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Згорають очі слів, згорають слів повіки. 
Та є слова, що спопеляють рот. 
Це наше слово. Жить йому повіки. 
Народ всевічний. Слово — наш народ. 

Микола Вінграновський  
 
 

Де кожне слово братика шука. 
Григорій Білоус 

 
 

Виразність народної мови, сила виразності,  
часом вона просто вражає.  
Більше б чути, уважніше б слухати сьогодні  
нам треба її, живу народну мову! 

Олесь Гончар 
 
 

Люблю слова, що повнодзвонні, 
Як мед, пахучі і п’янкі, 
Слова, що в глибині бездонній 
Пролежали глухі віки. 

Михайло Драй-Хмара 
 
 
 
 
 

Пірнаючи в рідну стихію 
 
Що останнім часом упадає в око, як читаєш перекладну художню літературу, а то 

нерідко й нашу вітчизняну, сучасну українську – так це якась стилістична сухість мови, 
площинність її,  одноманітність, лексична бідність, відсутність синонімічности. Тому, 
власне, й площинність, лексична бідність, що автори забувають про синонімізацію свого 
письма. Складається таке враження, наче це написано якоюсь одноплощинною, штучною, 
зовсім недавно створеною лексикою. Боляче стає за нашу рідну, отак по-сирітськи, 
безпритульно, до неприкаяности опріснену, здистильовану, максимально закнижнену, 
збіднену (часами до невпізнанности) мову. 

А можна ж сказати живою, образною мовою, згадавши,  що є на світі така жива 
річ, як синоніми. Наша ж мова надзвичайно багата синонімічно!  Не рідкість у ній такі 
слова, які налічують по кілька десятків синонімів. А в окремих слів кількість синонімів 
сягає за півсотню, а то й за всю сотню… Отже наша мова одна з ряду найсинонімічніших 
мов світу. Більше того. Багато слів нашої мови легко піддаються сюхвилинно родженій 
синонімізації (скажемо, з допомогою префіксів і суфіксів), виходячи за межі словників. Це 
свідчить про надзвичайну природню гнучкість нашої мови, про її здатність до передачі  
найтонших почуттів, найдрібніших деталей змісту сказаного, до висвітлення 
найсокровенніших куточків нашої думки, самої динаміки її формування. Таке 
створювалося не за рік чи сотню років, таке створювалося, виговорювалося віками й 
віками, тисячами й багатотисячами (!) літ, ще в сиві-сивісінькі часи Дотрипілля, з 
першомовлення нашими українськими предками. Отаке ми маємо не розтрачене у віках 
національне супер-багатство!.. Договорене, дописане до нашого національного 
багатотисячолітнього сьогодні… Головне – договорене, з часів, коли ще й письма не 
було. Та й у часи вже писемні – добалакане поза письмом. Велика сила в усному мовленні, 
вона пронизує віки, тисячоліття, виносячи, несучи на собі тисячі й тисячі живих, 
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рідненьких слів, вічність нашої мови. Ось чому нам треба відновити поруйноване 
російським окупантом масове, всенаціональне українськомовлення. 

"Синтакса – душа мови, - писав Максим Рильський у 1939 році. – Про це ніби 
забули. Мислять здебільшого в російських синтаксичних схемах". Уже тоді, бачите, 
мучило це наше колоніяльне лихо великого Максима. 

Справді-бо! Часто, коли читаєш сучасного нашого автора, то видається, що маєш 
справу не з українським оригіналом, а з текстом, скалькованим з російської мови. А  
візьміть прозу наших класиків і почитайте. Та це ж написано іншою мовою, іншою 
лексикою, іншою "синтаксою", яка передає інший, об’ємний світ, наш український згин 
думки, чуття. Підіть у наші села, послухайте, скажемо, як розмовляють полтавські, 
миргородські, черкаські, уманські, київські, чернігівські, житомирські (і т.д.) селяни, вони 
швидко вилікують вас од кальок з чужої мови, відкриють вам національний, український 
аромат нашої мови, високу будівничу духовність рідного слова.  

Ні ж таки! Ми часто шукаємо виходу ( якщо шукаємо!) деінде, тільки не там, де 
залягають золоті шари нашої мови. Дійшло вже до того, аж дехто з літераторів заявляє 
(наче ж при повній свідомості, при своєму розумі!), що мову нашої прози, рятуючи її від 
канцелярщини, сухості, прісності, можна оживляти, пожвавлювати її стиль чим би ви 
думали?.. Ряснотою нецензурщини (ще густішої, багатоповерховішої, ніж досі), позиченої 
в Росії на всіх поверхах, а ще сленгом рівня "воровского" і ще хтозна чим (у нечистого 
цілий арсенал цього добра, тільки подружись із рогатим). Отак! Шукають "рятунку" від 
мовного безпліддя хоч у диявола, тільки, кажу, не у вітчизняних золотих шарах 
української мови, зокрема ж і в сільських мовців, й у творах наших класиків. Ні, це ж 
треба додуматися до повного блюзнірства!  Аж мусила вигукнути на всю Україну Ліна 
Костенко про лихо, яке підстерегло нашу літературу і мову: 

 
Ну от і дожилася наша мова! 
Була, була безсмертною в віках, 
Але прийшли бендюжники від слова –  
І потопили мову в матюках. 

 
2 лютого 1993 року світлої пам’яті Олесь Гончар, якого просто ранила оця 

нинішня брутальність, бруд, гидь, сексоманія, чорнороте мовлення, чорноруке писання, 
густо пересипане московським зловонним матом, з гіркою прикрістю записав у 
"Щоденнику": "Слово – категорія моральна. Українська пісня свідчить про чистоту й 
цнотливість нації. (Підкреслення моє. В. З.).Я виріс у хаті, де не було лихослів’я, де 
навіть черкатися (згадувати чорта) вважалося гріхом. Загидила цим Україну Московія. 
Солдатчина. Табори- гулаги. Майбутня Україна від цього (хотілось би вірити) очиститься. 
Буде – як у пісні. Буде великодня. Література не може дозволяти собі бути грубою, 
вульгарною. Вона має творитись мовою чистою, як Святе Письмо. Це розуміли наші 
класики". 

Я теж виріс у селі (на хуторі) в такій же хаті, де не можна було навіть черкатися 
перед іконами, перед карточками прародичів на стінах. Тому мене дуже схвилювали оці 
слова одного з рідних класиків. Повторюймо їх як молитву, поки очистимо свої 
змосковлені душі й припнемо дурний язик до українського пракореня.  

Дійшло вже до того, що в одному серйозному видавництві зробили мені цілком 
безапеляційне зауваження: "У вас у романі багато застарілих слів". Можете собі уявити, 
це вони  так дивляться на щиро народні українські слова із золотих історичних шарів 
нашої мови, які ще живуть, хвалити Бога, в усному мовленні українських селян , скажемо, 
Полтавщини чи тих же Вінниччини, Львівщини, Житомирщини тощо. З давніх-давезних 
прачасів, праепох живуть. "Застарілі" для вас, супер-сучасних, супер-модерних… Це ж 
усе одно, що отак  підійти із сокирою до величного прадуба й сказати: Щось тут у тебе не 
все гаразд. Гілля твоє і геть-то розкидисте, радує око буйною зеленню, а ось отут, із землі 
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випинається якесь сіре, безбарвне корінне плетиво. Щось воно давно вже не гармоніює із 
твоїм піднебесним зеленим гіллям. Застаріло. Треба підчистити. Пора й перепорило вже. 
Скільки ж можна миритися з цією архаїкою?  

Ой, шановні-перемалошановні! Не варт набиватися в тезки до Старого. 
Дехто скептично посміхнеться зі свого освіченого висока: мовляв, добалакались 

до селянського рівня! Ми це вже проходили, і т.д. А даремно ви так зго-орда! Згадаймо, 
що говорив  про українського селянина наш Тарас Шевченко: "Наш-бо селянин, двигаючи 
на собі почесний тягар вікових національних обов’язків (курсив наш – В. З.), бувши 
фактично спадкоємцем періодично відмираючої шляхти, - є, може, найбільшим 
аристократом серед селянства Європи". Боже! Які рятівні на сьогодні слова для нас 
нашого національного генія! Чого ж ми, особливо молоді літератори не вчитуємося, не 
вдумуємося в ці національно реанімаційні слова. 

Та варто заговорити про багатотисячолітню давність нашої мови, як знову ж 
натрапите на скептичний усміх. Ну, гаразд, усміхайтесь, але звідки ж тоді в нашій 
рідненькій українській мові оця щиро-широка варіантність – через синонімізм, густу 
метафористику, образність, через особливий синтаксис, який часто переростає в 
метафору? І все це простий народний мовець уживає на інтуїтивному рівні, щоб 
якнайтонше, найточніше передати суть сказаного ним, донести свою думку, почуття, 
настрій. Це вам не штучно скомпонована, бездиханна церковнослов’янщина! Таке не 
понавидумуєш, не створиш за якесь століття-двоє. Таке (як бачимо, відчуваємо!) 
виколошувалося, виколисувалося, розвивалося не одним тисячоліттям душею і розумом 
високоталановитого, ясночолого народу. 

Відомий український письменник, мовознавець Олекса Різників у своїй 
дослідницькій праці "Спадщина тисячоліть: українська мова. Чим вона багатша за інші?" 
наводить слова академіка П. Толочка: "…Можна з усією певністю твердити, що цілий ряд 
елементів трипільської культури – система господарства, топографія поселень, 
декоративний розпис будинків, характер орнаментальних мотивів розмальованої кераміки 
тощо – стали органічною належністю культури українського народу". І далі О. Різників 
пише: "У мільйонах білених хатинок по всій Україні від Карпат до Дінця бережно й 
охайно передавали нашу мову, як кажуть, "з молоком матері" – із вуст в уста, від серця до 
серця, від бабусі до онука, а часто й правнука, бо ж три-чотири покоління мешкали в тих 
хатинах. Та ще треба врахувати, що села були величенькі, а міста в трипільські часи, як ми 
знаємо, мали по 200 – З00 гектарів, що означає велику концентрацію мешканців, а отже 
вироблення в них спільної говірки для всіх людей. Тому наша мова й зберегла  до сьогодні 
багато давніх рис і півтонів, бо ж немовлята, освоюючи свою мову, переймали від 
старших усі її тонкощі, суфікси, синоніми". 

А ось що записав у своєму щоденнику 22 грудня 1960 року письменник Іван 
Захарченко – селянин за місцем народження і постійного проживання в селі : "…Для мене 
наймилішою є моя рідна мова. Та я її ще недостатньо знаю, але хочу досконало знати, бо 
кращої від неї, мабуть, нема в білому світі. Нею якось не виходить і лаятись. (Підкрес. 
моє. -  В. З.). Може, в ній криється наш гноблений дух і миролюбна вдача? Адже вона, як і 
її люди, натерпілася лиха. І зараз тіні та хмари над нею. Нашу мову хочуть сховати від 
сонця, щоб вона чахла, не розвивалася і загинула. Та вона не погине, вона стерпить усі 
злигодні, аби жити вічно". 

Хочу всіляким скептикам, які не сприймають думки про давність української 
мови, ще й таке сказати. Дуже мене дивує наше сучасне, витягнене з-під окупаційного 
пресингу отрипілювання України, українського народу. Хвала Господу-Богу, що ми, 
найрозсудливіші з нас, хоча б дійшли нарешті до того, аж визнаємо тепер, що тисячі років 
тому українці, пра-українці, які населяли тоді сучасну територію України, стали 
спадкоємцями Трипілля, трипільської цивілізації, більше того, прямими спадкоємцями, 
найпрямішими виходить з усіх можливих (існуючих) на той час етносів. І якось воно так 
це дивно виглядає, наче трипільці – це звідкись примандрований на нашу оцю територію 
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якийсь етнос, і от ми жили й жили тисячів років поряд з ним, а потім після нього ( а куди 
він дівся???) стали, так же ж щасливо стали(!) спадкоємцями його небувало розвиненої 
цивілізації. 

Читаючи ці сучасні боязко-обачні теоретизування про оце отрипілювання  нас, 
нашої вітчизняної історії, я, популярно кажучи, бачу таку картину: візьмемо звичайний 
якийсь рід  звичайних собі Хомиченків. Жив він віками, розвивався з діда-прадіда, з 
покоління в покоління, і раптом (!) в одному поколінні сталося щось дивне-предивне: 
єдинокровний, повнокровний і по батьковій і по материній лініях Хомиченко чомусь став, 
скажемо, Тарасенком. Отак ні з сього, ні з того став і все тут. Мудрий такий, 
майстровитий, кмітливий, працьовитий. І наступні покоління все того ж роду Хомиченків 
стали називати себе прямими спадкоємцями отого їм діда, прадіда Тарасенка. Отак 
існував собі рід Хомиченків з покоління в покоління, природньо, природозаведено 
унаслідуючи від попередників усе, чим ті жили і як жили, без теоретизувань про 
спадкоємність (само собою не те що зрозумілу, а відчутну всім своїм єством) і раптом 
плюс до цього стали ще й отарасенкуватися. 

До чого я це веду? Та до того, що ми чогось ломимося в широко відчинені двері з 
оцією нашою  «прямою спадковістю від Трипілля». Ну для чого тут ламати списи? Та 
інакше й бути не могло!!! Адже трипільці, то були не хто інші, як ми, українці, тодішні 
пра-українці, які жили тут, де ми оце ходимо, ще задовго до Трипілля, і в час Трипілля, і 
після Трипілля. Усе ж Трипілля, вся його культура пронизані наскрізь, до самого щирця 
рідненьким україніссімо, прокричані мовчечки нам про це аж до білостінної глиняної 
хатки під солом’яною стріхою, до колеса, винайденого тут таки, до ручиці у возі, до 
хомута, обротьки на прирученому коневі, до пшениці, висіяної в полі, до пісні, однієї з тих 
наших понад 300 тисяч, до нашого сивого-сивісінького на сьогодні, бо споконвічно 
вічного українського словечка… 

Та ми споконвічні трипільці! Ось  і у Василя Стуса читаємо: 
 

Знову друзів додому веду –  
напівщирі, напівнезнайомі. 
Повсідались на житній соломі, 
на трипільському сонці в саду.  

 
Свого часу, приступаючи до перших літературних вправ, я інтуїтивно вдався до 

записів лексики і синтаксису рідної мови з уст тих же сільських полтавців, черкасців, 
уманців, киян, житомирців, чернігівців, харків’ян, миколаївців, донбасівців, буваючи в 
їхніх рясномовних краях. А ще взявся за перечитування української класики з численними 
виписками неоціненних перлин рідної мови. Я діткнувся душею до української народної 
стихії, в якій таїться правічний дух нашої мови. За кілька молодих років у мене зібралися 
тисячі цих виписок. Шкода буде, коли все оце пропаде з часом разом із моїми блокнотами, 
розвіється, намертво забудеться. А це ж наше-нашеньке: і синтаксис, і лексика із 
сконденсованою в них українською духовністю на згині нашого національного думання, 
нашого найпервиннішого зітхання, пронесеного, донесеного через віки. 

Я заговорив про українську духовність, якою прямо світяться сталі народні 
вислови. Пам’ятаю з дитинства, як у нашому хуторі Гутирівка під Полтавою в розмові 
наші хуторяни, бувало, доброзичливо вигукують: "А, щоб вас дощ намочив!". Це до 
співбесідника, коментуючи якийсь його промашливий, необачний учинок чи вислів. Це в 
розумінні: "Чого ж ви так зробили, не подумавши?". Мені мила саме оця доброзичливість 
нашого народу в певних моментах, я б сказав – делікатність, інтелігентність. Оминання 
словесних грубощів. Це я спостерігав тоді малим на кожному кроці в спілкуванні старших 
людей. Мабуть, тепер ці голублячі вислови зникли з ужитку, відійшли разом із тими 
людьми. На зміну прийшла грубість, брутальність колгоспна, совєтсько-концтабірна. 
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Ну, як тепер клянуться? "Вєк волі нє відать, єслі я вру!" І ще гірше, із зеківського 
арсеналу. Ні, зовсім інша мова звучала в нас, зовсім по-іншому, по-людськи 
ословлювалися наші пристрасті. Колись наш сусід, стрілочник залізниці присягався так: 
"Та побий мене, Господи, коли неправду кажу!" З дитинства пам’ятаю оцей його 
доброзичливий вислів. 

Треба нам, державно незалежним, повертатися до тієї делікатної мови наших 
батьків, очищатися нею від чужинської словесної корости. Хай  він, отой їхній 
розпроклято-чужинський муляка, буде їм, а нам потрібне своє! 

Уберігаймо свої душі, рідноословлюймось! 
От мені й стрілила думка: а може, воно буде надруковане, піде між люди, оце, що 

я зібрав, заживе, загомонить з новою силою на весь світ? Услухайтесь, вдивіться в нього! 
Вибираю для цієї книжечки найхарактерніше, проціджуючи колись урожайно назбиране 
крізь густе сито, маленьку частинку зібраного. 

Це наше неоціненне національне багатство, і ми пишатимемось, багатітимемо 
ним, поки триматимемо його в повсякденному вжитку, доки триматимемося його по-
синівськи дбайливо і вірно.  Для мене все оце, що вдалося записати – чудо на рівні з 
Божим дарунком… Щоразу, записуючи все нові й нові (для мене!) вислови рідного 
народу, я з кожним записом щасливів і щасливів душею. Не вірите? А ви вчитайтеся. Ви 
тільки вчитайтеся!.. Відкритою душею. "Виразність народної мови, - писав незабутній 
Олесь Гончар, - сила виразності просто вражає. Більше б чути, уважніше б слухати 
сьогодні нам треба її, живу народну мову". Справді, уважніше б нам слухати  живу 
народну мову. Для цього золотими літерами записуймо у своїй пам’яті поради наших 
великих, і хай ці Слова-поради стукаються до нашої душі, а працівникам з рідним Словом 
- і до їхньої совісті. Досить уже  нам "працювати" напівбраковано, плоскомовно, а нерідко 
й досі москводогідливо. 

У тяжкому, українозадушливому 1955 році задушений совєтсько-російською 
системою дитинно ніжний наш Павло Тичина все ж таки набрався духу написати крізь 
стогін, звертаючись до літераторів, заповітні слова: "За всяку ціну (чуєте? – за всяку ціну 
– В.З.) бережіть ви і поважайте свою мову… Мова письменника повинна бути чиста, як 
джерело, мова народна, не макаронічна". Чуєте? – Мова "чиста, як джерело, мова 
народна, не макаронічна". То ж досить і нам сьогоднішнім, вільним у вільній, незалежній, 
державній Україні бездушно, ремісничо макаронізувати святу нашу мову на радість 
ворогам. 

Наше рідне Слово чекає від нас патріотичної кваліфікованости й патріотичного 
заповзяття. 

Ще з більшою прикрістю, з болем не можу зрозуміти тих, хто переходить на 
чужу мову спілкування в щоденному житті. Не вірю, що в таких відмовників од рідного, 
та скажемо точніше – відступників од рідного – нормальне життя. Адже ти, українцю, 
народився в українській мові, для української мови, нею просякнутий кожен ген твого 
єства, а ти взяв і поміняв свою рідну мову, наче свою сорочку, на чужу, шиту на чуже 
плече. То й не дивуйся, що нема тобі щастя в житті. У чужій сорочці тобі не комфортно: 
душить затісний чужий комірець, вилазять руки по лікті з куценьких чужих рукавів, чужа 
вдягачка розповзлася на спині, як ти тільки розправив свої круті козацькі плечі. Яке вже 
там життя! 

