та олівцями різних кольорів, з густою правкою, та чистовий 
автограф чорнилом, із значною кількістю виправлень чорнилом та 
різнокольоровими олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1940). 
Верхній шар чистового автографа перекладу І розділу поеми мав 
варіанти — у четвертому рядку другої строфи «Руки змивала 
закурена* та третьому рядку сьомої строфи «Знов помандрує вер- 
хівлями», що ввійшли і до першодруку. В наступній публікації — 
третьому томі «Вибраиих творів в трьох томах», 1947, с. 89—90, 
лишився тільки перший варіант.

Автографи без дати. Переклад датується 1936 р. за першо
друком та на підставі запису: «Ірпінь. 1.УІ.36 р.», зробленого 
П. Тичиною на полях с. 2 машинопису підрядкового російського 
перекладу поеми проти того місця, де він припинив роботу.

І розділ перекладу поеми подається за вид.: Тичипа II. Твори 
в шести томах, т. 4, 1962, с. 215—216. 22 рядки II розділу друкують
ся за верхнім шаром чистового автографа (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1940, арк. 7—8), рядки 23—26 — за верхнім шаром чорнового 
автографа (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1940, арк. 5).

К і с т е т і я ,  К і с т і я  — грузинська назва гірських районів 
Кавказу, де жили інгуші та чеченці.

Шалва Дадіані 
(1874-1959)

Дадіані Шалва Миколайович — письменник і театральний діяч. 
Автор п’ятдесяти п’єс, що відіграли велику роль у розвитку гру
зинського театру і драматургії, історичних романів, оперних ліб
ретто, літературно-критичних статей, театрознавчих праць та ін. 
П. Тичина переклав уривок з драми ПІ. Дадіані «Руставелі».
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Вперше надруковано в журн. «Україна», 1941, № 1, с. 5.
Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 232-235.
К а х а б е р ,  К а х а б е р і  — грузинський воєвода за часів ца

риці Тамари, його ім’я вживається як синонім лицарства і звитяж- 
ства.

Ф у к і д і д (бл. 460 — бл. 400 до н. е.) — давньогрецький 
історик.

Ф а л е с  М і л е т с ь к и й ,  Фалес з Мілета в Малій Азії 
(бл. 624—547 до и. е.) — давньогрецький філософ, родоначальник 
античного матеріалізму і діалектики.

Йосип Грішашвілі 
(1889-1965)

Грішашвілі Йосиф Григорович (справжнє прізвище — Маму- 
лаїшвілі) — радянський поет, літературознавець, перекладач, на
родний поет Груз. РСР. У творчості Грішашвілі до революції пе
реважали камерні мотиви. Після перемоги Радянської влади в 
Грузії його оптимістична поезія славила революційні перетворен
ня, соціалістичне будівництво, надихала на перемогу під час Ве
ликої Вітчизняної війни. Й. Грішашвілі — автор досліджень з істо
рії грузинської літератури і театру, історії грузинсько-російських 
культурних зв’язків. П. Тичина переклав два його вірші, згадував 
у статті «Великий патріот» ( Тичина  П.  Твори в шести томах, т. 6, 
с. 55).

ГРИГОЛ ОРБЕЛІАНІ 
НА КОМСОМОЛЬСЬКІЙ АЛЕЇ

Перші публікації — в журн. «Дніпро», 1961, № 2, с. 120—121, 
в газ. «Молодь України», 1961, 5 вересня (скорочено під назвою 
«На Комсомольській алеї»), та в кн.: Поезія грузинського народу. 
Антологія у двох томах, т. 2, 1961, с. 126—128.

Збереглися неповний (без останніх трьох строф) первісний 
чорновий автограф олівцем та чорновий автограф олівцем усього 
вірша, з правкою чорнилом, що відбиває наступний етап роботи 
над його перекладом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1948). Авто
графи мають незначні варіанти. Зберігся також чистовий автограф 
чорнилом, з кількома виправленнями олівцем. Під текстом П. Ти
чина поставив рік створення вірша — 1939 та написав: «З грузин
ського переклав Павло Тичина» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1949). Всі автографи без дати.

Тексти публікацій (крім публікації у газ. «Молодь України»,
1961, 5 вересня) ідентичні.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 221—223.
О р б е л і а н і Григол (1800—1883) — грузинський поет, гро- 

мадський і політичний діяч.

УРИВОК ІЗ ДРАМИ «РУСТАВЕЛІ»

504



К о м с о м о л ь с ь к а  а л е я  — алея на одному з гірських схи
лів Тбілісі; з’єднує Коджорське шосе з залишками старовинної 
фортеці Нарікала.

К а р т л і — давня назва Східної Грузії, іноді вживається як 
назва всієї Грузії.

Г о р г а с л а н ,  Г о р г а с л а н и  — Вахтанг І Горгасал (р. нар. 
невід.— 502) — грузинський цар, вів непримиренну боротьбу з іно
земними загарбниками, засновник міста Тбілісі.

Ш а х - А б б а с  — Аббас-шах (І557—1628), перський шах, чи
нив загарбницькі походи па Грузію та Азербайджан.

Г а н д ж  а, Г я н д ж а  — колишня (до 1804 р. і в 1918—1935 рр.) 
назва Кіровабада, міста в Азербайджанській РСР. Засноване у 
V ст. У середні віки — торговельно-ремісничий і культурний центр 
Азербайджану. Неодноразово захоплювалось і руйнувалось перса
ми, турками, Золотою ордою.

О р т а ч а л а ,  О т а ч а л а  — район у старому Тбілісі, уславле
ний садами.

К а б а х і — поле для ігор та змагань у старому Тбілісі, на 
якому згодом було розбито парк, що став місцем народних гулянь.

С а т а р - а г а  (Сатара) — відомий іранський народний спі
вець, музикант, жив у Тбілісі в XIX ст.

Б а р а т а ш в і л і  Ніколоз (1817—1845) — грузинський поет, 
пайвидатніший представник романтизму в літературі Грузії. У тво
рах Бараташвілі наявні настрої песимізму та смутку, проте 
найкращі його вірші пройняті протестом і непокорою, вірою 
у майбутнє.

К у р а — річка в Закавказзі, на якій розташоване місто Тбі
лісі.

К о д ж о р и ,  К о д ж о р і  — дачна місцевість поблизу Тбілісі.

ВІДПОВІДЬ МОЛОДИМ ПИСЬМЕННИКАМ

Вперше надруковано в кн.: Поезія грузинського народу. Анто
логія у двох томах, т. 2, 1961, с. 133—136.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1944) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1945) автографи. Обидва 
олівцем, без дати. Чистовий автограф має незначні варіанти. Під 
текстом у чорновому й чистовому автографах П. Тичина поставив 
дату створення вірша — «Жовтень 1943». В чистовому автографі 
зазначено: «Переклав з грузинської Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 217—221. На підставі оригіналу вірша, автографів та першодру
ку перекладу перед строфою, яка починається рядком «Бачу я 
себе маленьким», ставимо цифру 3 (третій розділ твору).

М у х а м б а з і  (м у х а м а с) — форма вірша, поширена на 
Сході, з строфою в п’ять рядків. У грузинській поезії ця форма 
зазнавала різних змін і варіацій.

Шо т і ,  ш о т е б і  — грузинський хліб видовженої форми.
Ш а ї р і — форма класичного вірша у грузинській поезії, 

з строфою у чотири рядки. Шаїрі складена поема Ш. Руставелі 
«Витязь в тигровій шкурі».
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Галактіон Табідзе
(1892-1959)

Табідзо Галактіон Васильович — радянський поет, народний 
поет Груз.РСР. Був очевидцем Жовтневої революції в Петербурзі 
і Москві, багато разів повертався у своїй поезії до вражень тих 
днів (вірш «Ідея», поема «Джоп Рід» та ін.). Один з найзначніших 
творів Г. Табідзо — поема «Революційна Грузія». 1935 р. брав 
участь у складі радянської делегації (до якої входив і Тичина) 
у роботі Міжнародного конгресу письменників па захист культури 
в Парижі й написав цикл віршів про цю поїздку. В післявоєнний 
час виступав переважно як лірик. Новатор форми, Г. Табідзе ввів 
до грузинської літератури багато життєво вагомих, суспільно 
актуальних тем. П. Тичина переклав два фрагменти з його поеми 
«Революційна Грузія» та один вірш.

ІЗ КНИГИ «РЕВОЛЮЦІЙНА ГРУЗІЯ»

І. « Г р я н е м о  — п і с н ю  ч а в у н н у »

Вперше надруковано в журн. «Молодняк», 1936, № 10, с. 8.
Зберігся иедатований чистовий автограф чорпилом (ЦНБ АН 

УРСР, ф. 79, од. зб. 21). Під текстом написано: «З грузинської 
Павло Тичина». Збоку вздовж сторінки червопим олівцем П. Ти
чина зазначив: «Не давати крапок, бо в оригіналі теж нема 
жодних пунктуацій». Автограф і публікації мають варіант у пер
шому рядку.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина II. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 226.

II. « В и с о к о с л а в н и й ,  с л а в н и й  о д  д у ш і »

Вперше надруковано в журн. «Молодняк», 1936, № 10, с. 8—9.
Зберігся иедатований чорновий автограф чорнилом, верхній 

шар якого має кілька незначних варіантів (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1957). Ці варіанти майже повністю відбилися у перших пуб
лікаціях — журн. «Молодняк», 1936, № 10, с. 8—9, газ. «Комсомо
лець України», 1937, 8 січня (тут вірш надруковано під назвою 
«Дев’ятсот сімнадцятий (із книги «Революційна Грузія»)») та ін.; 
післявоєнні публікації — у третьому томі «Вибраних творів в трьох 
томах», 1947, с. 96—97, та в кн.: Поезія грузинського народу. 
Антологія у двох томах, т. 2, 1961, с. 317—319,— мають тільки 
одну відміну — у вісімнадцятому рядку («щоб в час полихання 
червоних знамен») порівняно з остаточним текстом.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 226-228.
« Фаус т » ,  « Р о м е о  і Д ж у л ь е т т а »  — опери французького 

композитора Шарля Гупо (1818—1893).
«Т р а в і а т а» — опера італійського композитора Джузеппе 

Верді (1813-1901).
Е р м і т а ж  — музей мистецтва і культури в Ленінграді, засно

ваний 1764 р. як приватна палацова збірка художніх творів Кате-
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рипи II. Тоді ж дістав назву ермітаж — від франц. егтіїаде — 
житло пустельника, самотній куточок — назва багатьох заміських 
вілл, паркових павільйонів.

Ш а л я и і н  Федір Іванович (1873—1933) — російський опер
ний і камерний співак, один з найвидатніших представників ро
сійської вокальної школи.

«Ф і г а р о» — комедія-опера австрійського композитора Вольф- 
ганга-Амадея Моцарта (1756—1791) «Весілля Фігаро».

«К а р м е п» — опера французького композитора Жоржа Бізе 
(1838-1875).

Л е ф о р т о в о — історична назва частини Москви, розташова
ної на лівому березі річки Яузи. Під час Жовтневого збройного 
повстання у Москві 1917 р. загони червоногвардійців та револю
ційних солдат вели у Лефортово бої з юнкерами.

В а г и  ер Вільям-Ріхард (1813—1883) — німецький композитор, 
диригент.

Б е р л і о з Гектор (1803—1^69) — французький композитор, 
диригент.

СЛАВОСЛОВ’Я ІІ1КОРЦМШДІ

Вперше надруковано в кп.: Поезія грузинського народу. Анто
логія у двох томах, т. 2, 1961, с. 322—323.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з виправ
леннями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1961). На полях — позначки 
«паголос». Під текстом зазначено: «З грузинської переклав Павло 
Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 1962, 

с. 228-231.

Георгій Лгонідзе 
(1899-1966)

Леонідзе Георгій Миколайович — радянський письменник, на
родний поет Груз.РСР. Виступив як символіст. Деякі з написаних 
ним в 20-ті роки віршів стали шедеврами грузинської лірики. На 
початку 30-х років у його творчості утвердився метод соціалістич
ного реалізму. Поезія Г. Леонідзе розповідає про відродження 
Грузії, дружбу радянських народів, захист Батьківщини і пере
могу над фашизмом тощо. Героїчний пафос, життєлюбство, душев- 
пість — її  визначальні риси. Опублікував також збірку оповідань, 
досліджував історію грузинської літератури, перекладав, зокрема 
вірші П. Тичини. П. Тичина переклав один вірш Г. Леонідзе, зга
дував та цитував його твори у статтях, виступах (див.: Тичипа  77. 
З минулого — в майбутнє, с. 105, 204).

ДАВИДУ ГУРАМІШБІЛІ 
(З нагоди знайдення його могили)

Вперше надруковано в «Літературпій газеті», 1948, 12 серпня. 
Збереглися недатований чорновий автограф червоним олівцем та 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1953) та машинопис
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з одним виправленням чорнилом і поміткою: «Не звертати уваги 
на підкреслення» (застереження, очевидно, для друкарки) рукою 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1954).

Тексти публікацій ідентичні.
Переклад датується 2 серппя 1948 р. на підставі запису 

П. Тичини над текстом підрядкового перекладу вірша: «Одержав 
у листі від Дм[итра] Михайловича] 2.УІІІ, тоді увечері й пе
реклав. Кисловодськ. З.УІІІ.48». Йдеться про лист Д. М. Косарика- 
Ковалейка, який 1948 р. розшукав могилу Д. Гурамішвілі у Мир
городі.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 224-225.

С а г у р а м о  — село біля Мцхети, на березі Арагви, батьків
щина Д. Гурамішвілі.

І З  Н А Р О Д Н О Ї  П О Е З І Ї  

«СЕРЦЕ МОЄ РОЗТРИВОЖЕНЕ...»

Вперше надруковано в кн.: Поезія грузинського народу. Анто
логія у двох томах, т. 1, 1961, с. 123.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1973) та чистовий автограф чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1974). Чорновий автограф має варі
ант у першому рядку останньої строфи: «Може, з конем, що 
зоставсь без господаря». Під текстом вірша у чистовому автографі 
зазначено: «З грузинської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П . Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 235-236.

«КОЛЕКТИВНІ НАШІ НИВИ...

Вперше надруковано в кн.: Поезія грузинського народу. Ан
тологія у двох томах, т. 1, 1961, с. 128.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
(Ь. 464, оп. 1, спр. 1969) та чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1970). В чистовому автографі під текстом 
зазначено: «З грузинської переклав Павло Тичина». На полях 
проти першого рядка другої строфи — помітка «наголос». Така 
сама помітка рукою П. Тичини на одному з примірників машино
пису цього вірша (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1971).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 235.

БЛОХА І МУРАШКА 
Народна казка

Вперше надруковано у вид.: Казки про тварин. К., «Молодь», 
1954, с. 34-38 .

В архіві П. Тичини збереглися дві недатовані машинописні
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копії, текст яких являє собою різні варіанти перекладу (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2749). Один з варіантів надруковано в «Казках 
про тварин». Під перекладом — посилання на видання, за яким 
його зроблено: «Грузинские сказки. Гослитиздат. М., 1937, с. 267». 
Текст іншого машинопису, очевидно, є ранішим варіантом і має 
помітку П. Тичини на першій сторінці збоку червоним олівцем: 
«Ще не виправлено». Під перекладом в обох машинописних ко
піях зазначено: «Переклав Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.

З А З Е Р Б А Й Д Ж А Н С Ь К О Ї

Сулейман Рустам 
(Нар. 1906 р.)

Сулейман Рустам (справжнє прізвище — Рустам-заде Сулей
ман Алі-Аббас-огли) — радянський письменник, громадський діяч, 
народний поет Аз.РСР. Автор віршів та поем, віршованої драми 
про народного героя «Тачак Набі» та ін. Провідні мотиви творчості
С. Рустама — героїка громадянської війни і соціалістичного будів
ництва, боротьба народів за мир. У роки Великої Вітчизняної 
війни написав широко відомі патріотичні вірші. Кілька статей та 
віршів присвятив Шевченкові. Перекладає твори українських 
поетів. П. Тичина переклав один вірш С. Рустама.

БРАТЕРСТВО

Перші публікації — в «Літературній газеті», 1953, 29 жовтня, 
та в газ. «Сталинское племя», 1953, 29 жовтня.

Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем, з виправ
леннями олівцем і чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1977), 
верхній шар якого має один варіант, що зустрічається і в перших 
публікаціях. У першому рядку останньої строфи — «Ти живи, 
наша дружбо, во віки живи!».

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Дружбою ми здружені. Натхненне слово 

поетів Радянського Союзу про велику, нерушиму дружбу народів, 
1960, с. 321-322.

Н і з а м і — азербайджанський поет і мислитель Нізамі Ганд
жеві (бл. 1141—бл. 1209).

Набі Хазрі 
(Нар. 1924 р.)

Хазрі Набі (справжнє прізвище — Бабаев Набі Хазрі Алекпер- 
огли) — радянський поет, перекладач, народний поет Аз.РСР. Ав
тор віршів та поем. У пристрасній і мужній поезії Н. Хазрі, що 
являє собою видатне явище в літературі Азербайджану, яскраво 
й самобутньо втілені теми праці і кохання, боротьби за мир, пат
ріотична й інтернаціональна теми. П. Тичина переклав один вірш
Н. Хазрі (в усіх прижиттєвих публікаціях перекладу вірш друку
вався під справжнім прізвищем письменника — Бабаев, яким він 
підписував свої ранні твори).
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РАЙДУГА

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1953, 29 жовтня. 
Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ич ина  II. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 237.

З В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Внесок П. Тичини в становлення і розвиток україїю-вірмен- 
ських літературних зв’язків надзвичайно вагомий: він був, по 
суті, першим з українських письменників, хто протягом усього 
творчого життя наполегливо і послідовно дбав про ознайомлення 
українського читача з вірменською культурою, підтримуючи по
стійні дружні і творчі контакти з її  діячами, популяризуючи 
вірменську літературу в численних статтях та виступах і голов
не — своїми високохудожніми перекладами з багатьох вірменських 
письменників. У статті «Вітання рідній Вірменії», опублікованій 
в єреванській газеті «Гракан терт» від 22 травня 1954 р., П. Тичина 
згадував: «Вірменський народ я полюбив давно — і найщирішою 
любов’ю. Ще в 20-ті роки, завдяки перекладам Валерія Брюсова 
та інших російських письменників, переді мною відкрилися у всій 
своїй розмаїтості скарби вірменської народної та класичної поезії. 
Десь одразу ж після того мені вдалося придбати кпижки вірмен
ських радянських письменників. Це було в Харкові, де жили 
вірмени, була вірменська школа, вірменський клуб і виходила 
невелика вірменська газета. Мені дуже хотілося читати твори 
вірменських письменпиків їхиьою рідною мовою. З-поміж учителів 
школи я зпайшов собі викладача вірменської мови» (цит. за кн.: 
Тичина П. Читаю, думаю, йотую, с. 19—20). У листах до Л. П. Па- 
парук з Харкова ГІ. Тичина повідомляв: «Збільшеними темпами 
іду я з мовами. Німецька щодня, вірменська кілька разів на тиж
день» (орієнтовно датується 1923 р.; ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 5268, надруковано в «Літературній Україні», 1984, 26 січня), 
просить взяти «оті збірники вірменські, що мені Ви вже раз брали 
із вашої бібліотеки для дорослих», і збирається приїхати до Києва, 
щоб їх перечитати (орієнтовно датується 1923 р.; ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 5268). Пізніше, 1934 р. в листі до того ж адресата з Сочі
II. Тичина шкодує, «що не захопив з собою постійних моїх супут
ників — граматик вірменської, турецької та французької мови» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4950). 1924 р. з ініціативи П. Тичини 
і П. Папча у Харкові було організовано літературне об’єднання 
українських і вірменських (з мешканців Харкова) письменників, 
що почало працювати як студія Спілки пролетарських письменни
ків України «Гарт» (див. «Червоний шлях», 1924, № 7, с. 280).

«Коли я певною мірою ознайомився з вірменською мовою,— 
то почав перекладати з оригіналу твори Ованеса Тумапяпа, Іоан- 
пісяна, Аветіка Ісаакяна, Акопа Акопяна та інших письменпиків: 
Я вивчав папам’ять їхні поезії і відчував, як гарно звучать вони 
в оригіналі»,— писав П. Тичина у згадуваній статті «Вітання рід
ній Вірменії». Перші його переклади з вірменської літератури 
з’явилися друком 1924 р.: вірш А. Акопяна «На червоній на весні»
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та «Оповідання пари черевиків» Г. Маарі. 1925 р. надруковано 
уривок з поеми Є. Чарепца «Ленін». Дуже врожайним на публі
кації тичинииських перекладів з вірменських поетів був 1927 р.: 
у періодиці опубліковано вірш О. Туманяна «Перед картиною Ай
вазовского», фрагмент з його поеми «Ануш», вірші І. Іоапнісяна 
«Зерно», О. Цатуряна «Колискова робітниці», А. Акопяна «Завод», 
Л. Шанта «Ніч», Є. Чаренца «Літо», «Син робітника». 1928 р. на
друковано переклад вірша І. Іоаннісяна «На Алагяз-горі, горі-ви- 
соті». Перекладепі в другій половипі 20-х — на початку 30-х років 
вірші О. Цатуряпа «Зібранпя», А. Ісаакяпа «Любий краю мій!», 
Є. Чаренца «Рубайят» за життя 11. Тичини не публікувались.

В архіві поета збереглися матеріали про його роботу в 20— 
30-х роках над перекладами з вірменської ще кількох творів, що 
лишилися незавершеними. Йдеться про підрядкові переклади вір
шів «Старе благословіння» (збереглися три варіанти, ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1861), «Концерт» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1860) О. Тумапяиа, «Перед світом кого на шибеницю» В. Те
ряна (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1802), «Соловей» Ш. Кургінян 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1802), пісні з оповідання А. Ісаакяна 
«У них є прапор!» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1875) та ін.

З кінця 20-х років між Тичиною і деякими визначними діяча
ми вірменської літератури встановлюються дружні відносини, 
з’являються переклади його віршів вірменською мовою. У серпні 
1929 р. віп відвідав Єреван і зустрівся з І. Іоапиісяиом та А. Ісаа- 
кяном. 1930 р. П. Тичина познайомився з А. Акопяном під час 
перебування останнього в Харкові на пленумі Міжнародного 
об’єднання революційних і пролетарських письменників. 1935 р. 
віп вдруге їдо до Єревана на святкування 15-річчя Радянської 
Вірменії. Серед матеріалів спеціальної підбірки перекладів з вір
менської, вміщених до цієї дати в «Літературній газеті» від 
1 грудня 1935 р., надруковано й тичипинський переклад вірша 
В. Алазапа «Народження». 1935 р. в газ. «Вісті ВУЦВК» надруко
вано другий фрагмент з поеми О. Туманяна «Ануш», перекладе- 
пий П. Тичиною.

Робота П. Тичини над вірменськими перекладами в наступпі 
роки була пов’язана з двома ювілеями — 1000-літтям вірменського 
народного епосу «Давид Сасунський» та 70-річчям від дня наро
дження О. Тумапяиа (обидва 1939 р.). Він виступив одпим з пе
рекладачів та редакторів «Давида Сасуиського» — епос в україн
ському перекладі видано ювілейного року. Перекладепий П. Ти- 
чииою фрагмепт з «Давида Сасуиського» друкувався і в періодиці. 
У 1938 та 1939 рр. опубліковано дванадцять віршів О. Туманяна 
для дітей в перекладі П. Тичини. Пізніше перекладач об’єднав їх 
у цикл під назвою «Зелепий братик», який неодноразово, починаю
чи з 1940 р., виходив окремим виданням. До цього часу належить 
і підрядковий переклад вірша для дітей «Перо» (художній пере
клад його невідомий). 1939 р. опубліковано казку «Брехуп» — 
перший тичипинський переклад прозового твору О. Тумапяиа. 
Очевидпо, в цей час П. Тичина почав працювати і над перекладом 
оповідання «Гікор» (опубліковано 1952 р.), а також чотиривіршів 
(за життя П. Тичини не друкувались). 1947 р. надруковано сати
ричну казку «Краплина меду». Праця П. Тичини над перекладами 
творів О. Туманяна завершилася 1952 р. виданням «Вибраних тво
рів» вірменського письменника. Крім уже відомих перекладів 
Тичини, тут вміщено пові: переклади ліричних віршів «Літня ніч

511



в селі», «Із зорями», вірша для дітей «Хмара й гора», повногс 
тексту поеми «Ануш», оповідання «Гікор», трьох оповідань пре 
звірів, двох казок. Переклад вірша «Собака» П. Тичина не за 
кінчив.

Активну участь брав П. Тичина у відзначенні ювілею класика 
вірменської літератури X. Абовяпа. 1948 р. в Києві до сотої річ 
ниці від дня смерті X. Абовяпа вийшли його «Вибрані твори» 
П. Тичині належить переклад вірша «Сини і внуки Гайка» та 
загальна редакція перекладів у цьому виданні.

З класичної літератури в післявоєнний період П. Тичиш 
переклав вірші І. Іоаішісяііа «Все вгору» та «Дівчино-квітко, ну 
бо йди!» (надруковані до 20-ліття від дня смерті вірменського 
письменника 1949 р.), п’єсу Г. Супдукяна «Пепо» за участю І. Ти 
чини (1950). 1955 р. вій написав за участю І. Тичини для Київсько 
го театру музичної комедії лібретто музичної комедії «Східний 
дантист» за п’єсою А. Пароняна (див. шостий том даного ви 
дання).

Великий внесок П. Тичини в післявоєнний час і в популяри 
зацію сучасної вірменської літератури на Україні. Він був редак 
тором книги повістей та оповідань С. Зоряна і переклав для неї 
чотири твори (1955). У 1947 р. опубліковано вірш М. Корюш 
«Вранці взимку». Низка віршів визначних вірменських поетів — 
«Бойовий заклик» А. Ісаакяна, «Весна» Н. Заряна, «Застольна»: 
та «Дерева на вулиці Абовяна» Г. Боряпа, «Панегірик Вірменії» 
«Освідченпя в коханні», «Ну, як дощик — хай і дощик», «Броне 
поїзд «Вардан Зоравар» С. Капутікян — друкувалася в періодиці 
Переклад вірша С. Капутікян «Моє бажання», над яким П. Тичиш 
працював наприкінці 40-х років, лишився незавершеним. Пере 
клад чотирьох рядків вірша А. Ісаакяна «Я побачив у сні: з ко
лиханням плавким» (назва подається в перекладі В. Кочевського) 
П. Тичина ввів до статті про І. Іоаннісяна «Як друзі, як рідні» 
(переклад передмови до «Лирики» І. Іоаннісяна 1963 р., надруко
ваний в «Літературній Україні», 1964, 22 грудня):

Човни золотисті, верблюдів ряди 
промчали і зникли — лиш порох зліта...
По хвилях піщаних лягають сліди, 
дзвенить і дзвенить далина золота...

Більшість перекладів П. Тичини з вірменської поезії введено де 
четвертого тому «Творів в шести томах».

Хачатур Абовян 
(1805-1848)

Абовян Хачатур — письменник*, просвітитель-демократ, етно 
граф. Основоположник нової вірменської літератури і літератур 
ної мови. Автор віршів, повістей, оповідань, п’єс, романів, байої 
і казок, перекладач. Найзначніший твір X. Абовяна — роман «Рані 
Вірменії», що розповідав про національно-визвольну боротьбу вір 
менського народу, приєднання Вірменії до Росії, був перший 
взірцем вірменського світського роману, написаного сучасною 
зрозумілою народові мовою. Художні твори X. Абовяна за йоп 
життя не видавалися. П. Тичииу приваблювала постать X. Абовя
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на. До 100-річчя від дня смерті вірмеиського письменника він 
написав вірш «Вірменії» (1948), виступив на урочистому засідан
ні в Єревані, присвяченому цій даті ( Тич ина  П. Твори в шести 
томах, т. 6, с. 31—34), був редактором «Вибраних творів» X. Або
вяна (1948) і переклав для цього видання один вірш, згадував 
вірменського письменника та його роман «Рапи Вірменії» в стат
тях, виступах, щоденникових записах (див.: Тичина П.  Твори в 
шести томах, т. 5, с. 117; Тичина П. Читаю, думаю, нотую, с. 21, 
103; Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 172; Тичина П. Із що
денникових записів, с. 305).

СИНИ І ВНУКИ ГАЙКА

Перші публікації — в журн. «Вітчизна», 1948, № 9, с. 120—122, 
та в кн.: Л бо вя н X.  Вибрані твори. К., Держлітвидав України, 1948, 
с. 21-23.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, правлений 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1799), та чистовий авто
граф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1800). Під текстом 
вірша в чистовому автографі П. Тичипа написав: «З вірменської 
Павло Тичина» й олівцем додав «Кисловодськ», очевидно, місце, 
де перекладепо твір. Інше місце, а також дата перекладу вказані 
олівцем під машинописом російського підрядкового перекладу, по 
якому П. Тичина працював: «Переклав у Гаграх 8—9.УІІІ— 48» 
(зберігається в папці з чорновим автографом). В автографах і дея
ких публікаціях («Вітчизна», 1948, № 9, с. 120—122; у вид.: Т и
чина П. За Сталіна, за Вітчизну, за мир, 1951, с. 116—119; Тичи
на П. Слава Батьківщині. Вибрані вірші для дітей, 1951, с. 267— 
270) є незначний варіант у першому рядку тринадцятої строфи: «їх 
знамено непереможне». Інших відмін між публікаціями немає.

Датується 1948 р. на підставі запису П. Тичини під машино
писом російського підрядкового перекладу.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 120-123.

У вірші в образній формі показано історично прогресивний 
акт приєднапня Східної Вірменії до Росії, що стався в результаті 
російсько-іранської війни 1826—1828 рр. і звільпив вірмен від 
ірансько-турецького ярма. Приєднання Вірменії до Росії спричи
нилося до встановлення економічних і культурних зв’язків з більш 
розвиненою державою. X. Абовян передав почуття дружби вірмен 
до російського народу.

Габріел Сундукян 
(1825-1912)

Сундукян Габрієл Мкртичович — драматург. Один із зачинате
лів критичного реалізму у вірменській літературі. Був одним 
з організаторів вірменського театру, з яким пов’язана його літе
ратурна діяльність. П’єси Г. Сундукяиа позначили нову добу 
в історії вірменської драматургії — в них зображалося сучасне 
життя, показано процес обуржуазнення вірменського суспільства, 
загострення соціальних суперечностей. Шедевром вірменської 
драматургії стала комедія «Пепо», в якій виведено образ героя 
з народу, звучить протест проти лицемірства й хижацтва панів
них верств. П. Тичина переклав цю п’єсу.

17 Павло Тичина, т. 5, книга 2 5ІЗ



ПЕПО 
К оме ді я на 3 ді ї

П’єсу перекладено за участю І. Тичини.
Вперше надруковано в кн.: С у н д у к я н  Г. Пепо. Комедія на 

З дії. К., «Мистецтво», 1950.
Вихід класичного твору вірменської драматургії в українсько

му перекладі відразу дістав відгуки в пресі ( Павлов  6. Класичний 
твір драматургії братнього народу.— «Радянське мистецтво», 1951, 
10 січня; Гур' єв  Б. Габрієль Сундукян в українському перекладі.— 
«Дніпро», 1951, № 3, с. 117—119), в яких відзначалася висока 
майстерність зробленого П. Тичиною перекладу. Рецензенти наго
лошували на адекватпості перекладу оригіналу, що, зокрема, 
виявилося в умінні П. Тичини зберегти національний колорит 
твору і донести иайтонші мовні нюанси. «Стилістичною тонкістю 
і чутливістю, умінням передати українським словом інтонаційний 
жест вірменського пароду і, отже, передати точність людського 
образу цей переклад такий цінний, що міг би стати зразком для 
багатьох наших перекладачів з мов братніх народів»,— писала 
М. Шагінян (цит. за кн.: К оче вс ьки й В.  Глибинний передзвін. К., 
«Радянський письменник», 1982, с. 34).

Збереглися чорновий автограф олівцем, з правкою чорнилом 
пісні Кекел з третьої дії (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1818), та 
машинопис повного тексту перекладу з двома шарами виправ
лень — невеликою правкою чорнилом рукою І. Тичини та густою 
правкою і вставками переважно чорнилом рукою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2734). Автограф і машинопис не 
датовано. В архіві П. Тичини збереглися також машинопис пере
кладу з вірменської на російську мову комедії «Пепо», зробленого
В. Теряном, з кількома помітками чорнилом і чепвоним олівпем 
рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2736) та рукопис 
перекладу з вірменської на російську мову окремих фрагментів 
п’єси, зробленого В. Маміконяном, з кількома помітками олівцями 
різного кольору та чорнилом рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2735). До рукопису додана записка В. Маміконятта, да
тована 25 лютим 1949 р.: «Мпогоуважаемый Павел Григорьевич! 
Посылаю начало «Пэпо». УУ (птички) «означают идентичность 
с переводом В. Териана», а две черточки — «в переводе В. Териана 
имеются неточности». С уважением и приветом. Мамиконян».

Дослідження матеріалів, пов’язаних з роботою над перекладом 
«Пепо», приводить до висновку, що його перший варіант належав
І. Тичині. І. Тичина працював з перекладом В. Тетшпа. Наслідок 
його роботи зафіксовано машинописним текстом. Йому належить 
перший шар правок у машинопису. Наступний етап роботи над 
перекладом «Пепо» відбитий у другому шарі правок, який зроб
лений П. Тичиною. Редагуючи машинописний текст й одночасно 
враховуючи російський переклад В. Маміконятта, П. Тичина фак
тично переписав переклад п’єси, замінюючи окремі слова, вирази, 
цілі фрагменти тексту (зокрема, пісню Кекел з третьої дії), а та
кож роблячи різпі за обсягом вставки.

Машинописний текст має відміни від публікації — замінено 
окремі слова.

Датується і подається за першодруком.
Н е б і д а ,  м а м о - д ж а н ! - Д ж а п  — пестливий епітет: милий,
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мила, кохана, найдорожчий. Має безліч відтінків у залежності від 
форми застосування.

Д у х а н — корчма, невеличкий ресторан на Кавказі і Близько
му Сході.

Ву й ,  в у ш  — скорботні вигуки.
А г а  — пан.
Б а я т і — поширений в азербайджанській та турецькій народ

ній поезії жанр народної пісні, має форму чотиривірша.
Т у м а н  — іранська золота монета.
Т ь о ш к а  — черевна частина риб’ячої туші, придатна для їжі.
Д р а п р і — те саме, що й драпування.
А б а з — дрібна іранська монета.
К е й ф у в а т и  — віддаватися кейфу — приємному байдику

ванню.
Д е м і к о т о н  — міцна бавовняна тканина.
А б у л и  ще  в м е н е  с т а р о в и н н і  г р а м о т и  — ч а с і в  

ц а р я  І р а к л і я...— Йдеться про Іраклія II (1720—1798), грузин
ського державного діяча, полководця, царя Кахетії (з 1744 р.), 
Картлі-Кахетського царства (з 1762 р.). Іраклій II прагнув до ство
рення грузинської централізованої держави, незалежної від ірано- 
турецького панування, до розширення влади Грузії в Закавказзі. 
В 1783 р. уклав Георгіївський трактат про покровительство Росії 
над Східною Грузією.

Б а к ш и ш  — хабар, подачка, чайові.

Олександр Цатурян 
(1865—1917)

Цатурян Олександр Овсепович — поет, перекладач. Належав 
до демократичного напряму у вірменській літературі. Провідні 
мотиви творчості О. Цатуряна — зображення праці, страждань
і сподівань простих людей, боротьба робітників проти пригноблю
вачів. Автор збірки сатиричних віршів «Пустощі пера», в якій 
викривалися потворні явища соціальної дійсності, громадського 
життя. Багато віршів О. Цатуряна стали народними піснями. 
П. Тичина переклав два вірші О. Цатуряна.