А чого ми так рідко розгортаємо палітурки книжок наших старателів-класиків, у 
яких лежать золоті розсипища – запаси нашої мови. Пропоновані мною записи – це не 
довідник, алфавітно вишикуваний, не збірка, скажемо, афоризмів та ідіом, хоча є тут 
чимало і їх. Але поряд із ними – це переважно вирвані із забуття зразки українського 
синтаксису, української лексики, сталі вислови, які таять у собі правічний, 
багатотисячолітній дух нашої мови. Читаючи це все й перечитуючи, ви доторкаєтеся 
душею до самої джерельної стихії української мови, надихаєтеся нею. 
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А це і є метою збірки: допомогти зберегти в наших душах правічний дух рідної 
мови, наш національний набуток, який таїться в неповторному синтаксисі, щедрій 
синоніміці, рідкісній милозвучності, співучості нашої мови. 

Буду щиро втішений, коли в правічний дух нашої мови, в її стихію, в її 
україніссімо через мою збірочку поринуть відкритою душею учителі, учні, студенти, 
письменники, перекладачі, журналісти, українські воїни – захисники України… 

Українніймо мовно, духовно! 
Безсмертіймо! Адже з рідною мовою на устах ми вічні. 
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"Синтакса" і лексика 
 
Без пісні жити пісно. (Нудно, не цікаво). 
Не гай мене до раночку. (Не затримуй). 
Якби чоботи, а підкови будуть. 
Тільки зазоріє, встаю до корів. (Починає світати). 
Без коріння зростали, то й відродьками стали. 
Уже добре припізнювалось. 
Сором – не дим, очей не виїсть. (Сорому не бійся). 
Грім навалисто горгоче. 
Та вона ніколи просвітку не бачила за роботою. 
Та я вже вче-ений. 
Ніяк до нього не примінишся. 
Там таке, що й не збалакаєш із ним. 
Цілісінький Божий день гульма гуляє. 
 
Ні! Ні! І ще раз Ні!.. Так не можна! Що ж ми отак запустили підряд усе, як 

автомат, який управно вміє читати… А ви погляньте на них, на кожного індивідуально. Як 
на особистість. Дивіться, воно ж чекає… Кожне оце колись, так своєчасно мовлене, 
говорило, а потім… потім… аж до нашого сьогодні замуровано замовкло. Та йому 
набридло вже мовчати. Може, навіть надопекло (синонімічно висловлюючись) лежати в 
небалакучій, німотній самотності. А воно ж… воно!.. Та ви тільки подумайте, з чим маєте 
справу! Воно ж колись говорило! О, як же воно говорило! Може, не те, що сотні, а тисячі й 
тисячі літ підряд, мільйоннобезліч раз мільйонними й мільйонними голосами. Воно й 
зараз проситься вам на уста, хоче припасти до вашого голосу. Беріть його, озивайтеся до 
нього ним же, його словами. Невже вам не цікаво почути, як воно звучало кожне в устах 
ваших предків тисячу, тисячі років?.. 

Беріть його на свої українські уста й прислухайтесь, як воно несподівано владно 
починає керувати інтонаціями вашого голосу, вашого настрою, вашої думки, як воно 
спрямовує їх до вашого співрозмовника. Не випадково ж підслухав його наш щирий, 
теплослівний поет і прозаїк Григорій Білоус, щасливо вступивши якось  у ту сферу,  "де 
кожне слово братика шука". 

То ж підходьмо до кожного з них, з оцих словобратніх сполучень-об’єднань, 
наших стійких висловів, ідіом з національним пієтетом, бо вони ж – родова частинка нас. 
Отже, промовляйте їх! Ви чуєте, що твориться з інтонаціями вашого голосу, настрою, 
ходами вашої думки?.. Це ж інтонації наших батьків, дідів, пра-пра-пра… родичів-
пращурів. Перегукуймося з ними кожним словечком рідним, кожною буковкою, кожним 
отим між словами настроєвим, первісновигуковим "ж", "же ж", "уже ж", "і", "й", "та"!.. 

Ось лежать вони, написані, перед нами, корені нашої рідної мови. Тисячолітні 
корені. Закорінюймося в них, у наші, українські тисячоліття. І ніхто, ніяка нечиста сила не 
вирве нас із нашої святої української землі!   

 
Треба надолужити згаяне. (Поповнити). 
Вистарів твій розум. 
Пішов витрішки купувати. 
На сон так і ломить його. (Хилить на сон). 
На свою лиху годину почав учитись. 
Може ж таки воно вигодиниться. (Стане на погоді, розпогодиться, розхмариться, 

виясниться, засонцеграє, розголубиться, засиніє. - "І синьо, й струнно день мій сяяв 
кожен…" М. Вінграновський). 

Я вже вас трохи справлю на дорогу та й піду собі. (Покажу дорогу).  
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До всякої роботи прикидлива. (Охоча, зугарна - хутір Гутирівка, Полтавщина). 
Хай іде через ліс, то забрьохається по вуха. (с. Геронимівка, Черкащина).  
Там таке, що не спускай очей і на мить з нього. (Не спускай і на мить його з очей). 
Не вмієш? Так у невмілого ж руки не болять! (х. Гутирівка). 
Не така вже там і труднація. 
Ти дуже не вдаряйся в це діло. 
Яким це вас вітром принесло сюди? 
Він оце навротивсь іти з ним до річки. (Напросився, нав’язався, пристав, 

напосівся, наполіг, набився, причепився, прив’яз…). 
На серці недобре накипало. 
Тобі що, зовсім уже повилазило, що ти йдеш, куди попало (Ти що, сліпий? Осліп?). 
Яким він побитом пробрався в хату? (Яким способом, чином пробрався?). 
Хіба ж за його зарплату стільки справиш отакого добра? ( Придбаєш, купиш, 

дістанеш). 
Вилаяв на всі боки. (На всі заставки. Вилаяв уже тільки так!). 
Унадився до нас у дім. (Став учащати, занадився, зачастив, двері за ним не 

зачиняються, устигай тільки засув одсувати. "Чи надовго такий свій?Походить, походить 
та й знали наших"). 

Дали їм хіба ж такого духу. (Хіба ж такого бобу, чосу, духопелу, прочухана, такої  
хльори). 

Може, твоя молитва дохідніша до Господа? 
Збучавіла річка від дощу. (Сповноводніла, переповнилась, розлилася, вийшла з 

берегів…). 
Пішов крутька. 
Так уже ж старається, щоб усе було до дзуги. (Красиво, показово). 
Герой! Усі вже комини на печі поваляв. 
До Миколи не видно йому їхати. (Не випада їхати, не світить їхати, не на часі 

їхати,  поки що не варт їхати). 
Ага, позич! Позич голий сорочку. 
Життя збігає, як вода.  
Рік уже відпарив у тюрмі. (Відсидів, відкалатав, відпік, відкапів, відмордувався, 

відмучився, відтерзався…). 
Вона ходить так, наче в ступі горох товче. 
Не брешу й на макове зерня. ( І на оскіньки, і на крихітку).  
Знайде свайба сорочку. О, знайде! (Спитає зима, в чому вдягнений. - с. Вітівка,  

під Полтавою). 
Там у них такий базар стоїть, оглухнути можна. 
Вибалакуйте слова, коли співаєте. (х. Гутирівка, під Полтавою). 
Буває так, як рукою зніме. (Боліло й раптом перестало). 
Був він хлопець підбірний, геройський такий. (Показний, найкращий із 

найкращих, підібраний із найкращих). 
Якби на мене, то я б сватав Палажку. ("Синтакса"). 
Посади синицю хоч і на пшеницю, однак синицею зостанеться. 
Дітей у неї нема, ні до кого їй прихилитися. (Знайти притулок, притулитися, 

прихиститися, пригорнутися, - с. Супрунівка, під Полтавою). 
Хто хоробрий – проскочить, а на тихого й Бог нашле. 
Машини з надсадним ревом бралися нагору. (Піднімалися). 
Звівся на ноги, заточився вбік і знову сів у траву. 
Попознущався з людей цей голова колгоспу, поки таки скинули його. 
Я знаю, це Павло рве під мене все. (Підкопується, компрометує, копає, доносить, 

переслідує - с. Івашки, під Полтавою). 
Та де там! І не кажи й не говори. Так і цвікає межи очі. Отаке зародиться, га! 
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Готують не дуже наїдне. (Пісне). 
Щоб зловити рибки, треба стати дибки. 
Як зробить, то й пальці знати. 
Він і за холодну воду не береться. 
А він слідом пригуркотів.  (Примчав, прибіг, пригримів, відразу ж прийшов, 

вродився, притарахтарив, принісся, приперся, прилетів). 
Вирипали хату. Холодно тепер. (Часто відчиняючи двері, вистудили, вихолодили, 

виморозили - с.Вітівка). 
Спасибі. Е-е, від самого "спасибі", знаєте, в роті шкребе! 
Уже зайшла косовиця. (Почалася. - с. Пальчиківка, Полтавський район).  
Отак, при злиднях та ще й з перцем. 
Людей натовпилось повна хата. (Нашевкалось, напхалось, насунуло, набралось. 

"Синтакса"). 
Спохвату й одягтися забув. (Поспішаючи, хапаючись, хапкома, кваплячись. 

Лексика). 
От за що його хвалю: в яких він чинах  не був, а говорив людською мовою. 
Притарабанився серед ночі.(Приперся, припхався, приволікся, приваландався). 
Гримить  безперестанку.  (Безупинно,  без упину, без перерви, безперервно, не 

втихаючи.  Лексика). 
Жалко за своєю стороною. 
Пустився на хитрощі. (Удався до хитрощів, схитрував). 
Такий дядько, якби взяв у руки, то поде-ержав би. ( Ду-ужий! - х. Уманцівка, 

Полтавщина). 
Кинувся навздогінці за ним. (Навздогін, наздогінці. - х. Сем’янківка, 

Полтавщина). 
Отак знявсь і пішов. Усе покинув. 
Та що ти все прицінюєшся? Не купиш! 
Шатнувся по базару, накупив усього. (Мотнувся, кинувся, гайнув, промчав 

базаром). 
Нам вільно жилось на відсторонні од села. (На відшибі, збоку, на узбіччі. - х. 

Гутирівка). 
Та там і вкрали зовсім малезну. Ото аби балакати. (Мізер, трішечки, крапельку. - 

с. Пальчиківка, Полтавщина). 
Хоч гарячим залізом печіть – нема й усе! 
Прожила з ним, ніколи із синяків не виходила. (Часто була бита. - "Синтакса" - с. 

Вітівка). 
Оце йти стільки світу пішки! ( Дуже далеко, ото аж куди йти. - "Синтакса"). 
Ну, скажи мені, на милість Божу, що нас чекає попереду? (Ради Бога). 
Без знайомства куди не повернися, нічого не доб’єшся. (Куди не поткнися, куди не 

вдайся. -        "Синтакса"). 
До кого ж його вдаритися за допомогою? (Звернутися за допомогою, попросити 

допомоги). 
Годі вже тобі байди бити!  (Байдикувати, ханьки м’яти). 
Добре (хіба ж так) наживаються на людському горі. (Та вже тільки так 

наживаються на людському горі). 
Та скажи, щоб у носі йому закрутило. (м. Решетилівка, Полтавщина). 
Не складається мені приїхати до вас. (Не виходить, не випадає, не вдається, не 

витанцьовується,  не світить, не таланить приїхати). 
Та чого тебе журба гризе? (Їсть, точить). 
Хліб глевкий – на зуби тривкий. 
Серце болить, як дитина. 
А, побий його лиха година! 
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Як почала лаяти, як почала. Так вибатькувала, на чім світ стоїть! (Як стала лаяти, 
як узялася лаяти , як заходилася лаяти, як приступила  лаяти. -  с. Бугаївка, Полтавщина). 

Він, хвалити Бога, чоловік сумирний. ( Спокійний,тихої вдачі).  
Хіба я тим здобрію, що вкраду? (Задовольнюсь.-  х. Гутирівка). 
Ну й стала вона в нього правди вивіряти. (Допитуватися, шукати. –  "Синтакса"). 
Еге-е! Ти тоді ще на припічку мамину моню пив. (Був ще немовлям). 
Такі злидні обсіли його, дихнути не дають. 
Мені, знаєш, розуму не позичати в инших. 
Ціну таку дають, як на сміх. (Курям на сміх. – х. Гутирівка). 
Приспіла охота йому побалакати  саме в цю секундочку! (Забаглось, захотілось, 

закортіло, придумалось побалакати). 
Господь їх знає, як вони встигають усе поробити до смерку. 
Він витворяє, що завгодно, а вона мовчить. (Будь що, що хоч, що спаде на думку, 

що йому здумається, що в голову прийде, таке, що й на голову не налазить, трясця зна що 
витворяє.- с.  Обазівка, Полтавщина). 

Ще не зовсім оночіло небо. (Споночіло, потемніло. – Лексика). 
Та я вам кажу, там таке цабе, що так спроста не підступишся. 
Додати собі отухи.(Бадьорості. Лексика). 
Ішов сповага. (Повільно, поважно, поважки, гордовито). 
Я ж не вкинуся з ним у балачку. (Не вступлю, не стану, не заходжуся з ним 

говорити - х. Уманцівка, Полтавщина). 
Вітер брав добрий. (Дув, налітав, гудів, напускався, стугонів, завивав, штовхався, 

рвав). 
Та це йому як на руки ковінька. (Саме те, що йому треба. "Синтакса").  
Завидна повернувся додому. (Перед смерком, ще по видному). 
Він мені й досі не сходить з думки. (Не спадає з думки, усе воно мені й на думці, 

ніяк не забувається). 
Він з мого послуху не вийшов. 
Я вже вийшов з грошей. Чи не позичиш мені трохи? (Кінчилися гроші. - 

"Синтакса"). 
Скипів з люті. (Оскаженів). 
Здорожений, у пилюці весь. (З дороги). 
Косити вже аж кричить, а воно дощ та й дощ. (Косити так і проситься, а воно 

дощ зарядив  щодня. -  х. Гутирівка). 
Підбігом рушив. (Підтюпцем, з підстрибом). 
Хоч ти й брат мій, а хліб їж свій. (На чужий коровай очей не поривай). 
Став він доправлятися свого права. (Добиватися, доскіпуватися, домагатися, 

дошукуватися). 
Е-е, то ще вилами по воді писано. (То казала Настя, як ще вдасця). 
Услід тупицею. (Запізно. У свинячий голос. Андрій Клоччя, критик, улюблений 

його вислів,  м. Донецьк).      
Та вже видно, що воно за зілля таке.  ( Видно, що воно за цяця. Видно, що воно за 

щастя таке. -  с. Бережни, Полтавщина). 
Уночі цюкнув мороз, тріскучо верещав під ногами притоптаний ще зучора сніг. 
Оце тобі, хоч плач, хоч стоячи реви. (х. Гутирівка). 
Чого це ви збили таку бучу? (Чого ви зчинили (підняли) такий гармидер?  Чого ви 

влаштували такий ярмарок? Чого ви сколотили такий гамір? Чого ви здійняли такий 
гвалт?). 

Він ще не оговтався від учорашнього. 
Ледве володає руками й ногами. (Ледве ворушить). 
Висторочується з-під землі. (Вистає, виглядає, проростає, витикається, виступає, 

пробивається, прострілюється). 
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Як Бог дасть, то й у калюжі втопишся. 
Його мов лизень злизав. (Як корова язиком злизала. Наче його хтось у п’ятку 

лизнув. – Не стало його, кудись раптово зник, пропав). 
Це всім на пострах.  
А зараз будемо підвечіркувати.(Лексика). 
Пішли та й загаялися до вечора. (Затрималися, с. Лебедин, Черкащина). 
А він намігся й усе. (Наполіг). 
Два літа поспіль приїздив у село. (Підряд). 
Бережу її, як ока. 
Там така псюрня, що не настачиш харчів. (Така прірва, що не настарчиш харчів. 

Як у прірву йдуть харчі). 
Не лізь на роги. (На рожен). 
Оце тобі живе покину, а по мертве піду. 
Я вже зовсім витяглася, виробилась. (Затяглася роботою). 
Ти й сам небагато розуму об’ївся. ("Синтакса"). 
Не стлумити їх. (Не знищити. -  Лексика). 
Не рука мені аж на ваш куток теліпатися.  (Не з руки. "Синтакса"). 
А я тобі кажу, він усе життя купавсь, як вареник у маслі, ніякого горя не зазнав. 

(Дядько Петро, х. Гутирівка). 
Це тобі що, виграшки? (Забавки, розваги). 
Приспіло її горе серед дороги. (Застигло, захопило, підстерегло, напосіло, 

скрутило). 
Ач, які гульбини зібрали серед тижня! 
Чого ти своєю дочкою набиваєшся? (Напрошуєшся, хвалишся. "Синтакса", х. 

Гутирівка). 
Пийте, гуси, воду, а я горілочку. 
Оце ви аж звідки забилися?! (Здалеку приїхали, прийшли, добралися, дісталися, 

доплуганилися, добилися). 
Як шоста година вечора, то нас уже ціла юрбиця. (Цілий гурт, ціла свайба, ціла 

тичба. – х. Гутирівка). 
Ти, як поганий піскарик, на дохлого черв’яка попався. 
Я ж зразу не дотумкав, що воно й до чого.  (Не зрозумів, не збагнув,  не дібрав, не 

розшолопав,  не розплямкав, не похопив, не догадався, не допетрав, не змикитив). 
Та немає правди там і на копійку! (Там правдою і не світило. Там правдою і не 

пахло. Там правда й не ночувала). 
Віддати  оце за півдарма!  (Майже задурно. Це ж треба зуміти? Це ж треба 

додуматися до такого?– Лексика). 
На мене так плач наляга. 
Мої сльози не впадуть на калу (у болото, на кал, у калюжу. Тобто не проллються 

даром). "Бодай мої сльози, сину, на кали не впали". (Народна пісня). 
Дурно музика не грає. (Дарма, даром). 
Чепіриться на двері. ( Учіпляється. -  м. Золотоноша. Черкащина). 
Це, я вам скажу – бель-мель, мій Омель. (Пуста розмова). 
Еге! Не надовго старий жениться. (До схоти роботи). 
Це мені буде дуже напругом. (Важко від перенапруження. -  Мати, х. Гутирівка).  
Хата така, хоч возом обертайся. 
 Та куди там! Нічого не кажи й не говори, бо так і засипле тебе кропив’яним 

насінням. 
Люди скажуть, ще й прикажуть! (Прикладуть  і розмалюють, тільки держись!). 
Не дивилась на мучицю, а дивилась на водицю. (Багато води влила в замішане 

борошно). 
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Заварив кашу, так не жалій масла 

 
А думок у нього, як криги навесні в річці. 
Та воно ж ласкавими словами й гадюк чарують. 
Якщо дощ зранку, одягай дранку та рушай (поганяй) у поле. (Це показує на те, що 

дощ не йтиме довго. А ще: Хмарилося-хмарилось та й розійшлося).  
Я ж не насипаю тільки вщерть, а з гоголом (з верхом). 
Така думка: може, воно й переміниться на щось путнє. (Може ж таки колись 

заживемо по-людськи). 
П’яний назустріч. Думаю: зараз як малахне по голові. (Ударить, уріже, торохне, 

уперіщить, шмальне, ухмелить, жахне, бабахне, усмуруже, ушкварить, угріє, стукне, 
улупить, трісне, погладить, умолотить по голові). 

Продав трохи хліба, визволив копійчину на вдягачку. (Уторгував). 
Спав провальним сном. (Непробудно). 
А він і за холодну воду не береться.Сиди-ить собі, склавши руки. 
Ніде ні лялечки, ні живого духу. 
Коли він вийшов надвір, за хлопцями  вже й слід прохолов. 
Усі б кишені натоптав грішми, і ще б півсумки лишилося. Оце стільки їх у нього 

призбиралося. 
Понадитися на чуже? Ой, не піде воно нам рукою. (Спокуситися, простягти руки 

до чужого, посягнути на чуже, умочити руки в чуже. Ой, не повезе. - Лексика, 
"Синтакса"). 

Хоч дитині лиха не напитуй. ("Синтакса"). 
Сім тисяч – де ж я візьму таку яму  грошей? (Таку торбу, такий мішок, таку гору, 

таку купу, таку пазуху, таку суму). 
Ну, чого тебе потеліпало  (понесло) в той погрібничок? 
Молотка йому заманулося: чи й не який хазяїн! 
Ходив босоніж, не потураючи на холодну підлогу. 
Бабі дуже ніколилося. 
Шпарю за Вітьком, не відстаю й на крок. 
Літери вже знав, але скласти їх у слова ніяк не міг уторопати. ("Синтакса"). 
Жінки підбігцем тягнуть тачки, наричені чимсь важким. 
Від цих песиголовців далі поставиш, ближче візьмеш. 
Мати поховала в ящик під стільницею кращий одяг. За два роки жоден гітлерівець 

не допетрав  підняти стільницю.  Усі на скриню грішили, а там порожньо. 
Навчившись читати, він усе глибше загонився в науку і з непереборною цікавістю 

прочитував кожне слово. 
То в мене ж іще тоді запеклося серце, кров’ю обкипіло. 
Невже хто поласує на такі гроші – сім тисяч? Це ж яке кам’яне серце треба мати! 
Стригонув йому всю правду в очі. Піп за це дуже в’ївся на нього.. 
На яку хворобу ти мене оце нагукав? (Для чого? На якої лихої години нагукав? На 

яку трясцю нагукав?) 
Кинувся навдьори – доженеш тепер його? ( Навтіки, навтікача, гайнув навзаводи, 

кинувся навскач). 
Він ураз припав до роботи. (Приступив, ураз уп’явся в роботу, приник до роботи). 
Я не збираюся потурати тобі. ( Попускати). 
Їх перехопив розбурканий вітер. (Розбуджений). 
Ох і до-орого! Мабуть, усі гроші вгатив?(Розтратив, утелющив, просадив,  

розпустив, віддав, устромив, розтринькав, розшвітькав, прошвітькав, проциндрив, 
прогайнував). 
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Він уже починає коні мочити. (Говорити не щиро, брехати, наговорювати сім 
мішків гречаної вовни). 

Зачинитись, нікого на очі не пускати. 
Затайливий. (Прихований). 
А я сиджу та й байдуже! Коли це таки заходять двоє по мою душу. 
Дивиться таким кокосом. (Непривітно, насуплено, насурмонено, нахмурено, 

пасмурно). 
Тепер уже й ви посувайтеся. ( Тепер уже й вам доведеться посунутися, дати трохи 

місця). 
Ну, буває, зопалу бовкнеш таке, наче ти не сповна розуму. (Згарячу, опарено, 

спрожогу, раптово, зненацька, знеобачки, знебачки). 
Оце ти кажеш – напас корову? Та ти  візьми очі в руки  й подивись на неї, вона ж 

перепалась, як драбина. Знову коло вашого проклятого футбольного грища тирлував  її 
цілісінький Божий день! І хотіти тепер од неї молока? (х. Гутирівка. Мати). 

Наракголишся за день. (Наробишся, с. Лебедин). 
Так несклемезно ти це зробив. (Незугарно; нездаро). 
Ти чув, як ото вона балакає? (Ти чув, що вона ото тільки каже? - с. Великі 

Сорочинці, Полтавщина). 
Та він мене зна, як свої старі чоботи. (Та він мене зна, як облупленого). 
Схожий балачкою на дядька Миколу. (Як забалакає, ну достоту дядько Микола, і 

все. Не відрізниш і на йоту). 
Отакої тобі! А наче ж і розсудлива людина. (А наче ж і не дурна людина, думали). 
А в нього топити нічим. Ну хоч кричи – нічим. (Хоч плач, хоч криком кричи, 

нічим топити. Хоч сядь та й плач, хоч стоячи реви, а що ти зробиш, як нічим топити). 
Ой, хо-олодно ж. Хоч би хоч мороз пересідавсь абощо. (Понижувався, 

припинявся). 
І так важко, та ще й лайкою допікають щодня. (Дозоляють, дошкуляють, 

надопікають, докучають, досаждають). 
Від ціпа в спині сіпа. (Сіпа й не перестає). 
Потрапив туди той, хто спритніший. (Сквапніший, промітніший, моторніший, 

меткіший, зграбніший,  удатніший, зугарніший, вправніший, вдаліший). - Лексика). 
Дурного, щоб ти знав, і в церкві б’ють. 
Ти натуркуй його на розумне, голубе сивий. (Навчай, направляй). 
Треба нам поранитись. (Раніше встати та й вирушити в дорогу). 
Е-е, не ви хліб носите, а хліб вас. (с. Лисянка, Черкащина). 
Лиха ковшем хапнути. (Хапнути лиха по самі ніздрі). 
У нього гріха на всю губу. 
Минув день, не вернеш його вже, ні конем, ні машиною не доженеш. (с. 

Верхнячка, Черкащина). 
Біг поплигом. (Підстрибом, підскоком, у підскоки). 
Сіно ще тріньки пройде вітром і готове буде. 
Він чимдуж припустив додому. (Заквапився додому, заспішив додому, з усіх ніг 

пустився додому, гайнув додому, помчав додому, понісся додому, полетів додому, побіг 
додому). 

Понадився на чуже? Не піде воно нам рукою. (Повабився,  спокусився, знадився. 
Не бачити нам добра. - х. Гутирівка). 

Там на луках хіба ж такий дощ улив (уперіщив, упоров, усмуружив, учистив, 
устюжив, улушпарив, урепіжив, напустився, навратився, напав,  учинбарив, уквасив, 
хлюпонув), а тут хочби тобі капнуло. 

Хтось гукає відчинити хвіртку. ( Хтось кричить, просить відчинити, добивається у 
двір). 

А місяць звечора вже примеркав. (Ущербав. - Лексика). 
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Е-е, дурно тільки рипнувся туди. (Упросився зайти туди). 
Його чарка колись зіб’є з ніг. (Випиває часто. Чарка не доведе до ума. Ой, 

утопить себе в тій проклятій горілці!). 
Б’ють вовка, як сніп у голодовку.  (Б’ють його, як Сидорову козу. - с. Сквира, 

Київщина). 
Тепер він і горе покотить. (Тепер і горя мало йому). 
Повсякдень ходив до неї. (Щодень, щодня, день-у-день. -  Лексика). 
О, куди це ти вже п’яти намастив? (Куди це ти вже настрополився? Куди це ти 

вже наміряєшся чкурнути? Дивись, щоб ти не забіг з блеску світа). 
Мовчи та мак товчи. ( Мовчи, кума, не буде гріха). 
Невже ж тобі розум геть-чисто відібрало? (Тобі що, зовсім уже затьмарило в 

голові?). 
Якщо є хліб, то буде й до хліба. 
Та чого це ти так прискіпалась до мене? (Придерлася, пристала до мене). 
Чим йому забогорадити?  (Чим допомогти, зарадити, виручити, підмогти, 

піддержати, підсобити, підтримати, підбадьорити). 
Від ранку до смерку там ходять окалясом цигани, торгують чимось із-під поли. 

(Юрмуються, тиняються, никають від ранку до смерку). 
Забойна зима випала. (Сніжна, заносна, хурделиста, завальна, віхольна, 

забуркувальна, заметиста, заметільна. - х. Гутирівка). 
Натяг повід і взяв у степ. ( Поїхав у степ, погнав у степ, рушив у степ, удався в 

степ, попрямував у степ, ударився в степ, припустив у степ). 
Рахуби повні губи, а гаманець порожній. 
Ану не старуй! Чи й не який розумний! (Кажуть малому, який розбалакує, як наче 

дорослий, тобто, мов значно старший за віком). 
Та воно ж невгадно, куди ще все повернеться. (Не можна вгадати, невідомо, 

неясно. Надвоє ще бабця ворожила. Казав сліпий: побачимо. Головне: не кидатися  
згарячу, наосліп). 

Та він усім узяв, от тільки Бог розумом йому поскупився. 
Прителіпався до них Задоя, засів у хаті й сидить, жде пригощання. 
Помітили, кажете. Хто ж це такий помітливий? (Спостережливий, уважний, 

зіркий, примітливий, запримітливий, видючий, покмітливий, кмітливий). 
Не вередуй життям, а жити тям. 
Та вони ж зроду п’яниці непросипні. (Непробудні, невикисаючі, непрохмильні). 
Як землю кохаєш, то й шилом скопаєш. (Казав той ще й так: "Була б земля, а плуг 

найдеться"). 
Що пар чорніший, то хліб біліший.  
Три ціпи побили, а жменю змолотили. (Голови цвілі, так хоч лоби цілі). 
У багатого кінь, а в бідного його тінь. ( Багатий оре, а бідний тільки нокання чує). 
Навіщо полиці, як нема паляниці. (Обійдемось і без полиці, була б паляниця). 
Гроші купою, а душа шкаралупою. (А скупи-ий, кишені тріщать од грошей, а не 

випросиш у нього  й копійки. Грошей повні жмені, а за копійку вдавиться, у колодязь 
стрибне). 

Небу молися, а до землі пнися. (Не лови гав, коли надворі вже стоїть весна). 
Добирати діла (ума, розуму). 
Вона гірко працює. (Тяжко працює, безрадісно,  працює, не покладаючи рук). 
Вогню в соломі не сховаєш. ( Як би ти не крився, а воно вийде на поверхню). 
Е-е, таких людей не густо. (Були колись люди, та пропали). 
Та нема й подивитись. (Порожньо, аж вітер свище). 
Усю зиму в неї не випадали  яблука з рук. (Усю зиму яблуками ласувала). 
Спасибі. Від самого спасибі в роті шкребе. (Еге! Самим спасибі, брате, не 

відспасибішаєш, тобто - не відкупишся). 
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Поїхали колеса – приїхало обіддя. ( Вирушав на возі -  вернувся пішки із самими 
ручицями в руках). 

У тебе не всі дома й хата на замочку. (Ні коляки, ні собаки, зате хата на замочку). 
Наші музики тільки на язики. 
Читайте книжки. (Читайте, та знайте, з якого боку). 
Невтомні їдці копають собі могилу зубами. 
Знезнавки зробити щось. (Лексика). 
Звідки ви так рано йдете? (Де це ви підночовували? - с. Ірдинь, Черкащина). 
Хата, як мати, приголубить, зігріє й серце прозріє. (Хата по-своєму гріє, отим 

материнським теплом та так же голубино, аж світ ясніє). 
Це мені дуже втратно. (На це я грошей не настачу). 
Дуксати попід біччю. (Штовхати, ширяти, штурхати, стусати, тручати, товкти, 

штурляти…). 
Ти не дуже сип квасолю, бо померзне. (Та не дуже там прибріхуй, бо не повірять). 
Що ви берете? То ж моє! – Вони й повели Сірка. (Ой, треба ж ще мати того 

Сірка). 
Нас під Каневом як шарпонули в беззбройному наступі, тільки пелюстка 

зосталася від роти. 
Можна їсти, та тільки ж  не таким шибом. (Чином, образом, способом, а може й не 

з такою ненаситною жадобою).  
Палимона дати. ( Добрячої палюги, ломаки, хворостини, прута, ціпка). 
Напосідливо доводив йому свою правоту. (Наполегливо, настійно, настійливо, 

уперто, настирливо, навально, насильно, невідчепливо, невідчепно, причепливо, 
приставучо, нав’язливо, набридливо, насідливо, натисливо). 

Пішла за нього на троє дітей. (На троє діток пішла. По священній любові, 
значить. – с. Пальчиківка). 

Ума не добереш, що воно діється у світі.  (Спробуй, розберись, що воно діється у 
світі. Не второпаєш.- Мар’їнка, Донеччина). 

Була мені халепа з ним. (Попав я в халепу з ним. Набрався, натерпівсь я халепи з 
ним,так і хай Господь милує). 

Гомоніли без угаву. ( Без упину, не вмовкаючи, невтомно). 
Ну й розумака ж ти, як я подивлюся. 
Це назнаменовано йому заздалегідь. (Накреслено, визначено. - Шпола, 

Черкащина. Лексика). 
Усі огулом так і пішли. (Гуртом. -  Добропілля, Донеччина). 
Хотів усе прикопатися до них. ( Придирався, прискіпувався, присікався, 

чіплявся). 
Трапляється підходяще, бери. (Женись!). 
Віднаджувати треба від поганого. (Відваджувати, відучувати, відвертати, 

відмовляти, відраджувати, застерігати, перестерігати, зупиняти, притримувати, 
придержувати, відговорювати). 

За одним присідом і з’їли. (За одним разом, за одним заходом. "За одним присідом 
вечеря з обідом"). 

Це йому наруч. (До речі, на руку. "Це йому  як на руку ковінька"). 
Душі не ставало в мені, як він починав говорити. (Душа завмирала, душа раділа, 

як він починав говорити, серце співало, слухаючи його). 
Поогинався ще трохи та й пішов. (Пом’явся, поникав сюди-туди, поснував, 

посновигав, позаглядав. - х. Гутирівка). 
Доскочив багатства. (Досяг, придбав, надбав, нажив, хапонув багатства). 
Дуже забарна робота. (Повільна, гайна, загайна,  забарлива, млява, пинява). 
Нема що й думати про втечу. (Годі й думати про… Треба облишити й думку 

про… Нічого й думати,  не думай і не мрій про…). 
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Шименув ножем. (Шпортонув, кольнув, ударив, штрикнув). 
А цей мені щось не по знаку. (Не знайомий, не відомий, чужий). 
Увижається це йому. (Уздрівається, привиджується, мріється). 
Найшла таки його погибель. (Спонукала таки його погибель. Діждався таки  

свого, заробленого на його запеклу пробий-голову ). 
Схарапудився кінь. (Злякався, сполохався, стрепенувся, сіпнувся, смикнувся, 

рвонувся з прив’язу, забряжчав гвуздечкою). 
Скочки подавсь на коні. (Навскач, скачкома). 
Жовта, аж не зглянути. (Жовта, аж очі виїдає). 
Хотіли совєти витлумити народ наш до кореня. (Винищити, вибавити, виморити, 

викласти - голодоморами, масовими розстрілами, в’язницями, масовими, отарними 
киданнями на вірну смерть на передову під вогонь гітлерівських військ наших  
неозброєних, необмундированих частин зі щойно мобілізованих українців).  

Розігнались узяти корову, аж не та. Окололись. (Замахнулися, замірилися, 
намірилися, націлилися). 

Як ухопив його за гичку! (Скубонув за чуприну, за шевелюру, за патлі, за кучері). 
Уже й повитоплялося по хатах. (Надходить підобіддя. - Станція Решетилівка, 

Полтавщина). 
Беріться вдвох, бо воно глевке. (Важке). 
Ну, це пропало дома й на полі. (Коли щось не складається з роботою на виїзді в 

поле). 
Йому невидно вирушати в дорогу. (Не треба, не світить вирушати. 

Несприятливо). 
Ніяким Богом не допросишся. (Ні за яку ціну не допросишся, нізащо не… Хоч 

плач, хоч стоячи реви, не поможуть). 
Дивись, бо голову так і відшабатують. (Відрубають, знесуть, зріжуть, 

відбатують, зчешуть, зсічуть, змахнуть). 
Кінчай лаха дерти. (м. Кременчук, Полтавщина. - Говорити дурниці, верзти 

казнащо, молоти таке, що ні на яку голову не налазить, дурити голову). 
І де ти оце бейкався всю ніч? (Донецьк. - Тинявся, волочився, віявся, вештався, 

никав). 
Гирить той лантух поперед себе. ( Тягне, несе, пре, таскає, перечає, волочить). 
Та набрехало! Тут і дурному ясно. 
І ми чогось доробимось. (Доб’ємось, сягнемо, діждемося). 
Піддужчав трохи. (Окріпнув, оздоровів, підсилів). 
Гудом гуде все село. (Щось обговорюють усім селом: щось таке сприймають чи 

відкидають). 
Їв прихватком. (м. Макіївка, Донеччина. - Уривками, похапцем, уривцем, 

прихапцем, прихапці, прихапком, хапкома). 
Западав вечір. (Вечоріло. Заходив вечір). 
Совісно зроблено. (На совість). 
Битися з думками. (Гризота. Гризтися думками). 
Вони такі паристі. (До пари одне одному). 
Щоб він і на очі не навертався. (Щоб він і не припарив сюди. Щоб його й близько 

не було тут. Щоб і духу не було його тут). 
Він не потикається сюди. ( Не показується, не з’являється, не появляється, не 

заявляється, не преться вже). 
Заносилося на дощ. (Поверталося, збиралося, нависало, заходило, замірялося 

задощитися). 
Яснилося небо. ( Прояснювалося, вияснювалося, сонячніло, ранково грали 

небеса). 
Мовчун, слова з нього не викрутиш. 
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Бий тебе хмара ясна! (Доброзичливе побажання). 
А спечи мені вихватень. (З учиняного тіста шматочок.  Від "вихватити": спекти 

на скору руку). 
Вона винна була Богові хіба що одну тільки душу. 
Потрібен, аж гвалт. (До зарізу, до крику. " На гвалт кричати, бити, дзвонити"). 
Випросити з хати. (Вигнати, витурити, захватити, викишкати, показати на двері). 
Крайня біда. (Біда та й годі, лихо, напасть, притуга. "Лихо спіткало". "Ускочити в 

біду". "Як біда докучить, то й розуму научить". "Біда навчить коржі  з салом їсти"). 
Роз’ївся на неї. (Розгнівався, уївся на неї, прив’язується, пристає, прискіпується, 

доскіпується, прискіпається, придирається, присікається). 
Очевидячки.  (Очевидьки, очевидно, явно, відверто, неприховано, видимо, на 

очах, перед очима). 
 
 

У золотих шарах 
 
Яка ж лексично-морфологічна гнучкість слова в нашому українському синтаксі! 

Як вони, наші слова,  взаємодіють у золотих шарах контексту кожне, передаючи найтонші 
нюанси думки, настрою. 

Ну ось хоча б таке: 
"Робили з нас добромисних рабів". 
У "Словнику української мови" проти "Добромисний" знаходжу ремарку – 

"рідко". Тобто рідко вживане. Нічого собі – рідко! Та безперервно всі 350 років 
московської неволі! Ця ж рабська добромисність до окупанта й досі сидить у наших генах. 
Ми ж і проклинаючи, і жаліючись, нарікаючи, пам’ятаємо, що колись називали цих явних 
уже окупантів "братами", і нам мимоволі хочеться якось пом’якшити свої прокльони. 

Та називатиму далі без коментарів. Може ж таки комусь знадобиться для 
україностановлення, україностояння. Послухайте, вчитайтесь, які перлини! 

 
Якби-то правдонька щербата не була. 
Чоловік хтознапозаколишнього знайомства. (Давнього-давезного, Бо-зна 

колишнього, давнішнього, давноминулого). 
Мельки глянув на неї. (Окинув оком її, накинув оком на неї). 
Травневий дощ хліб піднімає. 
Пошепцем сказав. (Пошепки,  пошептом). 
Сторонський чоловік. (Чужий, зі сторони, приїжджий, захожий, чужак). 
Ішов білесеньким світом. (Дуже рано. Ще й півні не співали). 
А він ще й піджоги дає. (Піддає жару, під’юджує, заводить). 
Обвечоріло вже. (Звечоріло, повечоріло. - с. Сагайдак. Полтавщина). 
Під обід так захурделило, світу Божого не видно стало. (Замело, закушпелило, 

запорошило, запорощало, закрутило, завихрило, засніжило, сипонуло, завіхолило, 
забуркувало). 

До живих уже печінок  дошкулив! (Дістав, дійняв, досяг, допік, добрався.- х. 
Гутирівка). 

Небо все горить (уночі під час грози). 
То ж такі загорьовані копійки. (Тяжко зароблені, замозолені). 
Дрімливці  ще обіймали його. (Дрімалось йому.Сон налягав, спалось). 
Ворог наліг на Україну. (Уторгся, наступає, душить, підминає територію). 
Нависло на дощ. (Дощ на кілочку. Небо набурмосилося чорними хмарами. Ось-

ось ударить дротяними бризками. Стрімкою хвилею промигнула обрієм блискавка. По-
господарськи озвався на все небо воркітливий грім.).  