ЗІБРАННЯ

Друкується вперше за чистовим автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1862). Автограф чорнилом, з одним виправленням, не- 
датований. Текст записано на зворотному боці бланка журн. «Чер
воний шлях». Над заголовком — цифра 2, порядковий номер вірша 
в добірці перекладів з О. Цатуряна (першим в ній стоїть «Колис
кова робітниці»; ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1863), підготованих 
П. Тичиною, очевидно, для друку.

Датується 1927 р. за аналогією з датуванням перекладу вірша 
О. Цатуряна «Колискова робітниці», надрукованим 1927 р., над 
яким П. Тичина працював одночасно з перекладом вірша «Зібран
ня» (про що свідчить їх поєднання в одній добірці, а також 
палеографічні дані автографів — подібний за характером почерк, 
однаковий формат і якість паперу, зелений колір чорнила, той 
факт, що обидва переклади написано на зворотному боці бланка 
журн. «Червоний шлях» тощо).
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КОЛИСКОВА РОБІТНИЦІ

Вперше під заголовком «Дні робітниці» надруковано в журн. 
«Вапліте», 1927, № 2, с. 111—112.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з пізніши
ми виправленнями олівцем і чорнилом заголовка і першої та 
останньої строф перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1863). 
Автограф на зворотному боці бланка журн. «Червоний шлях». Над 
заголовком — цифра 1, порядковий номер вірша у добірці пере
кладів П. Тичини з О. Цатуряна (цифрою «2» позначено переклад 
вірша «Зібрання»). Перший варіант заголовка в автографі — «Дні 
робітниці». Під цібю назвою вірш публікувався в першодруку та 
кількох інших виданнях, зокрема й в третьому томі «Вибраних 
творів в трьох томах», 1947, с. 98—99. Згодом, орієнтовно на по
чатку 50-х років, П. Тичина виправив заголовок в автографі на 
«Колискова робітниці». Цю назву переклад мае в кн.: Т ичина П.  
Слава Батьківщини. Вибрані вірші для дітей, 1951, с. 263—264. 
Правки в першій та останній строфах автографа, зроблені, очевид
но, в цей же час, у публікаціях не враховано:

Не плач, мій синку. Люлі-лю 
Ти чув колись в розмаю.
Тепер співаю боротьбу.
Щодня тебе на боротьбу 
Я люляю, люляю.

У четвертому томі «Творів в шести томах», с. 128—129, вірш 
названо за першим рядком «Не плач, мій синку».

У післявоєнних виданнях, починаючи від «Вибраних творів 
в трьох томах» П. Тичини, переклад друкувався з помилкою в 
останньому рядку сьомої строфи: «Немов громи громами!» замість 
«Немов громи горами!».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 128—129. За автографом відновлюється авторська назва — «Ко
лискова робітниці». На підставі автографа та перших публікацій 
перекладу виправляється помилка в останньому рядку сьомої 
строфи: «Немов громи горами!».

Вірш створено під впливом революційних подій 1905 р.

Іоаннес Іоаннісян 
(1864-1929)

Іоаннісян Іоаннес Мкртичович — поет, перекладач. Автор вір
шів, що належать до вершин вірменської громадянської поезії, 
майстер любовної і пейзажної лірики. Створив класичні обробки 
пісень старовинних вірменських співців (гусанів), за фольклор
ними мотивами написав кілька балад і легенд на історичні теми. 
Написав статтю про П. Тичину, переклав чотири його вірші. 
П. Тичина високо цінував творчість І. Іоаннісяна, зробив перекла
ди чотирьох його віршів. 1927 р. він надіслав вірменському 
поетові збірку своїх творів, у серпні 1929 р. під час поїздки до 
Єревана познайомився з ним особисто, дружив з його родиною 
після смерті поета (див.: Іоанні сян Анна.  Друг Вірменії.— В кн.:
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Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину. К., «Дніпро»* 
1971, с. 94—99). Про зустріч з Іоапнісяном в Єревані, велике вра
ження, що справило на иього спілкування з вірменським поетом, 
П. Тичина писав багато разів — у віршах «І ось він сам уже 
стоїть» (1929), «Швидко їдемо до цього» (1962), у статті «Вітання 
рідній Вірменії» (1954), у передмові до «Лирики» І. Іоаннісяна
1963 р. та ін. Цікаві думки про творчість І. Іоаннісяна, особливості 
його поезії П. Тичина висловив в травні 1967 р. в інтерв’ю для 
журн. «Прапор», 1967, № 12 (передруковано в кн.: Тичина П. З ми
нулого — в майбутнє, с. 168—173).

ЗЕРНО

Переклад I, II, IV, V строф п’ятистрофного вірша.
Вперше надруковано в журн. «Східний світ», 1927, № 1, с. 190.
Збереглися два недатовані чистові автографи, один — чорни

лом, другий — олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1803). Оби
два— на зворотному боці бланка журн. «Червоний шлях», в ре
дакції якого П. Тичина працював з 1923 по 1934 р.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 125.

ВСЕ ВГОРУ

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1949, 13 жовтня.
Збереглися недатовані чорновий автограф простим олівцем,

з виправленнями олівцем зеленого кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
on. 1, спр. 1810), та чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
on. 1, спр. 1811). Під текстом — дата створення вірша: 1896.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 127.

«НА АЛАГЯЗ-ГОРІ, ГОРІ-ВИСОТІ...»

Вперше надруковано в журн. «Східний світ», 1928, № 5, с. 238.
Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом, з кількома 

виправленнями чорнилом та олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1806).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 126.
А л а г я з (Алагез) — народна назва гори Арагац.
Я р — кохана, коханий.

«ДІВЧИНО-КВІТКО, НУ Ж БО ЙДИ!»

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1949, 13 жовтня.
Збереглися недатовапі чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, on. 1, спр. 1808) та машинопис з виправленнями П. Тичини
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(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1809). Під текстом — дата створення 
вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 126—127.

Ованес Туманян 
(1869-1923)

Туманян Ованес Тадевосович — письменник, громадський діяч. 
Автор поем, віршів, балад, оповідань, творів для дітей, в яких 
відображені соціально-історичні конфлікти епохи, народні звичаї
і традиції. Найбільші досягнення Туманяна-поета пов’язані з ліро- 
епікою. Його поеми і балади — вершина вірменської дожовтневої 
літератури в цих жанрах. Глибиною художнього узагальнення, 
правдивістю, повнокровністю людських характерів відзначаються 
й оповідання О. Туманяна. Перекладав твори російських і євро
пейських письменників, написав багато статей з нитань суспіль
ного життя, літератури, фольклору тощо. Беззастережно прийняв 
Жовтневу революцію, брав активну участь у культурному будів
ництві. 11. Тичина був добре обізнаний з творчістю О. Туманяна, 
переклав багато його творів, присвятив йому вірш «Дитинство 
Ованеса» (1939), написав статтю «Ованес Туманян» (Тичина П. 
Твори в шести томах, т. 5, с. 116—121), згадував О. Туманяна та 
його твори в статтях, виступах, щодешшкових нотатках (див.: 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 36, 108, 172; Тичина П. 
Читаю, думаю, нотую, с. 20, 50, 87; Тичина П. Із щоденникових 
записів, с. 100), був редактором та автором передмови до його 
«Вибраних творів» (1952).

ЛІТНЯ НІЧ В СЕЛІ

Вперше падруковано в кн.: Т ум аня н О. Вибрані твори. K., 
Держлітвидав України, 1952, с. 35.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1820). Під текстом — дата створення вірша: 1887. 

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 130.

ІЗ ЗОРЯМИ

Вперше надруковано в кн.: Т ум аня н  О. Вибрані твори, 1952, 
с. 36.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4,

1962, с. 131.
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Вперше надруковано в журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 1, с. 8.

Автограф невідомий.
Усі прижиттєві публікації вірша, крім останньої — в четвер

тому томі «Зібрання творів в шести томах»,— мають незначний 
варіант у четвертому рядку другої строфи: «Спинивсь океан».
Інших відмін між публікаціями немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 169.
На текст вірша в перекладі П. Тичини композитор Г. Г. Ве- 

рьовка написав романс.
Вірш написано під впливом відомої картини І. К. Айвазов

ского «Дев’ятий вал».
А й в а з о в с ь к и й  Іван Костянтинович (1817—1900) — росій

ський живописець, вірменин за походженням. Найпоширеніша те
ма творчості І. К. Айвазовського — велич морської стихії, відвага 
людей, що борються з нею.

ЧОТИРИВІРШІ

Вперше шість («Проминули...», «Скінчилось...», «А ось відкри
ли концерт у цей час», «Де поділись?..», «Вернітесь!», «Хто відав, 
куди ми попали») з відомих нам семи чотиривіршів, перекладених 
П. Тичиною, надруковано в кн.: Туманять О. Материалы всесоюзной 
межуниверситетской научной конференции. Ереван, Изд-во Ере
ванского ун-та, 1969, с. 180—181.

Збереглися недатовані чорнові автографи перекладу шести 
названих вище чотиривіршів, згруповані й переписані П. Тичиною 
разом у хронологічній послідовності (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1825). Всі написані чорнилом, з пізнішими виправленнями 
коричневим олівцем. Під текстом кожного з чотиривіршів — рік 
його створення, поставлений олівцем невідомою рукою. Зберігся 
автограф перекладу сьомого чотиривірша «Гей ви, шляхи! Та 
гей ви, дороги!» (досі не публікувався), написаний чорттилом на 
окремому аркуші (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1922). Разом з ним 
зберігаються підрядкові переклади російською мовою цього чоти
ривірша та двох інших, написані чорнилом невідомою рукою. 
В тексті — виправлення і дописки олівцем рукою П. Тичини. 
Зокрема під третім чотиривіршем П. Тичина поставив дату його 
створення: «1920, лютий 4», над другим рядком цього твору запи
сав варіант перекладу українською мовою тощо. Збереглися укра
їнські підрядники П. Тичини цих самих трьох чотиривіршів 
(з третього чотиривірша перекладено два рядки), написані чорни
лом, з виправленнями та дописками червоним і простим олівцями 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1922). Оскільки викінчений текст 
перекладу другого і третього чотиривіршів невідомий, наводимо 
їх підрядкові переклади:

* * *
Даремно тікаю (я), себе дурю,
Тисячею зв’язків себе зв’язую:
Зо всіма живу я,
Як і всі, мучусь.

ПЕРЕД КАРТИНОЮ АЙВАЗОВСКОГО
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Утратив я, де знайду?
Скажи — я знайду.

Переклади датуються орієнтовно кінцем 30-х — початком 50-х 
років на підставі палеографічних даних: зелений колір чорнила, 
яким записано чотиривірші, характер почерку той самий, що 
й в багатьох автографах інших перекладів П. Тичини з О. Тума
няна кінця 30-х років (напр., «Зелений братик», «Березень», «Пта
шина думонька», «Пташина колискова», «Вітер», «Осінь» та ін.); 
коричневий олівець, яким зроблено правки в автографі перших 
шістьох чотиривіршів, характер почерку в цих правках подібні 
до даних автографа незавершеного перекладу вірша О. Тумапяпа 
«Собака», над яким П. Тичипа працював на початку 50-х років.

Подається за верхнім шаром автографів (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1825, 1922).

Чотиривірші О. Туманян написав переважно в роки першої 
світової війни та в період недовгого кривавого панування в За
кавказзі буржуазно-націоналістичних партій напередодні встанов
лення Радянської влади (у Вірменії в листопаді 1920 р.). В них 
відобразились сумні події громадського й особистого життя пое
та — жорстокість війни в усіх її проявах, втрата старшого сипа, 
що вагинув 1916 р. на фронті.

КРАПЛИНА МЕДУ

Вперше надруковано в кн.: Тичипа П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 105—110.

Зберігся недатовапий машинопис з виправленнями (переваж
но друкарських помилок) рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1823). Під текстом вказало дату створення казки: «1909. 
Написав у в’язниці», а також зазначено: «Переклав з вірменської 
Павло Тичина».

Тексти авторизованого машинопису, першодруку й другої 
публікації в кн.: Т ум аня н О. Вибрані твори, 1952, с. 52—56, мають 
незначні відміни.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 164—169.
Казка написана О. Туманяном у роки реакції, в тифліській 

тюрмі і в сатирою на царів і правителів. В алегоричній формі 
поет викриває політику царизму, який користується будь-яким 
приводом для розпалювання міжнаціональної ворожнечі, воєн. 
В основу сюжету твору лягла байка середньовічного вірменського 
байкаря Вардапа Айгекці «Краплина меду — причина війни».

АНУШ

Перші публікації — фрагмент поеми (розділи XII—XIV) під 
назвою «Боротьба» в журн. «Життя й революція», 1927, № 1, с. 8— 
10; фрагмент поеми (розділ II) — в газ. «Вісті ВУЦВК», 1935,
4 квітня. Повністю вперше надруковано в кн.: Т ум аня н О. Вибрані 
твори, 1952, с. 9—33.

Автографи перекладу XII—XIV розділів поеми невідомі. В ар
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хіві ЇЇ. Тичини збереглися наступні за часом матеріали, що від
носяться до середини 30-х років: автограф підрядкового перекладу 
на українську мову більшої частини поеми (вступ не повністю, 
розділи III—XI, XV—XXI) (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1852, 
арк. 38—52) та чистовий автограф І і II розділів під заголовком 
«Уривок із поеми «Ануш» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1853, 
арк. 2). Обидва автографи написані чорним чорнилом, без дати, на 
довгих, вузьких, не стандартного формату аркушах, відділених 
П. Тичиною складеним вдвоє аркушем з написами кольоровими 
олівцями: «Чернетки перекладів Ов. Туманяна», «Ануш». Текст
II розділу в чистовому автографі ідентичний першодруку й пізні
шим публікаціям (за винятком третього рядка, який в автографі 
усічено: «Мої щасливі дні, де сонце і тума’»). Текст І розділу має 
відмінну порівняно з публікаціями редакцію, яку наводимо:

Ой кличе знов мене журба моя ще й туга 
До краю дивного, до матінки і друга... 
Простерто-шйроко, окрилодужисто 
Летить душа моя, летить, як той листок.
Там перед огнищем, де дрова дотлівають,
На мене ждуть усі, і ждуть, і розмовляють 
Про велетнів отих з далекого Лорі,
А ніч стоїть, а сніг — лиш зорі угорі...
А ще летить до гір, що йдуть важкі і тепські,
Що п’яно узялись до танцю, велетенські,
Що в небесах аж ген похитують, гудуть,
От-от розійдуться, весільного утнуть,
Утнуть я[к] в давнину, коли страшні, мов леза, 
Дев-Ал, Дев-Бет взяли — у того Алагеза 
У гордопишного — та викрали доньку,
Та привезли її, та й скрили у танку.

У підряднику — правки, помітки і дописки кольоровими олів
цями. Серед них — вірменські слова та варіанти їх перекладу на 
українську мову, пояснення типу «Це Анушині слова», «Хор їй  
відповідає» тощо. Цікаве зауваження П. Тичини до восьмого рядка
XV розділу «Хотів зарізати її  на очах»: «Тут в такому сенсі, що, 
коли люди вмирають і очі у померлого залишаються одкритими — 
кажуть: це він помер, не виконавши своїх бажань».

Дальша робота над перекладом поеми відбилась у тексті 
публікацій фрагментів з неї в журн. «Життя й революція» та 
газ. «Вісті ВУЦВК», куди П. Тичина вніс кілька виправлень. Від
повідні сторінки з журналу та вирізки з газети з правками 
П. Тичини зберігаються в його архіві (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1855). У II розділі він виправив чорнилом друкарську помил
ку — «зринулись» замість «здригнулись», на окремому аркуші 
зробив застереження щодо передруку цього фрагмента з «Вістей 
ВУЦВК». В XIII розділі замінив кілька слів: у третьому рядку 
першої строфи «Але ж він боягуз» виправлено на «Та він же 
боягуз»; у третьому рядку другої строфи «Але народ у сміх; а слід 
його провчить!» виправлено на: «Але народ у сміх: а що ж, і слід 
провчить!» та ін. Правка врахована в усіх публікаціях, починаючи 
від вид.: Тичина  77. Вибрані твори. К., Держлітвидав України, 1939, 
с. 297—299. В тексті XII—XIV розділів є помітки й виправлення 
коричневим олівцем початку 50-х років.



Саме на початку 50-х років багаторічна праця П. Тичини над 
перекладом поеми О. Туманяна «Ануш» була завершена. Зберігся 
первісний чорновий автограф цього часу XV — частини XVI роз
ділів, в якому зафіксована перша редакція фрагмента. Автограф 
без дати, чорнилом та червоним олівцем з правками олівцями 
різних кольорів. Текст на двох окремих аркушах, відділених П. Ти-, 
чиною за допомогою складеного вдвоє аркуша паперу з написом 
червоним олівцем «чернетки». Про те, що автограф відноситься 
до початку 50-х років, свідчить запис П. Тичини на зворотному 
боці арк. 34 назви і першого рядка перекладу вірша О. Туманяна 
«Собака», над яким він працював саме в цей час. Подаємо текст 
першої редакції перекладу XV — початку XVI розділів за верхнім 
шаром чорнового автографа:

XV

— Ой братику Мосі, за що мене вбивати?
Тепер уже ж його не буду я кохати.
Облиш ти свій кинджал. Не заміряйсь! Пусти!
А серце б’ється як... Ой, братику, прости! —
Благала, плачучи; навколішках просила.
Невже не вчує він?.. Вже й плакати несила.
Мосі кинджал заніс на юну, молоду:
— Заріжу! — закричав.— Із світу ізведу!
Клянись моїм ім ям, бо буду бити, бити!
Клянись, що ти Саро не здумаєш любити!
А то поглянь сюди,— чи бачиш, що держу?
У серце ним тобі як стій загороджу!
— О накажи, Мосі! Нащо просить словами?
Рабиня ж я твоя, я порох під ногами.
Ось на колінах я — в сльозах вся, у жалю.
Я ж ісказала вже: Саро я не люблю.
— Ти лжеш, облуднице! бодай тобі німіти...
Казала «не люблю», а як це розуміти?
Коли настане ніч і дім покриє сном,
Одна лиш ти не спиш, зітхаєш під вікном:
«Саро!» Підводишся і так його ти хочеш,
Що знов «Саро» позвеш, ще й уві сні шепочеш.
— О не вбивай, Мосі! Благаю, ще й кричу:
Я ніженьки тобі сльозами омочу...
З Саро тепер мені ж ніколи пе стрічатись?
Не буду його звать, до нього в сні звертатись.
Та одведи ж кинджал! Хай зникнуть сварки всі!
Хіба ж я не сестра? Хіба ж ти не Мосі?

XVI

І після того дня, як боротьба скінчилась,
Між побратимами ненависть розгорілась.
А друзями ж були,— чи їсти, чи курить,—
Тепер же їх ніяк не можна помирить.
Та й справді. Із Мосі — це ж треба пам’ятати!
Який би був Мосі, коли б ото застати 
Дозволив він собі — єдиную сестру
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В обіймах ворога, що хилить не к добру?
Того йому не спиться. У грудях гнів клекоче.
І саме в цюю ніч — сестру убити хоче...

Зберігся недатоваттий чорновий автограф олівттем і чорнилом 
більшої частини поеми (крім ТІ, XII—XIV розділів), з численними 
иравками і помітками чорнилом й олівпями різних кольорів 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1852, арк. 2—30). Текст XV — початку
XVI розділів у ньому докорінно перероблепо. Інших відмін від 
остаточного тексту небагато. Це — варіювання поодиноких рядків 
та окремих слів у середині рядка, напр.:

Пролог, третя строфа, четвертий рядок — в чорновому автогра
фі: «На букет кохання, де сила і міць», в публікації: «ІІід сполох 
далеких зорениць».

III розділ, п’ятий рядок — в чорновому автографі: «...Зоря! — 
лунає гук. Збудилось кочовище», в публікації: «...Агей! — лунає 
гук. Збудилось кочовище».

IV розділ, останні рядки першої і другої строф в чорновому 
автографі подвоювались.

XXIII розділ, дев’ятий рядок — в чорновому автографі: «Ватага 
й далі вниз... А їх односельчани», в публікації: «А хлопці й далі 
вниз... А їх односельчани».

XXVI розділ, друга строфа, другий рядок — в чорновому 
автографі: «Хитнулись квіти — й теж війнули ароматом...», в пуб
лікації «Хитнулись там квітки, війнули ароматом».

XXVIII розділ, третя строфа, третій рядок — в чорновому ав
тографі: «Не озоветься і коханий», в публікації «Та не озветься 
вже коханий».

Зберігся иедатований чистовий автограф олівпем і чорнилом 
більшої частини поеми (як і в чорновому автографі, II, XII—XVI 
розділи тут випущено) (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1853). В ав
тографі — виправлення і помітки чорнилом та різпокольоровими 
олівпями. Верхній шар його має відміни від опублікованого тексту.

Зберігся иедатований машинопис того ж часу з кількома поміт
ками і виправленнями олівцем перекладача (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1854). Текст машинопису ідентичний публікації 1952 р.

В архіві П. Тичини збереглися два різні підрядкові переклади 
«Ануш» на російську мову, зроблені невідомими особами 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1852). В одному з них — поміткд 
рукою П. Тичини: виправлено друкарські помилки, пронумерова
но рядки тощо.

Між двома прижиттєвими публікаціями — кілька відмін, по
в’язаних переважно з усуненням друкарських помилок у першо
друку. Датується 1927—1952 рр.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 131—163. На підставі автографів, авторизованого машинопису та 
попередніх публікапій перекладу поеми до тексту вносяться уточ
нення: заголовок «Пісня третя», помилково надрукований перед 
XV розділом, ставиться на місце — перед XII розділом: у XV роз
ділі рядок «Саро, мій джан Саро!» — його три поклинаєш» виправ
ляється на: «Саро, мій джан Саро!» — його ти прикликаєш»; у 
XXVII розділі рядок «Весь свіжий, як зело, зелений!» виправляє
ться на: «Весь свіжий, як золо зелепе!», у XXIX розділі рядок 
«Під зоряну ніч, під тиху ніч ушестя» — «Під зоряную ніч, під 
тиху ніч ушестя».
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А н у ш  — жіноче ім’я. Буквально: мила, солодка, ніжна.
П е р і — у мусульманській міфології добрі феї, що охороня

ють людей від «злих духів».
Л о р і  — центральна область Таширського краю в історичній 

Вірменії, батьківщина О. Туманяна. Тепер — Туманяиський і Сте- 
панаванський райони Вірменської РСР.

Д е в - А л — міфологічна назва гори Двал у Лорі.
Д е в - Б е т  — міфологічна назва річки Дебет у Лорі.
А ш у г — народний співець, який складає пісні і сам їх спі

вав, акомпануючи собі на музичному інструменті, звичайно на 
сазі.

Д ж а н - г ю л у м  — дослівно: мила моя троянда.
А м б а р ц у м ,  я й л а  — приспів у весняних піснях, що ви

конувались під час свята ушестя. Амбарцум — християнське свято 
ушестя. Яйла — літнє пасовисько.

І « Ма т и  к в і т і в »  т у т  в с е р п а н к у ,  що  в к р у ж а л ь 
ця х ,  II в с у в а є  р у к у  в г л е к ,  в и й м а є  ж е р е б  в п а л ь -  
ц я х.— Під час гадання кожна з дівчат опускав у кувшин з водою 
й квітами свій перстень, сережку або щось інше, а маленька дів
чинка — Мати квітів, що звичайно буває накрита тонким покри
валом,— дістає їх з кожним новим куплетом — на щастя.

Д е р в і ш  — мусульманський чернець-жебрак.
Ч а т и и д а г  — гора в Лорі, розташована навпроти рідного се

ла О. Туманяна.
В а р д і ш а х  — жіноче ім’я. Буквально: роса на пелюстках 

троянди.
М а н і ш а к (Манушак) — жіноче ім’я. Буквально: фіалка.
Н а н і  (нане) — мати, матінка, форма звернення до літньої 

жінки взагалі.
X а р а й (арай) — крик, поклик на допомогу.
«Ш а р а к а н »  — стародавній духовний гімн.
І г і т  — хоробрий молодець.
З у р н а — східний народний духовий музичний інструмент.

ЗЕЛЕНИЙ БРАТИК 
( Ц икл  в ір ші в)

З е л е н и й  б р а т и к

Вперше надруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 
с. 91.

Збереглися недатований чистовий автограф чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1826) та машинопис, очевидно, по
чатку 60-х років з помітками П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1827). Під текстом в обох джерелах — дата створення вірша: 
1907. Над заголовком вірша в машинопису Тичина написав: «Зе
лений братик (цикл поезій)» і зробив таке застереження, очевид
но, для друкарні: «Треба цей загальний заголовок дати. А потім 
меншими літерами знову набрати «Зелений братик». Вірші О. Ту
маняна для дітей, об’єднані у цикл, надруковано в четвертому 
томі «Творів в шести томах» П. Тичини. Під спільним заголовком 
«Зелений братик» вони кілька разів виходили окремим виданням. 
О. Туманяном вірші для дітей у цикл не об’єднувались.

Тексти публікацій ідентичні.



Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 170.

Б е р е з е н ь

Вперше надруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 
с. 92.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом одного 
часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1834) та пізніший недатований 
авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1835). 
Під текстом в усіх джерелах — дата написання вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 170.

П т а ш и н а  д у м о н ь к а

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1939, 
№ 2, с. 45.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 19, спр. 1832) та пізніший авторизований машинопис 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1833). Під текстом в обох джере
л ах— дата створення вірша: 1908. В публікації вірша у вид.: 
Оповідання, вірші та казки для дошкільників. Упор. О. Іваненко. 
К., «Радянська школа», 1940, с. 154, в першому рядку третьої 
строфи варіант: «Я витягла голівоньку». Інших розбіжностей між 
публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 171.

П т а ш и н а  к о л и с к о в а

Вперше надруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 
с. 92.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1830) та авторизований машинопис пізнішого 
часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1831). Під текстом в обох 
джерелах — дата створення вірша: 1908. У цих джерелах та в при
життєвих публікаціях варіюється перший рядок другої строфи. 
В автографі та в перших публікаціях: «А пташці сидиться, що 
й сон уже сниться». В авторизованому машинописі, в третьому 
томі «Вибраних творів в трьох томах», 1947, с. 113, а також вид.: 
Т ум аня н О. Вибрані твори, 1952, с. 134: «А пташці ж ловко сидить
ся, що й сон уже сниться». В четвертому томі «Творів в шести 
томах», 1962, с. 171—172: «А пташці ж так ловко сидиться, що 
й сон уже сниться». Інших відмін між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається эа вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 171-172.
На текст вірша в перекладі П. Тичини композитор Л. Ревуць- 

кий написав пісню (жури. «Жовтеня», 1940, № 7, с. 4).
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С л і п и й  а ш у г

Вперше надруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 
с. 91.

Збереглися иедатований чистовий автограф чорпилом, з вип
равленням олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1829), та авто
ризований машинопис пізнішого часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1850). Під текстом в обох джерелах — дата створення вірша:
1907.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 172.
На текст вірша в перекладі П. Тичини композитор Г. Верьовка 

1939 р. написав романс.
С а з — щипковий музичний інструмент, схожий на мандоліну, 

поширений у народів Закавказзя.

Ві тер
Вперше надруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 

с. 91.
Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1828) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1829). В обох джерелах та в усіх прижиттєвих 
публікаціях, крім останньої, передостанній рядок — «Вітру дать 
тебе й дощу?». В четвертому томі «Творів в шести томах», 1962, 
с. 172, очевидно, припущена помилка: «Вітру дать тобі й дощу?» 
Інших відмін між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 172. У передостанньому рядку на підставі автографа, авторизо
ваного машинопису та інших прижиттєвих публікацій виправляємо 
помилку «тобі» на «тебе».

О с і п ь

Вперше падруковано в «Літературному журналі», 1939, № 2, 
с. 92.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1847) та два недатовані авторизовані 
машинописи пізнішого часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1835, 
1848). Під текстом в усіх джерелах — дата створення вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 173.

К о т и к о в а  с к а р г а

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1938, 
№ 12, с. 30-31 .

Автограф невідомий. Збереглися два недатовані машинописи 
з помітками ГІ. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1836). Під 
текстом в обох джерелах — дата створення вірша: 1908. В автори-.
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зовапих машинописах та усіх прижиттєвих публікаціях, крім 
останньої, другий рядок вірша має такий варіант: «Не хоче й ба
лакать!» Інших розбіжностей між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 173-174.
«Су р е н ,  А н о п ,  М а с о н  — вірменські імена. Г а м о теж 

ім’я, але ж зменшене, пестливе, від слова Амазасп».— Прим. П. Т и
чини (Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 117).

М а д з у н — кисляк. У вид.: Т ум аня н  О. Зелений братик. К., 
Дитвидав, 1940, с. 12, П. Тичина дав докладнішу примітку до сло
ва «мадзун»: «У Вірменії мадзун робиться так: спершу варять мо
локо, а тоді вже ставлять його в холодне місце, щоб воно зсі
далось».

Р і ч е н ь к а
Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1938, 

№ 12, с. 31—32.
Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, on. 1, спр. 1837) та авторизований машинопис пізнішого 
часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1838). Під текстом в обох дже
релах — дата створення вірша: 1908. В автографі та деяких перших 
публікаціях (в журн. «Радянська література», 1938, № 12, с. 31—32, 
у вид.: Т ум аня н О. Зелений братик, 1940) — варіант у першому 
рядку другої строфи: «Ні, моя маленька». В кн.: Оповідання, вірші 
та казки для дошкільників, 1940, с. 178, цей рядок подано так: 
«Ні, моє маленьке», в остаточному тексті: «Hi-бо, мій маленький». 
Інших розбіжностей між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 174-175.

Л и с т о п а д

Вперше надруковано в журн. «Жовтеня», 1939, № 1, с. 16.
Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом, з двома 

виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1839), та авторизо
ваний машинопис пізнішого часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 1840). Під текстом в обох джерелах — дата написання твору: 
1909.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 175.

П е р ш и й  с н і г

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1938, 
№ 12, с. 30.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1842) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1843). Під текстом в обох джерелах — дата 
створення вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
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Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 176.

Х м а р а  й г о р а

Вперше надруковано в кн.: Т ум ан я н О. Вибрані твори, 1952, 
с. 144.

Збереглися недатовані автограф підрядкового перекладу вір
ша на українську мову простим олівцем, з виправленнями та 
помітками синім олівцем та чорнилом, чорновий автограф пере
кладу простим олівцем, густо правлений олівцями різних кольорів, 
та чистовий автограф чорнилом з двома виправленнями (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1857). Під текстом у чорновому та чистовому 
автографах — дата створення вірша: 1907. Верхній шар чорнового 
автографа мав відміни від остаточного тексту. Над заголовком 
П. Тичина синім олівцем зазначив: «До дитячих» і підкреслив 
напис.

Датується і подається за першодруком.

В е с н я н е  з а п р о ш е н н я

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1939, 
№ 2, с. 45—46.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1845) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1846). Під текстом в обох джерелах — дата 
створення вірша: 1910.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 176-177.

ОПОВІДАННЯ ТА КАЗКИ

ГІКОР

Вперше надруковано в кн.: Т ум а ня н  О. Вибрані твори, 1952, 
с. 63—77.

Зберігся недатований чорновий автограф перекладу частини 
оповідання (три перші розділи і початок четвертого) (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2740). Палеографічні дані автографа — характер 
почерку, формат і колір паперу, колір чорнила (фіолетове), ха
рактер і колір олівцевих правок (використано простий, червоний, 
зелений, синій олівці) — подібні до палеографічних даних авто
графа перекладу фрагмента з вірменського народного епосу «Давид 
Сасунський», опублікованого 1939 р. Над окремими словами запи
сано варіанти їх перекладу. Верхній шар має значну кількість 
відмін (переважно в межах окремих слів) від остаточного тек
сту — першодруку.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно 1939—1952 рр.
Подається за першодруком.
Х у р д ж и н  — перекидна двостороння сумка, звичайно з ки

лимової тканини.
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М а ц о н і — кисле молоко.
К а р а в а н - с а р а й  — постоялий і торговельний двір для ка

раванів.
А п і — батько.

ОЛЕНЬ

Вперше надруковано в кн.: Т ум ан я н О. Вибрані твори, 1952, 
с. 102-108.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.
Є х н у т — ущелина в долині річки Дебет.
К я р а м  — герой азербайджанської народної поеми «Аслі і 

Кярам».

вовк
Вперше надруковано в кн.: Т ум аня н О. Вибрані твори, 1952, 

с. 109—127.
Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.
У с т а  — досвідчений робітник, майстер.

КОЗЕНЯТКО

Вперше надруковано в кн.: Т ум а ня н  О. Вибрані твори, 1952, 
с. 145-146.

Зберігся иедатований чорновий автограф чорнилом та олів
цем, з виправленнями чорнилом та олівцями різних кольорів 
(переважно червоним) (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2742). Верхній 
шар автографа має відміни від остаточного тексту (варіюються 
окремі слова, порядок слів у кількох реченнях).

Під текстом — дата написання твору: 1907.
Датується і подається за першодруком.

БРЕХУН

Вперше надруковано в журн. «Жовтеня», 1939, № 6, с. 3.
Зберігся иедатований чорновий автограф чорнилом, з правка

ми чорнилом та червоним олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 2737), текст якого ідентичний публікації в кн.: Т у м а ня н  О. 
Вибрані твори, 1952, с. 147.

Тексти двох прижиттєвих публікацій перекладу мають суттє
ві відміни. Наводимо текст першодруку:

«Жив на світі цар. І велів він оголосити по всьому своєму 
царству:

— Якщо хто придумає таку небилицю, що скажу: «Це брех
ня», тому дам півцарства.

Ось приходить до нього пастух і каже:
— Довго жити цареві. Був у мого батька такий дрючок, що 

він витягне, бувало, його і до самого неба дістане. Дістане і почне 
ворушити зірки.

— Трапляється,— відповів цар.— Це що. Ось у мого діда чу
бук був такий, що він прикурював прямо од сонця.

Почухав пастух потилицю і пішов.
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Після нього прийшов кравець.
— Пробач,— каже,— мені, царю, я трохи запізнився. Зайнятий 

був дуже. Вчора йшов великий дощ, така знялася гроза, що блис
кавками розірвало небо. Так я штопати небо ходив.

— Добре діло,— зауважив цар,— та тільки погано ти зашто
пав, ще сьогодні вранці мрячив дощик.

Довелося і кравцеві піти ні з чим.
Ось прийшов бідняк мужик, тримає під пахвою міру.
— Чого тобі, братику? — питає цар.
— Та ось прийшов одержати міру золота, що ти мені винен.
— Я тобі винен міру золота? Це брехня! — розсердився цар,
— А коли це брехня, віддай мені півцарства.
— Ні, ні, це правда 1 — поспішив поправитись цар.
— А коли правда, давай міру золота,— відповів мужичок».
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Т ум а н я н  О. Вибрані твори, 1952, с. 147.

НЕПЕРЕМОЖНИЙ ПІВЕНЬ

Вперше падруковапо в кн.: Тум анян О. Вибрані твори, 1952, 
с. 148—149.

Збереглися два недатовані чорнові автографи різного часу 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2744, 2745). Перший, раніший, густо 
правлений чорнилом та олівцями різних кольорів, має багато від
мін від остаточного тексту. Над кількома словами П. Тичина напи
сав вірменські слова, варіанти перекладу. Верхній шар другого 
автографа (в ньому в правки чорнилом та олівцем коричневого 
кольору) ідентичний публікації. Під текстом у пізнішому авто
графі — дата написання казки: 1909.

Датується і подається за першодруком.
Н а з и р — придворний вельможа, державний секретар.
В і з и р  — титул міністрів і вищих сановників у багатьох 

мусульманських країнах.