Чи воно ж хоч щось путнє?  (Та вже яке є, таке й буде. - х. Гутирівка). 
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Яка краса, яка гарнота! 
Хіба можна таке винести людським серцем (людським умом)? 
Уграєш здоров’я замолоду, пропадеш навіки. (Не подбаєш, не побережешся, 

махнеш молодою рукою на своє здоров’я, пропадеш навіки). 
То вже як задалося таке ненависне до людей, таким і здохне. (Вродилося, 

удалося). 
Урвалася йому дурничка. (Красти не можна. І лежнів більш не справиш. 

Доведеться запрягатися в роботу). 
Піду вже, бо в мене робо-оти повні руки.  
Так і кажи, дитино: як Бог відміряє; як мені найменовано. (Слово матері). 
Говори прямо, не ходи окаляса. (Не ходи навколо, округи, навкруги, доокіл, 

стежичками). 
Які катюги запопали нас у свої криваві руки. (Більших катюг світ не видів.Про 

совєтські репресії 1937-38 рр.). 
Усю ніч прокапів на ногах. (Переніс на ногах). 
Хвалький на язик. (Хвастовитий, хвастливий). 
Сонце було вже надзаходи. (Схилялося на захід. На ходу визбирувало своє 

проміння). 
Кого не змогли задушити голодом, добирають арештами. (Репресії 1937-38 рр.). 
Не було й хвилиночки, щоб я не молилася за тебе в душі. ("Синтакса"). 
Люди вмирали, прожогом  наївшись після голодання хліба з нового врожаю (у 

1933-му). (Зопалу наївшись. Переївши ). 
Укутали півлітру. (Роздушили півлітру й не лисі. Укутали? А колись же й вона 

візьметься за них та ще ж і як візьметься). 
Начальник, розпаношений на всю губу. (Панюга, не підступись. Та вже тільки так 

припанився). 
Спадає вже з голосу. 
Пора, вже й перепорило. (х. Гутирівка).  
Славне село, туди віддана наша тітка. (Заміж). 
Пішов він, а я за ним назирком: до кого ж він ходить? (Назирці). 
Чи тобі на вічі ще не нависла дівка? (Чи ти ще не вподобав дівки? Чи тобі ще не 

забила баки яка-небудь дівка?  - "Синтакса"!). 
І чого він припрягся до нас: куди не йдемо, і його несе нечистий за нами? 
Поставали й руки позгортали. (І руки під грудьми склали). 
А він ще й оскиряється. (Усміхається скептично, а то й зле). 
Іду, мороз давить, дрижаки мені поза спиною так і грають. (Мороз так і сипле 

голками поза спиною. Тремчу весь, од ніг до голови, а зуби зціпив, щоб не цокотіли та не 
покришилися к лихій годині!). 

Вона все допікає  йому гіркими словами. (Докоряє, виказує, вичорнює 
кожнісіньким замашним словечком). 

Сидить і ні за холодну воду не береться. (Та за цілий день і пальця не вмочить, 
отаке ледащо). 

Хата ходором ходить від танців. (Шибки у вікнах хрипко, перевтомлено бряжчать 
од танців). 

Пишається, наче порося  на орчику. (Та було б там чимсь пишатися. Господи!). 
Ти що, причини собі шукаєш?  (Так вона найдеться, будь певен). 
Хто кріпший на втори, той пішов у причіплювачі. 
Ти дуже не вдаряйся в це діло. ("Синтакса"). 
Як підріс трохи, став і собі похвачувати від батька цього ремесла. ("Синтакса"). 
Не буде діла, нічого й балакати. (Так у нас діло не вигорить, нічого й надіятися. 

Та це мертві бджоли, а не діло. З усього видно: діло не зрушить з місця. Кажу тобі, не 
склеїться в нас діло, от тобі й усе!). 
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Війна правди не знає. (Це добре відає миролюбний український народ ще з 
тисячолітніх давен, од самого народження). 

Уже грім нагрима. (Зачиняй вікна, бо ще гряконе в хату).  
Його ніби на голки вхопило, як почув про те. (Зашпигало під грудьми). 
Та вони обидва з однієї гущі. (Одного поля ягоди). 
А ти жди, твої роки ще молоді. Не спіши городити те, що в тин не лізе. 
Ні разу ми не забалакали з ножа, хоч і ходили, як по лезах. ("Синтакса"). 
Вибралися в гості у свинячий голос. (Дуже запізнюючись. Як уже ластівки 

защебетали). 
Як я виліз на ту гору, одна моя доля знає? (Сам Бог знає. Сам дивуюсь). 
Запоночі вернувся додому. (Пізно, аж за північ постукав у причілкове вікно). 
Розлив гармошки. (Надвірні звуки  гармошки;  хтось од душі награє на гармошці). 
Мороки в усі боки. (Та мороки не обберешся). 
Підпитував людей. (Розпитував). 
Піду-у! Придумав аж куди ноги дурно бити. (За дурною головою нема й ногам 

спокою. - "Синтакса").  
Хотілося схопити його, змісити на гамуз. (На дрізки, на друзки, на скалки 

розтовкти). 
На спит беруть. (На вивідки). 
Везли нас дні й ночі, і гавкнули ми аж на Крайній Півночі. (Опинились, 

очутились). 
Не вкидайся так тяжко у своє горе. (Не вбивайся в горе. Не горюй). 
Потроху наломився в цій роботі. 
Замолоду затяглася роботою. 
Культурно дали тобі навзнаки. (Наздогад буряків, щоб була капуста).). 
Утелесувався в хату до них. (Упхався, ушелепав, всунувся. Приперся, ломакою не 

виженеш). 
Ускочив у халепу вище халяв.(Ускочив у халепу по самі вуха.-"Синтакса"). 
Сів на велосипед і дмухнув чимдуж до контори. ( Котнув щодуху). 
Як попадеш у їхні руки, звідти визволу вже не буде.(Звільнення вже не жди). 
Та я таких добродіїв напам’ять знаю. (На зубок знаю. Знаю, як облуплених). 
Нехай наші вороги  западуться до споду землі! (Хай їх свята земля поглине!). 
Горілочка спеленає по руках і ногах. (Ще й спати вкладе прямо серед вулиці). 
Чоловік він битий, пройшов крізь сито й решето. (Пройшов Крим і Рим , і мідні 

труби). 
Він так вирішив і тепер не годен ніяким світом одступитись. (Ні за які гроші не 

одступиться. -  "Синтакса"). 
Курей мати випродувала на базарі, щоб загорювати яку свіжу копійку на 

вдягачку. (Щоб виручити, уторгувати свіжу копійку). 
Нащо я йому здався. (Потрібен). 
Годила вже йому, так годила. (Догоджала.  А яка дяка за це?). 
Плач, не плач – не поможеться. (с. Івашки, Полтавщина. -  Хоч плач сидячи, хоч 

стоячи реви – не поможеться). 
Побіжка, левадами додому вертався. (Ішов кваплячись, підбігаючи). 
Сиджу та й байдуже, що вже смеркло. (І не помічаю; і не туди, що вже…). 
Угощали, чим Бог послав.  (Угощали, чим багаті, тим і раді). 
Це ж де тебе так забарило? (Де тебе так довго носило?). 
Що ти все мені випоминаєш, виказуєш? 
Так і ходить назирці за мною. (Так і зирить за мною, не спускає очей з мене). 
Така навратлива, що схоче, те й зробить. (Настирна, надокучлива, набридлива). 
Я й з тисячі б його впізнала. 
Брели під дощем по розгаслій дорозі. (Розмоклій, розквашеній). 
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Уже аж на другий день вони збалакались таки. (Домовились). 
Ніхто й не сподівався з нього чоловіка. (Ніхто й не сподівався з нього пуття). 
Розхрьопані двері. (Розхитані, розбиті). 
Нападисті дощі. (Навратливі, надокучливі). 
Оце якраз і йти проти зими, щоб ти знав. 
Аж угрівсь, так біг. (Аж упрів). 
Він же нас зовсім уже підтоптав під себе, ноги витирає. (Зневажає, переміг). 
До кого б же його вдариться? (Звернутися з проханням). 
Спати без просону. (Безпробудно). 
Ну, що ти будеш робити у світі Божому? (І не придумаю, що його оце робити, що 

його казати?). 
А ви навтяки буряки щось замішайте там. (А ви наздогад буряків, щоб варилась 

капуста). 
Увесь уробивсь у глину. (Забруднився, закалявся, убрався). 
На захват беруть. (На розхват). 
Оце і я за гурта з’їв. (У гурті, заохотки). 
Слабий на втори. 
Нема ні ладу, ні переладу в них. (Не все в них, як у людей). 
До розуму довести дітей.  (Довести до пуття). 
Звівся нінащо. 
Узяв його за Христа ради. (Прихистив його, пожалів). 
Дивись, так і зчепиться він із кимсь. (Так і зітнеться з кимсь. Так і зійдеться 

навкулачки з кимсь). 
Без піджоги й дрова не горять. (Без підпалу). 
Утопила свою голову за нього.  (с. Курилехівка, Полтавщина. - Підклала свою 

голову за нього). 
А про те й невтямки було їй. (А про те вона і близько нічого не знала). 
Чого доброго тут ждати? (Ага, надійся: тут діждешся, як же! ). 
Увірвалась йому нитка. (Відвернулась удача. Не все коту масниця, прийде й 

великий піст. Не все й коржі з маком). 
Якщо до чого прийдеться, то можна й утекти. 
Малечі присипало сюди! (Набігло, налинуло, налетіло, зібралося, набилося, 

зійшлося). 
Увесьденечки не присідала, все за роботою. (Цілісінький день, з ранку до вечора, 

поки й сонце зайшло, до темна, до першої зірочки не присідала, все за роботою). 
Крий, Боже, його! (Спаси, Господи, його! Спаси, заступи й відверни, Боже! Хай 

Господь милує його!). 
Таку славу на неї пустила. (Обнесла її по всьому світу). 
Доскочив собі багатства. (Досяг, здобув). 
Глянув на нього сторч. (Глянув спідлоба, спідлоб’я). 
От уже товпига! 
Щоб часом не забрав собі чого в голову. (Не здумав чого собі…). 
Будеш мені чмелів слухати, так і знай. (Очманієш). 
На всі заводи кричав. (З усієї сили, щосили, що було сили). 
Од людей не відцурався ще. (Не одвернувся, не загордився перед людьми, не 

зсобачився до людей). 
А він бив на те, що… (Розраховував на те, що…  Зважував на те, що… 

Сподівався на те, що…). 
Ворогові на поталу віддали їх. (Не захистили перед ворогом). 
Допекло вже до самого серця. (У печінках воно вже йому сидить. -  х. 

Сем’янківка, Полтавщина). 
Усі за ним роєм. ( Гуртом, юрбицею, юрбою, китицею). 
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По батькові пішов. (У батька вдався. Ну, викапаний батько. І скажи ти, що це не 
його батечко говорить). 

На диво був хороший. ( Напрочуд, навдивовижу, на чудо хороший ( славний). 
А вже про бідних та нема що й казати. (…І Марина говорила. - с. Обазівка,  

Полтавщина. "Синтакса"). 
Чужим добром не забагатієш. (Чуже добро боком вилізе). 
Ага, купив лимону до хрону. 
Басом дивиться. (Непривітно, недоброзичливо. Чортом виглядає). 
Там усього навалом! (Усього горою. Усього напхом, по саму зав’язку). 
Такий уже розсобачений. (Зіпсований, розпаскуджений). 
Чорти мене розмордували сказати це. (Підштовхнули, намовили, підбили, 

направили, спокусили мене сказати це. Розносило мене сказати це). 
Дари, та очі не дери. (Та хоч в очі не нагадуй про свою щедрість). 
Отаку собі долю напитала. (Напитала, напросила собі клопоту, біди, лиха, горя, 

нещастя). 
Ну й що ти виходив? (Досяг, добився, виклопотав у них?!). 
Вивідував, де що лежить. (Розузнавав, розвідував, перевідувався, розпитував, де 

що лежить). 
Першим навертом зайти. (За першим разом). 
Силкується відняти. (Намагається, тужиться).   
Проваландався до неї всю весну. (Проходив до неї, проволікся). 
А ти й поважив на її багатство. ( Розраховував, клюнув, понадіявся). 
Робив, поки надсадився. (Надірвався). 
Йому й невтямки було, кого він гнітить. 
Добалакались до синього пороху. (До крику, до гніву, люті). 
Говорили навперебій. 
Лиха ковшем хапнути. (Лиха по самі ніздрі. Лиха хоч відбавляй). 
Хата небом укрита, вітрами підперта. (Хата на курячих ніжках. Хата од вітру 

валиться). 
Не яка там уже й далечиня. (Не так воно вже й далеко). 
Зостались без батька та з останнього тяглись, з пучок оцих. 
Ото тобі! Поки ціну склали, цигани диню вкрали. (Що ж, не зівай, Хомку, на те 

воно ярмарок). 
Став він такий, як трава в’яла. 
Неділешній день. (Недільний). 
Так там уже горює, так побивається. (Сумує і жаліє). 
Витурили їх із рідної хати. (Вигнали з хати, відібрали рідну хату, захопили їхню 

хату, зовсім їх обездолили без хати). 
Йому не гаялось їхати додому. (Не терпілося. Треба було терміново їхати, 

поривало їхати додому). 
Коли б не дати промашки. (Не схибити. Не дати промаху, маху, хука, не 

промахнутися). 
Спершу поривавсь їхати, а потім роздумав. (Прагнув, намірявся,  збирався, думав, 

хотів, планував). 
Заходить, хто б ти думав?  - Іван! 
Не забивався б ти в таку далечиню. (Не заїздив би ти так далеко, не заїжджав би 

ти хтозна куди, не заносив би ти свою голову в таку далечиню). 
Навіч побачити. (Своїми очима, наочно, явно, очевидно…). 
А ти не вдириш за ним. (Слабший за нього; не зумієш так зробити, як він – х. 

Гутирівка). 
Ну, рахма лізе тобі в душу, і хоч ти дурій, ніяк не оборонишся. (Нахабно, 

живосилом). 
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Стоїть, скоцюрбився весь, жалко на нього дивитися. (Згорбився. Зігнувсь, як 
коцюрба, тобто палиця, ключка, клюка). 

 Зароситися чимсь же треба. (Хоч чогось з’їсти, може, натщесерце). 
Ну, ніяк його не вбоготвориш.  (Не удовольниш, не задовольниш його, не 

догодиш йому. -  с. Супрунівка, Полтавщина). 
Він зараз гулящий. (Без роботи, вільний, не зайнятий). 
На зорю займається. (На світ займається, на світ благословляється, світає, день 

народжується). 
Примеркати почало вже. (Смеркати, поночіти, темніти рано, -  х.  Гутирівка). 
Йому полаятись, як дурному з гори покотитися. ( х. Уманцівка). 
Є в глекові молоко, та голова не влізе. (Велика голова, та дурневі дісталася). 
Він усе духом з’їв і хода. (Дуже швидко, миттю, хватопеком, швидкома, на млі 

ока, одним махом, враз…). 
Та й чого ви сидите без діла, як привезені? (Та й чого ви сидите, як не свої, вам 

що, роботи нема? ). 
Ти б хоч одяглась, як слід, бо там і душа вискочить, так холодно. (Не йди на 

холод роздягнена, хоч душу ж прикрий). 
Шибиткуватий хлопець. (Неслух, шибеник). 
Зараз ця мода пішла поголовно. (Повсюдно). 
Поїдом їсть її свекруха. (Та їсть без соли свекрушище! Дихнути не дає свекруха. 

Живцем заганяє в могилу свекруха). 
Припрошують заходити до хати. (Та зайдемо, чого там, раз просять. Ми не горді). 
Ото й усього діла. А говори-или. (Більше розмов було, ніж того діла).  
Іти наслідці за кимсь. (Слідом, слідкома, невідступно, невідчепно, не спускаючи 

його з очей, наглядаючи за ним). 
Нікудишні чоботи. (Негожі й нехожі чоботи; одна тільки назва, що чоботи; 

благенькі вже чоботи; у таких чоботях дуже не розгуляєшся; та ці чоботи вже каші 
просять - з відсталими підошвами). 

От він і напоумив його. (Нараяв, настановив, підказав, що і як). 
Це водиться тут з правіча. (З давніх-давен, хтозна відколи, із сивої давнини, 

споконвіку). 
Бився проти вітру. (Ішов, пнувся, штовхався, гнувся, борсався, пробивався, 

перечався, силкувався, змагався, кидався, силувався, спинався, різався проти вітру, 
боровся з вітром). 

Бере, а на віддання тугий. (Не скорий, не квапливий, забудькуватий, не 
повороткий,  затяжливий, загайливий).  

Не вештайся по двору. (Не ходи, не швендяйся, не швендяй, не шастайся, не 
никай, не тиняйся, не шалайся, не валандайся, не сновигай, не микайся, не валасайся). 

Настаратися всього на зиму. (Надбати, заготовити, запастися, закоморитися). 
А, щоб ти світ за очі заїхав!(Щоб тебе на край світу занесло!). 
Насів на нього та гнітьма гнітить.(Та насів і не злазить!). 
Ну, таке невстріливе! (Неслухняне. Про дитину). 
Оце навратився, не відчепишся. (Оце нав’язнув, прив’яз, причепився). 
Він був уже добре під джмелем. (Випивши, сп’янілий). 
Комори зерном поналивані. (Засипані, завантажені, забиті зерном). 
Настопирчив уже вуха, слухає. (Нашорошив, насторочив, нащулив, насторожив, 

наставив). 
Він до неї і підходцем підходив, не помага. 
Хочби їй на поправку пішло. 
Хіба йому ум завгоре насміятися. (Заборонить, не дасть. - "Синтакса", х. 

Гутирівка). 
Ой, не з добра він ото п’є. (З горя. З горя та ще й великого). 
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Хто ж сподівався, що так вийде. (Не думали й не гадали, а воно бач що! Надіялися 
на краще, а воно бач куди повернуло). 

Своє замозолюване вимагаю. (Тяжко зароблене, затруджене). 
Та виславила його при всіх хіба ж так! (Вилаяла, пробрала, висповідала, 

вибештувала, висовістила, вибатькувала. Хай знає! Хай має совість! - х. Гутирівка). 
Уже розблаговістила на весь світ. (Рознесла, розбовкала, роздзвонила, 

розблягускала, розголосила). 
Вони вже розцурались, не дружать. (Так же ж дружили, а тепер страшніші ворогів, 

як зійдуться). 
Я зразу побачила, куди він стриже. ("Синтакса". Куди він хилить, що він хоче, до 

чого він веде). 
Запахторити щось. (Прихопити, украсти, поцупити, стягти, прикишенити). 
І хотіти від нього добра? (Ну, чого доброго від нього чекати (сподіватися). 
Хто ж до неї внаджується з хлопців? (Вчащає, загощає). 
І після цього вона хоче, щоб у мене до неї серце обернулось? (Душа обізвалась, 

відгукнулась). 
Зовсім небагатечко  й треба. (Одну крихітку). 
Прихитрився вхопити її. (Примудрився). 
Пора вже заходжуватися коло чогось. (Братися, приступати до якоїсь роботи, 

зачинати якесь діло, вступати в робочий ритм, не сидіти й далі без діла). 
Почекай, може й нам тут щось вигорить. (Припаде, дістанеться і на нашу долю, і 

нас згадають, і про нас не забудуть). 
О, привіз уже! Де це воно так легко лежало? (Украв, поцупив, прихопив, підібрав, 

погано лежало, на перечепі валялося, обійти не зміг?). 
Відробила вісім годин і ні клята, ні м’ята. (…І гуляй, дівко, до завтра, ніхто тобі 

слова не скаже, нікому ти нічого не винна).  
Робота, брат, горілки не любить. 
Це тобі так з рук не зійде. (Це тобі так не минеться. Це тобі ще згадають і не раз. 

Жди!). 
Як не є, а таки ж своя хата. (Мало сказати – хата. Щастя!). 
Він в око взяв дорогу. (Почав спостерігати за дорогою.  Не зводив очей з дороги. - 

Синтакса"). 
Я його пробираю, а він мовчить. (Лаю, вичитую йому всю грамоту без письма, - с. 

Супрунівка). 
Без хазяїна товар плаче. 
А сусідові ж усе видно, як на картині, хіба ж сховаєшся. (Та вже тільки такий 

видющий! І крізь стіну бачить). 
Зима спитає, де літо було. (О, та пані холодна допитається і дошукається, 

дошнириться, де що стоїть у сінях, у сараях і в погребі). 
Треба тобі ще вмитися перед ним. Та що там умитись.Нема такого мила. (А ми 

все ж таки пошукаємо). 
Так уже мені руки повривало цими клунками. (Уже рук не чую від тих клунків. 

Руки німіють від клунків). 
Як би не хотів померти, а без смерті не помреш. Треба ждати її. (Кажуть старі. 

Може й правда?). 
Красивій дівці гарно й у ганчірці. (Так, їй і в приходженому гарно). 
Він уже не на ярмарок, а з ярмарку йшов. (Старів бідолаха). 
Треба вставати, бо за лежнею ніколи й посидіти. (Жартуєш? А от лежня доїсть 

останнє, тоді й спробуєш посидіти!) 
Либонь, ти на розум не дуже багатий. (А на розум ти скупе-енький, ой 

скупенький). 
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Так уже воно спередвіку ведеться. (Споконвіку, з давніх давен як зазвичаїлося, 
так і не переводиться). 

Оце так хата! Дві сохи та соломи трохи. ( А все ж таки хата, що не кажіть). 
 Твоїй душі щозавгодно було там? (Усе було, що тільки забажається). 
У Бога все за дверима. ( Як покладеш-поставиш, то й у тебе буде). 
Скуштував він на своєму віку гіркої. Ой, скуштував! (Як скуштував уже, так і хай 

Господь милує!). 
Кохання, наче добрий кінь, носить чоловіка. (Кінь та ще й буває з вибриками хіба 

ж такими!). 
Скоріш дурень одурить розумного, як розумний дурня на розум наведе. (Як 

одурить дурень, то це й розумному буде наука, якщо він справді розумний). 
Розумний дбає, а дурня Бог наділяє. (От і хвались тепер Божим дарунком). 
Невсипуща господиня, його жінка. (Бо добре знає, що можна проспати Царство 

Небесне). 
Провештався цілий місяць десь. (Пробайдикував, прогуляв, протинявся, 

прокозакував, проогинався, прохолодкував). 
Він йому те й те підносить, такий вислужливий. (На цирлах ходить перед ним). 
Ну, таке балакає, хоч із хати тікай. (Таке вже балакає, хоч вуха затикай, ні в яку 

голову не влазить, ні в якій голові не поміщається). 
Далось воно мені взнаки. (Уроїлося, запам’яталося. "До нових віників 

згадуватиметься"). 
А жалітись хоч і не ходи, не поможе. (Хоч жалійсь, не жалійсь, тільки самому 

жалкіше стане). 
Полапки шукав щось у темряві. (Навпомацки, помацки, напомацки, сліпуючи, 

полапцем, обмацки, налашпуючи). 
З голови воно не йде йому, тільки про це й думає. (Голова вже йому лускається, а 

він про це тільки й думає). 
Ач, куди його мислі заносять! (Та куди ж? Туди, куди він і ногою ніколи не 

ступав). 
Чого ти, як пень: ні об’їдеш, ні виореш. (А не було б того пня, про що б оце й 

говорили?). 
Обернувсь із тим мливом швидко. (Упорався, справився,умиротворився). 
Та це мені за виграшки. (Ой, чоловіче добрий, не грайся словами!). 
Упросилися злидні на три дні, та чорт їх і до віку не викишкає. (Не вижене, не 

вимете, не вишугає, не вигейкає, не вигетькає, не випхне, не випросить). 
Там такий запальний, що здавалось, вона з ним і тижня не вживе. (Та вже й рік 

живуть, а хата ще ніразу не спалахнула). 
Відцурався зовсім, хоч би в хату плюнути зайшов. (Ото як плюватися, то краще 

вже відцуратися). 
І чого тебе знову потягло за дурний язик! (Бо за зубами язику самому скучно 

стало). 
Не дорожіться. Давайте, щоб було посходніш. 
З одного вола двох шкур не деруть. (Та ви такі, щоб, може, й до першої шкури 

ножа не виймати). 
Наводь своїх дітей на розум.  
Припле-ентався вже. (І де ж ти оце волочився стільки?). 
Ну, чого ти перцюєш? (Лаєшся, гніваєшся. - Мар’їнка, Донеччина). 
За такою дівкою хоч на  кого оскома нападе. (Ой, не слідкуй за чужою оскомою). 
Духом виломили двері й вискочили надвір. (Ураз, миттю, вмить, водномить). 
Після того він ніяк не може оговтатися. (Освоїтися, обвикнутися, озвичаїтися. -

Авдіївка, Донеччина). 
Той його набира, а він не знає, на яку перед ним ступити. (Лає, виказуючи йому). 
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Приходьте, коли завгодно, посидимо. 
Та це ж чортибатька зна що! (Та і я тії ж кажу, піди розберись, що воно там 

твориться). 
Сів на коня і покотив полем. 
Побігла, скільки видно степом. 
Намлівся душею, чекаючи зустрічі. 
Розуму в нього й на  тонку нитку не напрядеш. 
 
 

Будівнича Трипілля 
 
Ну, яке було б Трипілля без тебе, наша Мово рідна? Адже щоб збудувати, 

скажемо, двоповерхову (вже на ті глибокотисячолітні часи!) кхаду (хату), скільки треба 
було слів і слів, аби ними узгоджено перемовлятися на відстані, із землі аж до другого 
поверху, до даху, догукуватися, гукати, гу-гу, як ти тоді казало, наше Трипілля. 

А багато б ти набудувало, Трипілля, коли б не колесо і віз, які ти тоді винайшло 
для себе й для всього світу?  Чи багато б "навозило-напідвозило" (натягало!) отими 
санья/санью (саньми)? А щоб виготовити те колесо, той віз, скільки треба було народити 
нових слів: обіддя, спиця, втулка, вісь, ручиця, коломазь…  Та й оці ось: возити, 
підвозити, навозити, возовиця! 

Помогла тобі Мова наша з тобою, Трипілля, рідна-ріднесенька Мова. Справжня-
справжнісінька твоя сестра-будівнича. А ти ж у відповідь, навзаєм розбудовувало Мову. 
Отими новими словами. І "синтаксою", яка вже заговорила на повну широчінь протягом 
тисячоліть аж до нас, сьогоднішніх твоїх спадкоємців. 

Вертітися (крутитися) колесом. 
Ходити колесом. 
Груди колесом! 
Ноги колесом. 
Скрипить, як немазане (немащене) колесо. 
Як п’яте колесо до воза. 
Колесо фортуни (щастя). 
Десята спиця в колесі. 
Котилися вози з гори,  поламалися спиці. 
"Чортове колесо". 
Ставити  палицю в колеса. (Перешкоджати). 
Бути на колесах. 
Не остання спиця в колесі. 
Оглядатися (позирати) на задні колеса. (Діяти обережно). 
Думки колесом закрутилися. 
Іти колесом. (Про зміну подій у певній послідовності). 
Лити воду на колесо. 
Крутитись, як білка в колесі. 
Наче возом зачепити. 
Докласти воза. 
 
 

…І це мовиться віками! 
 
Нікому ні в чім не було відказу. 
До віку вічного не буде вже такого добра. 
Розбий його тугу. 
Нікогісінько на світі не боїться. 
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Глянули на нього – так батечки! Живого місця на ньому нема. (Це після слідчої 
кімнати). 

Надала лиха мати впертись йому в те болото. (Унесла нечиста сила його в те 
болото). 

Як сказав він це, то наче очі мені розв’язали. (У віччу мені посвітліло, з’ясніло, 
розвиднилося). 

Доходити правди по судах. (Добиватися, досягати, докопуватися, доскіпуватися 
правди; видирати правду). 

Отаким-то побитом ми й захистились. (Чином, способом, робом, трибом ми 
зарадились). 

Їде конем, земля під ним горить. (Земля під ним стогне, стугонить, дудонить). 
Протурили їх із лісу. (Прогнали, вигійкали, випросили, викишкали, захватили). 
Гарно на печі орати, та тільки круто завертати. 
Не підіймай багато, бо увередишся. (Підірвешся). 
Так він як устелив пішки, до вечора був уже й дома. (Учистив, усмуружив, 

ушкварив, урізав, ужарив, упік, ушмалив,  гайнув, простягся пішки). 
Жати вже треба, аж кричить! (Пора й перепорило, не гаяти й хвилечки більше, не 

відкладати на завтра). 
Навмисне спитують ума, а потім доносять, куди треба. 
Василькові було здорово, піджачок і сорочка не гріли. (Холодно, свіжо, 

прохолодно, проймисто).  
Дома на нього роззявлялася робота. (Чекала, різноголосо гукала з кожного 

сарайчика, підверталася під руки, підбивалася під ноги, попадалась на очі). 
До вечора усе й гавкнуло на заготзерно. (Вивезли все зуздром на заготзерно). 
Щоб і близько не припарив більше до двору. (Не підійшов до двору, не 

наблизився). 
Прокапів коло ополонки цілісінький божий день. (Просидів, прогибів, 

пронудився). 
Як запрігся в роботу, та ні вихідних, ні прохідних усе літо. (Отака вона була, 

колгоспна робота, будь вона неладна!). 
Оце від теплої душі відірвали вам кусень хліба. (Може, останній кусень оддали). 
Пішов прахом  міст, зчесало навальною хвилею, як бритвою. 
Піди розслухайся по людях, що про неї кажуть. 
Лепетнув посадкою, тільки смуга лягла. (Дременув, гайнув, помчав, ушкварив, 

учистив, упік, побіг, шморгонув, припустив, подався, простягся, усмуружив, рвонув, 
пронісся).  

Внуки самі вже  дійшли сивих літ. 
Жіночка не дуже полохлива до роботи. (Лінькувата. До схоти роботи). 
Петрівні й собі підхопились і вдарилися за людьми. (Пішли, попростували, 

рушили, вдалися). 
Ох ти ж, песиголовцю такий! Ти знову курей пужаєш? Ось я візьму палимон, я 

тобі покажу! (Палиця, палига, палюга, ціпок, байбара, ковінька, кий, киюра, кияка, дрюк, 
дрючок, дрен, патик, кийок, а ще: халузина, галузина, дубина, дубинка, дубець(звідси – 
дубасити, віддубасити), хворостина, гирлига, ломака тощо). 

Та й досточорта  ж вас розвелося! (Достобіса, достогибелі, дотрясці, незліченно). 
Це йому не запина. (Не перешкода, не перепона, не завада). 
Або мед п’є, або кайдани тре.  
А той своє товче. (Своєї провадить, своєї співає, своє городить, своє радить, на 

своє збиває, своє верне, свого навчає, на своєму стоїть, своє нав’язує). 
Усе добро за рік прогайнував. (Перевів, розтратив, проциндрив, розкидав, 

розшвітькав, розбазарив, пропиячив, пустив за вітром).  
Такий гармидер зчинили. 
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Приялечати, приялечити – личити, годитися, подобити. ("Тобі ця сукня  не 
приялеча". На Полтавщині, на х. Гутирівка, ще так, пам’ятаю з дитинства, говорили: 
"Воно зовсім не приялося при чужих людях таке казати"). 

Гармати горлом у вічі поставили. (Прямою наводкою). 
От він і зганяє (зриває) серце на них. 
Пропаде ні за спасибі. (Ні за цапову душу, ні за понюшку тютюну). 
У печінки вже в’їлось! (У печінках уже сидить, до печінок дійшло). 
Такий хворий, хати не перейде. 
На всякого не догодиш. ("Синтакса"). 
Не люблю твоєї похвальби. (Та й надопік же ж ти своєю похвальбою!). 
Заліз у чужу солому та ще й шелестить. (Править права в чужій хаті. - х. 

Гутирівка). 
Вирушили ще вдосвіта, щоб захопити холодку. 
Автобус уже на підході. (Автобус як не видно прибуде).  
Сідайте, щоб усе добре сідало в нашій хаті. 
Чого він напосівся на мене? (Навратився на мене, причепився і ніяк не 

одчепиться, нав’язнув, прив’яз до мене, присікавсь, як собака; пристав). 
Ледь із глузду не скрутився. (Не зійшов, не зсунувся). 
Вертай мерщій додому! (Мерщенько вертай). 
Підходящу палюгу вирізав. (Замашненьку, підпористу). 
"Це тебе й спасло", - казали йому "знатущі" люди. 
Наставляли масницю. (Святкували масницю). 
Як свят яких, то колиску ту ставить челядь. ("Синтакса"). 
А сама не придумає дати, поки дядько не скаже. (Не знає, що треба дати, не 

наважиться дати). 
То вона поробила йому, що він ніяк не може забути її. (Начарувала, начаклувала). 
"До побачення!" – "Ходіть з миром!" (с. Бровахи, Черкащина). 
Такий, що й з Матері Божої зніме коралі. 
Туман вісімнадцятий. (Дурень). 
Тільки без балощів щоб було. (Без пустощів щоб обійшлося. – х. Гутирівка). 
Коли хтось наїсться, то каже – "О, тепер я можу й з голодним поборотися". 
Аж побілів із серця. 
Дати почубеньків комусь. (Дати ковді, надерти чуба, обскубти патлі, потягати за 

кучері). 
Узяв його на перегречку. (Добре вилаяв). 
Цвілі голови. (Дурні голови). 
Намлітися голодом. (Натерпітися. - с. Бровахи). 
Із літ це мені вже вийшло. 
Грошей голо. 
У голові наче ковалі кують. (У голові дзвоники калатають і не перестають). 
Хата стоїть на такій голотечі. (Під відкритим небом). 
Уроїлось у голову йому. (Запало в голову, запам’яталося. "Запам’яталося до 

нових віників"). 
По надобі знайдеш і в кадобі. 
А ці злидні ще й з перцем. (х. Уманцівка). 
Баглаї бити. (Тинятися без діла, ледарювати, неприкаяним ходити). 
Чого ти так розпинаєшся за нього? 
Жити, лиха прикупивши. 
Такий зазнайбіда. (Бідолаха, сірома, сіромаха, сердега, горопаха, нетяга, неборак, 

неборака, небіж). 
Коваль клепле, поки тепле. 
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На ньому аж шкура горить. (Такий бідовий, заповзятий, непосидющий, куди твоє 
діло! - х. Гутирівка). 

Огненний до роботи. (Удатний, голінний, охочий, беручкий, гарячий до роботи, 
працьовитий, бідовий, роботящий). 

Хто запізнився, тепер підгарячає коня. (Підганяє, підвеселяє, понокує на коня). 
Кладеться на годину.(Розгодинюється, стає на годині, розпогоджується, 

розведрюється).  
Нагримає із самого ранку. (Заходить на грозу). 
Держкий човен. (Міцний). 
Терпка в нього вдача. (Терпляча, витривала). 
До чого ж ти дозвів себе! 
Стати одвір. (Знадвору). 
Чого ти перцюєш? (Енергійно щось робить; хвилюється, мотається, ходить сюди-

туди, не всидить на місці). 
Насупереки пішов з ним. (Наперекір, усупереч, поперек став, насупроти. "Отака 

поперечна !). 
Такий щедрий, такий подільчивий. (Поділющий, не скупий, добрий, помічний, 

людяний). 
А мені якого батька горе? (А мені що до того?  "Синтакса"). 
Що ти шиєшся не в своє діло? (Встряєш, умішуєшся,  втручаєшся, сунешся, 

влазиш не в своє діло). 
Чого ти все пиндючишся? (Бундючишся, задаєшся, пишаєшся, пузиришся, 

величаєшся, зазнаєшся, заносишся, високо несешся). 
В один гуж тягне з Іваном. (Стоїть за одно). 
Поцінно продавав картоплю. (Не дорого. По-Божому). 
Янгольський голосок, та бісова думка. 
Взути в московські постоли. (Одурити). 
І чого його отак перериватися на тій роботі? (х. Гутирівка). (Надриватися, 

надсаджуватися, підвереджуватися, увереджуватися). 
Та він здоровий, куди тобі братися проти нього. (Виступати, ставати проти 

нього). 
Два базари не засядеш. (Не займеш). 
Ремесло за плечима не носити. 
Спимо разом, а гроші нарізно. (с. Пальчиківка, Полтавщина). 
За вами ніде не втовпишся. (Не встигнеш). 
Утерти маку кому. (Дати прикурити, дати ковді, утерти макухи; показати, де раки 

зимують). 
Як кіт наплакав.  (Мало). 
Ані тіні! (Ніскілечки). 
Душею (серцем) тліти. 
То ж то й воно-о! 
Я ж кажу, не без того, щоб там не випити, але ж міру треба знати. 
Вишептавсь, як рак у торбі. 
Не попускай свого ворогу. (Не уступай, не поступайся, не прощай так спроста, не 

дай вилізти на голову). 
Торба лиха і мішок біди. 
Нічого, воно йому ще віділлється. (Він ще своє отримає). 
А я вам кажу: замазали слідство й усе. (Замилили очі, одурили. - Дядько Петро 

Кабак, х. Гутирівка). 
Дати доброго прочухана їм. (Хльору. "Панам, підпанкам і слугам давали в пеклі 

добру хльору". Котляревський "Енеїда"). 
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Цілісінький день гульма гуляє. (На пропале, на відчай душі,  шалено, на пропаще 
гуляє). 

Не давати їм попусту. (Послаблення, полегшення). 
Голова в нього заносить на багато чого. (Задумує хто зна скільки всього. Легко 

думкою багатіти). 
Хто перший на очі навернеться, за тим і побіжить. (На очі попадеться). 
Та щоб я пропав, коли кажу неправду. 
І як же ти під’їхав до неї? (Увійшов у довір’я). 
Що в тебе, клепки зовсім повипадали? (З глузду з’їхав, клепки всі до одної 

розсохлися). 
Не навертайся більш мені на очі. (Не попадайся більш мені на дорозі. Не 

потрапляй більш мені під гарячу руку). 
Краще йди добром звідси. (По-доброму. – "Синтакса"). 
Та вона зроду не вироблена, ходить тепер, як калина. 
Я навіть сліду його не терплю. 
Думає – це так просто зробити, горя не набравшись. 
Та він на воді заводиться. (Легко втрачає спокій, легкозаймистий). 
Хай хоч трохи зашпори відійдуть після такої війни. 
Треба надолужити згаяне.  (Наверстати). 
Сонце було вже надзаходи.  
Як воно ніяк не примінишся, щоб узяти обома руками. (Не приспособишся). 
Та ніколи у світі! (Та нізащо!). 
Та зроду вже цього на зроблю. 
Коли заманеться комусь прийти, то прийде. (Захочеться, здумається). 
А надовше можна приїхати?.. 
Увесь день вітряно. 
Таке скажене, що хай Бог заступа й відверта. (Хай Господь милує. Таке 

схопилося, світу Божого не видно). 
Та на лиху годину воно вам здалося! 
Б’юся з важкими думами. 
Покриваєш його?  Шила в мішку не втаїш. 
Наївся сорому від людей. (Натерпівся сорому). 
Поговори людські пішли. 
Не потакуй їй! 
Загрілося сіно в копицях. (с. Пальчиківка). 
Не баламуть мені людей своїми обіцянками. 
Чудні парубки тепер понаставали. 
Ляснула в мужика машина. (Пропала, одібрали). 
Ти чогось недошурупуєш. Треба вміти жити з людьми. Одну ж землю топчемо. 