Акоп Акопян 
(1866-1937)

Акопян Акоп — радянський поет, зачинатель вірменської про
летарської поезії, народний поет Вірменії і Грузії. Автор пройня
тих пафосом революційної боротьби, вірою в перемогу робітничого 
класу віршів та поем, високо оцінених більшовицькою пресою. 
Твори А. Акопяпа, написані після революції, присвячені героїці 
соціалістичного будівництва, дружбі радянських народів. Р. Рол- 
лан назвав поеми Акопяна «могутніми симфоніями» (лист до 
М. Інберга від 20 травня 1933 р.). П. Тичина познайомився 
з А. Акопяном 1930 р. в Харкові на пленумі Міжнародного об’єд
нання революційних і пролетарських письменників, переклав два 
його вірші, 29 травня 1966 р. виступив по радіо з нагоди 90-річчя 
від дня народження вірменського поета (див.: Тичина  77. З мину
лого— в майбутнє, с. 183—185), 10 жовтня 1944 р. на радіовечорі, 
присвяченому І. Іоаннісяну, О. Туманяну та А. Акопяну, виголо
сив вступне слово (див.: Тичина  77. Читаю, думаю, нотую, с. 85— 
88), згадував А. Акопяна в інших виступах та статтях (див.: Ти- 
чина 77. Твори в шести томах, т. 5, с. 288, 383; Тичина  27. Читаю, 
думаю, нотую, с. 20, 40).
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ЗАВОД

Вільний переклад вірша.
Вперте надруковано в жури. «Східний світ», 1927, № 1. 

с. 190-191.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, написаний 

на зворотному боці бланка журн. «Червоний шлях» (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1Я67). В першому рядку П. Тичина закреслив 
останнє слово «стирчить» і написав над ним «стримить», проте 
виправлення в жодній публікації перекладу не врахував. Зберігся 
недатований машинопис вірша з виправленнями П. Тичини дру
карської помилки (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1868). Публікація 
в «Літературному журналі», 1936, № 1, с. 85, має підзаголовок 
«Дореволюційний малюнок». Інших відміп між джерелами тексту 
нема. Вірш написано 1908 р.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 181.

НА ЧЕРВОНІЙ НА ВЕСНІ

Вперше надруковано в жури. «Нова громада», 1924, кн. 33- 
34, с. 5.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом 
(ЦНБ АН УРСР, ф. 79, од. зб. 20; КМКТ, фонди, № 839), що мають 
варіанти. Вапіюється заголовок вірша: «Червона весна» — в ав
тографі КМКТ, «Червоної весни» — перший варіант в автографі 
ЦНБ АН УРСР, згодом замінений — «На весні червоній». У пер
шому рядку першої строфи в обох автографах: «Щоб жить?», 
у третьому рядку першої строфи в автографі КМКТ — «Коли 
скресають ріки й шум». Суттєві відміни від остаточного тексту 
мають і перші публікації перекладу в журп. «Нова громада», 1924, 
кн. 33-34, с. 5. в «Літературному журналі», 1936. № 1, с. 84, в «Лі
тературній газеті», 1936, 6 червня: в першому рядку другої
строфи — «Бій?», в першому рядку третьої строфи — «Смерть?» 
замість «На бій?», «На смерть?» та ін. В обох автографах і в усіх 
публікаціях вірша, крім публікації в четвертому томі «Творів 
в шести томах», 1962, с. 180, в четвертому рядку другої строфи 
«і блискавок веселий сум» замінепе на «і блискавок веселий 
струм».

Під текстом в автографі ЦНБ АН УРСР П. Тичина олівпем 
написав: «Позавчора переклав», під текстом в автографі КМКТ 
зазначив: «Мій переклад з вірменської. Дайте його Гр[игорію1 
Гур[ійовичу], хай музику напише». Очевидно, другий автограф 
був надісланий з листом до Л. П. Папарук з Харкова. Г. Г. Ве- 
рьовка справді 1926 р. написав романс на вірш А. Акопяна в пе
рекладі П. Тичини, про що повідомлялось під публікацією в «Літе
ратурній газеті», 19Я6. 6 червня, причому на музику покладено 
варіант перекладу, надісланий з Харкова (нотний рукопис роман
су «Щоб жить», датований «15 вересня 1941 р. Київ», зберігається 
в ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1870).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 180.
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Левон Шант 
(1869-1951)

Шант (справжнє прізвище — Сегбосян) Левон — письменник. 
Автор поетичних, прозових та драматичних творів. Герой його 
ранніх творів — особа, що стоїть осторонь від життя і шукає сво
боду в світі ілюзій. З 1921 р. жив в еміграції, з часом все більше 
віддаляючись у своїй творчості від суспільних інтересів. П. Тичи
на переклав один вірш Л. Шанта.

НІЧ

Вперше надруковано в журн. «Вапліте», 1927, № 2, с. 112.
Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

А в е т і к  І с а а к я н  

(1875-1957)

Ісаакян Аветік Саакович — радянський поет. Поезія раннього 
Ісаакяна сповнена скорботних і болісних роздумів про долю лю
дини, несправедливість життєвого устрою, любов до батьківщини, 
народу. В період першої російської революції в його творах поси
люються мотиви боротьби проти соціального і національного 
гноблення. У 1909—1911 рр. написав знамениту поему «Абул Ала 
Маарі», в якій піддав нищівній критиці підвалини буржуазного 
суспільства. З 1911 по 1936 р. жив в еміграції, виступав з худож
німи творами, статтями як друг Радянського Союзу. Повернувшись 
на Батьківщину, вів велику культурно-громадську роботу. В роки 
Великої Вітчизняної війни написав прекрасні патріотичні вірші 
й статті. П. Тичина познайомився з А. Ісаакяном в серпні 1929 р. 
в Єревані, розповів про обставини цього знайомства у передмові 
до видання «Лирики» І. Іоаннісяна 1963 р., переклав два вірші 
А. Ісаакяна, працював над перекладом третього. У 50-х роках 
працював над статтею про Ісаакяна (див.: Тичина П.  Читаю, ду
маю, нотую, с. 88—93), згадував його в інших статтях та виступах 
(див.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 6, с. 196; Тичина П. Чи
таю, думаю, нотую, с. 20, 87).

ЛЮБИЙ КРАЮ МІЙ!

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1970, 
13 січня.

Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом, на зворот
ному боці бланка журн. «Червоний шлях» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1888).

Датується другою половиною 20-х років на підставі палеогра
фічних даних автографа (переклад записано зеленим чорнилом 
на бланку журн. «Червоний шлях», на такому ж бланку записано 
зеленим чорнилом переклади віршів О. Цатуряна «Колискова ро
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бітниці», А. Акопяна «Завод», І. Іоаппісяна «Зерно», опубліковані 
1927 р.; характер почерку П. Тичини в автографах усіх названих 
перекладів подібний).

Подається за автографом.

БОЙОВИЙ ЗАКЛИК
Вперше надруковано в журн. «Вітчизна», 1950, № 11, с. 15—16.
Збереглися недатовані чорновий автограф простим олівцем,

з виправленнями простим та синім олівцями і чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1884), а також чистовий автограф чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1885). Під текстом вірша в чисто- 
вому автографі — дата його створення: 1941 та позначка олівцем: 
«З вірменської П. Тичина». Автографи мають варіанти (варіюють
ся окремі слова в поодиноких рядках), більшість яких увійшла 
до першодруку та вид.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, за 
мир, 1951, с. 114—115: «На рідні дідівські священні поля», «І наші 
моря заходили м’ятежно», «Агей, стрепенітесь, сини батьківщини», 
«Ярмо непосильне готує він, лютий», «Неначе та буря, ви в сурми 
завийте» (варіант автографів), «Під прапор святий ви ставайте 
в ці дні», «Проклятого ворога ви наганяйте» (варіант автографів). 
Крім названих варіантів, наявних і в автографах, у двох перших 
публікаціях вірша з’являються нові: «Неначе та буря, ви в дзво
ни забийте» (рядок, що залишився в остаточному тексті), «Про
клятих напасників ви наганяйте», «Женіте їх геть, носіїв тьми 
і зла» (в остаточному тексті П. Тичина повернувся до варіанта 
цього рядка, що був в автографі). В наступних публікаціях вірша 
у кн.: Ісаакян А.  Вибрані твори. К., Держлітвидав України, 1951, 
с. 8—9; І саакян А.  Твори. К., Держлітвидав України, 1956, с. 109— 
110, в четвертому томі «Творів в шести томах», 1962, с. 178—179, 
надруковано остаточний текст перекладу.

В архіві П. Тичини збереглися також машинописи двох 
підрядкових перекладів вірша «Бойовий заклик» на російську 
мову, виконаних невідомими особами, з виправленнями рукою 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1884), а також авторизо
ваний машинопис перекладу — варіант, що ввійшов до «Вибраних 
творів» А. Ісаакяна 1951 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1886).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  77. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 178—179.
М а с і с — давня вірменська назва гори Арарат.

Єгіше Чаренц 
(1897-1937)

Чаренц (справжнє прізвище — Согомонян) Єгіше Абгарович — 
радянський письменник. Автор віршів і поем, які присвячені темі 
революції, ї ї  героїки, нерозривності зв’язку долі Вірменії і рево
люції. Пристрасна партійність, напружені творчі пошуки харак
терні для ленініани Чаренца — циклу віршів і поем, що належать 
до кращих творів радянського мистецтва на ленінську тему. Роз
думи про мистецтво, людину і природу, особу і народ посідають 
чільне місце в поетичних збірках Чаренца 30-х років. Є. Чаренц 
написав сатиричний роман «Країна Наїрі», оповідання, нариси,
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мемуари, перекладав з світової літератури, зокрема з російської. 
П. Тичина переклав уривок з поеми «Ленін» і кілька віршів 6. Ча- 
ренца, згадував його в статтях.

Л іто

Вперше надруковано в журн. «Східний світ», 1927, № 1, с. 191.
Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 184-185.

ЛЕНІН 
( У ри в ок  з поеми)

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1925, № 1-2, 
с. 67, під криптонімом «П. Т.».

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 182-184.
К р о м в е л ь  О л і в е р  (1599—1658) — діяч англійської бур

жуазної революції XVII ст.
Г а н д і  Мохандас Карамчанд (1869—1948) — один з керівни

ків національно-визвольного руху в Індії.
С а г и  — сказання, пам’ятки давньоісландського епосу, що ма

ли форму прозових творів з віршованими вставками.
Р о к ф е л л е р ,  С т і н е с ,  М о р г а н  — американські міліар- 

дери, керівники найбільших фінансово-монополістичних груп СІЛА 
і всього капіталістичного світу.

СИН РОБІТНИКА

Вперше надруковано в журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 1, с. 7.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 182.

РУБАЙЯТ

Вперше надруковано в газ. «Вечірній Київ», 1970, 28 листо
пада.

Зберігся ттелатований чорповий автограф підрядкового пере
кладу (ЦДАМЛМ. ф. 464, оп. 1. спр. 1906). Текст записано простим 
олівцем, з виправленнями і помітками простим і жовтим олівцями. 
В ньому зустрічаються вірменські слова, іноді П. Тичипа відразу 
подає їх переклад. Зберігся також иедатований машинопис з од
ним виправленням П. Тичини червоною кульковою ручкою 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1907).
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Датується орієнтовно 20—30-ми роками.
Подається за авторизованим машинописом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 

оп. 1, спр. 1907).
Усі перекладені П. Тичиною рубаї належать до І циклу, напи

саного Є. Чаренцом 1926 р.
Р у б а ї — в ліричній поезії народів Близького Сходу закінче

ний мініатюрний твір, що являє собою чотиривірш, в якому риму
ються перший, другий і четвертий рядки.

Стефан Зорян 
(1890—1967)

Зорян (справжнє прізвище — Аракелян) Стефан Єгіайович — 
радянський письменник. Автор повістей, в яких вперше у вірмен
ській літературі створив образи учасників громадянської війни, 
людей, відданих справі революції, романів на сучасну та історич
ну тематику, автобіографічного роману «Історія одного життя», 
багатьох творів для дітей. П. Тичина був редактором книги 
С. Зоряна «Повісті. Оповідання» (1955) і для цього видання пере
клав чотири твори, згадував вірменського письменника у статтях.

СКАРБ

Вперше надруковано в кн.: Зо ря н  С. Повісті. Оповідання. К., 
Держлітвидав України, 1955, с. З—10.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

МАТИ

Вперше надруковано в кн.: З ор я н  С. Повісті. Оповідання, 1955, 
с. 196-200.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

ГОЛУБИ

Вперше надруковано в кн.: З ор я н  С. Повісті. Оповідання, 1955, 
с. 208—213.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

АНІК

Вперше надруковано в кн.: З ор я н  С. Повісті. Оповідання, 1955, 
с. 214—218.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

535



Наїрі Зарян 
(1900-1969)

Зарян Наїрі (справжнє прізвище — Єгіазарян Айстан Єгіаза- 
рович) — радянський письменник. Автор понад шістдесяти збірок 
віршів та поем, романів, п’єс на сучасні та історичні теми та ін. 
Перекладав твори українських поетів, зокрема П. Тичини. П. Ти
чина переклав один вірш Н. Заряна (лист Н. Заряна від 29 серпня 
1955 р. з подякою за цей переклад надруковано в кн.: Павлові 
Тичині. Збірник, присвячений сімдесятиріччю з дня народження 
і п’ятдесятиріччю літературної діяльності поета. К., «Радянський 
письменник», 1961, с. 208).

ВЕСНА

Вперше надруковано в журн. «Дніпро», 1955, № 8, с. 56.
Збереглися два чорнові автографи: первісний олівцем перших 

п’яти строф і пізніший олівцем, з виправленнями олівцем і чор
нилом повного тексту перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1881). Зберігся також чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1882). Усі джерела без дати. Під текстом у чор
новому автографі — рік створення вірша: 1940, в чистовому авто
графі помітка: «З вірменської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 186-187.

Баграм Алазан 
(1903-1966)

Алазан Баграм (справжнє прізвище — Габузян Ваграм Мар- 
тиросович) — радянський письменник, автор збірок віршів, про
заїчних творів. У 1923—1936 рр. був одним з керівників Асоціації 
пролетарських письменників Вірменії, потім — Спілки радянських 
письменників Вірменії. Разом з П. Тичиною входив до складу 
радянської делегації, що брала участь у Міжнародному конгресі 
письменників на захист культури, який відбувся 21—25 червня 
1935 р. у Парижі. П. Тичина переклав один вірш В. Алазана.

НАРОДЖЕННЯ

Перші публікації — в «Літературній газеті», 1935, 1 грудня 
(з помилкою у другому рядку останньої строфи), та в журн. «Чер
воний шлях», 1935,. № 12, с. 16—17.

Зберігся чорновий автограф олівцем і чорнилом першого 
розділу вірша (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1871). Під текстом — 
дата перекладу: «11.ІХ.35 [р.]. Гагри». В автографі є посвята 
« < Любому>  Христофорові Бекову», не перенесена до публікації. 
Зберігся також авторизований машинопис без дати (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1872).

Датується за автографом.
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Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 188—189.

3 а н г а (Зангу) — річка, на якій стоїть місто Єреван. Бере 
початок з озера Севан і впадає в Аракс.

Гурген Маарі 
(1903—1969)

Маарі Гурген (справжнє прізвище — Аджемян Гургеп Григо
рович) — радянський письменник. Автор збірок поезій, оповідань, 
романів, мемуарів. Помітним явищем у вірменській прозі стала 
його трилогія «Дитинство», «Юність», «На порозі молодості». 
П. Тичина переклав «Оповідання пари черевиків» Г. Маарі. Про 
велику роль, яку відіграв у його творчому розвитку тичипинський 
переклад, письменник згадував в автобіографічних записках «Пе
режите»: «Мій перший вірш було опубліковано 1917 року, а пер
ший прозаїчний твір «Історія однієї пари черевиків» — у 1923 ро
ці. Великим щастям було для мене те, що в цьому ж році я 
одержав від Павла Тичини лист й український журнал з пере
кладом названого сатиричного твору. Можливо, цей несподіваний 
успіх став стимулом, щоб паралельно з поезією я писав і прозові 
речі» («Вопросы литературы», 1964, № И, с. 107—108).

ОПОВІДАННЯ ПАРИ ЧЕРЕВИКІВ 

(її життя й діяльність)

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1924, № 7, 
с. 53-59.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.
Т е р я н  Ваан (справжнє прізвище — Тер-Григорян Ваан Су- 

кіасович; 1885—1920) — вірменський поет і громадський діяч.
«И с к у ч н о  и г р у с т н о »  — початок вірша М. Ю. Лєрмон

това.
4  у с т и — вид легкого взуття.

Гурген Борян 
(1915—1971)

Борян Гурген Михайлович — радянський поет і драматург. 
Автор поетичних збірок, п’єс, віршів для дітей. Перекладав твори 
українських поетів, зокрема П. Тичини. Написав про нього нарис 
«Співець дружби народів» (див.: Про Павла Тичину. Статті, нари
си, спогади, с. 16—19). П. Тичина переклав два вірші Г. Боряна, 
згадував його у виступі 10 жовтня 1944 р. на радіовечорі, присвя
ченому І. Іоаннісяиу, О. Туманяну та А. Акопяну (див.: Тичина  Я. 
Читаю, думаю, нотую, с. 86).
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ЗАСТОЛЬНА

Вперше надруковано в журн. «Дніпро», 1948, № 8, с. 96—97.
Збереглися иедатований чорновий автограф олівцем, з прав

ками різнокольоровими олівцями та чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 1878), та чистовий автограф простим олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1879). На полях чистового автографа — помітки 
П. Тичипи зеленим олівцем: «наголос», простим олівцем під тек
стом написано: «З вірменської переклав Павло Тичина» і нижче — 
зеленим олівцем: «Переклав для Дм[итра] Григоровича] Білоуса 
до журналу — липень 48 р. Кисловодськ». Йдеться про журн. «Дні
про» та відповідального секретаря цього журналу з 1947 по 1951 р. 
письменника Д. Г. Білоуса (пар. 1920 р.).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за чистовим автографом.
Подається за вид.: Тичина П. За Сталіна, за Вітчизну, за мир,

1951, с. 120—122. Випущена в перекладі посвята відновлюється за 
оригіналом вірша.

А н д р о н и к о в  (Андроттікашвілі) Іраклій Луарсабович (нар. 
1908) — російський радянський письменник, літературознавець.

ДЕРЕВА НА ВУЛИЦІ АБОВЯНА

Вперше надруковано в журп. «Дніпро», 1955, № 8, с. 57.
Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом, з кількома 

виправленнями, помітками чорнилом та червоним олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1876). Під текстом П. Тичина зазна
чив: «З вірменської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина ТІ. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 190—191. В назві вірша на підставі оригіналу, автографа пере
кладу та першодруку виправляється помилка: «Дерева» замість 
«Дерево».

Мкртич Корюн 
(Нар. 1913 р.)

Корюн Мкртич (справжнє прізвище — Мкртчян Корюн Григо
рович) — радянський письменник. Автор книг віршів, байок, п’єс, 
історико-документальних творів, багатьох творів для дітей, пере
кладач. П. Тичина переклав один вірш М. Корюна.

ВРАНЦІ ВЗИМКУ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 121.

Зберігся иедатований первісний чорновий автограф чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1901). В автографі є варіанти, найсут
тєвіші — в кінці вірша:

Ти ж рум’яна, кучерява!
Всім пташкам ти матінка ласкава.
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Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  27. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 192.

Сільва Каїгутікян 
(Нар. 1919 р.)

Капутікян Сільва Барунаківна — радянська письменниця. Ав
торка збірок поетичних і прозових творів. Перекладачка творів 
українських поетів, зокрема П. Тичини. Присвятила П. Тичині 
вірш «В яких краях...» (див. зб. «Павлові Тичині», с. 215). П. Ти
чина переклав чотири вірші С. Капутікян.

ПАНЕГІРИК ВІРМЕНІЇ

Вперше надруковано без шостого двовірша в журн. «Дніпро», 
1948, № 8, с. 98.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з виправ
леннями олівцем і чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. ІЬ90), 
та чистовий олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1891). Під 
текстом у чистовому автографі П. Тичина написав: «З вірменської 
переклав Павло Тичина».

У першодруку в першому рядку останньої строфи — варіант: 
«Нове ти зростання висотне, гора ти священная, східна». Інших 
відмін між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 194.

ОСВІДЧЕННЯ В КОХАННІ

Вперше надруковано в журн. «Дніпро», 1952, № 5, с. 59.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1898). Під текстом зазначено: «З вірменської 
переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  77. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 195.

НУ ЯК ДОЩИК — ХАЙ І ДОЩИК

Вперше надруковано в журн. «Дніпро», 1952, № 5, с. 59.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем, що має 

незначний варіант в останньому рядку третьої строфи: «Дощик 
піде ж на поля!» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1896). Цей же 
варіант є в першодруку. Інших розбіжностей між публікаціями 
немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  77. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 193.
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Вперше надруковано в журн. «Прапор», 1962, № 11, с. 100.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1893). Під текстом зазначено: «З вірменської 
переклав Павло Тичина». Разом з чистовим автографом зберігає
ться підрядковий переклад вірша на українську мову з правками 
і помітками простим і червоним олівцями рукою П. Тичини.

Датується і подається за першодруком.

ДАВИД САСУНСЬКИЙ 
( У ри в ок  із в ірменського народного е пос у)

Перші публікації — в кн.: Давид Сасунсышй. Вірменський 
народний епос. К., Держлітвидав України, 1939, с. 241—251, та 
в газ. «Вісті ВУЦВК», 1939, 3 вересня; «Літературна газета», 1939,
10 вересня (фрагменти); «Більшовик» (Чернігів), 1939, 15 вересня 
(фрагменти).

Збереглася частина чорнового автографа перекладу (розділи 
З—7, останній не повністю) (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1918). 
Автограф чорнилом, з густою правкою та дописками чорнилом 
й олівцями різних кольорів. У тексті є нечисленні варіанти. До 
відомої нам частини автографа розділу 7 ввійшов фрагмент 
з одинадцяти рядків, випущений в усіх інших джерелах тексту.

Збереглися дві машинописні копії різного часу перекладеного 
П. Тичиною уривка (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1919). Раніша — 
густо правлена чорнилом невідомою особою, з кількома виправ
леннями чорнилом переважно друкарських помилок рукою П. Ти
чини (арк. 6, 7), має варіанти, які свідчать про проміжний 
характер ї ї  тексту між першим варіантом перекладу в чорновому 
автографі та остаточним у публікаціях. У розділі 7 машинопису 
відсутні рядки:

Аж тут ласку свою бог показав —
Ратний хрест вмить до правиці Давида

пристав.

У розділі 8 після четвертого рядка в ранішому машинопису 
йде рядок

Ах, того Куркік-Джалалі!

якого нема в публікаціях перекладу тощо.
Текст пізнішої машинописної копії з виправленнями черво

ним олівцем рукою П. Тичини (арк. 23) ідентичний публікації 
в четвертому томі «Творів в шести томах».

Між публікаціями перекладу є відміни. Так, у кн.: Давид 
Сасунський. Вірменський народний епос, 1939, с. 241—251, у роз
ділі 9 фрагмента, перекладеного П. Тичиною, випущено рядок
«Занедбали ми тебе були, Давиде» (с. 250). Інші розбіжності менш
значного характеру.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 197—208. У розділі 7 після рядка «Будеш ти тоді в провалля

БРОНЕПОЇЗД «ВАРДАН ЗОРАВ АР»
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падать і кричать» відновлюється за чорновим автографом випу
щений у публікаціях перекладу фрагмент з одинадцяти рядків.

Вірменський героїчний народний епос «Давид Сасунський» 
складався народними оповідачами в VII—X ст. в умовах визволь
них повстань проти арабського халіфату. В творі чотири віті — 
відгалуження, в яких простежено життя і діяльність чотирьох 
поколінь сасунських богатирів. Основна — третя віть, героєм якої 
є Давид, син Мгера Старшого — центральна фігура епосу. З тита
нічною силою нападає він на загарбників, що знищили культуру 
та зруйнували господарство Сасуну. П. Тичині належить переклад 
розділів 3—9 з п’ятої частини третьої віті. 17 вересня 1939 р. 
в Єревані він виголосив промову про епос «Давид Сасунський» на 
ювілейному пленумі Спілки радянських письменників, присвяче
ному 1000-літтю цього твору ( Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 5, с. 122-131).

М и с р а - М е л і к  (Мсра-Мелік) — єгипетський Мелік, цар 
Єгипту, один із центральних образів епосу, в якому уособлені 
чужоземні загарбники Вірменії.

JI е р в а — назва гори і долини на кордоні між Сасуном 
і Мсиром.

К е р і — дядько, брат матері.
JI а о —синок.
К о т о т — буквально: дитинча; в епосі вживається як власне 

ім’я. М о т о т — перекручене, з відтінком пестливості слово «ко- 
тот».

Мс ир,  Ми с и р ,  М с і р  — назва єгипетсько-сірійського халіфа
ту, династії Ейюбідів (XII—XIII і почасти XIV ст.). В епосі «Давид 
Сасунський» місто Мсир є збірною назвою Мсирського, тобто єги
петсько-сірійського халіфату.

С а с у н — гірська область у південно-східній частині Вірмен
ського Тавра. У «Давиді Сасунському» — назва фортеці-міста, 
в якому відбуваються події.

Л й - в а х !  — вигук, має відтінок жалю.

ВЗЯЛА Я ЖБАН 
Народна пісня

Вірш перекладено для співу на музику Комітаса.
Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 

т. 4, 1962, с. 196.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, on. 1, спр. 1915) та три чистові автографи, два — олівцем, 
один — чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1916). Над текстом 
в чистових автографах П. Тичипа зазначив: «Вірменська пісня 
(підтекстовка під ноти)», «Народна вірменська пісня (на поти)», 
«Нар[одна] піспя. Муз[ика] Комітаса», під віршем написав: 
«З вірменської переклав Павло Тичина». Зберігся текст пісні, пе
реписаний П. Тичиною олівцем мовою оригіналу. Під текстом 
названо джерело: «Із збірника «Хоровое творчество народов
СССР». Музгиз. 1936» та час і місце перекладу: «Перекладаю. 
У Кончі-Заспі 14.VII—50 [р.] Дощ пройшов добрячий. Ліс... Жду 
з Києва. Мама в кухні щось робить і разом з тим книжку читає» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1916).

Датується за цим записом.
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Подається за першодруком.
Два рядки цієї пісні у власному перекладі з варіантами П. Ти

чина навів у статті «Як Дру8І, як рідні» («Літературна Україна», 
1964, 22 грудня):

Взяла я глек і вийшла в гори,
Та милого нема,— о горе!

К о м і т а с (справжнє прізвище — Согомонян Согомон Гевор- 
кович; 1869—1935) — вірменський композитор-класик, основопо
ложник вірменської етнографії, диригент.

З Л И Т О В С Ь К О Ї

Переклади П. Тичини з литовської поезії припадають на 
післявоєнний час. Перші з них — переклади віршів Майроніса «Де 
води Шешупе і Неман гойдає» та С. Неріс «Москва» — опубліко
вано 1947 р. Народну пісню «Зелена півонія» П. Тичина переклав 
1949 р. до гастролей Українського народного хору в Литві. 1952 р. 
Тичина почав працювати над перекладом поеми К. Донелайтіса 
«Чотири доби року» і планував його видати 1953 р. (див.: Тичи
на /7. З минулого — в майбутнє, с. 93). Переклав він лише початок 
поеми. В статті 1952 р. «Найвеличніша вершина» П. Тичина навів 
два рядки другої частини поеми — «Літа»:

«Здрастуй, урочистий світе, що весіннє відзначив свято!
Здрастуй і ти, людино, що діждалася милого літа!»

(Там же, с. 89).

1953 р. за редакцією П. Тичини вийшло українською мовою 
«Вибране» А. Венцлови — письменника, з яким його пов’язувала 
особиста дружба. В ній вміщено п’ять перекладів. Шостий вірш 
А. Венцлови «Індія-мати», перекладений П. Тичиною, надруковано 
1963 р. в антології сучасної литовської поезії «Подарунок з Німа
ну». Для цього ж видання П. Тичина переклав вірш А. Малдоніса 
«Високі ноти». В архіві поета зберігся недатований чорновий ав
тограф олівцем з начерком перекладу початку вірша А. Малдоніса 
«Тиша» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2080). Повний текст пере
кладу за невідомим джерелом опубліковано в «Літературній 
Україні», 1982, 2л січня.

Усі переклади з литовської поезії, надруковані до 1962 р., 
ввійшли до четвертого тому «Творів в шести томах».

Крістіонас Донелайтіс 
(1713-1780)

Донелайтіс Крістіонас — поет, один з основоположників реа
лістичного напряму в литовській літературі. Відомі його шість 
байок, два фрагменти віршованих розповідей і поема «Чотири 
доби року». Остання належить до найзначніших творів класичної 
литовської літератури, відзначається народністю і самобутністю 
П. Тичина нереклав більшу частину першого розділу ноеми «Чи 
тири доби року», високо оцінював цей твір, згадував литовського 
письменника в статтях і щоденникових нотатках.
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ЧОТИРИ ДОБИ РОКУ

(Із першої частини поеми — «Радощі весни»)

Вперше фрагмент, яким починається поема, надруковано 
в журн. «Вітчизна», 1955, № 6, с. 83—87, решта перекладу — 
в газ. «Літературна Україна», 1983, 26 травня (публікацію зробле
но за автографом).

Задумана робота П. Тичиною у другій половині 40-х років. 
В його архіві збереглися два примірники машинопису різних 
варіантів підрядкового перекладу О. Іодолене з литовської мови 
на російську поеми «Чотири доби року» («Времена года»), дато
вані 1947 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2075, 2076), які того ж 
року (про це свідчить обкладинка рекомендованої бандеролі, про
штемпельованої 1947 р.) надіслав П. Тичині з Вільнюса разом 
з оригіналом твору, підручником литовської мови, словником 
П. Цвірка. На обкладинці збоку напис олівцем рукою П. Тичини: 
«Донелайтіса надіслав. Саме тоді я одержав, як сідав у машину, 
щоб на Москву їхати. 25/ІІІ. 47 р.» 1950 р. П. Тичина побував 
у Литві. Тоді ж, на горі Гедімінаса у Вільнюсі він дав обіцянку 
литовським друзям перекласти «Чотири доби року» Донелайтіса 
( Тичина  П. З минулого — в майбутнє, с. 90).

До роботи над перекладом твору П. Тичина приступив на 
початку 1952 р. і протягом двох відтинків цього ж року переклав 
з кількома невеликими скороченнями майже всю першу частину 
поеми — «Радощі весни». Опублікований 1955 р. початок поеми 
згодом увійшов до четвертого тому «Творів в шести томах». 
Більша частина перекладу лишилася в рукопису. Очевидно, П. Ти
чина планував повернутися до неї з метою вдосконалення. Крім 
того, в його намірах було продовження роботи над перекладом 
наступної частини поеми, що також могло гальмувати публікацію 
уривка з неї.

Працюючи над перекладом твору, П. Тичина не обмежувався 
підрядником, р якому, до речі, зробив уточнення: в обох примір
никах машинопису він олівцем вставив пропущений рядок 260 та 
виправив початок рядка 261. Численні помітки в рукописах свід
чать про те, що поет широко звертався до оригіналу: над окремими 
словами українського тексту і в посиланнях він виписував 
відповідні слова або частини рядка литовською мовою та варіанти 
їх перекладу, іноді зазначаючи сторінки литовського видання. 
Залучав П. Тичина і російський переклад Д. Бродського (Доне
лайтис К. Времена года. М., ОГИЗ, 1946;у помітках названі сторін
ки пього видання).

Зберігся неповний текст чорнового автографа, що починається
з п’ятої строфи, та три смужки паперу з записаними па них 
невеликими уривками — в кілька рядків — з початкових чотирьох 
строф (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2073). Автограф чорнилом, має 
різні за обсягом дописки звичайним олівпем, правки, закреслення, 
вставки, різноманітні помітки, дати чорнилом та олівцями різних 
кольорів. Текст поділено на відтинки відступами та за допомогою 
спеціального знака.

Чорновий автограф складається з двох частин. Наскрізна 
пагінація відсутня. Перша, більша частина має п’ятнадпять сто
рінок, згодом текст ї ї  переділено і відокремлено від інших мате
ріалів самим П. Тичиною: па першій сторінці подвійного аркуша,



між сторінками якого вона зберігається, поет зазначив: «Уж< 
переписане». Над перекладом цієї частини твору П. Тичина пра 
цював щодня від перших чисел січня (першу сторінку датоване
4 січня 1952 р.) до 20 січня 1952 р.

Датування у другій частині чорнового автографа так само, яі 
і в попередній, послідовно фіксує процес роботи поета над пере 
кладом, яка поновилася майже через півроку — 14 липня і тривалі 
до 22 листопада 1952 р. На цей раз П. Тичина працював уривками 
із значними інтервалами у часі: 14, 16, 24 липня, 12—15, 25 серп 
ня, 7—10, 22 листопада. Роботу пад перекладом обірвано буквальне 
на півслові. На останніх трьох сторінках — кінець сьомої (вц 
рядка «Тільки ж на це пе зважай ти, не плач і не дуже засму 
чуйсь») — дев’ята сторінки — перебілений текст з варіантами на; 
кількома словами перекладу та виправлеинями. Чорновий авто 
граф з цим текстом відокремлено, а текст перекреслено. Вгор 
кожної з трьох відокремлених сторінок П. Тичина червоним олів 
цем написав «чернетка» та пронумерував їх.

Під тим же № 2073 зберігається чистовий автограф більшо: 
частини перекладу (перебілений текст першої частини чорновог( 
автографа). Сторінки — їх чотирнадцять — пронумеровано П. Ти 
чиною сипім олівцем. В автографі — значна правка чорнилом ті 
олівцями різних кольорів; різнокольоровими олівцями — підкрес 
лешія, різноманітні помітки і позначки, зокрема — нумерація 
рядків, фіксація пропусків у перекладі, частину яких ліквідоване 
у машинопису. Між відтинками тексту — знак іптервалу. Сторінкі 
чистового автографа перекладено кількома смужками паперу 
з помітками олівцем щодо подальшої роботи над перекладом. Так 
на с. 4 слово «селянський» у рядку «Нам ти здаєшся тоді горобцем 
селянським, та й годі» мало варіант «мужицький». На закладц 
поет зазначив: «до стор. 4 унизу «горобцем селянським» провіриті 
ще раз». У публікаціях «селянський» замінено на «мужицький»

Нумерація рядків у чистовому автографі — на перших дев’яті 
сторінках. ї ї  зроблено за оригіналом, отже, номерами позначене 
і відсутпі у перекладі рядки. Таким чином пронумеровано 243 ряд 
ки — початок поеми, надрукований за життя П. Тичини. В кінц 
дев’ятої сторінки поет написав: «Далі треба нову сторінку початі 
10-ту». На остапітій, чотирнадцятій сторінці під текстом напш 
олівцем: «Далі див. чернетку».

Верхній шар чистового автографа має кілька варіантів порів 
няно з остаточним текстом, деякі з них збігаються з варіантамі 
першодруку.

Зберігся машинопис опублікованої частини перекладу з прав 
ками і вставками чорнилом та олівцем рукою П. Тичині 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2074). На полях чимало позначої 
«наголос», чорнилом розмічено відступи між відтинками.

Датується за автографом.
Подається за такими джерелами:
1) Початок поеми за вид.: Тичина П. Твори в шести томах 

т. 4, с. 255—263. На підставі автографів та авторизованого маши 
нопису в дев’ятнадцятому рядку відтинку, що починається рядком 
«Саме в той час, як орел всіх розпитував так хитромудро...» 
виправляємо друкарську помилку: «діток» замість «літом» і поді 
ляємо текст інтервалами перед рядками «Ти, люба пташш 
моя, наїдаєшся теж не по-панськи» та «Саме в той час, як оре; 
всіх розпитував так хитромудро».
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2) Дальший відтинок: від рядка «— Ах! — мовив Лаурас, спер
шись на палку дубову свою» і закінчуючи рядком «Так як і те — 
а вже скільки він горя завдасть вам, негідний» — за верхнім 
шаром чистового автографа (с. 10—14).