(Не розумієш, не схоплюєш, недодумуєш,  недобираєш). 
Чого ти вола на церкву тягнеш? (Дуриш, неправду кажеш). 
Топить його на слідстві. (Свідчить проти. Утопив чоловіка ні за цапову душу). 
Чого ти так дивишся, наче я винен тобі душу? 
Чого ти винашуєшся перед начальством? (Хвалишся собою, показуєш себе, 

виставляєш себе поперед інших). 
Перед тобою і халяндри затанцюєш. (Циганського танцю). 
Та вони ж нерозчепи- нерозлийвода!  А ти цього не знав? 
Отакі розпророзумаки хай дома сидять і не рипаються! (Обійдемось і своїм 

розумом. Позичати чужого розуму не будемо). 
Хай він не їсть мене поїдом, бо подавиться! 
Чого ти все заїдаєшся зі мною? (Пристаєш  до мене, налазиш на мене, 

пригризаєшся на кожному кроці).  
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А ти не паляруй, хлопче. (Не гарячкуй, не нервуйся, не кипи). 
Такий мене жаль кришить. 
Не промовчав про крадія з краденим. (- Ага, промовч. Ану спливе колись, то й тебе 

посадять) . 
Як таки можна цілий рік сидіти в неї на шиї й нічого не робити? 
Тільки зачепи її, так перекоренить, що й сам себе не впізнаєш. (Вилає, пробере). 
Тільки й добрих людей, що Іван та Петро. ("Синтакса"). 
Що вже дали, так дали! Догнали та ще й піддали. 
Таку славу навів на неї, що довіку не відмиється. 
Йому вже й просвітку нема від неї. 
Дав їм грошей на розживу. 
Тим то він і мовчить, що… 
 
 

Свого доправляйся, роду не чужайся 
 
Я зроду на нього не думав, а він бач що встругнув! (Вчинив). 
Раніше шанувала їсти цибулю, а тепер і не нагадуй. (Любила їсти). 
І  коли вже на нього шапка помаліє, щоб мені носити? 
О, пішов уже витрішки купувати! (Гав ловити, ходити безцільно). 
А він як пихнув, то тільки його й бачили. (Чкурнув). 
Зовсім вистарів твій розум. (Старістю чого тільки не подумаєш). 
Оце від теплої душі відірвали вам  кусень хліба. (Самі не доїдаємо, голодні 

сидимо). 
Ну, ти тільки подумай! Ми тут не спимо, а він… 
Ач, як насадився за обідом, не здишеться. (Переїв спрожогу). 
Земля під ним горить від сорому, а йому хочби що! (Напевне, у нечистого 

позичив очей, інакше як би він дивився людям у їхні людські очі). 
На сон ломить його. Мабуть, уночі не доспав. 
Не чоловік, а віл невмиваний. (Такий уже нечупара, дивитися бридко). 
Отаку собі долю напитала! (Отакої собі долі діждалася. Не живу з ним, а мучусь). 
Не що ж я й кажу! 
Далеке її село, так що й перепитати про неї не змогли. (Дізнатися, розвідати, 

прочути, розчутися). 
Чоловік крутить, а Бог розкручує. 
Пристав до неї на чужі діти. (Святий чоловік, я вам кажу). 
Не заїдайся з ними, бо помстяться. (Не загризайся, не гризись, не гиркайся). 
Порядна він людина. Інший на його місці міг би відхреститись од мене, а він  же 

заступився. 
Та забрали активісти в нас при розкуркуленні все до останньої кочерги. (Усе до 

чиста. Усе під мітлу. Усе до іржавого цвяха. Забрали й не подавилися. Уже тільки такі 
бандюги, світ не бачив таких). 

Сорока на хвості принесла цю чутку. (Хочеш вір, хочеш – не вір, а це чистісінька 
правда! От їйже-Богу!) 

Ходять нашонірошені, мов шершні, розмовляють оглядливо, напівпошепки. 
(Лексика. Алітерація «ш» і «р»). 

Став він пробирати її прилюдно. (Заходився лаяти, виказувати вголос усі її гріхи, 
яких, може, й зроду в неї не було). 

Устелили берег Дніпра трупом мобілізованих українців, землі не знати було. Отак 
нас гнали у сорок третьому на убій. Люди для них, совєтів, були ніщо!("Синтакса"). 

Хай поспить, тільки і його, поки молодий. 
Земля там лежала вигуляна. (Давно не орана. Хліборобської руки заждалася). 



 32 

Я їй усе викажу, хіба не зустріну. (Вималюю, як на долоні! Не мовчатиму вже). 
А що вже про Павла, то й говорити не доводиться. (То й казати нема чого.  То й 

мовити нічого). 
Робив наче позиченими руками. (Ото ж вам і робив, як у нього й руки не туди 

стоять, не відти ростуть). 
Терпець уже давно урвавсь. (Далі мовчати не буду). 
Як ударив німець по безоружних наступаючих, ні пелюсточки живих не 

зосталося наших! ( Та тільки кого ж це тепер цікавить? Геррої, переможці! Жодного 
генерала не засудили. Груди в них од орденів ламаються!) 

Я тобі цього не позабуваю ніколи! (І на тім світі позгадую все дочиста!). 
Ні єдиної душечки нема. (Холодно. Дома в теплі сидять). 
Побачиш його, обійди десятою дорогою. (с. Вітівка). 
Та їх уже й земля повкривала навік. 
А він усе огинці, усе огинці. Та так і все життя. ( З такими огинайлами нічого 

путнього не зробиш, а скільки їх ще в нас ходить). 
Отепер найдеш чорта з два! (Та сховався так, що, боюсь, і сам себе не зможу 

знайти). 
Масло, добре навіки. (Як кращого не пробували, то, може, й добре. Тільки знаючі 

люди кажуть, що воно нікудишнє!). 
Та хай уже каже що завгодно, аби відпустив швидше. 
Це чутками так уже обросло. (А що ви хотіли? як вони ж замовчують правду). 
Якого тобі батька горе? (Яке тобі лихо? Чого ти все не заспокоїшся?). 
Ага, сьогодні ситий, бо  вчора поснідав. 
Що ти мені все випоминаєш і випоминаєш? Я й сам не безпам’ятний. 
Добирати діла (ума, глузду). 
Пішли мої літа, як з гори покотилися. 
Упростяж шляху. (Уздовж. Понад шляхом. – Лексика). 
Не зчувсь, коли воно й смеркло. 
Та що ми, самі собі вже ради не дамо? (Та дали б, так не дають же пліч 

розправити!). 
Годі вже сидіти сидьма. (Ага, треба ж і за роботу згадати). 
Було вже мені бувальців. 
Якось викреплю ще рік, а там подивимось, як воно буде. (Витерплю, потерплю, 

перетерплю, стерплю ще рік, а там воно покаже). 
Яка тебе лиха година принесла? 
Не спускай його з ока. (Наглядай за ним, слідкуй. Не зводь з нього очей). 
Директор паном жив. (А ким би ж ще йому бути?). 
Ніяк вона його не здихається. ( Не позбудеться, не відчепиться від нього). 
Звели його зо світу непосильною роботою. 
А він лізе нахрапом. (Безцеремонно, нахабно, грубо, брутально, навально, 

приставучо, невідчепно, рахма, остогиджено, остобісіло). 
Наважливий у роботі. (Наполегливий, старанний).  
Просив її прісьма. (Дуже просив, умоляв, просив невідступно. Просив та ще й 

припрошував). 
Чужа сторона – не рідна мати. 
Уговтали нарешті його. (Заспокоїли, утишили, угамували, утихомирили,  

забалакали, розрадили, потішили). 
Не зачіпай дурного, то й свого розуму  не пощербиш. 
Ой, не ворушіть мого серця! 
Намігся в одну душу: поїхали й усе. А куди їхати? (Ото ж тобі і їдь, не спитавши 

броду). 
Ще й не світ, а він уже на ногах. (Товчеться, нечистий його зніс із постелі!). 
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Шукали винуватця, а на Павла й не подумали.  
Іти отак наосліп – пропаще діло. 
А в селі хоч запали – ніде нікогісінько. 
А надворі таке пробирає!  Одягайся добре. (Холодно, пронизує холод, вітер 

продуває наскрізь, вітряно, морозно, зимно). 
Поволі протовплювались крізь базар. 
Будьмо й ми при розумі. (Не пошкодить мати його хоч трохи). 
Як нам уже невидержка буде, то підтримайте нас. 
А як оце небезпека, то в декого вже й гайка ослабла. (То що, і підкрутити нічим?). 
Всю ніч метелиця била. 
Щоби й іншим не було внадно. 
Забарна робота. (Повільна, морочлива). 
Ні, їхати не минеться. ( Обов’язково доведеться. Невідворотно!). 
Треба криткома це робити. (Потай, потайки, потайці, скритно, потаємці, 

приховано). 
Лиш один Бог знає, як я за ним побивалась. (Тремтіла за ним, тривожилася  за 

нього. - с. Пальчиківка, Полтавщина). 
Та ти його й сліду не варт! Куди тобі рівнятися? (Та воно в кожного свій слід, 

може, ще й кращий. Тож який до якого рівняти?). 
На справі держали млин. 
Дійшов додому. Тільки й того, що душа тепла. А таки дійшов! 
Це будь-хто сострахнеться. Отаке творити, га? 
Воно брехнею почалось, брехнею й кінчиться. (А як же ви думали, раз ми всі з 

брехні й не вилазимо). 
Та ніхто й не сподівався з нього чоловіка. 
Ударилась у ворожки. (Кинулась, удалась). 
Ударивсь у мандри. (Пішов, вирушив, відправився, удався). 
Хоч ти й хрестом стелися,  не поможе. 
Хто ж тим його добром загрівся? (Скористався, поживився, підлатався). 
Оддалась вона в чуже село за статковитого. (Одружилась, вийшла заміж). 
Вирішив вивірити на свої очі. (Переконатися на свої очі. -  с. Супрунівка). 
Може, то сльози твої відливаються їм тепер. (На відомщання). 
А йому аж у п’яти пече, так не терпиться. (У п’яти лоскоче). 
А він одно кричить на неї. (Усе кричить). 
На базарі все не дорожче грошей. 
Отаку корову входорив! ( Уграв, перевів, знищив; - х. Уманцівка). 
Він настиг його одним плигом і вхопив за барки. 
Захарлав у нього пачку махорки. (Узяв на деякий час і не повернув, присвоїв).  
Як роззорилось добре, вирушили в дорогу. (Як стало світати, розвиднятися). 
Не дурно він такий сумний ходив. (Не даремно, не випадково). 
Один у мене, як порошина в оці. 
Усе робив повагом. (Повільно). 
Боюсь я тебе, куди ж пак! (Подумаєш, страшний рак, що ззаду очі). 
У кутку діти тишкувались. (Перешіптувалися). 
А йому могли бебехи надсадити. (Печінки повідбивати). 
Розгорювався в когось на півсотні. (Розжився). 
Настягалась грошей на сорочку йому. (Назбирала, навідкладала). 
Він не кидався своїх. ("Синтакса"). 
Як зайде в хату, то й ладаном його не викуриш. 
Невсипуща з неї хазяйка. 
Пішов ще вдень і немає ночувати. ("Синтакса"). 
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Прителіпався сюди із села. (Приперся, причвалав, приволікся, причовгав, 
пригуркотів, приваландався, притаскався, пригримів, припхався, приплентався, притягся, 
притьопав, притарабанився, притарагунився, притирився, причовпав, притарганився, 
присурганився, прибейкався). 

Та я за тим костюмом не дуже й побивався. (Не дуже й жалкував). 
Взувай ці черевики, вони здоровіші. (Менше зношені; ціліші, міцніші). 
Поважки вийшов на сцену. (Поважно). 
Покуштував палиці навкидя. (Попало палиці з підскоком по плечах). 
Таке недійшливе, ну нікуди не годиться. 
Просили, молили його, як об стіну горохом. (Та хочби тобі рухнувся. Си-дить і 

все!). 
Дивилася йому вслід: як він іде, як його водить горе. 
А то в мене хіба не розривається душа за домом? 
Упреться на своєму – і ніяка гайка. (Так, як вона ото сказала, і крапка. І весь тобі 

базар). 
Та вже ж не кину маленького, я жалісливий. 
Люди роблять, а йому все сидня на думці. 
Добре підтоптався за дорогу. 
Підбився в дорозі, ледве ноги волочив. 
Живе й горя не знає. (Живе, як у Бога за дверима). 
З видимої смерті виручив його. (На волоску він уже був). 
Охломостався трохи. (Обвикнувся, -   м.Лубни). 
Хто тебе на це підбив? (Підмовив, нараяв, підсовітував, настрополив, намовив, 

підгуркав). 
Аж земля двигтить під ним, як він іде. (А молоді ноги його співають). 
Довго торжився за корову. (Торгувався). 
Заздалегоди прийшов сюди. (Заздалегідь, завчасно, зарано, зарання). 
Придав ходи в ноги. (Припустив ходи. Прискорив ходу - м. Золотоноша, 

Черкащина). 
Я  подався на Донбас отак зажмуром, з радістю авантурника і з легкою тривогою. 
Сидів якийсь оглушений, огорошений і все мовчав. 
Кинувся все це читати й читати читьма. 
На зборах його ганили за лінощі в роботі. 
Ми добре його пошарпали гострими запитаннями. 
Письменники стали трандуба на зборах. 
Ти не дуже вдаряй на його погрози. (Не зважай, не звертай уваги.У нас на х. 

Гутирівка так казали: «Москва на сльози не вдаря». У словнику Б. Грінченка це звучить 
так: «Москаль на сльози не вдаря»). 

Ти перед ним не дуже настовбурчуйся, він непоганий чоловік. 
І ти неподалеченьку ходила. (М. Вінграновський). 
Навіки добре лучне сіно. (Лігове сіно). 
Забойна зима видалася цього року. (Сніжна, з частими заметілями). 
Такий невстріливий хлопець росте, нема для нього ні гори, ні низу. (Неслухняний, 

балуваний). 
Ви ж мені й на хвилю не сходили з думки. 
Він був у неї «плохий». (М’якої, сумирної, доброї вдачі чоловік. Плоховий, 

плохута, плохутка. – «Еней же був собі плохутка».Котляревський, «Енеїда»). 
Батя. (Пестливе від «батько». – «Гей, Богдане Хмельницький, батю наш, Зінов 

Богдане чигиринський». Дума). 
Мати кипіла в домашньому хазяйстві. 
Він похватненький до грамоти. 
Ви тільки не затуркуйте нас. 
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Життя таке велике, і в ньому так просторо, як у морі, що не має броду. 
 
 

Це ж Свято душі! 
 
Не знаю, як вам, а мені так це таке Свято душі від оцих сотень-тисяч і тисяч 

живих-живісіньких наших рідненьких "синтакс"!  Ну, хоча б і отаке ось: "Вирушили ще 
вдосвіта, щоб захопити холодку". Наче вони того холодку мали набрати (набратись) 
оберемками чи в якусь місткість, щоб користуватися ним протягом усього спечного дня.  
Або ось таке: "Нагримає із самого ранку". Сама ж фраза розкотисто погримує на початку 
й у кінці отим  алітеруючим "р". А як пахне повітря передгрозовим озоном, дає 
прохолоду, що вже йде від ще далеких туч. Ви чуєте?.. 

Чи оце : "А надовше можна приїхати?"  Це стільки тут чийогось бажання й надій 
пожити в когось якомога довше, якщо вже наважується спитати (тобто навтяки 
попросити) про це. Може, й не дуже бажаного бажання тут тому, до кого напрошуються в 
гості? Уявімо тільки, як він натякнув на бажану гостинність, ще і язика прикусив і оком 
собі підморгнув: "А може, й запросять?.." Явний психологізм, підтекст. Правда ж, ми дуже 
талановитий народ! 

А ось із малим що діється таємно, який нетерпляче росте, може, й  парубчиться 
вже потроху, стаючи в чергу за старшим братом: "І коли вже на нього шапка помаліє, щоб 
мені носити?". Видать, не з дуже статковитої сім’ї хлопці? 

А яка метафоричність виплекалась за віки й віки в народі, видно хоча б ось і з 
такої фрази: "Земля горить під ним від сорому". О, цей  Сором!  Одне з найцінніших, 
найсвятіших, найцивілізованіших, найлюдськісніших почуттів. Якщо вже земля горить під 
ним од сорому, то що воно робить, те благодатне почуття із  його душею? Тільки 
подумаймо собі. Та що там говорити! Раз є сором, значить є і Совість. Така ж 
безкомпромісна й невблаганна. У народі кажуть:"Совість хоч і без зубів, а загризе", бо 
"добра совість – око Боже". (Про совість оце цитую вже із цієї ж збірки. Див. на наступних 
сторінках). 

"Я тобі цього не позабуваю ніколи!" Не просто "не забуду", а не позабуваю.  
Усього недоброго, що довелося пережити від когось. Його зобиджений  тримає в душі 
окремо кожну образу й згадує їх  хоч і всі,  але ж окремо кожну, бо не позабував і "не  
позабуває ніколи". 

"Не сиди, небоже, то й Бог поможе". Або й таке: "Ви ще молоді, вам життя 
стелиться попереду". Це високоморально й геніяльно! Яке щастя, що це в нас, що це 
наше, українське, активне, не агресивне, а захисновідбійне, і ніхто його в нас уже не 
забере, і ніхто його не знищить, якими б "братніми" гарматами не гатило по наших 
домівках. Захистимось! Захистимо! З Божою поміччю!.. 