3) Починаючи від рядка «Отже, про що твоя думала Євочка, 
жіночка Люба» і до рядка «Вже ж до Мартиновок ледве якесь 
порося уціліє» — за верхнім шаром другої частини чорнового ав
тографа та дописаного за ним перебіленого тексту (с. 1—9).

4) Заключні чотири рядки — за верхнім шаром відокремленої 
П. Тичиною третьої сторінки чорнового автографа останньої час
тини перекладу.

Підзаголовок П. Тичини, з яким публікувався уривок з поеми 
«Чотири доби року», уточнено.

Б л е б е р і с  — прізвисько, в перекладі з литовської — базіка, 
балабон.

Б у р а с — селянин, кріпак.
А м с т р о т  — урядовець, поміщик-чиновпик, що управляв 

кількома королівськими маєтками.
В а х м і с т р  — поліцай, що перебував у розпорядженні управ

ляючого маєтком. Вахмістри збирали податки, наглядали за сіль
ськими старостами тощо.

А м т м а н — управляючий або орендатор королівських ма
єтків.

П а й к ж е п т і с  — прізвисько, в перекладі з литовської — зять 
дурня.

Б л е к ю с — прізвисько, в перекладі з литовської — той, хто 
любить смажені фляки.

М а р т и н о в  к и — Мартинів день, день святого Мартина —
11 листопада за старим стилем.

Майроніс
(1862—1932)

Майроніс (справжнє прізвище — Мачюліс Йонас) — поет, пред
ставник литовського національного відродження. Автор збірок 
ліричних віршів, сатир, поем, балад, віршованої драматичпої три
логії «Смерть Кейстуса», «Вітовт у хрестоносців», «Вітовт Вели
кий — король». П. Тичина переклав один вірш Майроніса, згадав 
його в статті «Найвеличніша вершина» (Тичипа П. З минулого — 
в майбутнє, с. 92).

«ДЕ ВОДИ ШЕШУПЕ І НЕМАН ГОЙДАЄ...

Вперше надруковапо в журн. «Вітчизна», 1947, № 4, с. 3.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2077). Під текстом написано: «Переклав Павло 
Тичина». На окремому аркуші, що зберігається під тим же номе
ром, запис олівцем: « М а й р о н і с .  Треба в моєму перекладі ви
правити: «Там пісню народ про Біруту співа (замість «про 
Бі р у т а » ) » .  Виправлення внесено олівцем в автограф, у шість 
примірників машинопису перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2078) та зроблено па с. 134 третього тому «Вибраних творів 
в трьох томах», 1947, де починається вірш (дві сторінки тексту
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перекладу поезії Майроніса з цього виданпя зберігаються в папці 
з машинописними копіями). В машинописах б правка друкар
ських помилок рукою П. Тичини.

Публікація у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 264—265, має варіант': у першому рядку другої строфи «В моря 
ви течіть» замість «В моря ви течіте» (в усіх інших джерелах).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 264—265.
Ш е ш у п е ,  Н е м а н  (Німан) — річки в Литві.
Б і р у т е — дружина великого князя литовського Кейстута 

(Кестутіса; 1297—1382). За переказами Біруте — дочка рибалки, 
з якою Кейстут одружився, вражений її  красою.

В і т а у т а с (Вітовт; 1350—1430) — великий князь литовський, 
син Кейстута. У Грюнвальдській битві 1410 р. очолював військо 
Литви.

Г р ю н в а л ь д  — битва поблизу с. Грюнвальд 15 липня 1410р. 
між польсько-литовською армією і військом Тевтонського ордену, 
яка закінчилась розгромом німецьких лицарів.

Саломея Неріс 
(1904-1945)

Неріс Саломея (справжнє прізвище — Бачипскайте-Бучене) — 
радянська поетеса, пародітий поет Лит.РСР. Для ранніх творів 
С. Неріс характерне романтичне світосприймання, щирість почут
тя, мелодійність вірша. Починаючи з 30-х років у ї ї  поезії поши
рюються громадянські мотиви, різке засудження буржуазного 
ладу поєднується з прагненням героїчної дії, тугою за новим 
життям. У поемі «Шлях більшовика» створила образ Леніна, в ро
ки Великої Вітчизняної війни писала патріотичні вірші. Близь
кість до традицій литовського фольклору, поетичпість, простота, 
поєднання філософічності й задушевності, властиві творчості 
С. Неріс, мали великий вплив на розвиток литовської радянської 
поезії. П. Тичина переклав один вірш С. Неріс, згадував її  в стат
тях (див.: Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 91—93, 302), ци
тував вірші (Тичина П. Твори в шести томах, т. 5, с. 263).

МОСКВА

Перші публікації — в газ. «Вільна Україна», 1947, 16 серпня, 
та в журн. «Дніпро», 1947, № 4, с. 6.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2098) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2099) автографи. Обидва 
олівцем, без дати. В чорновому автографі є два варіанти: в пер
шому рядку першої строфи («Дивлюсь я — і сльози самі навер
таються в мене») та в третьому рядку передостанньої строфи 
(«Москво, усі ми вручаєм тобі свою долю»). Варіант у третьому 

рядку передостанньої строфи зафіксовано також у третьому томі 
«Вибраних творів в трьох томах», 1947, с. 136 (ця сторінка збе
рігається разом з машинописними копіями вірша, спр. 2100), де 
коректорським знаком переставлено слова: «Москво, ми всі тут 
вручаєм тобі свою долю». Під текстом перекладу в чистовому 
автографі написано: «З литовської Павло Тичина». В автографах
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та всіх прижиттєвих публікаціях вірша — на одну строфу більше, 
ніж в останній, 1962 р. Інших відмін між публікаціями немає.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 266.

Антанас Венцлова 
(1906—1971)

Венцлова Антанас — радянський письменник, громадський діяч, 
народний письменник Лит. РСР. Автор збірок віршів та оповідань, 
романів, автобіографічної трилогії «Весняна пічка», літературно- 
критичних і публіцистичних статей, нарисів, «перекладач творів 
російських та українських письменників, зокрема П. Тичини. 
У статті «Слово любові й поваги» висловив своє захоплення твор
чістю й особою Тичини, розповів про любов українського поета 
до Радянської Литви, її культури, про зустрічі з ним (див. зб. 
«Павлові Тичині», с. 180—185). П. Тичина переклав шість віршів 
А. Венцлови, був редактором «Вибраного» литовського письменни
ка (1953), згадував його в статтях, виступах, цитував твори (див.: 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 90—93; Т ичина П. Твори 
в шести томах, т. 6, с. 211).

ДІВЧИНА КРАЙ ДЖЕРЕЛА

Вперше надруковано в кн.: Ве нцлова  А.  Вибране. K., Держліт- 
видав України, 1953, с. 51.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2081) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2082) автографи. Обидва 
олівцем, без дати. Під текстом перекладу в чистовому автографі — 
рік створення поезії: 1943 та напис: «З литовської переклав Павло 
Тичина».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 270.

ТИ — ХОРОШИЙ, НАЙКРАЩИЙ

Перші публікації — в кн.: Венцлова  А.  Вибране, 1953, с. 76, 
та в журн. «Вітчизна», 1953, № 11, с. 120.

Збереглися недатовані чорновий автограф простим олівцем, 
з виправленнями та дописками різнокольоровими (переважно — 
червоним) олівцями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2095), та два 
чистові автографи чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2096). 
Один з чистових автографів — з виправленнями. Під текстом пе
рекладу в обох чистових автографах — дата створення вірша: 
25/11—46 та напис: «З литовської переклав П. Тичина». Верхній 
шар тексту автографів має варіанти. Найзначніші — в чорновому: 
в назві вірша і відповідно в перших рядках першої та третьої 
строфи («Ти ж хороший, найкращий», «Ти ж хороший, найкра
щий у світі», «Ти ж хороший, чудесний і чистий») та в третьому 
рядку останньої строфи («В ріднім краї і радісно й дивно»). Ви
правлення, що наблизили переклад до тексту публікацій, внесено 
переважно в перший, раніший чистовий автограф.
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Відміна між публікаціями вірша — у четвертому рядку третьої 
строфи, де варіюється форма числа слова «волошка».

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичипа П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 269.

НАБЛИЖЕННЯ ОСЕНІ

Перші публікації — в кн.: В енцл ова  А.  Вибране, 1953, с. 51, 
та журн. «Вітчизна», 1953, № 11, с. 120.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2087) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2088). Під текстом перекладу в чистовому автографі — 
рік створення вірша: 1946 та напис: «З литовської переклав
П. Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 268-269.

УЧНІ БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА ЛЕНІНУ

Вперше надруковано в кн.: В енцл ова  А.  Вибране, 1953, 
с. 192—193.

Збереглися чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2092) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2093). Під текстом в обох джерелах — дата створення вір
ша: 31/ІІІ—50. В чорновому автографі — також дата перекладу: 
5/УІІ—53. В чистовому — напис: «З литовської переклав Павло 
Тичина».

У наступній публікації перекладу в четвертому томі «Творів 
в шести томах» на одну строфу менше. З твору вилучено восьму 
строфу (наступну після строфи, що починається рядком «Тобі ж 
усі шляхи відкриті»), ї ї  закреслено олівцем у машинопису 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2094) та у верстці «Вибраного»
А. Венцлови 1953 р., очевидно, самим П. Тичиною під час підго
товки твору до публікації 1962 р. Обидва автографи та першодрук 
мають варіант також в останньому рядку: «Що ще підніме нас 
увись».

Датується за автографом.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4,

1962, с. 270—271.

ПАРТІЇ

Вперше надруковано в кн.: Ве нцлова  Л. Вибране, 1953, с. 3—4.
Збереглися машинописні копії повного тексту перекладу з за

кресленою олівцем останньою строфою та останньої строфи, на 
полях рукою П. Тичини олівцем написано: «А Венцлова. Партії» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2090). Під текстом перекладу в обох 
джерелах — дата створення вірша: 1952 та напис: «Перекл[ав] 
Павло Тичина».

Скорочений текст вірша подано в усіх інших його публіка
ціях, зокрема у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 267—268. Наступні публікації в зв’язку з Тижнем литовської
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літератури на Україні в газ. «Радянська Україна», 1963, 15 травня, 
та «Дніпровська правда», 1963, 18 червня, в кн.: Подарунок з Ні
ману. Сучасна литовська поезія. К., «Радянський письменник»,
1963, с. 70—71 — повторюють текст 1962 р.

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Подарунок з Німану. Сучасна литовська 

поезія, 1963, с. 70—71.

ІНДІЯ-МАТИ

Вперше надруковано в кн.: Подарунок з Німану. Сучасна 
литовська поезія, 1963, с. 75—77.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем, з кількома 
виправленнями олівцем та чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2084). Під текстом перекладу написано: «З литовської пере
клав Павло Тичина». Збереглися також три машинописні копії 
з правками друкарських помилок олівцем рукою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2085). Автограф і машинопис мають 
кілька незначних варіантів: у другому рядку шостої строфи «Де 
рожево-ясне й зеленкаве сарі» та у першому рядку передостанньої 
строфи: «Як його вимовляв. У Калькутті новій».

Датується і подається за першодруком.
С а р і  — жіночий одяг в Індії. Являє собою шматок тканини 

4,5—9 м завдовжки і 1 м завширшки. Один край тканини прикріп
люють до тугого пояса й обвивають нею у вигляді спідниці стегна 
й ноги, другий — накидають на плече або на голову, як хустку.

Альфонсас Малдоніс 
(Нар. 1929 р.)

Малдоніс Альфонсас — радянський поет, один з найбільш ви
знаних майстрів сучасної литовської літератури, автор багатьох 
поетичних збірок. Для творів А. Малдоніса характерне поєднання 
традиційного ліризму литовської поезії з урбаністичними мотива
ми, «прозаїчно» забарвленою образністю, розмовною інтонацією. 
П. Тичина переклав один вірш А. Малдоніса, працював над пере
кладом другого.

ВИСОКІ ноти
Перші публікації — в газ. «Літературна Україна», 1963, 14 трав

ня, «Львівська правда», 1963, 17 травня, в кн.: Подарунок з Німа
ну. Сучасна литовська поезія, 1963, с. 141—142.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем, із значною 
правкою олівцем та чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2079). 
До перших двох рядків третьої строфи П. Тичина зробив таку 
примітку: «У підрядковому так воно передано:

Остаются те, в которые не влили 
Низкого тона низкие сердца».

У другому рядку останньої строфи варіант: «Після ж бою 
ідуть нові битви і дії». Під текстом написано: «З литовської пере
клав Павло Тичина».
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Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за кн.: Подарунок з Німану. Сучасна литовська 

поезія, 1963, с. 141—142.

ЗЕЛЕНА ПІВОНІЯ 

Народна пісня

Литовську народну пісшо «Зелена півонія», музична обробка 
С. Шимкуса П. Тичина переклав для Українського народного хору 
(тепер ім. Г. Г. Верьовки).

Друкується вперше за чистовим автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2102).

Зберігся також чорновий автограф олівцем, з правкою чорни
лом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2101). Обидва автографи недато
вані. Чорновий автограф має незначні варіанти. Під текстом 
чистового автографа написано: «Пер[еклав]» і підпис П. Тичини. 
В обох автографах над заголовком зазначено назву пісні мовою 
оригіналу: ««Za§a peonija». Поряд із заголовком вказано прізвище 
автора музичної обробки — С. Шимкус. В архіві П. Г. Тичини 
зберігається нотний рукопис пісні з записаним під нотами текстом 
першого куплета (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2103).

Датується орієнтовно 1949 р. за першим виконанням пісні 
Українським народним хором.

Пісню «Зелена півонія» П. Тичина згадував у статті «Верши
на», написаній для литовської газети «Литература ир мянас» 
(український переклад надруковано в кн.: Тичина П. З минуло
го — в майбутнє, с. 88—93).

Ш и м к у с  Стасіс Стасіо (1887—1943) — литовський радян
ський композитор, диригент, музично-громадський діяч. Автор 
опери, кантат і балади для хору й оркестру, фортепіанних творів, 
численних обробок народних пісень. У своїй творчості продовжу
вав класичні традиції, широко використовував литовський музич
ний фольклор.

З Л А Т И С Ь К О Ї

Перекладацький доробок П. Тичини з латиської поезії неве
ликий: три вірші Я. Судрабкална та один П. Силса. Два з цих 
творів перекладено для співу. Кілька фрагментів з віршів латись
ких поетів П. Тичина навів у власному перекладі в статті про 
Яна Райніса «Співець великого братерства» (газ. «Радянська 
Україна», 1965, 11 вересня), зокрема уривок з драматичної поеми 
Я. Райніса «Даугава»:

Що ж це ти, Даугаво,
Так боязко линеш?
Очі сплющені,
Стулені повіки...

«Очі виколювали мені,
Руки мені в’язали,—
Мов ту рабиню, висилають 
Та й у чужу сторону».
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В архіві поета зберігся переклад початку прологу (два рядки) 
з драми Я. Райніса «Вій, вітрику» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2072):

Повій, вітре, на човника,
Неси мене в Курземе...

К у р з е м е  — історична область Латвії.

Ян Судрабкалн 
(1894—1975)

Судрабкалн Ян (справжнє прізвище — Пейне Арвід Карлович; 
з 1925 р.— Судрабкалнс Арвід Карлович) — радянський поет, на
родний поет Латв.РСР. Автор численних поетичних збірок, висту
пав також як перекладач, критик, публіцист. Поезії Судрабкална 
властива романтична піднесеність, що яскраво проявилася в його 
ранній творчості. В кінці 20-х — у 30-ті роки у віршах Судрабкал
на все більше запановує реалізм, виразніше звучить протест 
проти буржуазного ладу. Пролетарський інтернаціоналізм, дружба 
радянських народів — провідні мотиви його творів 40-х років. 
Після війни написав багато публіцистичних статей. Для збірника 
спогадів про Тичину написав статтю «І рости, і діяти» (див.: Спі
вець пового світу. К., «Дніпро», 1971, с. 271—273). П. Тичина 
переклав три вірші Я. Судрабкална, згадував його в статтях, ци
тував твори (див.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 6, с. 275; 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 146).

БАТЬКІВЩИНА

Вперше надруковано в кн.: Су драб ка лн  Я.  Батьківщина. К., 
«Радянський письменник», 1965, с. 7—9.

Збереглися чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2065) та 
чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2066) автографи. Обидва 
олівцем, без дати, мають варіанти в межах рядка. В чистовому 
автографі помилково двічі переписано дев’яту та десяту строфи. 
Під текстом написано: «З латвійської переклав Павло Тичина». 
Над текстом червоиим олівцем — застереження щодо інтервалів 
між строфами, які слід зробити під час передруку вірша.

Датується і подається за першодруком.
Е н г у р е ,  Е н г о з е р о  — озеро в північно-східній частині Ка

рельської АРСР.
Б у р т п і є к ,  Б у р а т н е к  — озеро в Литовській РСР.
Д а й  на, д а й п я  — латиські та литовські народні пісні. Ла

тиська дайна подібна до російської частівки.

КЛЕНИ ЦВІТУТЬ

Перші публікації — в журн. «Дніпро», 1965, № 5, с. 94—95, 
та в кн.: Су драб ка лн  Я. Батьківщина, 1965, с. 13—14. Між текстами 
публікацій кілька відмін у межах окремих слів.

Збереглися недатовані чорновий автограф простим олівцем, 
з правкою олівцем чорного і червоного кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2068), та чистовий простим олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464,
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оп. 1, спр. 2069). Верхній шар чорнового автографа має варіанти, 
зокрема в кількох рядках інший порівняно з текстом публікації 
порядок слів. Варіант і в назві вірша — «Про цвіт кленовий». Під 
текстом перекладу в чистовому автографі написано: «З латвійської 
переклав Павло Тичина».

Під № 2069 зберігається також смужка паперу з переписани
ми олівцем рукою П. Тичини останньою строфою з поезії «Клени 
цвітуть» та рядками з вірша «В світі кохана одна. Знай же — двох 
не буває» латиського радянського поета Валдіса Лукса (пар. 
1905 р.). Над обома текстами жовтим олівцем П. Тичина написав: 
«Мій переклад». Зеленим олівцем підкреслив слова, що містять 
близькі мотиви:

І ми, п о д і б н о  к л е н у  з о л о т о м у ,
Що з вітами до сонця,— в праці впертій,
Назустріч простягли життю новому 
Мільйонні руки наші розпростерті...

В світі кохана одна. Знай же — двох не буває,—
Є т і л ь к и  та, що, м о в  к л е й ,  в т в о ї м  с е р ц і

ш у м и т ь .

Валдіс  Л у к с

Називаючи себе перекладачем рядків В. Лукса, П. Тичина 
помилився. Насправді переклад належить українському поету 
М. Нагпибіді, в перекладі якого 1965 р. вийшла збірка поезій
В. Лукса «Молодому сівачеві», що відкривалася віршем «В світі 
кохана одна. Знай же — двох пе буває».

Датується за першими публікаціями.
Подається за кн.: С удр аб кал н Я.  Батьківщина, 1965, с. 13—14.

ПРИВІТ РАДЯНСЬКІЙ ЛАТВІЇ

Вірш перекладено для співу па музику Я. Озоліня для Укра
їнського народного хору (тепер ім. Г. Г. Верьовки).

Вперше надруковано разом з нотами у зб.: Піснею славим 
Вітчизну свою. К., 1972, с. 46—47.

В архіві П. Г. Тичини зберігся машинопис перекладу та нотний 
рукопис з текстом пісні (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2071). Під 
заголовком в нотах зазначено прізвища композитора — Я. Озоліня, 
автора тексту — Я. Судрабкална та перекладача — П. Тичини.

Датується орієнтовно 1949 р. за першим виконанням твору 
Українським народним хором.

Подається за машинописом перекладу.
О з о л і н ь, Озоліньш Яніс Адольфович (нар. 1908 р.) — ла

тиський радянський композитор, диригент, педагог. Автор числен
них, переважно хорових пісень, творів для духового оркестру, 
музики для драматичних і лялькових театрів, один з головних 
диригентів свят пісні Радянської Латвії.
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Петер Силс 
(1908—1953)

Силс Петер (справжнє прізвище — Пійол Петер Янович) — ра
дянський поет. Автор ліричних віршів, поеми «Безсмертя», збірок 
віршів для дітей, байок; перекладач. Багато віршів П. Силса по
кладено на музику. П. Тичина переклав один його вірш.

О, ДЕ Ж ВЕСНА...

Вірш перекладено для співу на музику Я. Озоліня.
Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 

т. 4, 1962, с. 272.
Зберігся иедатований чистовий автограф олівцем, з одним 

виправленням (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2063).
Вірш П. Силса перекладено зі збірника пісень, про що в від

повідні записи і посилання, як в автографі, так і в спеціальній 
примітці на окремому аркуші (зберігається в тій же справі, що 
й автограф): «П. Силс: О, де ж весна? Перекладено для хорів, 
муз. Я. Озолінь (Песни композиторов Латвии, Музгиз, 1950)». 
Назву пісні, яка стоїть у російському перекладі,— «Возможно ли» 
П. Тичина замінив початком першого рядка. У третьому рядку 
другої строфи автографа варіант — «О, що ж казать на запи
тання».

Датується орієнтовно 50-ми роками.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 272.

З М О Л Д А В С Ь К О Ї

Йосип Балцан 
(1923-1975)

Балцан Йосип Львович — радянський поет, публіцист. Автор 
поетичних збірок, провідні мотиви яких — боротьба молдавського 
народу проти фашистських загарбників, післявоєнне мирне будів
ництво, дружба радянських народів; книжок публіцистики і літе
ратурних есе. Виступав як перекладач. П. Тичина переклав два 
вірші Й. Балцана.

ЛЕНІН

Вперше надруковано в кн.: Молдавія. Збірка творів молдав
ських радянських письменників. К., Держлітвидав України, 1953, 
с. 13—14.

Зберігся иедатований чистовий автограф олівцем, з кількома 
виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2218). Останню стро
фу перекладу взято в дужки і закреслено. Під текстом написано: 
«З молдавської переклав Павло Тичина».

Повний текст перекладу — тільки в першодруку. Всі інші пуб
лікації вірша — без останньої строфи.

Датується орієнтовно другою половиною 1952 р. на підставі 
листа до П. Тичини дирекції Держлітвидаву України від 14 серпня
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1952 р. з проханням подати рукописи перекладів з молдавської 
до 1 вересня 1952 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2218).

Подається за вид.: Т ичипа П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 312.

«МОЛДОВЕНЯСКА»

Перші публікації — в журн. «Дніпро», 1953, N° 2, с. 99, та 
в кн.: Молдавія. Збірка творів молдавських радянських письмен
ників, 1953, с. 17.

Збереглися недатовані чистовий автограф олівцем, з кількома 
виправленнями олівцем та чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 
спр. 2220), а також машинопис з правками рукою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2221). Більшість варіантів в автогра
фі та машинопису припадає па шосту строфу. Правка пізнішого 
часу врахована тільки в четвертому томі «Творів в шести томах». 
Нижній шар тексту наближається до раніших публікацій. Під 
текстом в обох джерелах написано: «З молдавської переклав 
Павло Тичина».

Датується орієнтовно другою половиною 1952 р. на підставі 
листа дирекції Держлітвидаву України від 14 серпня 1952 р. 
з проханням подати рукописи перекладів з молдавської до 1 ве
ресня 1952 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2218).

Подається за вид.: Тичипа П.  Твори в шести томах, т. 4, 1962, 
с. 313—314. В третьому рядку четвертої строфи після слова 
«геологи» вставляється слово «там», випущене в останніх публі
каціях і дописане П. Тичиною у машинопису.

К а р а к у м и  — піщана пустеля в Середній Азії, в межах 
Туркменської РСР. Населення зосереджено вздовж річкових оази
сів та в предгір’ях Копетдагу.

К о п е т д а г  — гірський хребет у Середній Азії, розташований 
у північній частині Іранського нагір’я, переважно на території 
Ірану, менша, північна, частина — на півдні Туркменської РСР.

Б у д ж а к — історична область XVI—XIX ст., охоплювала 
південно-східну Бессарабію, між гирлами річок Дунаю і Дністра.

МАРИЦА 

Народна пісня

Вперше надруковано в журн. «Вітчизна», 1982, № 1, с. 8—9.
Зберігся чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 

спр. 2222).
Датується орієнтовно 1950 р. на підставі листа до П. Тичини 

дирекції Центрального Будинку народної творчості УРСР від 
24 квітня 1950 р. з проханням перекласти молдавську народну 
пісню «Марица» та грузинську народну пісню «Суліко» (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 2222).

Подається за автографом.
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З У З Б Е Ц Ь К О Ї

Алішер Навої 
(1441-1501)

Навої Алішер, Навої Нізамеддін Мір Алішер — поет, учений, 
державний діяч. Автор близько тридцяти збірок віршів, писав 
поеми, прозові твори, наукові трактати. Поетичні твори складав 
перською, староузбецькою і таджицькою мовами. Вершина твор
чості Навої — «П’ятериця» («Хамсе», п’ять поем), до якої входять 
поеми — «Неспокій праведпих», «Лейлі і Меджнун», «Фархад і 
Ширін», «Сім планет», «Іскандерів мур». У них творах різко 
засуджується жорстокість, лицемірство правлячих класів, ствер
джуються ідеали справедливості, гідність людини, її  право на 
щастя, щирість, благородство, високі почуття, велика роль науки, 
значення художнього слова для суспільства тощо. П. Тичина пе
реклав два уривки з першої поеми «П’ятериці» «Хайрат аль-аб- 
рар» — «Добродійних дивування» (назва подається в перекладі 
П. Тичини).

ДОБРОДІЙНИХ ДИВУВАННЯ  

Ури вки з поеми

Вперше надруковано в кн.: Поезія. 1970. Вип. 4. К., «Радян
ський письмепник», 1970, с. 55—57. Уривок із сьомого розділу 
надруковано з редакційним заголовком «Оповідь про юнаків — не
вибагливого та ненаситного».

Збереглися дві машинописні копії перекладу уривка з сьомого 
розділу різного часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2204). Одна 
з них — з виправленням олівцем невідомою рукою. Під текстом 
другої, ранішої — вона на пожовтілому папері — надруковано: 
«Переклав П. Тичина». Тексти машинописів ідентичні. В цій же 
справі зберігається записка Л. П. Тичини з назвою джерела, 
з якого П. Тичина переклав А. Навої: Е. Є. Бертельс. Навои. Опыт 
творческой биографии. Изд-во АН СССР, М.— Л., 1948, с. 165—166, 
підрядковий переклад В. Державша.

Зберігся машинопис перекладу фрагмента з чотирнадцятого 
розділу. Текст на пожовтілому папері, з кількома виправленнями 
олівцем рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2205). Під 
ним надруковапо: «Переклав П. Тичина». Нижче — запис рукою 
Л. П. Тичини про джерело, з якого перекладався текст: Алишер 
Навои. Пять поэм. М., Огиз, 1948, с. 33, переклад Марка Тарлов- 
ського.

Датується кінцем 40-х — початком 50-х років на підставі дати 
виходу в світ книжок «Навои. Опыт творческой биографии» 
Є. Бертельса, «Пять поэм» А. Навої та характерних для цього 
періоду палеографічних даних ранішого машинопису з текстом 
перекладу фрагмента з сьомого розділу та машинопису перекладу 
фрагмента з чотирнадцятого розділу.

Подається за машинописом. Назву поеми «Хайрат аль-абрар» 
та термін «макале», вжиті Тичиною у заголовку, подаємо в укра
їнському перекладі.
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« Д о б р о д і й н и х  д и в у в а н н я »  — поема, складається з 64 
розділів (бесід, макале). Розділ має дві частини: в одній викла
дається теоретичне положення, інша являє собою иевелику прит
чу— приклад, що ілюструє основну думку оповідача.

О п о в і д ь  п р о  І с к а н д е р а  В е л и к о г о . . . — Героєм цього 
уривка є ідеальний правитель, мудрець Іскандер, легендарну біо
графію якого Навої викладає в п’ятій, заключній поемі «П’ятери- 
ці» «Іскандерів мур». У розповідях про Іскандера Навої спирає
ться на поширений на Сході цикл «Іскандер-наме» — легендарні 
життєписи Олександра Македонського.

В ін  ч а ш у  м а в  — от у ,  що  м а в  Д ж а м ш и д , — / / в  т і й  
ч а ш і  в і д б и в а в с я  ц і л и й  с в і  т.— Джамшид — герой іран
ських оповідань. У поезії середніх віків та фольклорі часто зустрі
чається образ чаші Джамшида, в якій можна побачити цілий 
світ.

Тураб Тула 
(Нар. 1918 р.)

Тула (справжнє прізвище — Тулаходжаєв) Тураб—радянський 
поет. Автор поетичних збірок, книжок нарисів, кіносценаріїв. На
писав тексти багатьох пісень. Виступає як перекладач. П. Тичина 
переклав один вірш Т. Тули.

БАВОВНА ЗІЙШЛА

Вперше надруковано в газ. «Радянська Україна», 1960, 2 черв
ня, в добірці «Тиждень узбецької літератури на Україні».

Зберігся чорновий автограф чорнилом, з правкою чорнилом та 
олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2206). Під текстом написано: 
«З узбецької переклав П. Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

с. 310-311.

З К А З А Х С Ь К О Ї

Джамбул
(1846—1945)

Джамбул Джабаєв — народний поет-акин. Улюбленим жанром 
його дореволюційної творчості були пісні-імпровізації, переважно 
викривальні, в яких засуджувалися визискувачі трудящих. Після 
перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції Джамбул 
став співцем визволеного народу, відгукувався на всі значпі події 
життя країни. Виробив нові жанри і нову поетичну манеру, що 
грунтувалася на поєднанні усних форм з літературними. Ряд тво
рів присвятив дружбі народів, Україні, написав вірш «Моєму 
синові Павлу Тичині». П. Тичина з великим інтересом ставився до 
творчості Джамбула. В травні 1938 р. він їздив до Казахстану 
на святкування 75-річчя творчої діяльності акина й виступив 
з промовою (Тичина П. Твори в шести томах, т. 5, с. 93—98).
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Тоді ж в Агіма-Аті вій написав вірш «Привітання Джамбулу», 
згадував своє гостювання у казахського поета в іншому вірші 
1938 р. «Моїм виборцям» та в статті того ж часу «Скрізь тепер 
я маю землю нечужу» (український переклад див. в кн.: Т ичи
на П. З минулого — в майбутнє, с. 36—39). Подорож до Джамбула 
описано в нотатках «їдемо до Джамбула» (за життя Тичини не 
публікувались, друкуються в сьомому томі даного видання). 
1952 р. вийшла книжка «Вибраного» Джамбула в українському 
перекладі з передмовою П. Тичини. До цього видання він пере
клав два прозові твори Джамбула. П. Тичина згадував Джамбула 
і в інших статтях та виступах, цитував його твори (див.: Т ичи
на П. Твори в шести томах, т. 5, с. 186, 257; т. 6, с. 77; Тичина П . 
З минулого — в майбутнє, с. 302, та ін.).

я столітня тополя
Вперше надруковано в кн.: Джамбул.  Вибране. К., Держліт- 

видав України, 1952, с. 124—125.
Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком. В тексті перекладу 

зроблено скорочення.
Х а н и ,  б а ї ,  м у л л и  та  алаші . . . — Хан — феодальний пра

витель у багатьох країнах Сходу; бай — багатій, великий земле
власник у дореволюційній Середній Азії, Казахстані, на Алтаї; 
мулла — нижчий сан служителя релігійного культу в ісламі; ала- 
ші — прибічники контрреволюційної буржуазно-націоналістичної 
організації в Казахстані «Алаш» (1917—1920), що представляла 
класові інтереси баїв, феодалів і буржуазії.

У з у н - А г а ч  — річка і районний центр Джамбульського ра
йону Алма-Атинської області.

Т о й  — у народів Середньої Азії свято, яке супроводжується 
бенкетом, музикою, танцями та іншими розвагами.

Д ж а й л я у  — літні пасовиська в горах Азербайджану та рес
публік Середньої Азії.

моє ЩАСТЯ

Вперше надруковано в кн.: Джамбул.  Вибране. 1952, с. 168—
170.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком. У тексті перекладу 

зроблено скорочення.
Б а т и р  — хоробра людина, богатир, хоробрий воїн. Термін 

«батир» дуже поширений у фольклорі та побуті тюркських на
родів.

А й т и с — змагання народних співців (акинів).
Б а й г а — кінні скачки, одне з улюблених народних видовищ.
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З К И Р Г И З Ь К О Ї

Кубанич Акаев 
(1919-1982)

Акаев Кубанич — радянський поет. Автор близько тридцяти 
збірок віршів та поем, перекладач. Оспівував рідну землю, дружбу 
радянських народів. Поезії Акаева властиве оптимістичне звучан
ня, публіцистичність, громадянська спрямованість. Написав багато 
віршів, що належать до інтимної і пейзажної лірики. П. Тичина 
переклав один вірш К. Акаева.

БАЛЕРИНА

Вперше надруковано в кн.: Вітер з Ала-Тоо. Збірка творів 
киргизьких радянських письменників. К., «Радянський письмен
ник», 1971, с. 82—83.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2216). У цій же справі зберігається перебілений 
рукою Л. П. Тичини текст перекладу. ї ї  ж рукою під машинопи
сом вірша поставлено ймовірну дату перекладу — 1951 р.

Датується орієнтовно 1951 р. на підставі датування цього 
перекладу Л. П. Тичиною.

Подається за верхнім шаром чорнового автографа.
У л а н о в а  Галина Сергіївна (нар. 1909 р.) — радянська ар

тистка балету, народна артистка СРСР. Досконале й гармонійне 
мистецтво Уланової користується світовим визнанням.

З Т А Д Ж И Ц Ь К О Ї

Робота П. Г. Тичини над перекладами з таджицької літератури 
пов’язана з виданням антології «Таджицька поезія», яка вийшла 
1962 р. до Тижня таджицької літератури на Україні. Деякі з ти- 
чининських перекладів друкувалися в періодиці. Над перекладами 
віршів Рудакі, що лишилися за життя поета ненадрукованими, 
П. Тичина працював 1958 р. для доповіді, виголошеної на вечорі, 
присвяченому 1100-літтю від дня народження таджицького поета.

Абу Абдаллах Джафар Рудакі 
(бл. 858-941)

Рудакі Абу Абдаллах Джафар — таджицький і перський поет. 
Відомі його близько тисячі двовіршів, касида «Мати вина», авто
біографічна «Ода на старість», близько сорока чотиривіршів, 
фрагменти творів панегіричного, ліричного, дидактичного змісту 
(зокрема з поем). Для віршів Рудакі характерні віра в людський 
розум, заклик до знань, активна життєва позиція. Створив «кла
сичний» стиль персомовної літератури, що зберігався до кінця
XI ст. П. Тичина виступив з доповіддю на вечорі, присвяченому 
1100-літтю від дня народження поета (див.: Тичина 11. З минуло
го — в майбутнє, с. 99—103) і переклав для неї ного двовірш 
й уривок з кита.
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Переклад уривка кита (кита являє собою невеликий вірш 
дидактичного аоо філософського змісту) — одного з найпоширені
ших жанрів поезії Рудакі.

Вперше надруковано в кн.: Тичина II. З минулого — в майбут
нє, 1973, с. 101.

Зберігся чистовий автограф олівцем, з одним виправленням 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2208): замість «поглянь» 
у першому рядку — «дивись». Під текстом червоним олівцем за
значено: «жовтень 1958». І далі простим олівцем: «Пер. П. Тичи
на». Нижче на цьому ж аркуші поет записав чорнилом переклад 
двовірша «Мудрий прагне всім добра і миру». Текст перекладу 
в чорновому автографі виступу на урочистому вечорі, присвяче
ному 1100-літтю від дня народження Рудакі (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 3688), ідентичний тексту чистового автографа.

Датується і подається за чистовим автографом.

«МУДРИЙ ПРАГНЕ ВСІМ ДОБРА І МИРУ...»