 
Та в мене совість буде не на місці, як я цього не зроблю. 
Треба довести до розуму це діло. 
Гаразденько ж зав’яжи мішок. (Добре, міцно, гаразд). 
Сьогодні неділя, гріх черкатися. (Лаятися гріх та ще й згадувати нечистого). 
Отак гулянками потроху перенесу сіно в сарай. (У вільний час, коли  людина 

гуляща,  тобто вільна від основної роботи). 
Надходили холоди вже. (Холодало). 
Поцінно купив корову. (За підхожою ціною). 
Забендюгувати воза. (Придавити рублем снопи  чи сіно на возі). 
Щоб вони не діждали сонця праведного побачити! ("Синтакса"). 
На розбій пустився. 
Біля школи було вже гомінко. 
Добра дівчина, як тихеє літо. 
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Це діло не втекло його рук. (х. Гутирівка). 
Хай же твоєму домові Бог приповня! 
У дружню й веселу хату зорі лягають спати. 
Нахватку поїв і виметнувся з хати. (Похапцем, сквапно, находу). 
Набрався духу та й сказав усю правду, як є. (А там уже хай що хочуть, те й 

роблять). 
Молодиця в мене – подивиться! 
Погнав, стільки духу, не оглядаючись. (Катнув на всю катушку). 
Ударивсь навтікача, скільки видно селом. ("Синтакса". Кинувся навтіки, 

чкурнув). 
Чого він узлився на них? (Уївся. - с. Дружківка, Черкащина). 
Що не запопаде, все виносить на пропій. (Що не потрапить під руку). 
А шибкий, як вихор. (Швидкий, меткий, скорий, вихряний, вихористий). 
Кругом ні духа. (Порожньо й аж глухо). 
Чого ти юртуєшся? Тобі воно більше всіх треба? (Чого ти хвилюєшся, турбуєшся, 

непокоїшся, гнітишся, переживаєш?..). 
Наструнчив їх, як казати. (Навчив, направив, підказав, порадив, настрополив). 
Золото мур ламає. (А коли душа, як мур? То ваше золото поламається та й ляже 

осколками під тим муром). 
Уже стали зорі примеркати. (Перед світа, на світанку). 
По літові, по теплу  й підеш. 
Ага, не хочеш, як старець копійки. (Не хочеш, а чого заплющився? То й носа вже 

затисни, бо смачно пахне ж!). 
Полягали покотом на соломі. 
А сон і на думку не зійде. (Бо думку ту важко облягли інші думки-гризоти). 
Хіба мені дорого це зробити? (Та воно як не дорожитись, то все може стати не 

дороге). 
А дівчина вона, як слід. (Ну й хай буде здорова й щаслива!). 
Якби знав, то й не заходжувався б коло цього діла. (Ну й стояло б діло без діла). 
Як поїхав,  то про нього й слух запав. (Про нього  не чути, ні слуху, ні духу. Ніхто й 

не згадає про нього).  
Треба таки йому нам’яти боки. (Віддубасити, дати чосу, врізати прочухана). 
Ну й увірився він мені, так і хай Господь милує! (Набрид, надокучив,  опротивів, 

опаскудів, осточортів, остобісів). 
Горе об горе чіпляється, таке життя пішло в нас. (Хіба тільки в нас!). 
А сорочка на ньому – руб руба позиває. (А до його тверезого ума ніхто вже й не 

позивається, бо хіба ж догукаєшся крізь невикисаючий хміль). 
Як накокошиться, хоч ти воду на неї лий. (Та того ж і кокошиться, що ще не 

лийнули). 
Ну, як бовкне що-небудь, воно й на голову не налазить. (Таке-е, ну нікуди не 

тичиться. Воно ні в тин, ні у ворота не влазить). 
Я людина глибоко непитуща. (Ну й слава Богу. Нема й питань ніяких, 

насолоджуйтесь і далі ясним, несхитним світом). 
Ходить, гогосить, наче справді щось путнє. (Хвалиться, хвастає, кокошиться, 

заноситься, бундючиться, пиндючиться, задається, величається, високо несеться). 
Хай тепер здобріє тим, що зробив. (Задовольниться, удовольниться, порадіє). 
Ти думаєш, я все тобі потакати буду? Не діждеш! 
Ще такого лиха не зазнають і найстаріші люди, щоб було коли. 
А він похапки вдягся і гайда з хати. 
Стояв, як пришиблений і ні пари з вуст. 
Та вже в гріх не впадеш, коли вип’єш одну. (Та й крі-іпка ж… А хто сказав, що 

друга веде до гріха? Є ж ще й третя! Ота вже…). 
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Не зігнувся б і більше дати. (Про скупого багатія. Не обіднів би і більше дати). 
Ударились бігти. (Кинулись бігти. Пустились бігти. Заповзялися бігти. Придумали 

бігти. Бігти що є сили. Бігти і край! Бігти, не оглядаючись. - "Синтакса").  
Душі в тебе нема. (Душа ще є, а от гривні вже нема, щоб закропити душу). 
Любив гарно поїсти й гарно походити. (Гарно  вбратись). 
Утечу, тільки ви мене й бачили! (А тікати справді доведеться…). 
У нього робота за роботу заходить. (Роботящий). 
Вівса зосталося пудів два. Хіба що зуби коневі почистити. 
Ну й дали ж вони шереху. (Жару, перцю). 
Та куди вже тебе несе бенеря? (Нечиста сила, лихий). 
А туман налягає, я тобі кажу, світу Божого не видно. 
Вікна понамерзали, стоять, як діди. (Як ведмеді). 
Довелося ставати окарач. (Навкарачки). 
Це вже зайвина тепер. (Ну, це вже зовсім ні до чого). 
Дуже важуща це річ у хазяйстві. (Важлива, необхідна, потрібна, вагома). 
Стогначі його напали. ( Часті стогони). 
Дехто на затилках огинався, то й живий вернувся з війни. (По тилах вихитрявся). 
Забрали все взаміт. (Усе до зернини замели, усе підмели, усе до крихти, усе 

зуздром). 
Такий уже ж підчихвостень привладний! 
Ми тебе до віку не приймемо, ти нам зовсім не підхожий. 
А Петро, який уже одчаюга, а й той змовчав, та ні пари з вуст. (Та хіба я змовчав 

тільки для того, щоб ви оце безугаву балакали?). 
Нема тобі ходу й проходу. (Та хід можна зробити, чого ж! От тільки чи прохід 

тоді буде? – х. Гутирівка). 
А ти не застоюй його. ( Не заступайся за нього). 
Сподівайтеся додому скоро. ("Храни тебе, Господь, синочку! Ждемо з 

нетерпінням…" - "Синтакса"). 
А він тікає, куди очі дивляться. (Світ за очі).  
Батько наш живий… Очутився… 
Годі танцювати, бо вже нам аж губи побабіли триндикати вам замість гармошки. 
Бібліотеки ж тоді не було ні в школі, ні в сільраді й подивитись. 
Натиснув  злегенька на клямку, і двері мовчки слухняно відчинилися, ніде не 

рипнувши – не скрипнувши. (Кажуть так: «клямка запала», тобто пізно звернулися, справа 
вже завершена. А ще й так мовлять: «клямка тобі». – Кінець тобі). 

На фронтах у які м’ясорубки сунули нас, мобілізованих українців голіручних, без 
зброї сталіно-жукови, перемолотили ні за що хмари, та де хмари – тучі людей. 

Коли підійшли до контори, було ще рано, і ми поцілували прибоєць у наглухо 
зачинених дверях. (Тобто замок у дверях). 

Вона так побивалася за дітей. (Турбувалася, переживала). 
Йому стало моторошно. (Страшно). 
Після вербувальних бесід у КГБ хлопці ходили причмелені. (Ошелешені, 

приголомшені, тороплені, сторопілі). 
Ушнипився в одну й ту книжку, до інших навіть не торкаєшся! 
Вони співчували моїй неприкаяності. 
Ще й не сіріло, як ми вийшли на темну вулицю і потягли до Дніпра. 
 

…А ми ж таки народжені будувати 
 
Отак читаю, перечитую і відчуваю, як душа починає співати. Це ж поезія, музика, 

пісня – кожна оця фраза, оцей синтаксис наш, неповторний, український. Тільки подумати 
– чимало з цього  шліфувалося віками з уст в уста, із покоління в покоління… Оце ось, 
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оця саме фраза на наших устах, може, тисячі років тому вже була, вже співала в устах 
трипільця-українця. Цією фразою він жартував, цією сумував, оцією  з прикрістю комусь 
говорив про його неправоту, а цією оборонявся, захищав порядок, закликав у свідки 
совість. Йому так хотілося жити в мирі, спокої, праведно жити. Це передавалося з уст в 
уста, проказувалося все до буковки, тисячі й тисячі разів масою мовців, відкидалося зайве, 
осуджувалося нице, лишалося необхідне, похідне, рухливе, розумне, дотепне, Людяне. 

Користаймося дарунком долі, отакою Мовою, створеною звичайними 
геніяльними поколіннями народу-будівничого, ні в якому разі не руйнача, не агресора, не 
завойовника. Мабуть, такими народами Бог просвіщає решту (сотні й сотні) інших 
народів. Та чого ж Його не чують навіть найближчі сусіди?.. 

 
Зібрав усе гамузом. 
Він ішов напролом. 
Ти мені вже всі памороки вимотав! 
Ханьки м’яв. (Нічого не робив. Ледарював). 
Так уже Павло за нього допіка мені, горою стоїть за нього. (Виказує, докоряє). 
Привів мене Господь побачити  отаке. (Світ великий, може, ще й не таке побачиш 

як не наяву, то хоч по телевізору). 
Угаву тобі немає. (Спочину, спокою, передиху, перерви…). 
Назубилося вже зерно в землі. (Покільчилося). 
Хата в нього обхідчата. (Не огороджена тином, стоїть, як на зарваній вулиці). 
Чого ти все шестериш коло нього? 
Не сиди, згорнувши руки, худібку йди порай. (с. Вітівка). 
А діла повні руки: і те зробити, і те доробити… (А рук же тільки дві  й пам’ятають 

обидві ще вчорашнє й позавчорашнє). 
Боїшся проти гурту стати? 
Сядь і нікуди й ногою! ("Синтакса"). 
Намовлялись удвох помститися вам, та передумали. Пожаліли. (Нахвалялись, 

намірялись, грозилися, кипом кипіли). 
Хотіли ще за сонця прийти. 
Їх і духа не чути було. (Мовчали, наче й про язики забули. – "Синтакса", с. 

Пальчиківка). 
Збираються тікати, куди ноги донесуть. (с. Рибці. Полтавщина). 
І честь честі на слово ж вірить! (А без віри яка ж то честь? Та й слово вже зовсім 

інше буде). 
Ти не бери мене на Бога. (Не дури мені голову, не забивай мені баки, не затуркуй 

мене). 
Ой, чоловіче добрий, не зарікайсь, усе може бути. ( На віку, кажуть, як на довгій 

ниві).  
Еге! Було та й туманом укрилось. (Було, та загуло. Було-було, та вже такого не 

буде, не жди й не виглядай). 
Ударили йому на виручку. (Поспішили на виручку). 
А він її поїдом їсть. (Думалось: може ж колись наїсться?). 
Чужого візьми жменею, твоє братимуть пригорщами. (с. Сем’янківка). 
Так от, щоб ви знали, усе це свята правда. 
Та живе він добре, уже як іде, то й не здоровкається. Чого ще треба? (с. 

Обазівка). 
Парубок! Ти його вже й на віжках не вдержиш. 
А, бодай би тобі добра не було! 
Щоб він кричав отамо й не переставав! 
Стояв на підслухах. (Та слухай, осляч свої вуха, як не шкода?). 



 39 

Вибештувала на всі заставки. (Вилаяла, вибатькувала, виганила, висповідала, 
виказала, просвітила, розказала-переповіла). 

Гоном гнати таких із двору. (Вигійкувати, викишкувати, видворяти, випрошувати 
геть). 

Хотів це зробити потаймиру. 
Бери, бери та й не поглядай. Усім стане й перестане. (А як раптом перестане, то 

тоді ж нікому не стане?). 
А ти ото з ким водилася всі оці роки? (Зналася. - с. Коломак, Полтавщина).  
З’їдав одним духом. (Ураз, миттю, на млі ока, ледь устигаючи ковтати). 
Дивлюсь, а він уже заміряється втекти. Е, ні! Підожди трохи, хлопче! 

((Збирається втекти,  хоче втекти, лагодиться втекти, лаштується втекти, вихитрюється 
тікати, наміряється показати спину, думає втекти, прагне втекти, готується втекти, ось-ось 
утече, – с. Пальчиківка). 

Він любить, щоб робили й не позіхали. (Не спали находу). 
Що ти хочеш: п’яний свічки не поставить. (Та хіба можна чогось путнього ждати 

від п’яного?). 
Не дуже потурай йому, от що я тобі скажу. (Не попускай,  не довіряйся на слово). 
Та не дуже там справуйся. (Не дуже сперечайся). 
Язик не повертається сказати правду. (Отаке тобі лихо! А куди ж його 

повертати?) 
Казав той: треба й чорта за приятеля мати. (Чорта хоч видно, що він чорт, а 

приятель може приховувати того ж чорта). 
Тут же й дурному ясно, що без свого там не обійшлося. (Та ясне діло. Свій же всі 

ходи й виходи знає в будь-якій справі, а що ж чужий: спробуйте орудувати наосліп, та це 
ж все одно, що вас опущено в темну яму). 

А він ще більшого страху піддає їм. (Наганяє, напускає, підпускає страху). 
Не роздивився, де коні, де голоблі.  (А для чого? Головне – батіг тримати в руках. 

- с. Івашки, Полтавщина). 
Не було де дістати, хоч умри на місці. 
Усі кинулися суньголов із хати. (Сторчголов). 
Не знаєш, на якій козі до нього під’їхати. (Як до нього підступитися). 
Та ледве звладав із ним. 
Закон є закон і нема про що говорити. 
О, він був терта пройда! (Таке, наче його Крим і Рим уже пройдені ним). 
Мабуть, Бог на нього дививсь, як він падав з даху, бо живий зостався. (с. 

Климківка, Полтавщина). 
Обпанахав  усю вишню, та ягідки не зоставив покуштувати! Отакий 

песиголовець. (Обжмитав, обніс, обсмикав, обскуб, обчухрав, обірвав…). 
Чого це воно стоїть у всіх на перечепі? (На дорозі, на перешкоді, під ногами, 

поперек дороги). 
А що вже сорому наївся! 
Та їх уже не видно  й не чути. (А ще ж сьогодні вони моталися тут між людьми). 
Таке, ні до плуга, ні до рала. (Ні Богові свічка, ні дідькові кочерга). 
Мабуть, по нашій долі бороною протягли. (Добре, якщо з огріхами, буде як хоч 

дихнути крізь ці відтулини.  - с. Пашківка, Полтавщина). 
На всіх і Бог не вгодить. (Та є, є людці, так і хай Бог милує і заступає. 

Свекрушисті! Відмолюйся і відхрещуйся від таких). 
Кому найменовано згоріти, той не потоне. 
Де біда не волочилась, до нас приблудилась. (Чи в нас намазано чимсь, що вона 

так липне до нас). 
Ходили три дні, принесли злидні. (А що ж четвертого дня на них чекає?) 
Мабуть, вам Бог дав, а нам тільки пообіцяв. 
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Гроші йдуть до багатого, а до бідного самі злидні. 
Не бачити тобі цього, як Царства Небесного. 
Гостра сокира, та й сук зубатий. 
І крила є, а нікуди летіти. 
Щастю не вір, а біди не лякайся. 
На дурня була вся надія, а він узяв і порозумнів. 
Ой, дивись! Щастя з нещастям на одних санях їздять. (А якщо нещастя в сніг 

зіпхнути, га?). 
Дурень спить, а щастя в головах лежить. (Так у дурня ж у головах один вітер 

свище!). 
Наша взяла, хоч і пика в крові. (Якщо кров витремо, то, може, й справді перемога 

наша?). 
На кому скрутиться, на тому й змелеться. (Та ясне діло: як почали вже крутити, 

то змелять). 
Удалося свині на небо глянути. (Ну й що, вона зрозуміла, хто вона така?). 
Люди рознесуть славу, як солому. (І спалять у печі, рятуючись од холоду). 
Дуже він подався за цей рік. (Схуд, змарнів). 
Студи, дяче, поки гаряче. (Коваль клепле, поки тепле). 
Не сиди, небоже, то й Бог поможе. (Бо воно, мабуть, і на Небі сиднів не дуже 

шанують?). 
Ішов дощ і висихав слідом. 
Е-е, то вже мертві бджоли. (Програне діло). 
Ми з тобою ще й не поговорили до пуття. (Байдуже, ще поговоримо й 

наговоримося, було б пуття). 
Йому й чорт не брат. (Отож і не вжилися по сусідству). 
А він, по всьому видать, добрий чоловік. (Ну й слава Богу!). 
Ось до чого Бог привів дожити. ("Синтакса"). 
Кому булава в руки, а кому костур. (Кому віжки в руки, а кому хомут на шию). 
Грошам нема заговін. (Посту, спину). 
Утішався вже, скільки його душі завгодно. 
Начепили йому золоті окуляри. (Піймали його на золоту вудочку). 
У кого колос, у того й голос. 
Багатому чорти гроші кують. (Так ось чого багатий ще й каже, що чорт грошам 

рад). 
З такого горя вирвався. Живий повернувся з війни. (х. Гутирівка). (Тепер тільки б 

жити в злагоді й повазі, аж ні-і, не виходить). 
Бідному й місця нема, скрізь тісно. (А я думаю, чого мене звідусіль женуть?). 
Еге! Купило притупило, брате! (Та воно й не дивно: усі ж точила в нас 

позабирали). 
Якби ж то воно на цьому й окошилось. (Зупинилось, заспокоїлось, затихло, 

уговталось, умовкло, відійшло, минулось.- с. Вітівка, Полтавщина). 
Став його на розум наводити. 
Добрий господар – пан грошам, а поганий – слуга. 
Та він і з каменя лико дере. 
Він із блохи халяву скроїть. (Набреше). 
Скупі помирають, а діти скрині відмикають. 
Скупому чоловіку вкоротить Бог віку. 
Та воно  як і шикувати змолоду, то доведеться під старість помирати з голоду. 
Надворі мороз, а в кишені гроші тануть. 
Насіння хоч і з’їмо, так за те ж у жнива хоч спину не гнутимемо. (м. Кам’янка. 

Черкащина). 
На курця й дивитися димно. 
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Підождемо ще трохи. Гляди, щось і виждемо. 
Сокира свого дорубається. (Пощербиться? А ми підгостримо). 
Ливом ллє! 
Як ухлудив його палюгою по шиї! (Трахнув, тріснув, гахнув, перетяг, усмуружив, 

гепнув, ударив, оперезав, шмагнув, шмальнув, урізав, уломив, вдубасив…). 
Як дав тягу, тільки смуга за ним лягла. 
Усі тверезі, а ти сидиш уже, як соловейко. (Тобто солопіє п’яний). 
Не те погане, що погане, а те, що нікуди не годиться. 
Уся ця свайба  пісні не варта. 
Це тебе до добра не доведе. (Доведе чи не доведе, а я не відступлюся, раз уже 

взявся за це діло). 
За добрим ділом находишся, а погане саме прив’язне, не відчепишся. 
Чужою бідою ситий не будеш. 
Сумирний пень, та що з того. 
Упросилися злидні на три дні, та чорт їх не викурить і за три літа. 
Добрий чоловік надійніший кам’яного мосту. 
Не їсть ступа пшона, а світ годує. 
Добре діло й у воді не тоне. 
Та його копійка старцеві долоню пропалить. (Так він старців жаліє, а ми думали – 

копійку). 
Старого пономаря не перепономариш. 
Сердитий з горшками не їздить. 
Та він давно вже на нього ніж точить. 
Це такий ще лис – де пройде, там три літа кури не несуться. 
Не довго подержав, а пальці знати та ще й добре. (А що ж ви хотіли? То ж пальці 

загребущої  руки!). 
Його сам сатана в колисці виколисував. (Та вже тільки так постарався!). 
Ага, перервись хоч і надвоє, натроє – скажуть: а чого не начетверо? (Немає ради. 

Такі вже вони задались).  
Горе самого тільки рака красить. 
Не вчи того шкутильгати, в кого ноги болять. 
Стогне, наче віз сіна тягне. 
На небі празник, коли грішник плаче. 
Обживешся, то й у пеклі байдуже. 
Ума не прикладу, як воно так сталося. 
Тільки стань вівцею, а вовки зразу очутяться. 
Як ніг у змії, так у шахрая кінців не знайдеш.  
Він тебе так пригостить, що додому голяком потюпашеш. (Почимчикуєш, 

потягнеш, підеш, погицаєш, пустишся, устелиш, похитаєш, почвалаєш, поваландаєш, 
попхнешся, посунеш, почовгаєш голяком). 

Вони в одну дудку грають. 
Хто це до вас уночі добивався? Так гріло у двері. (Стукало, гримало, товкло, 

гуркало, бухкало, садило, дубасило). 
Мені з ним дітей не хрестити. (Нічого дивного, ви ж сам нехрист). 
Ти йому слово, а він тобі всі десять. (І задасться ж  отакий пустомолот!). 
З ним натщесерце не збалакаєш. І не берися. 
З лайливою кумою не напрощаєшся. (Її голосок аж на край села тебе доведе від 

майдана). 
Давай миритися, повісимось обидва. (Ще й на одному стовпі, по-братськи!) 
Слово не ніж, а до ножа доводить. 
Гірше, як боїшся: одначе лиха не минеш, а натремтишся. 
Нагнати кому жару. 
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Хатнім теплом не далеко заїдеш. (То грійся хоч згадкою про нього отут серед 
бурі). 