Переклад двовірша — дуже поширеної форми у Рудакі.
Вперше надруковано в кн.: Тичина П. З минулого — в майбут

нє, 1973, с. 99.
Зберігся чорновий автограф чорнилом, з виправленнями, на

писаний під перекладом фрагмента «На світ дивись ти оком 
чистим» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2208). Текст перекладу 
в чорновому автографі виступу на урочистому вечорі, присвяче
ному 1100-літтю від дня народження Рудакі (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 3688), має варіант у першому рядку. В чорновому 
автографі перекладу двовірша — «Мудрий прагне добра і миру». 
В чорновому автографі виступу пізніше вставлено слово «всім» — 
«Мудрий прагне всім добра і миру», завдяки чому встановлено 
правильну хореїчну будову твору.

Датується орієнтовно 1958 р. на підставі авторського датуван
ня попереднього перекладу, правку в якому зроблено тим самим 
чорнилом, яким записано текст двовірша в чорновому автографі 
перекладу.

Подається за чорновим автографом виступу.

Садріддін Айні 
(1878-1954)

Айні (справжнє прізвище — Садріддін Саїд Муродзода) — ра
дянський письменник, учений, громадський діяч, перший прези
дент АН Тадж.РСР. Основоположник таджицької й один із 
зачинателів узбецької радянської літератури. Писав таджицькою 
й узбецькою мовами. Автор віршів, повістей, романів, художньо- 
автобіографічної книжки «Спогади», публіцистичних статей і на
рисів, досліджень з історії та філології народів Середньої Азії. 
П. Тичина переклав один вірш Айні, згадав його в промові на 
відкритті наради молодих письменників України 1955 р. (див.: 
Тичина П. Твори в шести томах, т. 6, с. 221).

«НА СВІТ ДИВИСЬ ТИ ОКОМ ЧИСТИМ...»
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НА СЛАВУ ЖОВТНЯ

Перші публікації — в газ. «Літературна Україна», 1962, 25 трав
ня, в добірці перекладів з таджицьких поетів, вміщеної з нагоди 
Тижня таджицької літератури на Україні, та в кн.: Таджицька 
поезія. Антологія. К., «Радянський письменник», 1962, с. 21—22.

Зберігся чистовий автограф олівцем, без дати (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2209). Під текстом написано: «З таджицької 
переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Таджицька поезія. Антологія, 1962, с. 21—22.

Абулькасім Лахуті 
(1887-1957)

Лахуті Абулькасім Ахмедзаде — радянський поет, один із 
зачинателів таджицької радянської поезії. Майстер багатьох жан
рів громадянської й інтимної лірики, автор численних поем, напи
саних в умовно-алегоричній манері, які характеризуються значи
містю задуму і художньою довершеністю. Творчості Лахуті 
властиве жанрове і віршове новаторство, сміливе використання 
поетики класичного в творах на сучасні теми. Перекладав з ба
гатьох літератур, зокрема твори Шевченка. Разом з Тичиною 
входив до складу радянської делегації на Міжнародному конгресі 
письменників на захист культури, який відбувся в Парижі 
21—25 червня 1935 р. Написав вірш «Павло Тичина» (див. зб. «Пав
лові Тичині», с. 231). П. Тичина переклав один вірш А. Лахуті, 
згадував його і цитував вірші в статтях (див.: Тичина П.  З ми
нулого — в майбутнє, с. 86, 204).

НА БЕРЕЗІ ДНІПРА

Перші публікації — в газ. «Київська правда», 1962, 25 травня, 
та в кн.: Таджицька поезія. Антологія, 1962, с. 33.

Збереглися недатовані чорновий та чистовий автографи, на
писані олівцем на одному аркуші паперу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2211). Текст чорнового автографа правлений червоним та 
синім олівцями. Зберігся також машинопис перекладу з помітками 
червоним та синім олівцями в тексті, зокрема в першому та 
останньому словах вірша поставлено наголоси, біля цих рядків на 
полях рукою П. Тичини простим олівцем в дужках написано: 
«Наголос поставити», «Наголос».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Таджицька поезія. Антологія, 1962, с. 33. 

В першому та останньому словах відновлено тичининські наголо
си — «насупроти» та «сонцями».
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Пайрав Сулаймоні 
(1899—1933)

Сулаймоні Пайрав Анаджон — радянський поет. У дореволю
ційній творчості П. Сулаймоні основне місце посідали традиційні 
любовні газелі. Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної 
революції до його поезії міцно ввійшла громадянська тематика. 
На початку 30-х років були видані дві книжки віршів Сулаймоні. 
Писав також прозаїчні твори, перекладав. П. Тичипа переклав 
один вірш П. Сулаймоні.

МОЄ ПЕРО

Вперше надруковано в кн.: Таджицька поезія. Аптологія, 1962, 
с. 63-64.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2214). Під текстом зазначено: «З таджицької 
переклав Павло Тичина». Зберігся також машинопис перекладу, 
з характерними для П. Тичини підкресленнями і позначками чер
воним олівцем. І в автографі, і в машинопису до слова «дастан» 
є примітка П. Тичини, яку відновлюємо в основпому тексті.

Датується і подається за першодруком.

Агзам Сідкі 
(Нар. 1927 р.)

Сідкі Агзам (справжнє прізвище — Мадамінов Агзам Тавобо- 
вич) — радянський письменник. Починав як поет. Плідно працює 
в жанрах поезії, прози, драматургії. Автор поетичних збірок, тво
рів для дітей, документальних повістей, роману «Полум’я над 
цвинтарем», гострих проблемних нарисів, багатьох п’єс. Перекла
дач. П. Тичина переклав один вірш А. Сідкі.

ДВА СЕРЦЯ

Вперше надруковано в кн.: Таджицька поезія. Антологія, 
1962, с. 166.

Збереглися недатовані чорновий та чистовий автографи олів
цем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2213). Під текстом в чистовому 
автографі написано: «З таджицької переклав Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.

Гафар Мірзоев 
(Нар. 1929 р.)

Мірзоєв Гафар — радянський поет, перекладач і критик. Автор 
поетичиих збірок, автобіографічної поеми «Асрор», лірико-філо- 
софських поем, книжок віршів для дітей. Для творчості Г. Мірзоє- 
ва характерне прагнення показати духовний світ сучасника, на
близити мову поезії до розмовної, збагатити її  новими віршовими 
засобами. П. Тичина переклав один вірш Г. Мірзоєва.

561



ВОДОСПАД ВОСЕ

Вперше надруковано в газеті «Радянська Україна», 1962, 
26 травня.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

З Б А Ш К И Р С Ь К О Ї

Башкирською поезією П. Тичина зацікавився у воєнні роки, 
під час перебування в Уфі, куди його було евакуйовано разом 
з іншими членами Спілки письменників України. Як згадує С. Ку- 
даш, відразу після приїзду Тичина попросив його допомогти 
знайти вчителя башкирської мови і згодом зміг читати твори баш
кирських письменників в оригіналі. 1942 р. опубліковано тичинин- 
ські переклади високопатріотичних віршів С. Кудаша і Б. Бікбая. 
В надрукованій того ж 1942 р. розвідці «Патріотизм у творчості 
Мажита Гафурі» П. Тичина цитує в своєму перекладі фрагменти 
з вірша «Моє щастя» С. Кудаша та поеми «Земля» Б. Бікбая. До 
розвідки введено велику кількість підрядкових перекладів творів 
М. Гафурі, частина з них, ймовірно, виконана самим П. Тичиною. 
У нотатці «Як я писав розвідку про Мажита Гафурі» Тичина 
згадував про допомогу С. Кудаша, «зокрема книгами Мажита 
Гафурі й деякими підрядниками з його віршів» (Тичипа П. Із 
щоденникових записів, с. 302—303).

Очевидно, в цей же час він розпочав роботу над перекладом 
вірша М. Гафурі «Пісня червоноармійців», яку завершено не було. 
1955 р. П. Тичина переклав дванадцять віршів для «Вибраних 
поезій» М. Гафурі. Усі переклади з башкирських поетів включено 
до четвертого тому «Творів в шести томах». 1954 р. для «Казок 
про тварин» П. Тичина переклав башкирську народну казку «Ли- 
сичка-сирота».

Мажит Гафурі 
(1880-1934)

Гафурі Мажит (Габдулмажит) Нурганійович — башкирський 
і татарський радянський письменник, основоположник башкир
ської радянської літератури, народний поет Башкирської АРСР. 
Виступив напередодні революції 1905—1907 рр. як письменник- 
просвітитель. Під впливом революційних подій його творчість 
набула революційно-демократичного спрямування. Свої кращі 
твори М. Гафурі написав у радянський час — численні вірші, пое
му «Робітник», повісті, п’єси, байки. Він був одним із зачинателів 
національної дитячої літератури, виступав і як публіцист. П. Ти
чина глибоко цікавився життям і творчістю М. Гафурі. 1942 р. він 
видав розвідку «Патріотизм у творчості Мажита Гафурі», високо 
оцінену башкирською літературно-науковою громадськістю. Для 
«Вибраних поезій» М. Гафурі 1955 р. переклав дванадцять віршів, 
був редактором і автором передмови, згадував башкирського поета 
у вірші «Сайфі Кудашу» (1943), у виступах, статтях, інтерв’ю 
(див.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 5, с. 240, 379; т. 6, с. 208; 
Тичина П.  З минулого — в майбутнє, с. 48, 183, 197, 204 та ін.).
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Я ВИЙШОВ НА БАЗАР

Вперше надруковано в кн.: Га фу р і  М.  Вибрані поезії. К., 
Держлітвидав України, 1955, с. 51—54. Майже одночасно переклад 
друкувався в жури. «Вітчизна», 1956, № 1, с. 112—114.

Збереглися недатовані чорновий автограф чорнилом (перша 
сторінка) й олівцем (с. 2—7) (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2177) 
та чистовий чорнилом, з кількома виправленнями (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2178). Чорновий автограф має кілька варіантів 
порівняно з остаточним текстом. Найзначніші — в третьому та 
четвертому рядках передостанньої строфи:

І ось я йду додому, а старець там, де й був,
Усе сидить і просить: копієчку подай!

Виправлення в чистовому автографі частково фіксують рух 
тексту. Під перекладом у чистовому автографі — рік написання 
твору: 1907 та підпис: «З башкирської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 290-293.

НАДІЮ МАЙ

Вперше надруковано в кн.: Г а фу р і  М.  Вибрані поезії, 1955, 
с. 293-294.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, правлений 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2161), та чистовий чорни
лом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2162). В чорновому автографі 
заголовок вірша мав два варіанти: «Надійся» і «Надію май». По
ряд з останнім П. Тичина червоним олівцем у дужках зазначив: 
«Поглянути в башк [ирський] словник» і записав назву вірша 
в оригіналі. Під текстом в обох джерелах — рік написання вірша: 
1909. В чистовому автографі нижче іншим чорнилом дописано: 
«З башкирської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подаєтсья за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 293-294.

МОЇ КНИГИ

Вперше надруковано в кн.: Г афу р і  М. Вибрані поезії, 1955, 
с. 73-74.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
(Ь. 464, оп. 1, спр. 2156) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
<р. 464, оп. 1, спр. 2157). Останній мав один варіант порівняно з ос
новним текстом. Під текстом в обох джерелах — рік написання 
вірша: 1909.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 294-295.
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НАДІЯ

Вперше надруковапо в кн.: Г аф ур і  М. Вибрані поезії, 1955, 
с. 88.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2158) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2159). Під текстом в обох джерелах — рік написання 
вірша: 1912. В чистовому автографі нижче іншим чорнилом до
писано: «З башкирської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 295-296.

ТАМ, ДЕ В ЗЛИДНЯХ ЛЮДИ

Вперше надруковано в кн.: Г а фу р і  М.  Вибрані поезії, 1955, 
с. 89.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з одним 
виправленням чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2171), та 
чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2172). Заголовок 
вірша в чорновому автографі подано мовою оригіналу. Під тек
стом в обох автографах — дві дати написання вірша: «1912? чи 
1913?» В чистовому автографі помітка олівцем: «Поглянути». Поряд 
чорнилом іншого кольору дописано: «З башкирської переклав
Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 296.

НА ЖИТТЄВІМ ШЛЯХУ

Вперше надруковано в кн.: Г а ф ур і  М.  Вибрані поезії, 1955, 
с. 93-94 .

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2164) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2165). Під текстом в обох джерелах — рік створення 
вірша: 1913. В чистовому автографі нижче написано: «З башкир
ської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 294-295.

ДО СВОГО СЕРЦЯ

Вперше надруковано в кн.: Га фу р і  М. Вибрані поезії, 1955, 
с. 297—298.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2151) та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2152). В автографі і в машинопису так само, як 
і в першодруку, в другому рядку останньої строфи замість «моло
дечих» було «молодечних».
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Датується за першодруком.
Подається эа вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 297—298.

ДНІ ВИЗВОЛЕННЯ

Вперше надруковано в кн.: Г а фу р і  М . Вибрані поезії, 1955, 
с. 125—126.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2148) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2149).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 298—299. В останньому слові першого рядка п’ятої строфи на 
підставі автографів та першодруку виправляється друкарська по
милка: «зрозуміли» замість «зрозуміло».

НЕСПОДІВАНО

Вперше надруковано в кн.: Г а ф ур і  М.  Вибрані поезії, 1955, 
с. 139-140.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з невели
кою чорнильною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2167), та 
чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2168). Під текстом 
в обох джерелах — рік написання вірша: 1919. В чистовому авто
графі нижче іншим чорнилом дописано: «З башкирської переклав 
Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 299-300.

ЧУДЕСНА ПОДІЯ

Вперше надруковано в кн.: Г а фу р і  М.  Вибрані поезії, 1955, 
с. 141.

Збереглися недатовані чорновий автограф, перший рядок яко
го написано чорнилом, решта тексту — олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2174), чистовий автограф чорнилом, з правкою чорнилом 
іншого кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2175), та машино
писна копія з чорнильною правкою рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2176). Чорновий автограф має варіант: в першо
му рядку «чудесний випадок» замість «чудесна подія». Відповідна 
заміна в чистовому автографі та машинопису — в першому рядку 
і в заголовку — і визначають суть переробки тексту П. Тичиною 
на дальшому етапі його роботи над перекладом. Під текстом в усіх 
джерелах — рік написання вірша: 1919. В чистовому автографі 
нижче тим самим чорнилом, що й правка, дописано: «З башкир
ської переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 300-301.
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ЯК ЗОЛОТУ РУДУ

Вперше надруковано в кп.: Га фу р і  М. Вибрані поезії, 1955, 
с. 212.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з одним 
виправленням чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2180), та 
чистовий чорнилом, з кількома виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2181). Чорновий автограф має варіант. У перекладі 
випущено останню строфу оригіналу. Почавши її перекладати, 
П. Тичина поряд написав: «Не треба останньої давати» і припинив 
роботу над нею. Підставою для такого рішення, очевидно, були 
творчі міркування: зміст вірша без останньої строфи сприймається 
більш узагальнено. Під текстом чистового автографа — рік напи
сання твору: 1929 та підпис: «З башкирської переклав Павло 
Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 301.

МІНІАТЮРИ

Вперше надруковано в кп.: Г а фу р і  М. Вибрані поезії, 1955, 
с. 214-216.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2153) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2154), а також машинописна копія з помітками рукою 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2155). В чорновому авто
графі мініатюри пронумеровано римськими цифрами зеленим 
олівцем. Після кожної з них в автографах — рік написання твору: 
1929. В чистовому автографі під текстом написано: «З башкирської 
переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 302—303. На підставі автографів, машинопису та першодруку 
в першій («Всі труднощі в житті»), другій («Немов той місяць 
знов і знов») та шостій («Коли всі справи в тебе йдуть успішно») 
мініатюрах на словах «також», «часом» та «добридень» віднов
люються наголоси перекладача, необхідність яких спеціально за
стережена на полях машинопису. В третьому рядку п’ятої 
мініатюри («Якщо в когось я гроші позичаю») змінюється грама
тична форма слова — «гроші» замість «грошей», необхідність 
у чому постала внаслідок переробки цього рядка П. Тичиною.

Сайфі Кудаш 
(Нар. 1894 р.)

Кудаш Сайфі (справжнє прізвище — Кудашев Сайфі Фаттахо- 
вич) — радянський поет, народний поет Башкирської АРСР. Для 
перших збірок віршів С. Кудаша характерні мотиви протесту 
проти самодержавства. Його поезія часу громадянської війни кли
кала на захист революції. 1920 р. С. Кудаш написав поему «Жов
тень» — один з перших творів про революцію. В його пізнішій
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поетичній творчості знайшли відображення найважливіші етапи 
життя башкирського народу після встановлення Радянської влади. 
С. Кудаш написав також прозаїчні твори, літературознавчі дослі
дження, зокрема про українську літературу. Він — автор статей та 
спогадів про Тичину (див.: К у д а ш  С. Справжня людина, поет 
і друг.— В зб. «Павлові Тичині», с. 223—227; К у д а ш  С. Щастя.— 
В кн.: Співець нового світу, с. 220—227). Перекладав його твори, 
присвятив українському поетові вірш «Наша дружба». П. Тичину 
і С. Кудаша єднала щира дружба. Тичина високо оцінював твор
чість башкирського поета. З його ініціативи, за його редагуванням 
та участю як перекладача 1942 р. в Уфі вийшла в українському 
перекладі збірка віршів С. Кудаша «Слово матері». З нагоди 
30-ліття творчої діяльності письменника П. Тичина написав вірш 
«Сайфі Кудашу» (1943) і виступив із словом на урочистому вечорі 
в Уфі (див.: Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 197—200). До 
того ж 1943 р. належить тичинівська розвідка про поему С. Куда
ша «Ленін і боєць» (див.: Т ичина П. З минулого — в майбутнє, 
с. 200—203). 1945 р. український поет виголосив вступне слово на 
радіовечорі в Києві, присвяченому творчості Кудаша (див.: Тичи
на П . Читаю, думаю, нотую, с. 107—110). П. Тичина згадував
С. Кудаша та його твори, цитував їх в інших виступах, статтях, 
щоденпикових нотатках (див.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 5, с. 229, 239, 282; Тичина П. Із щоденникових записів, с. 129, 
302).

СЛОВО МАТЕРІ

Вперше надруковано в газ. «Советская Украйна», 1942, 3 ве
ресня, та в кн.: К у д а ш  С. Слово матері. [Уфа], 1942, с. 3—4.

Автограф невідомий.
У текстах публікацій є відміни. Найсуттєвіші — вкорочення 

вірша на дві (першу та другу) строфи і пов’язана з цим перероб
ка першого рядка третьої строфи — варіант, що виник в четверто
му томі «Творів в шести томах».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  27. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 304.
Т е б е  я в ч и л а  б у т и  С а л а в а т о м . — Йдеться про Сала- 

вата Юлаєва (1752—1800), башкирського національного героя, 
сподвижника Омеляна Пугачова під час Селянської війни 1773— 
1775 рр., поета-імпровізатора.

ГВІЗДОК

Вперше надруковано в кн.: К у д а ш  С. Слово матері, 1942, с. 25.
Автограф невідомий.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 305.
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Баязіт Вікбай 
(1909—1968)

Бікбай Баязіт Ґаязітович— радянський письменник. Автор 
збірок віршів, п’єс, роману про соціалістичне перетворення села 
«Коли розливається Акселян» та ін. До 70-річчя від дня наро
дження П. Тичини написав спогади про пересування українського 
поета в Башкирі!' «Про людину і поета» (див.: зб. «Павлові Тичи
ні», с. 175—180). П. Тичина переклав один вірш Б. Бікбая, згадував 
башкирського поета і цитував фрагмент з його поеми «Земля» 
в розвідці «Патріотизм у творчості Мажита Гафурі» (Тичипа П. 
Твори в шести томах, т. 5, с. 282).

ХРЕСТ ФРІЦА

Вперше падруковано в журн. «Українська література», 1942, 
№ 7-8, с. 109.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичипа  П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 306.

ЛИСИЧКА-СИРОТА 
Народна казка

Перші публікації — в журн. «Барвінок», 1954, № 10, с. 16—18, 
та в кн.: Казки про тварин. К., «Молодь», 1954, с. 62—68.

Зберігся машинопис, на першій сторінці якого над заголовком 
навкіс червоним олівцем рукою П. Тичини написано: «Ще не 
провірено» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2722). Текст машинопису 
ідентичний варіантові перекладу, надрукованому в журн. «Барві
нок». Між ним і публікацією в «Казках про тварин» — значні 
розбіжності.

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Казки про тварин, 1954, с. 62—68.

з  Т А Т А Р С Ь К О Ї

Габдулла Тукай 
(1886-1913)

Тукай Габдулла (справжнє прізвище — Тукаєв Габдулла Му~ 
хамедгарифович) — народний поет, публіцист, зачинатель нової 
реалістичної татарської літератури, сучасної літературної татар
ської мови. Створив взірці політичної художньої поезії, сатири, 
революційно-громадянської лірики. Його твори проникнуті нена
вистю до царизму, націоналістичної буржуазії, духівництва, му
сульманського фанатизму. Автор віршів і прозаїчних творів для 
дітей, перекладач. П. Тичина цікавився життям і творчістю 
Г. Тукая, згадував його в незакінченій поемі «Муса Джаліль
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у Києві» (1966), в статтях та виступах, цитував твори (див.: Т и
чина П. Твори в шести томах, т. 5, с. 96, 240, 288, 293; Тичина П.  
З минулого — в майбутнє, с. 38, 48, 102, 183), для «Вибраного» 
Тукая (1960) переклав п’ятнадцять творів, був редактором цього 
видання, розпочав статтю про татарського письменника (див.: 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 158—161). Більшу частину 
перекладів з Г. Тукая П. Тичина включив до четвертого тому 
«Творів в шести томах».

ДО НАРОДУ

Вперше надруковано в кн.: Т ук ай  Г. Вибране. K., Держлітвидав 
України, 1960, с. 5.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, правлений 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2110), чистовий автограф 
чорнилом, з одним виправленням червоним олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2111), та два примірники авторизованого маши
нопису з одним виправленням чорнилом рукою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2112). Під текстом машинопису під

пис: «Переклав з татарської Павло Тичина». В усіх автографах 
та машинописних копіях — рік створення вірша: 1906.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 273.

ШУРАЛЕ

Вперше надруковано в кн.: Т у ка й Г. Вибране, 1960, с. 25—30.
Поема Г. Тукая створена за мотивами татарської народної 

казки. Про її джерела поет зазначав: «Я казку «Шурале» напи
сав, скориставшись з прийомів Пушкіна і Лєрмонтова, які писали 
свої прекрасні твори па основі фантастичних народних сказань. 
Треба сподіватися, що й серед нас з’являться талановиті художни
ки і намалюють вигнутий ніс, довгі пальці, голову з страшними 
рогами, покажуть, як було прищемлено пальці Шурале, намалю
ють ліси, де «жила» вона. Я гадаю, що, якщо ми зберем всі народ
ні казки, це дасть велику користь» ( Т у к а й  Г. Вибране, 1960, с. 190).

Переклад П. Тичини являє собою скорочену інтерпретацію 
поеми Г. Тукая. Про це свідчить і запис самого перекладача на 
с. 2 чорнового автографа. Між І і II розділами червоним олівцем 
П. Тичина зазначив: «Тут не все дано. Про Чінгізхана та інше 
пропущено, а в оригіналі є. І т., ст. 83». У цій же папці на окре
мому аркуші зберігається такий запис П. Тичини: «Картина
« В о д я н и к »  художника Гануша Швайгера. Див. журнал «Чехо
словакия», № 3, 1958, стор. 11». Очевидно, перекладач мав намір 
використати цю картину як ілюстрацію до «Шурале».

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з незнач
ною правкою чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2145), та 
чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2146). Текст 
чорнового автографа має кілька варіантів порівпяно з остаточним 
текстом. Зокрема другий рядок п’ятої строфи V розділу в чорно
вому автографі мав такий вигляд: «Я ж тебе — під самі пахи: ой 
ківі, ківі — кричи». Під час переписування до чистового автографа 
слово «кричи» П. Тичина пропустив, і рядок втратив обов’язкову



парну риму, а також вкоротився на два склади (замість 15 лиши
лося 13 складів). Саме в такому вигляді п’ята строфа з’явилася 
у першодруку. Пізніше перекладач подовжив рядок, дописавши 
третє «ківі» в одній з двох машинописних копій, що зберігаються 
в його архіві (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2147). В такому вигля
ді — «Я ж тебе — під самі пахи: ой ківі, ківі, ківі» — рядок
ввійшов до четвертого тому «Творів в шести томах». В обох авто
графах під текстом — рік написання поеми: 1907.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 274—280. Другий рядок п’ятої строфи V розділу виправлено за 
чорновим автографом, оскільки саме цей варіант відтворює всі 
версифікаційні норми вірша поеми Г. Тукая, яких П. Тичина 
у перекладі завжди дотримувався.

Ш у р а л е — міфічна істота, лісовик, персонаж татарських 
казок. Його найулюбленіше заняття — лоскотати людей. Шура- 
ле — істота не зла. Псевдонімом «Шурале» Г. Тукай підписав низку 
своїх творів.

К и р л а й — село у колишньому Казанському повіті (тепер — 
Тукаївський район), де жив Г. Тукай.

НЕ ПІДЕМ ЗВІДСИ

Вперше надруковано в кн.: Ту ка й Г. Вибране, 1960, с. 50—51.
Збереглися недатоватті чорновий автограф олівцем, з чор

нильною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2122), та чистовий 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2123). В обох автографах 
під текстом — рік створення вірша: 1907. Обидва автографи, а та
кож дві машинописні копії, що збереглися в архіві П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2124), та публікація 1960 р. містять 
повний текст перекладу вірша. У «Творах в шести томах», т. 4, 
1962, с. 280, випали, очевидно, за недоглядом три останні строфи. 
За винятком цих трьох строф тексти публікацій 1960 та 1962 р. 
ідентичні.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ука й Г. Вибране, 1960, с. 50—51.
Вірш спрямовано проти провокаційних виступів чорпосотен- 

ців, які радили мусульманам виїхати в Туреччину, та проти 
буржуазних націоналістів-пантюркістів, що вихваляли султанську 
Туреччину, «країну ісламу». Останню фразу оригіналу написано 
Г. Тукаєм російською мовою: «Если лучше вам, туда сами пожал- 
те, господа!».

ПОЕТ

Вперше надруковано в кн.: Тукай Г  Вибране, 1960, с. 58.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з чорпиль- 

ною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2125), та чистовий 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оіт. 1, спр. 2126), а також машино
писна копія перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2127), в якій 
рукою П. Тичини в останній строфі виправлено «Газраїлу» на 
«Азраїлу». Варіант «Газраїл» наявний в обох автографах, в пуб
лікації — «Азраїл». В автографах під текстом — рік створепня 
вірша: 1908.

Датується і подається за першодруком.
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ДО НЕЇ

Вперше надруковано в кн.: Т у ка й Г. Вибране, 1960, с. 64.
Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 

спр. 2113) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2114) авто
графи чорнилом. В обох автографах під текстом — рік створення 
вірша: 1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина  27. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 281.

ВІДЬМА ВОДЯНА

Вперше надруковано в кн.: Т ук ай  Г. Вибране, 1960, с. 69—71.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, правлений 

чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2107), та чистовий чорни
лом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2108). Обидва мають незначні 
відміни від тексту публікацій. Найбільш вагомий варіант в третій 
від кінця строфі: «Мамонька бурчить» замість остаточного «Матін
ка бурчить». В автографах під текстом — рік написання поеми:
1908.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 281—284.
Поема Г. Тукая написана за мотивами татарських народних 

казок.

ПРАЦЯ

Вперше надруковано в журн. «Піонерія», 1959, № 7, с. 4.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з чорниль

ною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2128), чистовий чорни
лом, з двома виправленнями — червоним олівцем та чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2129), а також машинописна копія 
з одним виправленням червоним олівцем рукою П. Тичини 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2130). В останній строфі чорнового 
автографа є варіант: на місці остаточного «умудреній» було «при
значеній». Ця заміна слів відбилася в чистовому автографі. В обох 
автографах під текстом — рік створення вірша: 1909.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т у ка й Г. Вибране, 1960, с. 82.

ДОЩ І СОНЦЕ

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й  Г. Вибране, 1960, с. 85—86.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з незнач

ною чорнильною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, снр. 2116), та 
чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2117). Обидва 
автографи і перша публікація мають один варіант порівняно 
з остаточним текстом: сьомий двовірш поезії закінчувався словом 
«тремтить», яке в четвертому томі «Творів в шести томах» було
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Замінено на «пашить». В автографах під текстом — рік створення 
вірша: 1909.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 284-285.

РІДНЕ СЕЛО

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й  Г. Вибране, 1960, с. 101. 
Вірш Г. Тукая в перекладі П. Тичини скорочено.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з чорниль
ною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2134), та чистовий 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2135). В чорновому 
автографі е варіант: у другому рядку другої строфи на місці 
остаточного «Осьде ж, ось» було «розцвілось». Цей рух тексту від
бито у чистовому автографі. В обох автографах — рік створення 
вірша: 1909.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 285-286.

СІБГАТУЛЛІН

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й  Г. Вибране, 1960, с. 108.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2137), який має варіанти, та чистовий автограф 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2138). Під текстом чисто
вого автографа синім олівцем П. Тичина написав: «До вірша 
цього або ж наприкінці книги треба дати примітку». Під заголов
ком вірша в одній з двох машинописних копій перекладу 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2139) зеленим олівцем рукою поета 
вписано в дужках: «З додержанням повторних рим оригіналу». 
Цей запис констатував одну з образно-версифікаційних особливо
стей вірша Г. Тукая, яку П. Тичина зберіг у перекладі. В чисто
вому автографі та машинописах — рік створення вірша: 1910.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 286.
С і б г а т у л л і н , — Мається на увазі К. М. Тухфатуллін, ре

дактор і видавець газет «Фікер», «Уралец» (виходила російською 
мовою), журналів «Уклар» і «Ельгасрельджадід», який після ре
волюції 1905 р. відійшов від прогресивної лінії в галузі культури 
й освіти.

РІДНА МОВА

Вперше неповний текст вірша (без останньої строфи) надру
ковано в журн. «Піонерія», 1959, № 7, с. 4, повністю — в кн.: Т у 
кай Г. Вибране, 1960, с. 110.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2131) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2132). В обох автографах — рік написання вірша: 1910.
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Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 287.

МІСЯЦЬ І СОНЦЕ

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й  І \  Вибране, 1960, с. 124.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з чорниль

ною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2119), чистовий чорни
лом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2120) та авторизована машино
писна копія (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2121). В усіх джерелах 
під текстом — рік написання вірша: 1910.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 287—288.

ТОДІ, ЯК БЛИСКАВКА ШУГАЄ

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й Г. Вибране, 1960, с. 132.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2140) та чистовий чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2141). В обох автографах — рік написання вірша: 1911.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 288.

ТЯЖКЕ СТАНОВИЩЕ

Вперше надруковано в кн.: Т у к а й  Г. Вибране, 1960, с. 137.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, он. 1, спр. 2143).
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина Ті. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 288-289.

БУРАН

Вперше надруковано в кн.: Т у к ай  Г. Вибране, 1960, с. 155.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з чорниль

ною правкою (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2104), та чистовий 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2105). Чорновий автограф 
у другому рядку третього двовірша має варіант: «І від жаху то 
жовтів він, то в ту ж мить полотнів». В обох автографах під 
текстом — дата написання вірша: 1912.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 289.
К а ф - г о р а  — міфічна гора на краю землі.
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З Ч У В А С Ь К О Ї

З чуваської поезії П. Тичина переклав вірш М. Сеспеля «До 
моря» та п’ять віршів П. Хузангая. Над перекладами з Хузаигая 
він працював незадовго до смерті в зв’язку з підготовкою до 
60-ліття чуваського поета збірки його творів «Салам тобі, Украї
но!» (1968). Цю збірку, що готувалася за життя Тичини, вважаємо 
авторизованою.

Мішші Сеспель 
(1899-1922)

Сеспель Мішші (справжнє прізвище — Кузьмін Михайло Кузь
мич) — радянський поет, один із зачинателів чуваської радянської 
літератури. Писав оповідання, повісті, п’єси. Запровадив у чувась
кій поезії силабо-тонічну систему віршування. Перекладав твори 
Т. Шевченка. П. Тичина переклав вірш Мішші Сеспеля «До моря», 
згадував його в статтях.

ДО МОРЯ

Перші публікації — в журн. «Вітчизна», 1952, № 6, с. 78—79, 
та в кн.: Сеспель М. Сталева віра. К., «Радянський письменник»,
1952, с. 25—27.

Збереглися чорновий автограф простим олівцем, з правками
і помітками чорнилом та олівцями різних кольорів (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2186). Текст перекладу неповний — від третьої 
строфи. Верхній шар чорнового автографа має кілька варіантів. 
Ті ж варіанти — в чистовому автографі чорнилом, з кількома ви
правленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2187). Під текстом — 
дата і місце створення вірша: «Крим, 12 липня 1921» та напис: 
«З чуваської переклав П. Тичина». В цій же папці — чистовий 
автограф олівцем з одним виправленням перших двох строф. Усі 
автографи без дати.

У журн. «Вітчизна» переклад опубліковано за автографами. 
В інших публікаціях — в кн.: Сеспель  М. Сталева віра, 1952, с. 25— 
27, та в кн.: Весняний вітер. Слово письменників Чувашії. К., 
Держлітвидав України, 1961, с. 9—11 — його текст наближається 
до остаточного варіанта.

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Т ич ина  П.  Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 307-309.

Педер Хузангай 
(1907-1970)

Хузангай Педер (Петро) Петрович — радянський поет, народ
ний поет Чуваської АРСР. Автор збірок віршів, поем, роману 
у віршах «Родина Аптрамана» та ін. Основні теми його творів — 
революційне минуле чуваського народу, його боротьба за соціа
лізм, бойові і трудові подвиги радянських людей під час війни, 
дружба народів, краса рідної природи. Творчість П. Хузангая 
щільно пов’язана з фольклорною традицією, з народною мовою.
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Писав також російською мовою. Багато перекладав, зокрема П. Ти
чину, з яким його єднала багаторічна дружба. Присвятив україн
ському поетові кілька віршів. Один з них — «Слово дружби», до 
70-річчя від дня народження П. Тичини (див. зб. «Павлові Тичині», 
с. 251—252). Написав спогади про нього «Учитель і друг» (див.: 
Співець нового світу, с. 128—137). П. Тичина переклав п’ять віршів 
П. Хузангая.

ЧУВАШ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1967, 
16 червня.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2198, 2199). Перший, раиіший — іа 
значною правкою. Під текстом написано: «З чуваської переклав»
і підпис П. Тичини. Нижче віп почав писати дату перекладу: 3. 
Під текстом вірша в другому автографі — рік його створення — 
1948 та ттапис: «З чуваської переклав Павло Тичииа».

Датується орієнтовно останніми числами травня — першими 
числами червня 1967 р. за аналогією з перекладами інших віршів 
П. Хузангая, датованими П. Тичиною.

Подається за кн.: Х у за н га й  П. Салам тобі, Україно! К., «Дні
про», 1968, с. 17.

ШУБАШКАР

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1967, 
16 червня.

Збереглися два чистові автографи (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2201). Перший — олівцем, чорнилом гаписано примітку: «Пе
реклав 29/У—67. У лікарні», «За один раз узяв і переклав». Дру
гий — чорттилом. Під текстом — рік створення вірша: 1963 та
напис: «З чуваської переклав Павло Тичина». В останньому рядку 
вірша в обох автографах — варіант: «Як між нами одна лиш 
любов!».

Датується за автографом.
Подається за кн.: Х у за н га й  П. Салам тобі, Україно! 1968, с. 19.

«ТРАВНЕВІ ДНІ ЧИ ВЕРЕСНЕВІ...

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1967, 
16 червня.

Збереглися чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2195) та два чистових автографи (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2196). Перший, раніший — олівцем, з одним виправлен
ням. Другий — чорнилом. Під текстом перекладу в чорновому та 
ранішому чистовому автографах — помітки: «ЗО/У—67, у лікарні», 
«Переклав за один раз уранці ЗО/У—67). Під віршем у чистовому 
автографі написано: «З чуваської переклав Павло Тичина».

Датується за автографами.
Подається за кн.: Х у за н га й  П. Салам тобі, Україно! 1968, с. 47.

575



Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1967 
16 червня.

Збереглися чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. Ш  
оп. 1, спр. 2192), перша строфа якого має кілька варіантів, ті 
два чистових автографи чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. \ 
спр. 2193). Перший, раніший — з правкою у першій строфі, які 
відбиває рух тексту до остаточного варіанта. Під текстом — ріі 
створення вірша: 1964 та дата перекладу: «Переклав ЗО/У—67» 
Під текстом перекладу в пізнішому автографі — рік написанш 
вірша: 1964 та напис: «З чуваської переклав Павло Тичина».

Датується за чистовим автографом.
Подається за кн.: Х у за п га й  П. Салам тобі, Україно! 1968, с. 48
П о в і р и в  «в я р к у ю  з а п л а т у  // На  в е т х о м  р у б и  

ще  п е в ц а »  — цитата з російського перекладу вірша, зробленою 
самим автором (російська назва — «Стихи мои! Все, что угодно»)

БЕРЕЗА ТУКАЯ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україпа», 1967 
16 червня.

Зберігся чорновий автограф олівцем, з правкою чорпилом, щ< 
має варіанти в межах рядка (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2189) 
Під текстом вірша чорнилом написано: «Переклав у лікарн
2/УІ—67». Збереглися також чистовий автограф чорнилом, з двом; 
виправленнями олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2190), ті 
машинопис з правкою друкарських помилок рукою П. Тичині 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2191). Під текстом в чистовому ав 
тографі — рік написання вірша: 1966 та напис: «З чуваської пере 
клав Павло Тичина».

Датується за чорновим автографом.
Подається за кн.: Х у за н га й  П. Салам тобі, Україно! 1968 

с. 120—121. У другому рядку останньої строфи на підставі авто 
графів та авторизованого машинопису відновлюється пропущені 
при публікаціях частка «ж»: «Ще ж славу мармур і граніт несе»

З П О Е З І Ї  Н А Р О Д І В  Д А Г Е С Т А Н У

Більшу частину перекладів творів поетів Дагестану П. Т ичині 
зробив у середині 60-х років для антології «Сонячний Дагестан 
Поезія Країни Гір», що побачила світ 1967 р. Раніше перекладеш 
два вірші Сулеймана Стальського для його «Вибраного» (1953) 
які також увійшли до «Сонячного Дагестану». Попередню публіка 
цію більшості перекладів П. Тичини 60-х років з поезії Дагестан 
ських народів здійснено 1965 р. на шпальтах газ. «Літературш 
Україна» від 3 грудня, де вміщено добірку «Співці Дагестану в пе 
рекладах Павла Тичипи» з редакційною передмовою.

Як свідчать матеріали архіву П. Г. Тичини, його участь у під 
готовці видання перекладів дагестанських поетів українсько» 
мовою мала бути значнішою, чому, очевидно, перешкодила хворо 
ба. Збереглася записка редактора «Сонячного Дагестапу»: «Доро 
гий Павле Григоровичу! Просимо Вас перекласти ці мініатюрі 
Р. Гамзатова для «Соп [ячного] Дагестану». Бажано одержаті 
переклад до 1 квітня ц. р. З повагою Ст. Литвин. 11 березш

«СКЛАДАЙТЕСЬ, ВІРШІІ НУ Ж, ПИШІТЕСЬ...»
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1966 р.» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2061). У цій же справі 
зберігаються підрядкові переклади російською мовою трьох вось
мивіршів Р. Гамзатова та вірша аварського поета Загіда Гаджіє- 
ва «Хасаи-Дада», над перекладом яких П. Тичина не працював. 
Інший вірш 3. Гаджієва він почав перекладати. На смужці аркуша 
записано:

«3. Гаджієв
«Що таке жінка — це ж бо півлюдини» —
Так в минулому казали у народі.
Як на мене ж»

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2062).

З А В А Р С Ь К О Ї

Расул Гамзатов 
(Нар. 1923 р.)

Гамзатов Расул Гамзатович — радянський поет, народний поет 
Дагестану. Автор збірок віршів і поем, ліричної повісті «Мій Да
гестан», творів для дітей, літературно-критичних статей, перекла
дач. Основні мотиви поезії Гамзатова — життя соціалістичного 
Дагестану, дружба народів, боротьба за любов, за рівноправність 
жінки. Для його творчості характерні свіжість світосприймання, 
національний колорит, нетрадиційний погляд на людину, природу. 
П. Тичина переклав один вірш Р. Гамзатова, у промові на вечорі, 
присвяченому 150-літтю від дня народження М. Ф. Ахундова, ци
тував уривок з поеми Р. Гамзатова «В горах моє серце» (див.: 
Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 135—136).

НАРОДЖЕННЯ ПІСНІ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1965, 
З грудня.

Збереглися недатовані неповний (без трьох останніх строф) 
чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2034) та чистовий 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2035) автографи олівцем. Після 
основного тексту в чистовому автографі в дужках П. Тичина 
написав: «Для редакції: взято із газ. «Дагестанська правда» від 
1 серпня 1965 р.». Автографи мають кілька варіантів у межах 
окремих слів. Так, останній рядок шостої строфи в чистовому 
автографі і в першодруку: «Ти їх у пісні воскрешай».

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір. К., 

«Дніпро», 1967, с. 43—44.
К а ж л а є в  Мурад (нар. 1931 р.) — дагестанський радянський 

композитор, автор симфонічних та вокальних творів.
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З К У М И Ц Ь К О Ї

Казіяу-Алі
(1879-1964)

Казіяу-Алі — радянський поет, народний поет Дагестану. Автс 
віршів та поем про важке минуле й щасливе життя людей нової 
Дагестану, про героїчну боротьбу народу з фашистськими загар( 
никами, велич соціалістичного будівництва і Комуністичну партії 
П. Тичина переклав два вірші Казіяу-Алі.

БІЛЕ СВІТЛО Й СВІТЛО ЧЕРВОНЕ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 196. 
З грудня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 
спр. 2040) та два чистові (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2041 
автографи олівцем, що мають кілька варіантів (у межах окреми 
слів) порівняно з текстом публікацій.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гі] 

1967, с. 151-152.

КУКУРУДЗЯНА ЗЕРНИНА

Вперше надруковано в кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Кра 
ни Гір, 1967, с. 153-154.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 
спр. 2043) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2044) автогрі 
фи олівцем. Черновий автограф має кілька варіантів. Під тексто 
перекладу в чистовому автографі П. Тичина написав: «Із матері; 
лів вид[авницт]ва «Дніпро».

Датується і подається за першодруком.

Абдул-Вагаб Сулейманов 
(Нар. 1909 р.)

Сулейманов Абдул-Вагаб Бекбулатович — радянський пое 
Автор багатьох збірок віршів та поем про соціалістичне перетв< 
рення життя, могутність нашої країни, вільну працю радянськії 
людей. На розвиток поемного жанру в дагестанській літерату] 
мали вплив поеми Сулейманова 20-х років. У поемах воєнної 
часу створив правдиві образи воїнів-дагестанців. Для його п і ^  
воєнної поезії характерні філософічність, психологізм. Вистуш 
також як драматург і прозаїк. П. Тичина переклав один вір: 
Сулейманова.

ДНІПРО

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 196 
З грудня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп.
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спр. 2037), чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2038) автографи 
олівцем та авторизований машинопис (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2039). Останній з виправленням П. Тичини друкарської по
милки: у другому рядку першої строфи вставлено слово «я». Під 
текстом у чистовому автографі написано: «Узято з матеріалів 
вид[авницт]ва «Дпіпро».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 173—174. В першому рядку четвертої строфи на підставі чисто
вого автографа виправляється друкарська помилка: «Вночі на бе
резі, мій Дніпре» замість «Вночі у березні, мій Дніпре».

З Л А К С Ь К О Ї

Абуталіб Гафуров
(1882—1975)

Гафуров Абуталіб Гафурович — радянський поет, народний 
поет Дагестану. Автор віршів про трудові подвиги радянських лю
дей, колгоспне життя лакських селян. Деякі з його віршів стали 
народними піснями. Ввів риму до лакського віршування. Створив 
новий жанр у дагестанській літературі — проза, що чергується 
з віршами. Писав також оповідання-мініатюри, дитячі вірші. 
П. Тичина переклав два вірші А. Гафурова.

ПРО КОМУЗ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1965, 
З грудня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2049) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2050) автогра
фи олівцем. Чорновий автограф має один варіант: другий рядок 
третьої строфи закінчується словом «ривками», яке записано поряд 
з остаточним «щипками». На аркуші чистового автографа збоку 
П. Тичина написав: «Із матеріалів вид[авницт]ва «Дніпро».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 267—268.
К о м у з  — дагестанський язичковий музичний інструмент, по

дібний до гармоніки.

РОЗВАЖНІ РЕЧІ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1965, 
З грудня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2046) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2047) авто
графи олівцем. Чорновий автограф має кілька варіантів у межах 
окремих слів порівняно з остаточним текстом. Найзпачніший 
варіапт чорнового автографа — третій рядок третьої строфи: «Чим 
хабарі та підкупи». Під текстом перекладу в чистовому автографі 
написано: «Із матеріалів вид [авиицт]ва».
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Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 268—269.

Мірза Магомедов 
(1921—1970)

Магомедов Мірза Магомедович — радянський поет, перекладач. 
Автор збірок віршів та поем. В його творах зображені соціалістич
ні перетворення в горах, оспівуються люди праці, краса рідних 
місць. Збагатив лакську дитячу літературу новими жанрами. 
П. Тичина переклав один вірш М. Магомедова.

БУРЯ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1965, 
З грудня.

Збереглися два недатовані чистові автографи олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2052). Під текстом перекладу в од
ному з них П. Тичина написав: «Взято з «Дагестанської] пр[ав- 
ди]». 18.VIII.65».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 284-285.

З Л Е З Г И Н С Ь К О Ї

Сулейман Стальський 
(1869-1937)

Сулейман Стальський — радянський поет-ашуг, народний поет 
Дагестану. Його творчість до революції мала гостро викривальний 
характер. Жовтнева революція, встановлення Радянської влади 
в Дагестані розширили діапазон його поезії: вій створив глибоко 
емоціональний цикл пісень-роздумів про Леніна, в традиційних 
для лезгинського вірша формах писав вірші-агітки, пісні-приві- 
тання, пісні-послання, величальні вірші, політичні епіграми, пое- 
му-хроніку «Дагестан». Своєю творчістю Сулейман Стальський 
підняв фольклор до рівня літератури. М. Горький назвав його 
«Гомером двадцятого століття». П. Тичина познайомився з Сулей
маном Стальським у Москві на Першому з’їзді письменників 
(див.: Тичина П. Читаю, думаю, нотую, с. 15), переклав два його 
вірші, неодноразово згадував лезгинського поета у статтях, висту
пах, щоденникових нотатках (див.: Тичина П. Твори в шести 
томах, т. 5, с. 184, 383; т. 6, с. 196; Тичина П. Читаю, думаю, но
тую, с. 88; Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 302; Тичина П. 
З щоденникових записів, с. 383).
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СОЛОВЕЙ

Вперше надруковано в кн.: Стальський С. Вибране. К., Держ
літвидав України, 1953, с. 5—6.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2054).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 197—198.

СТАРШИНА

Вперше надруковано в кн.: Стальський С . Вибране, 1953, 
с. 7 -8 .

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2056).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 199—200. На підставі автографа та першодруку в четвертому 
рядку першої строфи слово «там» подається в розрядку.

Тагір Хурюгський 
(1893—1958)

Хурюгський Тагір (справжнє прізвище — Алімов) — радян
ський поет, народний поет Дагестану. Автор віршів та поем, при
свячених основним подіям історії Дагестану, Радянського Союзу. 
Поезії Хурюгського властиве оптимістичне звучання, ї ї  провідні 
мотиви — любов до Батьківщини, дружба народів, вірність ідеям 
Комуністичної партії. Близькість віршів Хурюгського до народної 
творчості здобула їм велику популярність. П. Тичина переклав 
один вірш Т. Хурюгського.

В САДАХ

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1965, 
З грудня.

Збереглися два недатовані чистові автографи олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2058, 2059). Над текстом перекладу 
в автографі № 2059 П. Тичина написав: «Тагір Хурюгський (1893— 
1958). Народний поет Дагестану, писав лезгинською мовою». Під 
текстом зазначив: «Взято із матеріалів вид[авницт]ва «Дніпро».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Сонячний Дагестан. Поезія Країни Гір, 1967, 

с. 219-220.
М і ч у р і н  Іван Володимирович (1855—1935) — радянський 

біолог, розробив методи акліматизації плодово-ягідних культур, 
створив багато їх пових сортів.
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З О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Перекладацький доробок П. Тичини з осетинської поезії — це 
переважпо твори К. Хетагурова, над якими він працював у зв’язку 
з підготовкою збірки К. Хетагурова «Осетинська ліра» (1950). 
Більшу частину перекладів з К. Хетагурова П. Тичина включив 
до четвертого тому «Творів в шести томах».

В архіві П. Тичини зберігся початок — два рядки — перекладу 
байки К. Хетагурова «Редька і мед», написаної за мотивами на
родної притчі (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2031).

1966 р. в газ. «Молода гвардія» від 25 лютого вміщено пере
кладений П. Тичиною вірш Г. Кайтукова «Сяють гори». Публікація 
супроводжувалась інформацією про приїзд на запрошення Спілки 
письменників України та Київської студії телебачення письмен
ницької групи з Північної Осетії, в її  складі Г. Кайтукова, і про 
виступ осетинських та українських письменників перед телегля
дачами. «Нема нічого кращого в житті, як зустріч з найщирішими 
друзями,— сказав у своєму виступі П. Тичина.— Ця зустріч від
бувається напередодні з’їзду партії, ця зустріч у малій формі — 
чуття єдиної родини.

Дружба двох братніх культур, двох братніх народів джерелить 
з часів Т. Г. Шевченка і Кости Хетагурова і була скріплена 
кров’ю, пролитою на полях Великої Вітчизняної війни».

На 1966 р. припадає, очевидно, робота П. Тичини пад перекла 
дом вірша Т. Балаєва «До Осетії», що лишилася незавершеною.

Коста Хетагуров 
(1859—1906)

Хетагуров Коста (Костянтин) Леванович — поет, громадський 
діяч, революційний демократ. Основоположник осетинської літе
ратури. Писав осетинською і російською мовами. Велика поетична 
спадщина К. Хетагурова складається з ліричних віршів, роман
тичних і сатиричних поем, байок, віршів для дітей тощо. Значи
мість Хетагурова-поета пов’язана з творами, написаними рідною 
мовою, що ввійшли до збірки «Осетинська ліра» (1889). У центрі 
поетичного всесвіту Хетагурова — історична доля осетинського 
народу, думка про неї невід’ємна від мрії про свободу. Активно 
виступав як публіцист. Був першим осетинським живописцем. 
П. Тичина з глибоким інтересом ставився до творчості К. Хета
гурова. Він був редактором і автором вступної статті до збірки 
«Осетинська ліра» (1950), переклав для цього видання двадцять 
віршів; 1959 р. виголосив вступне слово на вечорі, присвяченому 
ІОО-літтю від дня народження К. Хетагурова (див.: Тичина П. 
Читаю, думаю, нотую, с. 101—104); згадав його в незакінченій 
поемі «Муса Джаліль у Києві» (1966) тощо.

ЗАПОВІТ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра. К., 
Держлітвидав України, 1950, с. 21.

Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ. 
ф. 464, оп. 1, спр. 1985).

Тексти публікацій ідентичні.
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Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 238.

ЯКБИ МІГ Я

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 22.

Збереглися частина чорнового автографа олівцем та два 
чистові автографи, один з них — олівцем, другий — чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2029). Всі автографи без дати. Під 
текстом в чистовому автографі чорнилом написано: «З осетинської 
переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідептичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 238.

НАДІЯ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 1950, 
с. 23-24.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 2007). Під текстом написано: «З осетинської пе
реклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 1962, 

с. 239-240.

О, ЯКБИ...

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 25.

Збереглися педатовані чорновий азтограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2017) та два чистові автографи, один — олівцем, 
другий — чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2018). Під тек
стом в чистовому автографі чорнилом написано: «Переклав
П. Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 240.

ЗАСПІВАЙ!

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 26.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 1987) та два чистові автографи — один олівцем, 
другий — чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1988). У другому 
рядку останнього чотиривірша чорнового автографа — варіант: 
«благати» замість «вблагати». Під текстом в чистовому автографі 
чорнилом написано: «Переклав Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
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Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 241.

КУБАДИ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 55-59 .

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1996). Автограф має кілька варіантів порівняно
з публікаціями. Так, третій рядок передостанньої строфи в авто
графі: «Аж жовте мокріло чоло», в публікаціях: «Аж довге мокріло 
чоло». Під текстом написано: «З осетинської переклав Павло
Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 241-245.
А д а й — Адай-Хох — гірська верховина Великого Кавказу, 

розташована у Північній Осетії.

НОВОРІЧНА ПІСНЯ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К.  Осетинська ліра, 
1950, с. 104-105.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2011) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2012) авто
графи олівцем.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 245-246.

НОВОРІЧНА НІЧ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 106.

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2009).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 246-247.

КИЦЯ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 107.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1993) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1994) авто
графи олівцем. Під текстом у чистовому автографі написано: «Пе
реклав з осетинської Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.
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ПУСТУН

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 108.

Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2022).

Датується і подається за першодруком.
Ч у р е к — особливо спечений несолоний хліб у вигляді вели

кого коржа.

ШКОЛЯР

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 109.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, 
спр. 2026) та чистовий (ЦДАМЛМ. ф. 464, оп. 1, спр. 2027) авто
графи олівцем. Під текстом у чистовому автографі написано: «Пе
реклав з осетинської Павло Тичина».

Датується і подається за першодруком.

МОВ ДОРОСЛИЙ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 110.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2004) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2005) автогра
фи олівцем.

Датується і подається за першодруком.

синиця
Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 

1950, с. 111.
Зберігся иедатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2024).
Датується і подається за першодруком.

ЛАСТІВКА

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 112.

Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем, з правками 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1998), та чистовий олівцем 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1999). Під текстом у чистовому ав
тографі написано: «Переклав з осетинської Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 247.
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Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 113.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1982) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1983) авто
графи олівцем.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 248.

ЛІТО

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К.  Осетинська ліра, 
1950, с. 114.

Збереглися недатовапі чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2001) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2002) автогра
фи олівцем.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 248-249.

ОСІНЬ

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 
1950, с. 115, та журн. «Барвінок», 1950, № 10, с. 16.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2014) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2015) авто
графи олівцем. Текст чорнового автографа має два варіанти в дру
гому рядку третьої строфи: «В пас худоба теж є» (подається в усіх 
публікаціях) та «І худоба в нас є». Під текстом в чистовому авто
графі написано: «Переклав з осетинської Павло Тичина».

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 249.

ЗИМА

Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К.  Осетинська ліра, 
1950, с. 116.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1990) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1991) авто
графи олівцем.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 249-250.

ПРИВІТ

Вірш перекладено з російської мови.
Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 

1950, с. 150-151.

ВЕСНА
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Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 2020).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 250-251.

У. ц .

Вірш перекладено з російської мови.
Вперше надруковано в кн.: Хетагуров К. Осетинська ліра, 

1950, с. 196.
Зберігся недатований чистовий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, опр. 1980). В останньому рядку автографа і першодру
ку є варіант: «Сиди ти краще в Алагірі!». В четвертому томі 
«Творів в шести томах» рядок змінено: «Сиди вже краще в Ала
гірі!». Під текстом в автографі — авторська дата і місце написання 
вірша: «СПб., 1899».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4. 

1962, с. 251.
У. Ц.— Угалук Цаліков, друг поета. К. Хетагуров познайомився 

з ним через своїх друзів — родину Цалікових, які були його близь- 
кпми родичами.

А л а г і р — місто у Північній Осетії.

Георгій Кайтуков 
(Нар. 1911 р.)

Кайтуков Георгій Харитонович — радянський поет. Автор збі
рок віршів та поем, в яких розповідається про героїзм радянських 
воїнів під час Великої Вітчизняної війни, дружбу радянських 
народів, успіхи соціалістичного будівництва, боротьбу за мир. Пое
зію Кайтукова відзначають гостре громадянське звучання, публі
цистичність. Перекладач з російської літератури. П. Тичина пере
клав один вірш Г. Кайтукова.

с я ю т ь  ГОРИ

Вперше надруковано в газ. «Молода гвардія», 1966, 25 лютого.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2033).
Датується і подається за першодруком.

З Я К У Т С Ь К О Ї

Інокентій Артамонов 
(Нар. 1928 р.)

Артамонов Інокентій Іванович — радянський письмепник. Ви
ступає як поет і прозаїк. В якутській поезії відомий, насамперед, 
як автор віршів про природу. Оспівуючи красу рідного краю, він 
через пейзаж показує й те нове, що принесла в Якутію Радянська 
влада. П. Тичина переклав два вірші І. Артамонова.
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ЖИВУЧА ЯЛИНА

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1966,
18 січня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2226) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2227) авто
графи олівцем. Під текстом в чистовому автографі написано: 
«З якутської» і підпис П. Тичини. Під № 2226 також зберігається 
вірш І. Артамонова мовою оригіналу та підрядковий переклад 
його на російську мову. Поряд з першою строфою П. Тичииа за
писав олівцем варіант перекладу перших двох рядків.

Датується і подається за першодруком.

ВЕСІННЯ ТУНДРА

Вперше надруковано в газ. «Літературна Україна», 1966,
18 січня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2223) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2224) автогра
фи олівцем. В першому рядку останньої строфи чорнового авто
графа є варіант: «Щоб бігали швидко під спалахом білим». Під 
текстом в чорновому автографі написано: «З якутської» і підпис 
П. Тичини.

Датується і подається за першодруком.

З А Б Х А З Ь К О Ї

Дмитро Гуліа 
(1874-1960)

Гуліа Дмитро Йосипович — радянський письменник, народний 
поет Абхазії, зачинатель абхазької літератури, один із укладачів 
(разом з К. Д. Мачаваріані) абхазької абетки. Автор збірок віршів, 
поем, першої абхазької новели, роману «Камачич» (1940), драми 
«Привиди» (1946). Лірика Д. Гуліа радянського часу пройнята 
пафосом творення соціалістичного суспільства, дружби й єдності 
радянських народів. їй властиві сміливі поетичні узагальнення, 
внутрішня витонченість, цільність. Багато перекладав. Написав 
праці з мовознавства, історії та етнографії абхазців, хрестоматії, 
підручники. П. Тичина переклав один вірш Д. Гуліа.

ЛЕНІН

Вперше надруковано в кн.: Дружбою ми здружені. Натхненне 
слово поетів Радянського Союзу про велику, нерушиму дружбу 
народів, 1960, с. 230—231.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за зб.: Світ славить Ілліча. К., «Дніпро», 1967, 

с. 261—262.
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З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Переклади з єврейської поезії посідають значне місце в творчо
му доробку П. Тичини. Всі єврейські поети, яких він перекладав,— 
його сучасники, що жили і працювали на Україні і були пов’я
зані з ним безпосередніми творчими і особистими контактами. 
Свідчення цих контактів — у рукописах перекладів, у листуванні 
П. Тичини, в його статтях та спогадах. У доповіді на вечорі па
м’яті Ошера Шварцмана 19 вересня 1944 р. П. Тичина розповів 
про те, що вірші цього визначного єврейського поета справили 
на нього велике враження своїм звучанням в оригіналі (їх він 
почув від Д. Гофштейна 1924 р.) і спонукали до вивчення єврей
ської мови: «...Отже незабаром на моє прохання мені було підшу
кано вчителя, який і взявся учити мене читати по-єврейському та 
писати. Отак Ошер Шварцман через свою поезію привів мене до 
ознайомлення з єврейською мовою,— привів мене до роботи над 
перекладами з оригіналу із єврейських поетів» (Т ичина П. Читаю, 
думаю, нотую, с. 110).

Перші переклади з єврейської — три вірші О. Шварцмана — 
«Молодість», «Весна», «Цвіте прапорами» — опубліковано 1925 р. 
Згодом авторство останнього з цих творів П. Тичина піддав сум
ніву, висловлюючи думку про те, що вірш «Цвіте прапорами» 
належить Д. Гофштейну. 1926 р. надруковано переклади П. Тичини 
віршів Д. Гофштейна — «Свіжий вітер», «Із циклу «Поля», «Спра
ведливість». 1927 р. коло єврейських поетів, яких перекладає 
П. Тичина, значно розширюється. Продовжуючи друкувати пере
клади з О. Шварцмана («...І цей секрет», «Чорна мати-ніч») та 
Д. Гофштейна («Гілка молода», «Колискова»), П. Тичина виступив 
також з перекладами віршів Л. Квітка («Із циклу «Німеччина», 
«Не пускай дітей до мене»), Е. Фінінберга («Нана»), А. Кушнірова 
(«Тому, що вітер б’є у вікна»), І. Фефера («Зима»), П. Маркіша 
(фрагмент з поеми «Купа»).

У середині 20-х років перекладено також вірші Д. Гофштейна 
«В дорозі», «У вишині», «В пустелях далеких, буває, побачу», які 
за життя П. Тичини не друкувалися. Роботу над перекладами 
віршів «Місто» Д. Гофштейна та «Осінь» Л. Квітка, що також 
припадає на цей час, П. Тичина не завершив: в його архіві збе
реглися автографи виконаних ним підрядкових перекладів цих 
творів (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2321, 2275).

У 30-х роках продовжується інтенсивна робота П. Тичини над 
перекладами з єврейської поезії. Як і в наступні роки, коло 
авторів, яких він перекладає, майже не розширюється порівняно 
з попереднім періодом. Одне з нових імен — Л. Рєзник, вірші 
якого «Березіль» (надруковано 1935 р.) та «Осінь» (опубліковано 
до 50-ліття з дня народження єврейського поета в 1941 р.) П. Ти
чина переклав 1935 р. В листі до Л. П. Папарук від 25 вересня 
1935 р. П. Тичина писав про труднощі, які він подолав при пере
кладі вірша «Березіль»: «Ану прочитай, любе моє, Ліпу Рєзника— 
що ти скажеш? Ото я був послав тобі його «Осінь», а тепер «Бе
резіль» я переклав. Е, це такий тонкий, ніжний лірик! Про нього 
я з великою охотою колись би статтю написав. А перекладати 
було нелегко, бо, як бачиш, римуються 1-ий рядок І куплета 
з 1-им рядком II куплета, а останній рядок І купл[ета] — з остан
нім II куплета. Я, проте, переміг ці труднощі. Хоча доводилось 
іти тим же шляхом, як і Пушкін ішов, [...] себто: спочатку пере
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кладаю II куплет, а тоді вже І. Спочатку перекладаю IV куплет, 
а тоді вже III і т. д., бо вони ж усі парні» (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 4951). 1936 р. надруковано тичипинський переклад вірша 
М. Гарцмана «Пам’ятник», у 30-х роках — переклади двох віршів
I. Фефера «Борги» та «Жити б вічно». Робота над перекладом 
третього вірша — «Місяця вгорі» лишилася незавершеною. В ар
хіві П. Тичини зберігся автограф олівцем, правлений червоним 
чорнилом, перекладу початку вірша (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2291) .

Найбільшу увагу П. Тичини-нерекладача з єврейської поезії 
в 30-х роках привертала творчість Л. Квітка, О. Шварцмана та 
Д. Гофштейна. У газетах та журналах цього часу, а також окре
мими виданнями надруковано його переклади одинадцяти віршів 
Л. Квітка для дітей. Вірш Л. Квітка «Кузня», також перекладений
II. Тичиною в 30-х роках, вперше надруковано 1947 р. В архіві 
II. Тичини зберігся автограф середини 30-х років виконаного ним 
підрядкового перекладу вірша Л. Квітка «Гранатники», переклад 
завершений не був (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2256).

Робота П. Тичини над перекладами з О. Шварцмана пов’яза
на л підготовкою збірки «Поезії» єврейського поета, що вийшла 
єврейською та українською мовами 1938 р. Український текст 
збірки склали чотирнадцять перекладів П. Тичини. Чотири з них 
друкувалися в періодиці 20-х років. Переклади віршів «Моя коха
на пахне так», «Отак буває на початку травня», «Повстання» 
вперше опубліковано 1936 р. 23 червня 1937 р. переклади П. Ти- 
чиии з О. Шварцмана обговорювались на засіданні поетичної 
секції СРПУ і дістали високу оцінку («Літературна газета» від 
29 червня 1937 р.). Про це засідання поет розповідав в листі до 
Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р.: «Завтра Шварцмана здам до 
друку (йдеться про переклади, які ввійшли до «Поезій» О. Шварц- 
мана 1938 р.— Н. Ч.)... (Ми вчора з Д. Гофштейном у секції поетів 
провели вечір Ошера Шварцмана. Народ задоволений був. На 
жаль, українських поетів було мало, зате ж прийшли єврейські, 
які й дали мені деякі вказівки цінпі. Але всі оцінювали роботу 
дуже прихильно й тепло, гаряче навіть!)» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 4953). 1965 р. всі перекладені П. Тичиною вірші О. Шварцма
на (до чотирнадцяти, що ввійшли до «Поезій» 1938 р., долучився 
ще один — «Річка човен понесла») надруковано у новому, значно 
повнішому виданні «Поезій» єврейського поета.

Відомі два тичининські переклади 30-х років з Д. Гофштейна — 
віршів «Вірменія» (за життя П. Тичини не друкувався) та «Біро
біджан» (перші публікації — у 1938 р.). Всі шість опублікованих 
на той час перекладів П. Тичини віршів Д. Гофштейна ввійшли 
до «Вибраних поезій» єврейського поета 1938 р., передруковува
лись у його «Вибраних поезіях» 1939 та 1945 рр.

У другій половині 40-х років П. Тичина переклав вірші 
Е. Фіиінборга «Поблизу Києва» (опубліковано 1962 р.) та М. Та- 
лалаєвського «Додому! Додому!» (друкувався 1949 р.). Робота над 
перекладом вірша Д. Гофштейна «Я живу, і мій погляд стає все 
яснішим», яка також припадає на цей час, завершена не була. 
1960 р. для збірки поезій X. Вайнермана українською мовою 
П. Тичипа переклав його вірш «Совість». У кінці 50-х — першій 
половипі 60-х років він знову звертається до творчості Д. Гоф
штейна. До цього періоду належать переклади віршів «Тож цілий 
день», «Перший сніг» (обидва вперше опубліковано 1962 р.), «Про-
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міпня вранці йдуть в поля й луги» (за життя П. Тичини не дру
кувався). Переклад вірша «Весна» завершено не було. Збереглися 
автографи зробленого П. Тичиною підрядкового перекладу вірша 
«0 жінко!» (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2240) та начерку початку 
перекладу вірша «Сніг» (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 2246). Архів
ні матеріали свідчать про наміри П. Тичини продовжувати роботу 
над перекладами з Д. Гофштейна: у складеному ним списку пере
кладів творів єврейського поета П. Тичина зазначив: «Додати: 
Вірменія II, Цемент, Радуга, Процесія». Збереглися підготовчі 
матеріали для роботи над перекладами віршів Д. Гофштейна та 
для статті про нього, яку П. Тичина збирався писати (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, on. 1, спр. 2232, 2253).

Значну частину своїх перекладів з єврейської поезії П. Ти
чина включив до четвертого тому «Творів в шести томах».

Ошер Шварцман 
(1889—1919)

Шварцман Ошер Меєрович — радянський поет, один із зачина
телів єврейської радянської літератури. Громадянська та інтимна 
поезія О. Шварцмана відзначається оптимізмом, романтичним 
сприйманням життя, глибокою любов’ю до людей і рідної приро
ди. Його творчість мала великий вплив на розвиток єврейської 
радянської поезії. П. Тичина зацікавився поезією О. Шварцмана 
на початку 20-х років і вже 1925 р. опублікував перші переклади 
його віршів. 1938 р. вийшла збірка О. Шварцмана «Поезії», до якої 
ввійшли чотирнадцять перекладів Тичини. 1940 р. П. Тичина при
святив Шварцманові вірш «Ошер Шварцман, Ошер!» Єврейського 
поета він згадав у одному з фрагментів першої глави поеми 
«Шабля Котовського» (1940) і процитував першу строфу його 
вірша «Молодість» у власному перекладі (див. другий том даного 
видання, с. 581), виступив з доповіддю 4 вересня 1944 р. на вечорі 
пам’яті О. Шварцмана (див.: Т ичина П. Читаю, думаю, йотую, 
с. 110—114). З середини 40-х років Тичина почав працювати над 
значно ширшим, ніж «Поезії» 1938 p., українським варіантом тво
рів О. Шварцмана: в його архіві збереглися договір з Укрдерж- 
видавом на впорядкування та редагування збірки віршів єврей
ського поета, яка мала бути подана до видавництва «не пізніше 
15 червня 1945 р.» (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 9682), та машино
пис цієї збірки (переклади належать різним авторам) з великою 
редакторською правкою Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, 
спр. 10116). Більшість перекладів з машинопису збірки ввійшли 
до видання «Поезій» О. Шварцмана 1965 р. В книжці надруковано 
п’ятнадцять тичининських перекладів. На початку 60-х років 
Тичина працював над вступною статтею до цього видання, яку 
пе завершив через хворобу (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2920, 
див. також: Л ойцкер  X. Великий друг єврейської літератури.— 
В кн.: Співець нового світу. Спогади про Павла Тичину, с. 230— 
231). О. Шварцмана П. Тичина згадував у статтях, виступах, 
інтерв’ю, щоденникових нотатках (див.: Тичина П. З минулого — 
в майбутнє, с. 36; Т ичина П. Із щоденникових записів, с. 258), 
цитував його листи (Тичина П. З минулого — в майбутнє, с. 85).
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КОРЧМА

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії. К., Укрдерж- 
иацменвидав, 1938, с. 3—4.

Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом, з одним 
виправленням (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2301). Текст автографа 
має варіант у другому рядку останньої строфи: «а скільки я кра
ла! а скільки компаній водила!», що ввійшов до публікації вірша 
у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 57—58. 
У вид. «Поезій» О. Шварцмана 1938 та 1965 рр.: «а скільки гріши
ла я! Скільки компаній водила!»

Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 
листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
поет повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
друку (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літера
турної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмана.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, К., «Радянський 
письменник», 1965, с. 28—29.

«МОЯ КОХАНА ПАХНЕ ТАК...»

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1936, 
№ 1, с. 86.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 35—36.

РІЧКА ЧОВЕН ПОНЕСЛА 
На ук р а їн сь к и й  мотив

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 37. 
Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

«ЯК У РІЧЦІ У БІГУЧІЙ...

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, с. 6—7.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2318). Під текстом — рік створення вірша: 1910.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 

листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
він повідомляв про здачу перекладів віршів Шварцмана до друку 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літературної 
газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії СРПУ 
23 червня, присвячене обоговореншо перекладів П. Тичипи віршів 
О. Шварцмана.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 39—40.
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Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1927, № 1, 
с. 159.

Збереглися недатовані чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМГ 
ф. 464, оп. 1, спр. 2299) та машинопис з правкою (переважно 
пунктуації) чорнилом рукою П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2300).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 53—54.

«ГЕН ЗДАЛЕКУ, ДЕ НЕБЕСА...»

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, с. 11—12.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, он. 1, спр. 2295). Під текстом — рік і місце створення вір
ша: 1911, Київ.

Тексти публікацій мають незначні відміни. В публікації вірша 
в четвертому томі «Творів в шести томах», с. 320, в передостан
ньому рядку помилка: «У квіти вплутаюсь я,— горю!» замість 
«У квіти вплутавсь я,— горю!».

Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 
листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
він повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
ДРУКУ (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літера
турної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмана.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 55—56.

«ТОЖ І НАПЛИНУЛИ ВСІ ХМАРИ...

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, с. 8—10.
Зберігся чистовий автограф чорнилом, без дати (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2309). Під текстом — рік написання вірша: 1911. 
Текст вірша в автографі має кілька варіантів, які частково вві
йшли до публікацій: «То блискала аж там, аж ген!..», «в саду 
дерева шепотіли» (останній варіант увійшов також до «Поезій»
О. Шварцмана 1938 і 1965 рр.; у вид.: «Вибрані твори в трьох 
томах», т. З, 1947, с. 47—49, та «Твори в шести томах», т. 4, 1962, 
с. 315—317 — «в саду тривожні шепотіли»), «розвідчик-вітерець 
пробрався» (варіант увійшов до кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, 
с. 10, та «Вибрані твори в трьох томах», т. З, 1947, с. 48; у «Творах 
в шести томах», т. 4, 1962, с. 317, та в кн.: Ш варцман О. Поезії, 
1965, с. 59 — «розвідник-вітерець пробрався»).

Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 
листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
він повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
ДРУКУ (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літера
турної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмана.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4Г 
1962, с. 315—317, де зафіксовано остаточний варіант перекладу.

«...1 ЦЕЙ СЕКРЕТ ВНОЧІ Б ЗЕМЛЯ...»
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НАДВЕЧІР’Я

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман 0 .  Поезії, 1938, с. 15.
Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, он. 1, спр. 2305). Під текстом — рік і місце написання 
твору: 1912—1913. Каліш.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 

листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
він повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
друку (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літе
ратурної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмана.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 66—67.

«ОТАК БУВАЄ НА ПОЧАТКУ ТРАВНЯ...»

Перші публікації — в журн. «Радянська література», 1936, № 1, 
с. 86, та в газ. «Більшовик», 1936, 26 листопада.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 70—71.

МОЛОДІСТЬ

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1925, № 8,
с. 59.

Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2303). Текст автографа має незначний варіант, 
що ввійшов до першодруку: «З-за гребель радість криком — гей». 
Варіант остаточного тексту цього рядка — з публікації в газ. «Біль
шовик», 1935, 26 листопада. Інших відмін між публікаціями нема.

Датується за першодруком.
Подається за кіт.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 83.

ІЗ ЦИКЛУ «ВІЙНА»

Вперше надруковано в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, с. 17.
Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2314). Автограф має варіант у четвертому рядку 
другої строфи: «так і я у житті у сталевім стою». В першодруку 
в цьому рядку — варіант остаточного тексту: «так і я у житті 
у холоднім стою». Під текстом в чистовому автографі — рік ство
рення вірша: 1917.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 

листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
віп повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
друку (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літера
турної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмапа.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 84.
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Вперше надруковано в кн.: Ш варцман 0 .  Поезії, 1938, с. 19.
Зберігся недатований чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 2316). На полях —- помітка П. Тичипи червоним 
олівцем для передруку. Під текстом — дата і місце створення 
вірша: 1918, Київ.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується орієнтовно першою половиною 1937 р. на підставі 

листа П. Тичини до Л. П. Папарук від 24 червня 1937 р., в якому 
він повідомляв про здачу перекладів віршів О. Шварцмана до 
друку (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 4953), та інформації «Літера
турної газети» від 29 червня 1937 р. про засідання секції поезії 
СРПУ 23 червня, присвячене обговоренню перекладів П. Тичини 
віршів О. Шварцмана.

Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 97.

ПОВСТАННЯ

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1936, 
№ 1, с. 85.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні відміни. В першодруку 

в першому рядку четвертої строфи є варіант: «Я знаю: ніжне 
тіло людське затріпоче».

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 98—99. До 

тексту внесено такі кон’єктури, зроблені на підставі всіх поперед
ніх публікацій твору: в першому рядку першої строфи «зимової 
ночі», що порушує розмір вірша, виправляється на «зимово-ночі»; 
в четвертому рядку третьої строфи «рука в руці» замінено на 
«рука к руці»; в четвертому рядку першої строфи виправлено 
друкарську помилку: «окопи» замість «скопи».

ВЕСНА

Вперше надруковано в жури. «Червоний шлях», 1925, № 8, 
с. 59.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом різ
ного часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2297). Текст першого має 
варіанти у другому та п’ятому рядках, які повторюються також 
у першодруку:

Виходжу сьогодні в оновлений день.
Там тиск і дзелень,— 
то в м’якому небі 
йде крига,— 
з усюд, звідусень
женуться й болбочуть мутнії потоки...

Текст другого, пізнішого чистового автографа ідентичний на
ступній публікації вірша у кн.: Ш варцман О. Поезії, 1938, с. 22 — 
й являє собою остаточний варіант перекладу, передрукований 
в кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 100. Під текстом у цьому авто
графі — рік і місце створення вірша: 1918. Київ (ці відомості по

«Я Ж ДОБРЕ ЗНАЮ ЛІТНЄ НАДВЕЧІР’Я...»
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давалися під творами в збірці О. Шварцмана 1938 р.). В тексті, що 
друкувався у вид. П. Тичини: «Вибрані твори в трьох томах», т. З, 
1947, с. 53—54, та «Твори в шести томах», т. 4, 1962, с. 319, помил
ково двічі (з обох варіантів перекладу) повторено другий рядок.

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 100. На підставі 

пізнішого чистового автографа та попередніх публікацій вірша 
в тексті виправляються помилки в п’ятому та шостому рядках: 
«звідусіль» замість «звідсіль», «болбочуть» замість «болобочуть».

ЧОРНА МАТИ-НІЧ

Вперше надруковано й журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 7-8, с. 6.

Зберігся иедатований чистовий автограф чорнилом, з пізніши
ми виправленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2311).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Ш варцман О. Поезії, 1965, с. 109.

Давид Гофштейн
(1889—1952)

Гофштейн Давид Наумович — радянський поет, один із зачи
нателів єврейської радянської поезії. Жив і працював на Україні. 
Майстер колоритного реалістичного вірша, тонкий лірик. У своїх 
творах палко вітав перемогу Жовтневої революції, оспівував велич 
соціалістичного будівництва, писав про боротьбу трудящих у ка
піталістичних країнах. Свіжістю світосприймання і щирістю від
значається його пейзажна лірика. Поезії Гофштейна властиві 
філософська узагальненість, класичність форми. Багато перекла
дав, зокрема українських поетів. Гофштейна і Тичину пов’язувала 
багаторічна дружба. П. Тичина переклав чотирнадцять віршів 
Гофштейна, працював над перекладом ще кількох творів (чотири 
з незавершених перекладів друкуються в розділі «Незакінчені 
переклади, уривки») та статтею про єврейського поета (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2232, 2253), згадував його у виступах і статтях 
(.Тичина ТІ. З минулого — в майбутнє, с. 77, 85).

В ДОРОЗІ

Друкується вперше за чистовим автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2232). Автограф олівцем, з виправленням олівцем та 
кількома підкресленнями зеленим чорнилом, иедатований.

Збереглися також автограф простим олівцем, з помітками 
різнокольоровими олівцями підрядкового перекладу вірша, зроб
леного П. Тичиною, та чорновий автограф олівцем. Переклад 
записано на тому ж аркуші, що й підрядник, під ним. Біля тре
тього рядка збоку П. Тичина зазначив: «С и п і й чи характерне 
для Гофштейна?».

Датується орієнтовно серединою 20-х років за палеографічни
ми даними автографів. Підставою для датування є також згадка 
про вірш «В дорозі» (14 рядків) у списку перекладів П. Тичини 
л єврейської поезії, записаному ним на зворотному боці бланка-
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оголошення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 
1922—1923 рр. (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2243). Першодрук 
інших названих П. Тичиною перекладів припадає на середину 
20-х років.

«тож ЦІЛИЙ ДЕНЬ...

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 328.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем, на зворот
ному боці аркуша з протоколом засідання четвертої сесії Вер
ховної Ради УРСР четвертого скликання від ЗО травня 1957 р. 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2249).

Датується орієнтовно кінцем 50-х років.
Подається за першодруком.

ІЗ ЦИКЛУ «поля»
Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1926, № 11-12, 

с. 87-89 .
Збереглися чорновий автограф олівцем, з помітками чорнилом 

перекладу II вірша «В російських полях у вечірню суботність», 
записаний на зворотному боці бланка-оголошення про передплату 
на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922—1923 рр. (ЦДАМЛМ, 
(Ь. 464, оп. 1, спр. 2236), та чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, 
<р. 464, он. 1, спр. 2237). Верхній шар чорнового автографа та чисто
вий автограф мають варіант у першому рядку восьмої строфи: 
«І знову нудьга від мовчання нового»; чорновий автограф чорни
лом з виправленнями чорнилом та олівцем перекладу III вірша 
«Зайшла субота вже», записаний на зворотному боці бланка-ого- 
лошення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 
1922—1923 рр., та чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2237). Автографи мають варіанти — у першому рядку 
першої строфи: «Пройшла субота вже...»; у другому рядку другої 
строфи: «Й йому субота»; у шостому рядку другої строфи :«Де 
снить дрімота»; у другому рядку третьої строфи: «В сиз-вечо- 
рині» та ін.

Зберігся також автограф виконаного П. Тичиною підрядкового 
перекладу І і II віршів циклу. Текст II вірша без двох останніх 
строф. Вірші об’єднано спільним заголовком «В зимові вечори». 
Переклад записано на зворотному боці бланка-оголошення про 
передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922—1923 рр. 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2236).

Усі джерела без дати.
Тексти публікацій ідентичні. Виняток — публікація в четвер

тому томі «Творів в шести томах», 1962, с. 322—325, де помилково 
надруковано в третьому рядку першої строфи І вірша «раю» за
мість «краю», в третьому рядку третьої строфи III вірша «третю» 
замість «третюю».

Датується за першодруком.
Подається за кн.: Гофштейн Д. Вибрані поезії. К., «Дніпро», 

1965, с. 30-32.
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«ПРОМІННЯ ВРАНЦІ ЙДУТЬ В ПОЛЯ Й ЛУГИ..,

Друкується вперше за чистовим автографом (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2243). Автограф олівцем, на зворотному боці 
однієї з сторінок ксерокопії словника УРЕ. Під текстом — дата: 
«Переклав 25/ХІ» і підпис П. Тичини. Над віршем — назва його 
єврейською мовою, написана олівцем рукою П. Тичини.

У цій же справі зберігається російський підрядковий переклад 
вірша, над текстом якого П. Тичина навкіс олівцем зазначив: 
«Перекладено».

Датується орієнтовно кінцем 50-х — початком 60-х років.

СВІЖИЙ ВІТЕР

Вперше надруковано в журн. «Нова громада», 1926, № 10, с. 11.
Збереглися два нед^тдвані чистові автографи чорнилом 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2244). Над текстом перекладу в од
ному з автографів — назва вірша, написана П. Тичиною єврей
ською мовою.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Гофштейн Д. Вибрані поезії, 1965, с. 40.

«У ВИШИНІ...»

Вперше помилково надруковано в першому томі даного ви
дання як оригінальний твір П. Тичини (с. 542).

Зберігся недатований чорновий автограф простим олівцем, 
з виправленням олівцем червоного кольору, записаний на зворот
ному боці розірваного навпіл аркуша зі зверненням оргбюро 
кооперативного видавництва «Гарт» (відбиток з газ. «Вісті 
ВУЦВК») (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2321). Знизу під текстом 
П. Тичина пізніше олівцем написав: «Ошер Шварцман?» «Д. Гоф
штейн?»

Датується орієнтовно серединою 20-х років за палеографічними 
даними автографа. Підставою для датування є також згадка про 
вірш «У вишині» (17 рядків) у списку перекладів П. Тичини з єв
рейської поезії, записаному ним на зворотному боці блапка-оголо- 
шення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922— 
1923 рр. (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2243). Першодрук інших 
названих П. Тичиною перекладів припадає на середину 20-х років.

Подається за верхнім шаром чорнового автографа.

ВІРМЕНІЯ

В оригіналі вірш назви не має.
Друкується вперше за чистовим автографом (КМКТ, фонди, 

№ 712). Автограф олівцем, надісланий П. Тичиною Л. П. Папарук 
із Гагри.

Зберігся також чорновий автограф простим олівцем, правле
ний простим олівцем й олівцем жовтого кольору (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2231). Під текстом в обох джерелах вказано дату і місце 
перекладу вірша: 9 вересня 1935 р. Гагра. Про переклад вірша 
«Вірменія» П. Тичина згадує в листі до Л. П. Папарук від 25 ве
ресня 1935 р., зазначаючи, що при публікації «цьому віршеві треба
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було б протиставити ще другу, іншу Вірменію, Вірменію нашу» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 4951). Вірш Д. Гофштейна написано 
1912 р.

Датується за автографами.
Ш а г і н я н  Марієтта Сергіївна (1888—1982) — російська ра

дянська письменниця. Автор збірок віршів, оповідань, повістей, 
романів, серед них романів-хронік на ленінську тематику, нарисів, 
біографічних книжок, есе та ін.

«ЦВІТЕ ПРАПОРАМИ...»

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1925, № 8, 
с. 60, під прізвищем О. Шварцмана. Згодом П. Тичина висловив 
сумніви щодо авторства вірша, вважаючи його твором Д. Гоф
штейна. У списку своїх перекладів з Д. Гофштейна, складених 
орієнтовно наприкінці 50-х років, першим П. Тичина назвав «Цві
те прапорами» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2253). У списку ж 
перекладів з О. Шварцмана він проти цього вірша зазначив: «Пе
ренести до Д. Г [офштейпа]» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2320).

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

ГІЛКА МОЛОДА

Вперше надруковано в жури. «Життя й революція», 1927, 
№ 7-8, с. 6.

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2234). Один з них — па зворотному 
боці бланка журн. «Червоний шлях». В тексті — правка олівцем 
передостаннього рядка, яка дає його остаточний варіант. Нижній 
шар автографа: «Я клонію, верховію». Верхній шар: «Я п’янію, 
верховію». В обох автографах третій рядок другої строфи: «Чер
паю з нього силу я». Цей же варіант увійшов до першодруку. 
У «Вибраних поезіях» Д. Гофштейна 1945 р., с. 60—61, та у тре
тьому томі тичининських «Вибраних творів в трьох томах», 1947, 
с. 62, є варіант у першому рядку другої строфи: «У стовбурі, де 
цвіт-зіллям». Інших відмін між публікаціями немає.

Збереглися авторизований машинопис вірша (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2235) та недатований автограф чорнилом, з по
мітками і підкресленнями олівцем підрядкового перекладу вірша, 
зробленого П. Тичиною. Переклад записано на зворотному боці 
бланка-оголошення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на 
грудень 1922—1923 рр. (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2250).

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 326.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1926, 
№ 11-12,с.87 .

Зберігся недатований чорновий автограф олівцем, з правками 
зеленим чорнилом, на зворотному боці бланка-оголошення про 
передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922—1923 рр. 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2247). Текст автографа має незначні
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відміни від першодруку. Кілька виправлень вніс П. Тичина до 
наступних публікацій вірша — у «Вибраних поезіях» Д. Гофштей
на 1938 р., с. 47—48; 1939 р., с. 37—38; 1945 р., с. 61—62, що набли
жаються до останнього варіанта перекладу в третьому томі 
«Вибраних творів в трьох томах» П. Тичини. Найсуттєвіші поправ
ки зроблено в першій строфі. В автографі і першодруку було:

рядки четвертий — п’ятий:

Під всіми небесами,
Під творчими ПЛІСІІЯМИ.

рядок восьмий:

Де дикі ночі студні, де звіку оболонь!

Відповідно до восьмого рядка першої строфи останній рядок 
вірша мав таку форму:

По тих ланах, де ночі, де звіку оболонь!

Змінений текст цих рядків являє собою їх остаточний варіант. 
Від виправлень, внесених до четвертого — шостого рядків третьої 
строфи, П. Тичина згодом відмовився і в третьому томі своїх 
«Вибраних творів в трьох томах» повернувся до варіанта автогра 
фа і першодруку.

Збереглися сторінки з третього тому «Вибраних творів в трьох 
томах» з перекладом вірша «Справедливість» з правкою чорнилом 
рукою П. Тичини другого рядка третьої строфи: «По цих по труд
них по шляхах» (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2248). Цей текст 
відбиває завершальну стадію роботи над перекладом.

В архіві П. Тичини зберігся автограф підрядкового перекладу 
останніх шести рядків, записаний на зворотному боці бланка-ого- 
лошення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922— 
1923 рр. (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2247).

Датується за першодруком.
Подається за виправленим текстом вид.: Тичипа П. Вибрані 

твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 62—63 (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2248).

«В ПУСТЕЛЯХ ДАЛЕКИХ, БУВАЄ, ПОБАЧУ...

Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2233). Автограф недатовапий, густо 
правлений олівцем і зеленим чорнилом, на зворотному боці бланка 
журн. «Червоний шлях». У цій же справі зберігається підрядковий 
переклад вірша на російську мову, записаний олівцем невідомою 
рукою. Над окремими словами П. Тичипа олівцем надписав варі
анти їх перекладу на українську мову.

Датується орієнтовно другою половиною 20-х років за палео
графічними даними автографа. Підставою для датування є також 
згадка про вірш «В пустелях диких» (24 рядки) в списку перекла
дів П. Тичини з єврейської поезії, записаному ним на зворотному 
боці бланка-оголошення про передплату на газ. «Вісті ВУЦВК» 
на грудень 1922—1923 рр. (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2243).
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ршодрук інших названих П. Тичиною перекладів припадав на 
эедину 20-х років.

С а м у м  — сухий гарячий вітер у пустелях Аравійського пів- 
грова і Північної Африки.

КОЛИСКОВА

Вперше надруковано в журн. «Червоні квіти», 1927, № 4, с. 3. 
Зберігся недатований чорновий автограф олівцем, записаний 
зворотному боці бланка журн. «Червоний шлях» (ЦДАМЛМ, 

464, оп. 1, спр. 2239). У цій же справі зберігається недатований 
тограф олівцем зробленого П. Тичиною підрядкового перекладу 
ипа, записаний на зворотному боці бланка-оголошення про пе- 
щлату на газ. «Вісті ВУЦВК» на грудень 1922—1923 рр. Автограф 
:ублікації мають незначні варіанти.

Датується орієнтовно другою половиною 20-х̂  років за палео- 
іфічними даними автографів.

Подається за кн.: Гофштейн Д. Вибрані поезії, 1965, с. 57.

ПЕРШИЙ с н іг

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах,
4, 1962, с. 327-328.

Зберігся недатований чистовий автограф олівцем, з кількома 
правленнями (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2242), текст якого 
інтичний першодруку. В кн.: Гофштейн Д. Вибрані поезії, 1965, 
93, до третього рядка другої строфи внесено зміну: «Прозорий 
юд. Гарно йти!» виправлено: «Прозорий холод. Добре йти!». 

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Гофштейн Д.  Вибрані поезії, 1965, с. 93.

БІРОБІДЖАН 

Переклад II частини вірша.
Перші публікації — в газ. «Соціалістична Харківщина», 1938, 

березня, та в кн.: Гофштейн Д.  Вибрані поезії, 1938, с. 106—107.
Зберігся авторизований машинопис вірша без дати, що має 

[ька варіантів: 
у четвертому рядку другої строфи:

Нум за мною — починаю;
у другому рядку шостої строфи:

Так додаймо ще Біджан;

у другому рядку восьмої строфи:

В тій республіці чудовій.

Останні два варіанти ввійшли до перших публікацій. Варіант 
другому рядку четвертої строфи: «Поміж багатьох найкращих» 
у публікації вірша в кп.: Гофштейн Д. Вибрані поезії. К., Укр- 
эжвидав, 1945, с. 76—78. Інших відмін між публікаціями немає. 

Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в трьох томах, т. З, 1947, 

54—66.
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Лев Квітко 
(1890-1952)

Квітко Лев Мойсейович — радянський поет. Довгий час жив 
і працював у Харкові. Автор ліричних віршів, поеми «Червона 
буря» (1918) — першого в єврейській літературі твору про Жовт
неву революцію, роману у віршах «Роки молоді», автобіографічної 
повісті «Лям і Петрик». Найбільш відомий як автор віршів для 
дітей. П. Тичина переклав чотирнадцять віршів Л. Квітка, пра
цював над перекладами інших його творів (один з незавершених 
перекладів друкується в розділі «Незакіпчені переклади, уривки»), 
на початку 60-х років підготував нотатки для виступу на вечорі, 
присвяченому пам’яті Л. Квітка в Будинку літераторів у Москві, 
в яких розповів про зустрічі з єврейським поетом, високо оцінив 
його творчість (^ив.: Тичина П. Читаю, думаю, нотую, с. 114—117).

ЖУК

Вперше надруковано в газ. «Комсомолець України», 1937, 
28 травня.

Збереглися недатовані чорновий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2262) та чистовий (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2263) авто
графи чорнилом. Верхній шар чорнового автографа має незначний 
варіант у другому рядку передостанньої строфи.

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 335-336.

КУЗНЯ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 80—81.

Збереглися недатовані чорновий, дуже правлений автограф 
чорнилом та олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2268) і чисто
вий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2269). Авто
графи мають незначні варіанти. В автографах та першодруку на 
одну строфу більше. У четвертому томі «Творів в шести томах» 
П. Тичина зняв третю строфу:

А пастух корів зганяє:
— Хто тут житиме? — питає.
— А житимуть всі здорові,
Ну, да тільки ж не корови.

Інших відмін між публікаціями немає.
Датується орієнтовно серединою 30-х років на підставі палео

графічних даних автографів: папір, характер почерку, колір 
чорнила (чорне) подібні до відповідних даних автографів пере
кладів віршів Л. Квітка «Жук», «Лист товаришу Ворошилову», 
«Дудочка» та ін., надрукованих у цей час.

Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 
1962, с. 337.
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ІЗ ЦИКЛУ «НІМЕЧЧИНА»

Вперше надруковано в журн. «Вапліте», 1927, № 1, с. 47—49.
Збереглися чорновий автограф чорнилом, з виправленням 

олівцем останнього вірша циклу «Скучно, сумно, нудно дуже» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2265), та чистовий автограф чорни
лом всіх чотирьох віршів циклу «Німеччина», перекладених 
П. Тичиною. В чистовому автографі є варіант у другому рядку 
останньої строфи третього вірша: «1 каже мати: чуть гидь»
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2266). Зберігся також авторизований 
машииопис (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2267). Усі джерела без 
дати.

Датується і подається за першодруком.
Вірші написано в Німеччині, де Л. Квітко жив з 1921 по 

1925 р.
П р о г р а л и  б і й.  Н а л а з и т ь  г і д р а :  // Е с д е к и  ж

з н о в  з і р в у т ь  бо  ї.— Йдеться про події в Німеччині в кінці 
1910-х — на початку 20-х років, під час яких революційні сили 
на чолі з пролетаріатом зазнали поразки. Однією з головних при
чин цієї поразки було зрадництво лідерів соціал-демократичної 
партії («есдеків»).

«НЕ ПУСКАЙ ДІТЕЙ ДО МЕНЕ...

Вперше надруковано в журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 7-8, с. 7 -8 .

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

СКРИПОНЬКА

Перші публікації — в журн. «Тут-тук», 1933, № 7, с. 12—13, 
та окремим виданням: Квітко Л. Скрипонька. X.—К., 1933.

Зберігся авторизований машинопис без дати (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2276).

Текст перших публікацій має варіанти у третій строфі:

Заслухалася бджілонька, 
ще й кіт, як кочубей, 
ще й коні, коні, коники 
тупу-тупу-гей!

Менш суттєві варіанти у публікації в кн.: Оповідання, вірші 
та казки для дошкільників, 1940, с. 156; у другому рядку третьої 
строфи: «Ще й кіт заворкотав»; у четвертому рядку п’ятої стро
фи: «В зеленому саду». Інших відмін між публікаціями немає.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 332-333.

ВЕДМІДЬ

Вперше надруковано в жури. «Жовтеня», 1938, № 1, с. 20—21.
Зберігся недатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, оп. 1, спр. 1924).
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Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичипа  77. Вибрані твори в трьох томах, 

т. З, 1947, с. 73—74. В четвертому рядку другої строфи виправляє
ться друкарська помилка: «хвищі» замість «хвилі».

ЛИСТ ТОВАРИШУ ВОРОШИЛОВУ

Вперше надруковано в газ. «Більшовик» (Київ), 1936, 25 ли
стопада.

Збереглися: недатований чорновий автограф чорнилом, з вели
кою кількістю правок чорнилом та різнокольоровими олівцями 
неповного (без останніх двох рядків) тексту перекладу; верхній 
шар автографа має варіанти (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2270); 
недатований чистовий автограф чорнилом, з виправленнями чор
нилом та олівцем і поміткою олівцем для передруку («Треба те, 
що олівцем») повного тексту перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2271). У публікації вірша випущено третю строфу.

Датується за першодруком.
Подається за чистовим автографом.
В о р о ш и л о в  Климент Єфремович (1881—1969) — діяч Ко

муністичної партії і Радянської держави, Маршал Радянського 
Союзу. З кінця 1925 — по 1940 р.— нарком у військових і морських 
справах і голова Реввійськради СРСР.

ДУДОЧКА

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1936, 
№ 10, с. 37 -38 .

Збереглися два недатовані чистові автографи чорнилом одного 
часу (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2259). В одному з них є варіант 
в шостому рядку п’ятої строфи: «Тир ли, тир ли, тирлира!»

Датується і подається за першодруком.

у гості
Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК», 1937, 18 травня.
Зберігся недатований чистовий автограф частини вірша (пер

ших п’яти строф) (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2277).
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Т ичина П. Вибрані твори в трьох томах, 

т. З, 1947, с. 75-77 .

САДОК ЕТОНЬКИ

Перші публікації — в журн. «Тук-тук», 1934, № 7, с. 12—13, 
та в кн.: Квітко Л. Ранок. 1934, с. 11—12.

Зберігся недатований автограф чорнилом і олівцем, що має 
суттєві відміни від остаточного тексту (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2261). Під заголовком «Етонька» П. Тичина зробив у дужках 
помітку: «А ще краще, якби «Садок Етоньки». Назва в журнальній 
публікації — «Етонька», в книжці Л. Квітка «Ранок» — «Етонькин 
огород».
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Датується за першими публікаціями.
Подається за кн.: Квітко Л. Ранок, 1934, с. 11—12, назва — за 

поміткою П. Тичини в автографі перекладу — «Садок Етоньки».

ЧЕРВОНА КАВАЛЕРІЯ

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1934, 12 серпня. 
Публікація мала помилку в другому рядку третьої строфи: «Мов 
покрашена» (замість «Мов покрешена»).

Зберігся иедатований фрагмент чистового автографа чорни
лом, з правкою червоним олівцем, із заключною частиною остан
ньої строфи перекладу (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2278). Текст 
має варіанти:

Сильним будь! Напоготові!
Тільки хрюкнуть — так і бий!

бий!
Хай не лізуть на двобій.

Цок —
Цок 

Да цоки —
Цок!

Хай не лізуть на двобій.
Бий!

Зберігся також иедатований машинопис перекладу з виправ
леннями і помітками П. Тичини, в тексті якого є два варіанти — 
у четвертому рядку другої строфи: «Все червонії ж герої», в оди
надцятому рядку третьої строфи: «Отде, враже, наша міць!» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 2279).

Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 333-335.

МАРШ

Перші публікації — в газ. «Соціалістична Харківщина», 1935, 
23 лютого, та в газ. «Вісті ВУЦВК», 1935, 24 лютого (в обох пуб
лікаціях вірш мав підзаголовок «Вільиий переклад»).

Зберігся иедатований машинопис перекладу з одним виправ
ленням П. Тичини олівцем: у другому рядку передостанньої 
строфи в слові «потнеться» він вставив букву «к» — «поткнеться» 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, снр. 2273).

Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першими публікаціями.
Подається за вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, 

т. З, 1947, с. 79—80. У другому рядку сьомої строфи на підставі 
авторської правки в машинопису перекладу слово «потнеться» 
виправлено на «поткнеться».

БАБЦЯ БЛЮМЦЯ

Вперше надруковано в газ. «Вісті ВУЦВК», 1935, 24 листопада.
Збереглися иедатований первісний чорновий автограф олівцем, 

що має варіанти (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2257), наступний за
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часом чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2258) та чистовий автограф олівцем, надісланий Л. П. Папа
рук з Гагри (КМКТ, фонди, № 714). Під віршем у двох останніх 
джерелах — дата перекладу: 15 вересня 1935 року. Гагра.

Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за автографами.
Подається за вид.: Тичина П. Вибрані твори в трьох томах, 

т. З, 1947, с. 74—75.

ПОРОСЯТКА

Вперше надруковано окремим виданням: Квітко Л. Поросятка. 
К., 1938.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій ідентичні.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Оповідання, вірші та казки для дошкільни

ків, 1940, с. 170.

Арон Кушніров 
(1890-1949)

Кушніров Арон Давидович — радянський поет. Автор збірок 
віршів та оповідань, поем, віршованої драми про боротьбу робіт
ничого класу «Гірш Леккерт» (1929), перекладач. Пройнята рево
люційним пафосом творчість Кушнірова мала помітний вплив на 
розвиток радянської єврейської поезії. П. Тичина переклав один 
вірш А. Кушнірова.

«ТОМУ, ЩО ВІТЕР Б’Є У ВІКНА...»

Вперше надруковано в журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 7-8, с. 7.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.

Ліпа Резник 
(1890-1944)

Рєзник Ліпа Борухович — радянський письменник. Виступив 
як поет-символіст. Під впливом успіхів нового, радянського життя 
звернувся до реалізму. В поемі «Панцерник «Гроза», в ліричних 
віршах зобразив події громадянської війни, відтворив образ
В. І. Леніна. Помітне місце у творчості Рєзника посідала філософ
сько-пейзажна лірика. Писав п’єси, перекладав. П. Тичина пере
клав два вірші Л. Рєзника, в листі до Л. П. Папарук від 25 вересня 
1935 р. високо оцінив його поетичну творчість (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
он. 1, спр. 4951).
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БЕРЕЗІЛЬ

Вперше надруковано в жури. «Молодняк», 1935, № 10, с. 6.
Зберігся чистовий автограф олівцем, надісланий з Гагри 

П. Тичиною у листі до Л. П. Папарук (КМКТ, фонди, № 713). Текст 
автографа має кілька варіантів. Найбільш значні — у другому 
рядку четвертої строфи: «І, руки свої даючи одне одному»; у пер
шому рядку дев’ятої строфи: «Тож соняшні зайчики славна
дитина»; в останньому рядку вірша: «Бо ж хочу, ой хочу я жить!». 
Під текстом — помітка П. Тичини: «Переклав у Гаграх — частину 
на горі над санаторією ЦК [КП(б)] України, частину иа морі. 
23.ІХ.35 [р.]. А переписано для Ліди».

Зберігся також недатований машинопис перекладу з помітка
ми і виправленнями П. Тичини олівцем, зробленими, очевидно, під 
час підготовки вірша до друку: перекреслено п’яту і восьму 
строфи, слово «сіренький» подано в розрядку (ЦДАМЛМ, ф. 464, 
оп. 1, спр. 2282).

Датується за автографом.
Подається за першодруком.

осінь 
(В ільни й  переклад)

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1941, 17 лютого.
Зберігся чорновий автограф олівцем, з багатьма виправлення

ми (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2283). Під текстом — дата пере
кладу: Гагра. 8.ІХ—35 [р.1.

Датується за автографом.
Подається за першодруком.

Перец Маркіиі 
(1895-1952)

Маркіш Перец Давидович — радянський письменник, один із 
основоположників єврейської радянської літератури. Виступав 
як поет, прозаїк, драматург. У багатогранній творчості Маркіша 
органічно поєднувались лірика й епіка, реалізм і романтика, 
експресивність і філософські роздуми. Майстер великих епічних 
форм, до яких належить поема «Купа», фрагмент з якої переклав 
П. Тичина. В поемах «Брати», «Харків», «Зоря над Дніпром», «Вій
на» та ін. відображено найбільш значні події радянської дійсності, 
докорінні зміни у житті єврейського народу. Писав романи, був 
одним із творців соціально-героїчної драми в єврейській літе
ратурі.

КУПА
(У р и в о к )

Вперше надруковано в журн. «Життя й революція», 1927, 
№ 7-8, с. 7.

Зберігся недатований машинопис перекладу з поміткою 
П. Тичини на полях «наголос» до слова «обродйнюйсь» (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2281).
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Датується і подається за першодруком.
Поема «Купа» (1920) створена П. Маркішем під враженням 

влаштованих петлюрівцями, денікінцями й різноманітними бан
дами єврейських погромів, страшна хвиля яких прокотилася по 
Правобережній Україні у 1919—1920 рр. Твір був новаторським 
явищем в єврейській поезії і приніс П. Маркішу світове визнання. 
В ньому він відійшов від канонів возвеличення мучеництва жертв, 
їх пасивність викликає у поета гнів і сарказм, він протестує проти 
безвольної приреченості й покорності долі. Гротескні, натуралі
стичні образи, похмурі топи, майстерно передані П. Тичиною 
у перекладеному ним фрагменті, характерні для всієї поеми 
П. Маркіша, окремі епізоди якої, як відзначають дослідники, на
гадують офорти Гойї (див. Наровчатов С. Перец Маркиш.— У кн.: 
М аркиш  П. Стихотворения и поэмы. Л., «Советский писатель», 
1969, с. 20).

Езра Фінінберг 
(1899-1946)

Фінінберг Езра Йосипович — радянський поет. Рання творчість 
Фінінберга зазнала впливу символізму, пройнята песимістичними 
настроями, які поет подолав у збірках кінця 20-х років. Поетичні 
книжки ЗО—40-х років «Інша земля», «Співучість», «Лірика» оспі
вують героїзм революції, соціалістичні перетворення в країні. 
Під час Великої Вітчизняної війни писав патріотичні вірші. Ак
тивно виступав як прозаїк, драматург, перекладач, літературний 
критик й історик літератури. П. Тичина переклав два вірші 
Е. Фінінберга.

ПАНА

Вперше надруковано в журн. «Червоний шлях», 1927, № 1, 
157-158.

Автограф невідомий.
Датується і подається за першодруком.
На н а ,  З л о д і й  з Б а г д а д  а.— Йдеться про героїв популяр

них кінофільмів середини 20-х років «Нана» (екранізація одно
йменного роману Е. Золя, Франція, 1926); «Багдадський злодій» 
(США, 1924; СРСР, 1925).

Т р и п і л ь с ь к а  т р а г е д і я  — героїчна загибель у червні 
1919 р. партійно-комсомольського загону, що боровся проти кулаць- 
ко-націоналістичної банди Зеленого біля села Трипілля (на березі 
Дніпра) в 50 км від Києва. Про Трипільську трагедію створено 
кілька кінофільмів, у тому числі фільм 1926 р. «Трипільська тра
гедія» (режисер О. Анощенко).

ПОБЛИЗУ КИЄВА

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 338—339.

Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем, з пізнішими 
правками чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2293). Перший 
варіант перекладу, записаний олівцем, ідентичний тексту маши
нопису (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2294). Під віршем у чорпо-
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вому автографі зазначено: «З єврейської переклав Павло Тичина». 
Записка П. Тичини синім олівцем на складеній удвоє смужці 
паперу з проханням передати копію вірша Д. Г. Білоусу, відпо
відальному секретареві журн. «Дніпро» з 1947 по 1951 р., свідчить, 
що, ймовірно, переклад призначався для журн. «Дніпро» й зроб
лено його в другій половині 40-х років. Чорнильні правки в авто
графі — періоду підготовки «Творів в шести томах». Очевидно, 
цього часу й запис на іншій смужці паперу, що зберігається разом 
з автографом перекладу: «Е. Фінінберг (трохи устарілий вірш як 
на наш час)».

Під № 2294 зберігається також аркуш з книжки з віршем 
Е. Фінінберга єврейською мовою з підкресленнями П. Тичини 
синім і жовтим олівцями та підрядковий переклад цього вірша, 
над текстом якого невідомою рукою написано: «На переклад
П. Тичині з оригіналом», «На 15 червня». В тексті підрядкового 
перекладу є виправлення олівцем рукою П. Тичини.

Датується орієнтовно другою половиною 40-х років.
Подається за першодруком.

Іцик Фефер 
(1900-1952)

Фефер Іцик (Ісаак Соломонович) — радянський поет. Автор 
віршів, багатьох поем, для яких характерний тісний зв’язок 
з сучасністю. Теми громадянської війни і боротьби за перемогу 
революції, будівництва соціалізму, подвиги радянського народу 
під час Великої Вітчизняної війни — провідні в його творчості. 
Написав кілька п’єс, перекладач. П. Тичина переклав три вірша
І. Фефера, згадував його в щоденникових нотатках (див.: Тичи
на П. Із щоденникових записів, с. 102).

ЗИМА

Вперше під назвою «Зима та зима» надруковано в журн. 
«Життя й революція», 1927, № 7-8, с. 8.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за першодруком.
Подається за кн.: Фефер І. Джерела. Поезії. Львів, «Радян

ський письменник», 1940, с. 17.
Вірш навіяно спогадами про громадянську війну, учасником 

якої був І. Фефер.

БОРГИ

Вперше надруковано в «Літературній газеті», 1932, 15 травня.
Зберігся чистовий автограф чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, 

он. 1, спр. 2287). Автограф має варіанти в першому рядку другої 
строфи: «Крізь життя густії шати» та в третьому—четвертому 
рядках третьої строфи. Під текстом вірша П. Тичина зазначив: 
«Переклав 30/ІІІ.32 [р.]». Зберігся машинопис вірша без дати 
з правками П. Тичини, який відбиває процес завершепня роботи 
над перекладом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2288). У цій же
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справі зберігається сторінка з текстом вірша «Борги» з третього 
тому «Вибраних творів в трьох томах» з помітками перекладача.

Відміни між публікаціями: в першому рядку другої строфи 
в першодруку — той же варіант, що й в автографі; у вид.: Фефер  /. 
Джерела. Поезії, 1940, с. 3; Тичина П. Вибрані твори в трьох 
томах, т. З, 1947, с. 68—69, опущено третю строфу.

Датується за чистовим автографом.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 330—331.

ЖИТИ Б ВІЧНО

Вперше надруковано в журн. «Радянська література», 1936, 
№ 10, с. 35—36.

Автограф невідомий.
Тексти публікацій мають незначні відміни.
Датується за першодруком.
Подається за вид.: Тичина П. Твори в шести томах, т. 4, 

1962, с. 329—330.

Ханан Вайнерман 
(1902-1979)

Вайнерман Ханан Абрамович — радянський поет. Автор по
етичних збірок. Поряд з творами на громадянські теми писав 
ліричні, гумористичні вірші, твори для дітей. Для віршів Вайнер- 
мана характерний філософський погляд на життя, багато з них 
присвячено морально-етичним проблемам. П. Тичина переклав 
один вірш X. Вайнермана.

СОВІСТЬ

Вперше надруковано у вид.: Тичина П. Твори в шести томах, 
т. 4, 1962, с. 341—342.

Збереглися недатовані чистовий автограф олівцем, з правками 
чорнилом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2254), та авторизований 
машинопис (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2255). Під текстом в обох 
джерелах зазначено: «З єврейської переклав Павло Тичина». Ав
тограф має варіанти — у другому рядку третьої строфи: «Що 
радий славі друга й щасливій його долі» та в першому рядку 
четвертої строфи: «Ні, чистим будеш весь — душею молодою». 
Перший варіант зустрічається і в машинопису та першодруку. 
В автографі, машинопису та першодруку вірш подано без назви 
та з іншою, ніж в останній прижиттєвій публікації, конфігурацією 
тексту.

Датується орієнтовно березнем—червнем 1960 р. на підставі 
листа до П. Тичини дирекції Одеського книжкового видавництва 
від 4 березня 1960 р. з проханням зробити переклади для нової 
збірки X. Вайнермана та листа X. Вайнермана до П. Тичини від 
10 липня 1960 р. з подякою за «чудовий, по-тичинівськи зробле
ний переклад».

Подається за кн.: В айнерм ан X.  Світло й тінь. Поезії. Одеса, 
«Маяк», 1966, с. 85.
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Матвій Гарцман 
(1908-1943)

Гарцман Матвій Давидович — радянський поет. Автор кількох 
збірок громадянської, любовної і пейзажної лірики. П. Тичина 
переклав один вірш М. Гарцмана.

ПАМ ’ЯТНИК

Вперше надруковано в газ. «Пролетарська правда», 1936,
26 жовтня.

Зберігся недатований чистовий автограф фіолетовим чорнилом, 
з двома виправленнями чорнилом чорного кольору (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2228). В автографі й публікаціях перекладу у 
вид.: Гарцман М. Поезії та балади. К., Держлітвидав, 1940, с. 3; 
Гарцман М. Поезії. К., «Радянський письменник», 1955, с. 27—28; 
Гарцман М. Поезії. К., «Дніпро», 1966, с. 106—107; Тичина П. Ви
брані твори в трьох томах, т. З, 1947, с. 82; Тичина П. Твори в ше
сти томах, т. 4, 1962, с. 340, варіюється другий рядок третьої 
строфи.

Датується за першодруком.
Подається за вид.: Г арцман М. Поезії, 1966, с. 106—107.

Матвій Талалаевський 
(1908-1978)

Талалаевський Матвій Аронович — радянський поет і драма
тург. Писав єврейською та українською мовами. Жив і працював 
у Києві. Провідні мотиви творчості — мужність і героїзм радян
ських людей в праці і в боях за Вітчизну, дружба народів. Автор 
роману «Книга матері», багатьох п’єс. П. Тичина переклав один 
вірш М. Талалаєвського.

ДОДОМУ! ДОДОМУ!

Вперше надруковано в кн.: Талалаевський М. Твої сини. 
Поезії. К., «Радянський письменник», 1949, с. 24—25.

Збереглися чорновий автограф простим олівцем, густо прав
лений олівцями різних кольорів (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2284), чистовий простим олівцем (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2285) і машинопис з правками чорнилом та олівцем рукою 
П. Тичини (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2286). Над текстом 
у чорновому автографі — пізніша помітка зеленим олівцем рукою 
П. Тичини: «Переклад? Л. Рєзник чи Фінінберг?». Під текстом 
у чистовому автографі й машинопису зазначено: «З єврейської 
переклав Павло Тичина». Усі джерела без дати. У другому рядку 
другої строфи в них — варіант: «Тривожна, посивіла». Верхній 
шар чорнового автографа має також варіант у четвертому рядку 
першої строфи: «І все це в веснянім дощі, як в росолі». В перед
останньому рядку вірша в чистовому автографі варіант: «В то
бі ж могутня сила».

Датується і подається за першодруком.
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НЕЗАК1ІІЧЕНІ ПЕРЕКЛАДИ, УРИВКИ
З Р О С І Й С Ь К О Ї

В. А. Жуковський
ТИ ЗВ ІД К И , ЗІРО Н ЬК О  ясл?

Переклад перших восьми рядків вірша «Утренняя звезда».
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1588). Автограф иедатований, 
простим олівцем, з виправленнями червоним олівцем. Зберігся 
також иедатований чистовий автограф олівцем першого рядка, над 
яким П. Тичина написав: «В. А. Жуковський (уривок)», очевидно, 
плануючи перебілити переклад і надрукувати його (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 1589).

Датується орієнтовно 50-ми роками. В цей час П. Тичина 
працював над поемами «Моє дитинство» та «Подорож до Іхтіма- 
на», де кілька разів згадує і навіть цитує улюблену з дитинства 
пісню «Откуда звездочка-краса?» на слова В. А. Жуковського.

О. С. Пушкін
«ХТО, Х ВИ ЛІ, ПУТЬ ВАМ ПЕРЕПНУВ...»

Переклад 1—4, 9—12 рядків вірша (твір складається з
12 рядків).

Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1639).

Автограф иедатований, чорнилом, з правками простим та 
золеним олівцями. Папір, колір чорнила та олівців, почерк — ті 
самі, що й в іиших автографах перекладів з Пушкіна середини 
30-х років. На полях записані рими до перекладу пушкінського 
«Обвалу». Під текстом П. Тичина назвав твори О. С. Пушкіна, які 
він перекладав до ювілею 1937 р.: «Біси, Зим[овий] в[ечір], 06- 
в[ал], Леїла, Хто, хвилі, [путь вам перепнув], Казка про ц[аря 
Салтана]».

Датується серединою 30-х років.

О. О. Бестужев 
(1797—1837)

Бестужев Олександр Олександрович (літ. псевдонім — Марлін- 
ський) — письменник, один із зачинателів російської критики, 
декабрист. Разом з К. Рилєєвим видавав альманах «Полярная 
звезда». Автор агітаційних протиурядових пісень, ліричних віршів, 
численних повістей. Один з найяскравіших представників роман
тизму в російській літературі. П. Тичина працював над перекла
дом вірша О. Бестужева «Оживання».
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Переклад початку вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1579). Автограф недатований, чорни
лом. В архіві П. Тичини зберігається машинопис перекладу 
повного тексту вірша пізнішого часу, зроблений, очевидно, після 
смерті поета (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1580). Перші чотири 
рядки в автографі та машинопису ідентичні. Джерело тексту 
другої й третьої строф невідомо. Наводимо переклад повного тек
сту вірша за машинописом:

Чуть крилатая весна 
Радістю повіє,
Оживає давнина,
Серце молодіє;
Мрії, втішені колись,
Рвуть зими закови,
Наче квіти одяглись 
В весняні обнови,
Золоті любові сни 
Падають на вії,
Чари дивної весни,
Райдуги-надії.

Датується орієнтовно початком 50-х років, часом роботи 
П. Тичини над перекладами для зб. «Поети-декабристи» (1950) та 
«Пісні» М. О. Бестужева (1951). Підстави: 1) палеографічні дані 
автографа «Оживання» (почерк, папір, кулькова ручка, колір 
пасти) ті ж, що й деяких автографів перекладів, які ввійшли до 
зб. «Поети-декабристи» (див., напр., автограф перекладу «Ранку»
О. Одоєвського; ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1616); 2) списки ори
гіналів віршів О. Бестужева (Марлінського) «Оживление» та 
М. Бестужева «Песня», що зберігаються в архіві П. Тичини, зроб
лено однією рукою й однотипно оформлено, тобто одного часу 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1578, 1581).

М. Ю. Лєрмонтов 
ДО*

Переклад початку вірша.
Повний текст перекладу вперше надруковано за невідомим 

джерелом у журн. «Вітчизна», 1982, № 1, с. 7—8.
Зберігся чорновий автограф з суцільним текстом перших 

шістнадцяти рядків і начерками окремих фрагментів дальшого 
тексту (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1606). Автограф простим олів
цем, з правками пізнішого часу. Під текстом П. Тичина червоним 
олівцем зробив помітку: «Це, пригадую та й добре пригадую,— 
перекладав я Лєрмонтова, живучи в гостях у В. Самійленка 
у Добрянці. 1915 (?)». Зберігся також автограф перекладу першого 
чотиривірша, записаний на зворотному боці сторінки з датою
27 березня відкидного настольного календаря за 1957 р. (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, оп. 1, спр. 2608). Текст має варіанти порівняно з ранішйм 
перекладом:

ОЖИВАННЯ
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Текст першого автографа:
Я не зігнусь перед тобою,
Ні твій привіт, ні твій докір 
Не в силі володіти мною.
Знай, ми чужі з останніх нір.

Текст другого автографа:
Я не впаду перед тобою,
Ні твій привіт, ні твій докір 
Не владні володіти мною.
Знай, ми чужі, чужі з цих пір.

Помітку про обставини і час роботи над перекладом П. Ти
чина, очевидно, зробив саме 1957 p., коли накидав повий варіант 
перекладу початку твору.

Датується за першим автографом.
Подається за такими джерелами: перший чотиривірш за ав

тографом 1957 р. (ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1608); наступні 
дванадцять рядків за верхнім шаром чорнового автографа 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, спр. 1606).

С а м і її л е и к о Володимир Іванович (1864—1925)— україн
ський поет, в 1910-х роках жив і працював у містечку Добрянка 
на Чернігівщині, де мав власну нотаріальну контору. П. Тичина 
неодноразово гостював у В. Самійлеика в Добрянці.

JI. М. Вииіеславський 
(Нар. 1914 р.)

Вишеславський Леонід Миколайович — радянський письмен
ник. Живе і працює в Києві. Автор поетичних книжок, перекла
дач, літературознавець. Провідні мотиви віршів Л. Вишеславсько- 
го — братерство радянських народів, духовна краса людини, при
рода рідної землі. Пише вірші для дітей. П. Тичина працював 
над перекладом вірша Л. Вишеславського «День перемоги».

ДЕН Ь ПЕРЕМОГИ

Переклад початку вірша.
Вперше надруковано в журн. «Дніпро», 1974, № 11, с. 120.
Зберігся иедатований чорновий автограф олівцем (ЦДАМЛМ, 

ф. 464, on. 1, спр. 1675). Згори над віршем рукою Л. П. Тичини 
написано прізвище автора і назву твору.

Датується орієнтовно кінцем 40-х років.
Подається за верхнім шаром чорнового автографа.

з  Б І Л О Р У С Ь К О Ї

Максим Богданович
РОЗРИТА МОГИЛА

Переклад першої строфи вірша.
Друкується вперше за автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, on. 1, 

спр. 1750). Автограф без дати. Прізвище автора й назва вірша 
не вказані.
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Датується орієнтовно 1024 р. за аналогією з датуванням пере
кладів віршів «Вечір» М. Богдановича та «У тюрмі» Я. Коласа, 
записаними тим самим олівцем на одному аркуші й опублікова
ними 1924 р.

Янка Купала
ТРАВЕНЬ

Переклад першої строфи вірша.
Вперше надруковано в кн.: Тичина П. Із щоденникових

записів, 1981, с. 109.
Збереглися недатовані чорновий автограф олівцем та чистовий 

чорнилом, записані на одному аркуші (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 1780). Під текстом — пізніший напис червоним олівцем рукою 
П. Тичини: «Переклад з Янки Купали».

Датується орієнтовно 30-ми роками на підставі листа П. Ти
чини до Янки Купали кінця 1933 — початку 1934 р. з проханням 
привезти з собою до Харкова вірш «Ходить май по світі» для 
збірки українських перекладів білоруського поета, яку Тичина 
як редактор й один з перекладачів готував до друку в 1933— 
1934 рр. (КМКТ, фонди, № 730; ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2714).

Подається за чистовим автографом.

з  В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Ованес Туманян
СОБАКА

Переклад першої строфи вірша.
Друкується вперше за автографом (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 

спр. 1859). Автограф без дати, коричневим олівцем, па одній 
сторінці з повним текстом українського підрядкового перекладу 
цього вірша, зробленого П. Тичиною і записаного простим олів
цем з помітками коричневим олівцем. Зберігся також автограф 
на окремому аркуші з начерками чорнилом кількох рядків першої 
і другої строф.

Датується початком 50-х років — часом підготовки вид.: Т у 
манян О. Вибрані твори, 1952, куди ввійшли переклади П. Тичини. 
Підстави — палеографічні дані автографів перекладу вірша «Со
бака» ті ж самі, що й перекладу вірша О. Туманяна «Хмара 
й гора», вперше надрукованого у виданні 1952 р. Рукою невідомої 
особи на однаковому папері записано й однаково оформлено тек
сти вірменських оригіналів обох віршів. Однакові палеографічні 
дані (папір і шрифт друкарської машинки) іі їх російських під
рядкових перекладів, виконаних невідомою особою (ЦДАМЛМ, 
ф. 464, он. 1, спр. 1857, 1859).

КОН ЦЕРТ

Підрядковий переклад.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1860). Автограф недатований, фіо
летовим чорнилом, з двома шарами густої правки різного часу
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(раніша — фіолетовим, пізніша — зеленим чорнилом), до окремих 
слів написано варіанти перекладу. В автографі с помітки, зокрема 
у вигляді виносок — до слова «задумана» з третього рядка остан
ньої строфи: «Тут треба більш дико, титанічно: в полоні думок»; 
до четвертого рядка тієї ж строфи: «Задумана скеля, стежачи 
(або ж ідучи) за своею хмурою думкою — с^ х а є  його (дослівний 
переклад)». Текст записано на зворотному боці бланка журналу 
«Червоний шлях».

Датується орієнтовно другою половиною 20-х років за анало
гією з датуванням інших перекладів з вірменських поетів (зокре
ма віршів «Зерно» І. Іоапнісяна, «Завод» А. Акопяна, «Колискова 
робітниці» А. Цатуряна), записаних на зворотному боці бланка 
журналу «Червоний шлях» подібним за характером почерком 
і тим самим чорнилом —■ зеленим, яким зроблено другий шар пра
вок в автографі «Концерту».

ПЕРО

Підрядковий переклад.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1924). Автограф олівцем, з пізнішими 
нечисленними виправленнями чорнилом. Серед варіантів — пере
клад назви вірша: П. Тичина спочатку олівцем написав «Перо», 
потім чорнилом додав: «чи ручка?».

Датується орієнтовно кінцем 30-х років за палеографічними 
даними автографа — характер почерку, колір олівця, якість, колір 
і формат паперу автографа «Пера» такі ж, як автографів пере
кладу вірша Л. Квітка «Ведмідь» — першодрук 1938 р., оригіналь
ного вірша П. Тичини «Дитинство Ованеса» — дата в автографі: 
15.IV.39 (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1924).

Аветік Ісаакян
ПІСНЯ КЛОШ АРА З ОПОВІДАННЯ «У НИХ Є ПРАПОР!»

Підрядковий переклад.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1875). Автограф недатований, чор
нилом, з нечисленними виправленнями чорнилом й олівцем.

Датується орієнтовно серединою 20-х років за палеографічни
ми даними автографа.

К л о ш а р  (ф ран ц.)  — жебрак, бідняк, бродяга.

Сільва Капутікян
МОЄ БА Ж А Н Н Я

Переклад початку вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1900). Автограф перших чотирьох 
рядків, недатований, олівцем, з виправленнями олівцем і чор
нилом.

Датується кінцем 40-х років за палеографічними даними: 
характер почерку, колір олівця, паперу, формат паперу автогра-
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фа, а також палеографічні дані та оформлення машинопису під~ 
рядкового перекладу вірша на російську мову, що зберігається 
разом з автографом, ідентичні відповідним даним перекладу вірша
С. Капутікян «Панегірик Вірменії», надрукованого 1948 р. 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 1890).

З Б А Ш К И Р С Ь К О Ї

Мажит Гафурі
П ІСН Я ЧЕРВОНОАРМ ІЙЦІВ

Переклад початку вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2170). Автограф олівцем двох строф 
(з п’яти, з яких складається твір) та рефрену, без дати, очевидно, 
часу перебування П. Тичини в Уфі. Ймовірно, що над перекладом 
«Пісні червоноармійців» П. Тичина працював у той самий час, 
що й над перекладами віршів С. Кудаша та Б. Бікбая (опубліко
вані 1942 р.). До роботи над перекладом П. Тичина мав намір 
повернутися під час підготовки «Вибраних поезій» М. Гафурі 
(1955). Про це свідчить новий варіант підрядкового перекладу 

вірша, виконаний тією самою особою і так само оформлений, як 
і інші підрядники поезій М. Гафурі, якими користувався П. Тичи
на для «Вибраних поезій» (його текст разом з ранішим зберігає
ться в ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2170). Проте намір щодо 
завершення перекладу «Пісні червоноармійців» залишився не
реалізованим.

Датується орієнтовно 1942 р.

З О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Темболат Балаев 
(Нар. 1912 р.)

Балаєв Темболат Ілліч — радянський поет. Автор книжок вір
шів та поем, присвячених Радянській Батьківщині, минулому 
і сучасному рідного краю, дружбі народів, боротьбі за мир, діячам 
культури (поема «Коста» — про К. Хетагурова, вірші про М. Горь
кого, Т. Шевченка, Руставелі та ін.). Виступав як літературозна
вець. П. Тичина працював над перекладом вірша Т. Балаева «До 
Осетії».

ДО ОСЕТІЇ

Друкується вперше за верхнім шаром пізнішого чорнового 
автографа, без дати (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2032). У цій же 
справі збереглися первісний недатований чорновий автограф, 
вірш Т. Балаєва мовою оригіналу та його підрядковий переклад. 
Обидва автографи олівцем і чорнилом. Роботу над перекладом 
П. Тичина майже завершив, скоротивши при цьому вірш з шести 
до чотирьох строф.

Датується орієнтовно 1966 р.— часом приїзду на Україну гру
пи осетинських письменників, у зв’язку з чим П. Тичина переклав
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вірш Г. Кайтукова, палеографічні дані автографа перекладу якого 
(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2033) подібні до тих, що мають 
автографи перекладу вірша Т. Балаева.

З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Давид Гофштейн
ВЕСНА

Переклад першої строфи вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2230). Автограф недатований, олів
цем. У цій же справі зберігається машинопис вірша єврейською 
мовою з підкресленнями П. Тичини олівцями різних кольорів.

Датується орієнтовно кінцем 50-х років за палеографічними 
даними автографа.

«Я Ж ИВУ, І М ІЙ ПОГЛЯД СТАЄ ВСЕ ЯСНІШ ИМ...

Переклад початку вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, он. 1, спр. 1251). Автограф недатований, олів
цем. У цій же справі зберігається машинопис підрядкового 
перекладу вірша російською мовою з помітками П. Тичини олів
цем. Над окремими словами він подав їх  переклад на українську 
мову. В машинопису є й помітки Д. Гофштейна чорнилом. Над 
віршем він зазначив: «Все зроблено, Павле Григоровичу. Привіт. 
Ваш Д. Гофштейн». Біля одного з рядків написав його переклад 
на українську мову. Відомий машинопис вірша єврейською мовою 
з помітками П. Тичини і Д. Гофштейна (ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, 
спр. 2251). Над одним з рядків П. Тичина олівцем записав його 
переклад на українську мову.

Датується кінцем 40-х років.

місто
Підрядковий переклад першої частини вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2331). Автограф олівцем, з багатьма 
варіантами, написаними до окремих слів, помітками зеленим 
чорнилом та олівцями червоного і синього кольорів. Текст пере
кладу записано на зворотному боці розірваного навпіл аркуша зі 
зверненням оргбюро кооперативного видавництва «Гарт» (відбиток 
з газ. «Вісті ВУЦВК»). На другій частині цього аркуша П. Тичина 
записав переклад вірша Д. Гофштейна «У вишині».

Датується орієнтовно серединою 20-х років за палеографічни
ми даними автографа.

«О Ж ІН К О !..»

Підрядковий переклад вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2240). Автограф недатований, олів
цем, з кількома виправленнями олівцем і чорнилом. На полях —
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помітка чорнилом «наголос». Під текстом зазначено: «Переклав 
з єврейської П. Тичина». В цій же справі зберігається машинопис 
вірша мовою оригіналу з помітками і підкресленнями П. Тичини 
різнокольоровими олівцями та машинопис підрядкового перекла
ду російською мовою з виправленням синім олівцем рукою 
П. Тичини. На окремому аркуші — помітка олівцем: «25/УІ—59. 
Вечір пам’яті Давида Наумовича Гофштейна у Спілці письм[ен- 
ни] ків».

Датується орієнтовно кінцем 50-х — першою половиною 60-х 
років на підставі палеографічних даних автографа.

Лев Квітко 
осінь

Підрядковий переклад вірша.
Друкується вперше за верхнім шаром чорнового автографа 

(ЦДАМЛМ, ф. 464, оп. 1, спр. 2275). Автограф иедатований, чор
нилом. Текст записано па зворотному боці бланка журналу «Чер
воний шлях». До багатьох слів подано варіанти їх перекладу. 
В тексті — помітки чорнилом і олівцем, на полях — слова єврей
ською мовою.

Датується орієнтовно серединою 20-х років за палеографіч
ними даними автографа (характер почерку, папір, колір чорнила 
(зелене) подібні до відповідних даних деяких інших перекладів 
П. Тичини другої половини 20-х років, зокрема віршів Д. Гоф
штейна «Гілка молода», А. Акопяиа «Завод», І. Іоаннісяна 
«Зерно»).

Вірш написано 1923 р. у Німеччині.



СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ

1. Павло Тичина. 50-ті роки. Фронтиспіс
2. Чистовий автограф перекладу вірша К. Рилєвва 

«Любов до Вітчизни»
3. Чорновий автограф перекладу вірша М. Ушакова 

«Злива під час маніфестації»
4. Сторінка чорнового автографа перекладу оповідання 

Ованеса Туманяна «Гікор»
5. Павло Тичина і Микола Асєєв. 50-ті роки
6. Аветік Ісаакян і Павло Тичина. 1943
7. Павло Тичина. 1943
8. М. Тихонов, Р. Рза, П. Тичина, Б. Кербабаєв, П. Бров

ка, О. Прокоф’єв. 1964
9. Педер Хузангай і Павло Тичина. 60-ті роки 

10. Павло Тичина. 20-ті роки

15і

281

55
256—257
2 5 6 - 2 5 7
2 5 6 - 2 5 7

288—289
288—289
2 8 8 - 2 8 9

1 Прямим шрифтом позначені сторінки ілюстрацій, поданих 
у першій книзі п’ятого тому даного видання, курсивом — у дру
гій книзі.



ЗМІСТ

З ЛІТЕРАТУР НАРОДІВ СРСР 

З В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Ованес Туманян
Літня ніч в селі 7 518
Із зорями . . . .  8 518
Перед картиною Айвазовского 9 519
Чотиривірші . 10 519
Краплина меду 12 520
Ануш . . . . . .  17 520
Зелений братик. (Ц икл  в ір ш ів )

Зелений братик 41 524
Березень . . .  42 525
Пташина думонька 43 525
Пташина колискова 44 525
Сліпий ашуг 45 526
Вітер 46 526
Осінь 47 526
Котикова скарга 48 526
Річенька 49 527
Листопад . 50 527
Перший сніг 51 527
Хмара й гора 52 528
Весняне запрошення 53 528

ОПОВІДАННЯ ТА К А ЗК И

Гікор 54 528
Олень 70 529
Вовк 76 529
Козенятко 93 529
Брехун . . . .  95 529
Непереможний півень 96 5S0

Акоп Акопян
Завод . . .  98 531
На червоній на весні 99 531

Левон Шант
Ніч 100 532

1 Перша цифра — сторінка тексту, друга — приміток.
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Аветік Ісаакян
Любий краю мій! 101
Бойовий заклик 102

Єгіше Чаренц
Літо . . . 104
Ленін. (У ри вок  з поеми)  105
Син робітника 107
Рубайят 108

Стефан Зорян
Скарб 109
Мати . 117
Голуби 122
Анік 127

Наїрі Зарян
Весна 132

Ваграм Алазан 
Народження 134

Гурген Маарі 
Оповідання пари черевиків. (її життя й діяльність) 136

Гурген Борян
Застольна . . . . .  144
Дерева на вулиці Абовяна 146

Мкртич Корюн 
Вранці взимку 148

Сільва Капутікян
Панегірик Вірменії 149
Освідчення в коханні . 150
Ну як дощик—-хай і дощик 151
Бронепоїзд «Вардан Зоравар» 152
Давид Сасунський. (У р и во к  із в ірменського народного  
е п о су)  . 154
Взяла я жбан. Народна пісня  163

532
533

534
534
534
534

535
535
535
535

536

536

537

538
538

538

539
539
539
540

540
541
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З Л И Т О В С Ь К О Ї

Крістіонас Донелайтіс
Чотири доби року. ( І з  перш ої частини поеми — «Радо
щі весни»)  164 543

Майроніс
«Де води Шешупе і Немап гойдає...» 180 545

Саломея Неріс 
Москва 182 546

Антанас Венцлова
Дівчина край джерела . 183 547
Ти — хороший, найкращий 184 547
Наближення осені . . . .  185 548
Учні біля пам’ятника Леніну 186 548
Партії . 188 548
Індія-мати 190 549

Альфонсас Малдоніс
Високі ноти 192 549
Зелена півонія. Народна пісня  193 550

З Л А Т И С Ь К О Ї

Ян Судрабкалн
Батьківщина 194 551
Клени цвітуть . . . .  196 551
Привіт Радянській Латвії 198 552

Петер Силе
О, де ж весна... 199 553

З М О Л Д А В С Ь К О Ї

Йосип Балцан
Ленін . . . 200 553
«Молдовеняска» 201 554
Марица. Н ародна пісня  203 554

З У З Б Е Ц Ь К О Ї

Алішер Навої
Добродійних дивування. У ривки  з поеми  204 555
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Тураб Тула
Бавовна зійшла

з  К А З А Х С Ь К О Ї

Джамбул
Я столітня тополя 
Моє щастя

З К И Р Г И З Ь К О Ї

Кубанич Акаев
Балерина

з  Т А Д Ж И Ц Ь К О Ї

Абу Абдаллах Джафар Рудакі
«На світ дивись ти оком чистим...»
«Мудрий прагне всім добра і миру...»

Садріддін Айні
На славу Жовтня

Абулькасім Лахуті
На березі Дніпра

Пайрав Сулаймоні
Моє перо

Агзам Сідкі
Два серця

Гафар Мірзоев
Водоспад Восе

3 Б А Ш К И Р С Ь К О Ї

Мажит Гафурі
Я вийшов на базар 
Надію май 
Мої книги
Надія . . . .
Там, де в злиднях люди 
На життєвім шляху

208 556

210 557
211 557

214 558

215 559
216 559

217 560

218 560

219 561

220 561

221 562

222 563
225 563
226 563
227 564
228 564
229 564

624



До свого серця 
Дні визволення 
Несподівано 
Чудесна подія 
Як золоту руду 
Мініатюри

Сайфі Кудаш
Слово матері 
Гвіздок

Баязіт Бікбай
Хрест Фріца
Лисичка-сирота. Н ародна казка

З Т А Т А Р С Ь К О Ї

Габдулла Тукай
До народу 
Шурале
Не підем звідси 
Поет .
До неї . . .
Відьма водяна 
Праця . .
Дощ і сонце 
Рідне село 
Сібгатуллін 
Рідна мова .
Місяць і сонце . .
Тоді, як блискавка шугав 
Тяжке становище 
Буран

з  Ч У В А С Ь К О Ї

Мішші Сеспель
До моря

Педер Хузангай
Чуваш .
Ш у б а ш к а р ..................... ..... .
«Травневі дні чи вер еснев і...» ....................
«Складайтесь, вірші! Ну ж, пишітесь...» 
Береза Тукая

230 564
231 565
233 565
234 565
235 566
236 566

238 567
239 567

240 568
241 568

245 569
246 569
251 570
252 570
253 571
254 571
257 571
258 571
259 572
260 572
261 572
262 573
263 573
264 573
265 573

266 574

269 575
270 575
271 575
272 576
273 576
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З  ПО ЕЗІЇ  Н АРОДІВ Д А ГЕ С Т А Н У  

З А В А Р С Ь К О Ї

Расул Гамзатов
Народження пісні 274

з  К У М И Ц Ь К О Ї

Казіяу-Алі,
Біле світло й світло червоне 276
Кукурудзяна зернина 277

Абдул-Вагаб Сулейманов 
Дніпро 278

з  Л А К С Ь К О Ї

Абуталіб Гафуров
Про комуз . 279
Розважні речі 280

Мірза Магомедов 
Буря 281

3 Л Е З Г И Н С Ь К О Ї

Сулейман Стальський
Соловей 282
Старшина 284

Тагір Хурюгський
В садах 285

з  О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Коста Хетагуров
Заповіт . . 287
Якби міг я 288
Надія 289
О, якби... 291
Заспівай! 292
Кубади . . 293
Новорічна пісня 297
Новорічна ніч 298
Киця 299
Пустун 300
Школяр 301
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580
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582
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Мов дорослий 302
Синиця 303
Ластівка 304
Весна 305
Літо 306
Осінь 307
Зима . 308
Привіт 309
У. Ц. 310

Георгій Кайтуков 
Сяють гори 331

з  Я К У Т С Ь К О Ї

Інокентій Артамонов
Живуча ялина 313
Весіння тундра 314

З А Б Х А З Ь К О Ї

Дмитро Гуліа 
Ленін 315

З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Ошер Шварцман
К ор ч м а .............................. 316
«Моя кохана пахне так...» . . .  317
Річка човен понесла. На у к р а їн сь к и й  мотив 318
«Як у річці у бігучій...» . . . 319
«...1 цей секрет вночі б земля...» 320
«Ген здалеку, де небеса...» . 321
«Тож і наплинули всі хмари...» 323
Надвечір’я . . . . . . .  325
«Отак бував на початку травня...» 326
Молодість . . 327
Із циклу «Війна» . . .  . 328
«Я ж добре знаю літнє надвечір’я...» 329
Повстання 330
Весна . . . 331
Чорна мати-ніч 332

Давид Гофштейн
В дорозі . . . .  333
«Тож цілий день...» 334
Із циклу « П о л я » .........................  335
«Проміння вранці йдуть в поля й луги...» 338
Свіжий вітер 339

585
585
585
586
586
586
586
586
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587

588
588

588

592
592
592
592
593
593
593
594
594
594
594
595
595
595
596

596
597
597
598
598
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«У вишині...» 340
Вірменія . 341
«Цвіте прапорами...» 342
Гілка молода 343
Справедливість . . . 344
«В пустелях далеких, бував, побачу...» 345
Колискова . 346
Перший сніг 347
Біробіджан 348

Лев Квітко
Жук 350
Кузня . . .  . 352
Із циклу «Німеччина» 353
«Не пускай дітей до мене...» 356
Скрипонька 357
Ведмідь . . . 359
Лист товаришу Ворошилову 361
Дудочка 362
У гості . 364
Садок Етоньки . 366
Червона кавалерія 367
Марш . . . 369
Бабця Блюмця 371
Поросятка 373

Арон Кушніров 
«Тому, що вітер б’є у вікна...» 374

Ліпа Рвзник
Березіль . . . 375
Осінь. (В ільни й  переклад)  377

Перец Маркіїи 
Купа. ( У р и в о к )  378

Езра Фінінберг
Нана . . .  379
Поблизу Киева 381

Іцик Фефер
Зима 383
Борги . . 384
Жити б вічно 385

Ханан Вайнерман 
Совість 387
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Пам’ятник

'Матвій Гарцман

Матвій Талалаевський

388 611

Додому! Додому!

НЕЗАКІНЧЕНІ ПЕРЕКЛАДИ, УРИВКИ
З Р О С І Й С Ь К О Ї

В. А. Жуковський 
Ти звідки, зіронько яса?

0. С. Пушкін 
«Хто, хвилі, путь вам перепнув...»

О. О. Бестужев
Оживання

М . Ю. Лєрмонтов
До *

Л . Д/. Вишеславський
День перемоги

389 611

Розрита могила

Травень

з  Б І Л О Р У С Ь К О Ї

Максим Богданович 

Янка Купала

з  В І Р М Е Н С Ь К О Ї

Ованес Туманян
Собака
Концерт
Перо

Аветік Ісаакян 
Пісня клошара з оповідання «У них е прапор!»

629

393 612

394 612

395 613

396 613

397 614

398 614

399 615

400 615
401 615
402 616

403 616



Сільва Капутікян
Мов бажання 404 616

З Б А Ш К И Р С Ь К О Ї

Мажит Гафурі 
Пісня червоноармійців 405 617

З О С Е Т И Н С Ь К О Ї

Темболат Балаев 
До Осетії 406 617

З Є В Р Е Й С Ь К О Ї

Давид Гофштейн•
Весна . . . .  . . 407 618
«Я живу, і мій погляд став все яснішим...» 408 618
Місто . . 409 618
«О жінко!..» 410 618

Лев Квітко
Осінь 411 619

Примітки 413

Список ілюстрацій 620
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