Не відчуваєш ваги запасу? Ідеш на день, а хліба бери на тиждень. 
Їде, як горшки везе. (Те що тихо, а то ще й глухою дорогою). 
Дав би Бог здоров’я, а днів багато попереду. 
Еге! Не  вгору живеться, а під гору. 
Якби до нас люди не мерли, і ми б на той світ дороги не знайшли. 
Життя дає один тільки Бог, а відбирає всяка гадина. 
Жили, жили та й жили порвали. 
Віку мало, та горя багато. 
Прожите, як пролите – не вернеш. 
Світ великий, а дітися нікуди. 
Тільки в сні здалося, наче на світі жилося. (Не за горою і звіт держати!). 
Він з-під святих звівся. (Після тяжкої хвороби). 
На людську мудрість є Божа премудрість. 
За нього на тому світі вже провіант одержують. (Хай не сидять голодні: він не 

квапиться). 
Не вгадаєш, де впадеш, а де встанеш. 
Ага! Коли ж той чорт помре? Він же ще й не хворів. 
Всяка могила травою заростає. (Спочатку пам’ять, а потім могила). 
Стара любов довго впомку. 
Казав той: що було - бачили діди, що буде - побачать онуки. 
Поки ситий схудне, із худого й дух вийде. 
Приохотився до цього діла хіба ж так! 
Було б болото, а чорти знайдуться. (Про болотяних чортів). 
Через старих дурнів і молодим життя немає. 
Та про це вже й собаки гавкають. (Давно вже похрипли). 
Приспів час іти додому. (Пора вже йти). 
Учора не доженеш, а від завтра не втечеш. 
Краще жити бідняком, ніж розбагатіти з гріхом. (Якби ж це знаття прийшло було 

ще в бідності!). 
Добра совість – око Боже. 
Совість хоч і без зубів, а загризе. (Як не загризе, то задушить уже точно). 
Душа не сусід, не обійдеш. 
Багато пам’ятається, та не вертається. 
Що без нас було – чули, що при нас буде – побачимо. 
Не вгадаєш, де знайдеш, а де втеряєш. 
А я кажу: була б голова, буде й булава. ( Та булава-то є і голови траплялись,  та 

тільки держались безголово за ту булаву). 
Женився на скору руку, та на довгу муку. 
Видима біда, що в старого жінка молода. (Ну, він себе не бачив, а куди вона 

дивилась, як під вінець ставала?). 
Женився, мов на льоду обломився. 
Жінка чоловіка не б’є, а під свій норов бере. 
Не потрібен і клад, коли в чоловіка із жінкою лад. 
Треба, аби від хазяїна пахло вітром, від хазяйки димом. 
Чого жінці не смакує, того чоловіку вік не їсти. 
Ото так і живуть: вона співає, а він вовком виє. 
Добре вам, паніматко, за панотцем жити, а пожили б ви за чужим чоловіком. 
Метнувся на роздобутки. 
Чоловік без жінки, як гусак без води. 
Удовець дітям не батько, а сам круглий сирота. 
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Материна молитва з дна моря дістає. 
Рідня! Він нашому слюсарю троюрідний коваль. 
Поки п’ємо разом, так і свати, а напилися – і розійшлися. (Правдивіше буде – 

розлізлися, розрачкували під жінчині стусани й прокльони). 
Благословіння батьків у воді не потопає, у вогні не згоряє. 
Нічого, вони ось кинуться, та буде пізно. 
Жили вимотував на роботі. (Працював над силу). 
Мовчок: розбив батько горщок, а мати хоч два, та ніхто не зна. 
 
 

"Золотий молоток і залізні ворота прокує" 
(Не випускаймо його з рук!) 

 
Я відчуваю себе винуватцем та ще й яким перед рідною мовою. Отаке 

несподіване чудо, всесвітнє багатство задаром-дармісінько дісталося (записав із живих 
уст) від  народу, а я його консервував, гнітив десятиліттями по записниках і не подумав 
пустити межи сучасні люди! А воно ж так потрібне і нашій  літературі, й просто 
поколінням українців (усе наступним і наступним!), які народжуються, промовляють 
перші слова, ростуть із ними, але серед цих їхніх теперішніх слів немає оцих тисяч 
крилатих сталих висловів наших предків, оцих особливих сонцесяйних слів, незвичних 
(уже аж дивакуватих…) "синтакс". Українських-українісіньких. 

Ну ось хоча б такі (повторюся, вибравши для прикладу з усього тексту книжки): 
 
Привів мене Господь побачити таку красу. 
Такий жаль її кришить. 
Совість хоч і без зубів, а загризе. 
Не сиди, небоже, то й Бог поможе. 
Такий уже ж роботяжечка був! 
Люди неграмотні, а пряники їдять писані. 
А куди це ти ходу даєш?(Тікаєш. -  "Синтакса"). 
Він зрадів, бо вже збагнув, що його грало. (Його взяла. Він переміг. -  "Синтакса"). 
Ніде не можна добитися правди. Що ж воно за світ такий настав?    
Хай тепер здобріє тим, що зробив. 
Б’юся з важкими думками. 
Угаву тобі немає. (Упину, спокою, спочину, перерви…). 
Золотий молоток і залізні ворота прокує. 
 
Беріть оце неперебутнє багатство наше національне, омовлюйте його в 

щоденному своєму спілкуванні й знову ж окнижнюйте  у своїх літературних і 
публіцистичних творах. А ще більше – беріть і йдіть із простягненим записником до тих 
українців, які ще спілкуються нашою рідною мовою, і фіксуйте її, рятуйте від тотального 
забуття, бо без рідної, нашої золотої мови, постійної  на наших устах не переможемо 
всюдисущого окупанта (і зовнішнього, і внутрішнього). Не даром же мовиться в народі 
оте: "золотий молоток і залізні ворота прокує", (можна ж і так повернути це прислів’я!). 
Прокує, як би ті ворота не були заброньовані ворожою сибірною ненавистю до людства і 
його людяности! 

О, не випускаймо Молотка, він у нас золотіший золота золотого. Він кує нам 
Пісню і Меч. 

А це хіба можна не записати? 
(З Феодосія Рогового) 

Ніяким світом не вгадаєш, що вона хотіла сказати цим. 
Розпручані на топливо ясла. (Розпущені, розкручені). 
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Усе гепсом випало з голови.  
Розгостився буфетною котлеткою з хлібом. 
 
Отже ж полтавська душа! Супер-українська. Україніссімо… 
 
 

Новели сказаного слова 
 
А що! Може, не так? А я оце читаю- читаю і чи не за кожною фразою встає мені 

ціла картина, а то й сюжет новели з нашого національного життя. У таких фразах 
закодоване натхнення нашого народу. Від мовця до мовця, з покоління в покоління 
переходила фраза, відточувалась її думка, виспівувалося, красивішало слово, вагомішало, 
мудрішало й уже саме просилося на уста. 

Рідна мова наша говорить, показує, співає, малює однією фразою, а то й 
однісіньким словом. Ціла вам картина на повість, роман завглибшки й завширшки, чи на 
добру пісню. Не вірите? А ви таки вдивіться в кожне слово фрази, вчитайтеся, та вголос, 
так, щоб і сусіди почули, вслухайтеся… 

О! Вічність мови, мовленої пословно живими устами! А з мовленим словом від 
уст до уст – і вічність народу. Молитовна вічність. 

 
З рідного краю і ворона мила. 
Ага! Йому позич, то хіба що на тім світі гарячою смолою віддасть. 
Нема й нема ще з учора, наче вода його вмила. 
Сало таке, що хоч ногою його наступай, як їси. (Розтягається, а не кусається 

кляте!). 
Ідіть, ідіть! Гнатись не будемо. 
За вечерею хлопці все вплітали мовчки, наче змітали зі столу. 
Сидів похнюплений, як туча. 
Хіба ж не варта вона того, щоб за нею впадати, годити їй у всьому. 
Кинувся навтіки від машини. 
Бери від життя, що можеш – пробоєм, живохватом. 
Шукав протопту до нього. (Доступу). 
Усе дошпиговується, з ким стояла вчора. (Дошукується, дошпиртується). 
Наспотикача кинувся додому. (Стрімголов, прожогом, скрутиголов, зломиголов, 

суньголов, сторчголов). 
Зірвався з усіх петель, тепер його не спинити. 
Сядь, поїж, чоловіче, бо тебе нікому й пожалувати .(х. Гутирівка). 
Мабуть, добрий рубець йому наїла. (с. Вітівка). 
Така ж добра: крізь усмішку жало видно. 
Вогнем дихали один на одного. 
Гарна молодиця, як живиця: міцно чоловіка тримається. 
Підтопталась уже його сила. 
Я така – прийду, три чарки зразу перехилю – і не балакай. ("Синтакса"). 
Горе держить за одну руку, а біда за другу. 
Стид не дим, очей не виїдає.(Особливо коли ті очі в Сірка позичені). 
Він, як оса, так і лізе в очі. 
Жили, жили, а сорому не нажили. 
У них ні стида, ні сорому ні в яку сторону. 
Соромитись жінки, так і дітей не бачити. 
Коли наївся, тоді й засоромився. 
Став його гамселити кулаками. (Бити, гріти, лупцювати, шмалити, молотити, 

тусати, садити). 
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Любила не вгаваючи гарювати. (Гарцювати, бешкетувати, пустувати, жирувати). 
Оперезати б його палюгою по спині! (Перетягти, уперіщити, усмуружити, 

шмагонути, обемберити, погладити, хлиснути, пожалувати, пригріти, шмальнути, 
плеснути, хляснути).  

Така вже там красива, а надвір як вийде, три дні собаки гавкають. 
Ну й на його не вийде! (І по-його  не буде). 
У нас нічогісінько немає, ледве перебиваємось. 
В який народ прийдеш, таку й шапку надінеш. 
Буде вже тобі дурним язиком молоти! (Досить). 
Циган раз на віку правду скаже, та й то покається. 
Мені не втямкувати цього. 
Собака розумніша баби, на хазяїна не гавкає. 
Він столувався в знайомих людей. (Харчувався). 
Молоді вибірково мруть, старі поголовно. 
Та йому й у головах низько, як він не збреше. 
Не літа, а горе старить. 
У чому молодий похвалиться, в тому старий покається. 
Пригримів прямо до тебе. (Примчав, приїхав, прискочив). 
На дощ збирається. Воно ще з дня нависало. 
По селу голосили жінки, як на вмируще. 
У нього совість у рукавичках ходить. 
Сіно сторгував у одного чоловіка за очі, то подивлюсь, чи хоч путяще. 
Ну, старого й опекло, коли його відмовилися підвезти до станції. 
До мене ж у двір усе дочиста чути. 
Там уже таке молов, хоч святих винось. 
Любка звелася нінащо, глянути страшно, сама тінь од жінки лишилася. 
Говорив він якось хапкома, ковтаючи по півслова. 
Не любили в селі, коли він починав кому-небудь переїдати печінки своєю 

занудною доскіпливістю. 
Ну, ти ж і розперезався, ганяєш дурним язиком по всіх смердючих площинних 

поверхах московських матіркуватих хмарочосів, мов заїжджий Ванька. 
Угостив їх, то вони й беруть його під благу, замазують слідство. 
Я тобі кажу, як ще дві зими поїсть каші цей козачок, може, з нього й вийдуть 

люди. 
Нічого нам баки забивати, розказуй усе, щоб ясно було, як на долоні. 
Та ось знову розплелись язики, загомоніло по всьому залу. 
То кажеш, наш Грицько на сцені дуже підійшов людям під норов?  Та він таки-ий! 
Знав би ти, Лапко, яке ж і добре. Якби ти хоч раз у своєму собачому житті 

попробував кавуна, ти б не від’ївся. Тебе б і за вуха не відтягли. 
Місяць підбився вгору, лупив баньки на соняшники в цвіту. 
Та нема тут, дідусю, нікогенько, я сама-самісінька йду! 
Сашко й собі гайнув хлопцям навздогін. (Лексика. "Синтакса"). 
З одчинених дверей валом валили люди. 
Новий начальник присланий. Хто він і що він, ще не розкусили. 
Він ще дужче розпалярувався, та як закричить. 
Мені наче щось тенькнуло і я ніж заховала в стіл подалі від гріха. 
Тепер ясно, як божий день: глибокий злочин і дна не знати. ("Синтакса"). 
П’яний ото як почне таке верзти, хоч кочерги викидай на поріг навхрест.  
Ну, такий уже ж він плохутка. (Сумирний, тихий чоловік. А ще  - плохута."Еней 

же був собі плохутка" – І. Котляревський "Енеїда"). 
На возі засміялись од душі, аж Бурчик схарапудивсь і побіг жвавіше. 
Така ряснота яблук, гілля аж стогне, і підпорки не помагають. 
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Вони в товчених валянках, у кожухах, сидять собі недвижимі коло вудочок, а я в 
чоботях, у куфайчині, як од гіллі відірвався. Цілий день протанцював, думав, що й душа 
лопне, а ніг так і не нагрів. 

Колесо без заколесника заграло, мовби танцювало п’яної барині, взявшись у боки, 
потім шубовснуло у воду. 

Романові серце обкипіло болем. 
Ану, шатнися по людях, попитай, почому продають свинину. 
У голові твоїй, як у тому самосаді, що ти куриш. Самий штамбур, а курива 

ніякого. 
 
 

І ще: "Синтакса" і Лексика 
 
А з хати люди так і точаться, мов бджоли з улля. 
Мене, сироту, до літ довела. ("Синтакса"). 
І на ось скіньки не одурюю. (с. Супрунівка). 
Настигає косовиця. (Надходить). 
За одним присідом із’їли ціле теля. 
Чекали в добрих надіях, що нас погодують. 
Стирлував круто череду коло водопою. 
Це глитайське гніздо всьому селу стоїть в очах. 
Чого це ми з тобою балакаємо з ножа? ("Синтакса"). 
Тільки й добра, що дорога поряд домівки. 
Він зрадів, бо вже збагнув, що його грало. (Його взяла. Він переміг. "Синтакса"). 
Ускочив у таке лихо, що каміння гризе тепер. (м. Полтава). 
Він такий супис, що й самому Богові дороги не вступить. 
Чого ти ждеш? Надієшся, що Господь тобі дасть із високого Неба? 
Поб’ють тебе сиротинські сльози. Ось побачиш! 
У липні літо біжить уже вистрибом. (Підтюпцем, підскоком, скочки, підстрибом, 

підплигом ). 
Так уже він ту горілку надолужа. (Часто вживає, налягає на неї). 
Свого доправляйся, роду не чужайся. (Добивайся, досягай). 
Хто розуму не має, тому й коваль не вклепає. 
Допитався ж до неї. (Знайшов її з допомогою розпитувань.  - "Синтакса"). 
Розідбав хліба трохи. (Дістав, роздобув, розжився). 
Чого ти розходивсь, як віник по хаті? (Розгнівався, розхвилювався, розкричався, 

розбушувався, розпасіювався, розлютився). 
Навротивсь іти з ними до річки. (Напросився, нав’язався, пристав, напосівся, 

напався, визвався). 
І я можу це зробити. Не така вже там і труднація. 
У вічні часи не займай його. (Ніколи не зачіпай, зроду не займай). 
Такий уже роботяжечка був! 
Потрощити все на гамуз. ("Синтакса"). ( Ущент, до решти,  до крихти, на 

шматочки, на кусочки, стерти в пилюку). 
Їм нічого, знялись та й пішли собі, а в мене сто думок. 
Стороною все вивідав про неї. 
Що ти все мотузуєшся й досі тут? (Вовтузишся, морочишся, дляєшся, длубаєшся, 

вожжаєшся, возишся, спиш на ходу, вошкулупишся, моняєшся). 
Правда своє візьме. (Що, очі болять? Ото ж вона вже коле очі!). 
Відступись, щоб не напитати біди. 
Уже явма сміються з тебе. (Відкрито, відверто, прилюдно). 
Та він уже тільки такий добряга: пожаліє і продасть. 
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Остовбурів з переляку. (Отетерів, остовпів, отерп). 
Подивки беруть мене. 
Дощик пішов на грядовину. 
Прийшов січень Васильович. 
І така мене журба облягла. (Опосіла, оповила, навалилася, окутала, придавила). 
Ну, зовсім перестрахопуджена людина. (Перелякана, настрахана, перепуджена, 

сполошена). 
Розбакали його, а то вже кидався  битись. (Розраяли, напоумили, заспокоїли). 
Дивись яке, ще й опинчається. (Опинається.  - Полтавщина). 
Якщо "сіно – солома", то яке вже тобі військо? Сиди краще дома! 
Говорить так, мов кліщами хомут на коня тягне. 
Під вечір почав розбиратися вітер, і на всю ніч. (Дужчати, сильнішати, 

потужніти). 
Там хата, хоч конем грай. 
Було в нього грошей безпереводно. (Незчисленно, незліченно). 
Тепер і ти ж мені віддружи. (Віддяч). 
Пужонуло все рости після дощу. (Ураз пішло рости). 
Він умить скипів гнівом. (Спалахнув гнівом). 
То ж треба рук  не витягати  з глини коло тієї хати. 
Та й чого ти винашуєшся?   (Вихваляєшся. - х. Гутирівка, Полтавщина). 
Він така добряща душа. 
У хазяйстві тепер усе в розор пішло. (Піддалося спустошенню). 
Не потурай їм. (Не попускай). 
Він був не з таківських, щоб просто підкоритись. 
Та нема ж у неї роду-родиночки! 
Людей на поталу пустили. (На знищення). 
Стала велика розквась у березні. 
Аби день якось зднювати. 
Допевняйся плати. (Добивайся, домагайся).  
Ницьма лежить. 
Таке ото скавло. (Від -  скавуліти, усе жалітися). 
Щоб ти мені пригримів завтра вранці. (Прийшов терміново; явивсь, як стій). 
Прижитне дитя в неї. (Позашлюбне). 
Кричма кричати. (Криком). 
Опостінь. (Через стіну). 
Не бралось йому голови. (Не спадало таке й на думку. Не думав і не гадав.  – 

"Синтакса"). 
Поголоски пішли про неї. ( Чутки, балачки, видумки,  розмови всілякі). 
Говорив він усе притакливо. (Притакуючи, з усім згоджуючись). 
До обіду передощило. (Угомонилося з дощем,  віддощилося). 
Дім їхній стоїть порожнем. 
Нас усіх вітром водило від голоду. 
Упокіт лежали. (Покотом). 
Прищикнуло пальця дверима. 
Так його скрутило горе, що Боже мій! 
Уже биті туди пороги, а все без пуття. (Топтані туди стежки). 
Щоб кінь біг, готуй не батіг, а сіна стіг. 
У дитини зуб захитається, а в матері серце розривається. 
Так воно задавнювалося, зазвичаювалося. 
Поїхав із села та знадив і ще двох за собою. (Підмовив, підговорив). 
Ішли невлад батькові. (Супроти). 
Мельки глянув. (Поверхово, не доскіпливо). 
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Від’їхав з кілометр завдальшки. 
Джмелигай уже швидше! (Кутуляй, жуй, їж, джвакай, розплямкуй). 
Та й подумати – ну, яке лихо тримає їх у селі? 
Це мені сильно втратно. 
Посидцем сидів усе. (Сидьма сидів). 
Таки доп’яв свого. (Добився). 
Усе це не з добра діється.  ("Синтакса"). 
Та вона зроду не вироблена. 
Пішов навспотички. (Спотикаючись). 
Кажуть, казаному краю немає. 
Він до неї всяким підходцем підходив, не помогло. 
Та забрали все без балачки.  (Рішуче, довго не пояснюючи, силою; - х. Гутирівка). 
Рівногісінько нічого не сказав. (Промовчав, не довірився, затаївся). 
Усього зараз, напругом не вхопиш зробити, а здоров’я вграєш. (Погубиш, зіпсуєш, 

утратиш, підірвеш). 
Холодно сьогодні, він не промахнувся пальто надіти. (Угадав. – "Синтакса"). 
Гадкував собі тут поселитись. (Думав, планував, мріяв, сподівався, намірявся, 

збирався, розраховував, гадав). 
Перечасуй, то й побачиш, що все владнається. (Перечекай, пожди). 
Хліб гріє, а не кожух. 
Були б руки, а ціп дадуть. 
Рушницю, жінку й собаку не позичають. 
Як ізсучеш, так і зшиєш. 
Пішов до босого по чоботи. 
А по чужих словах, як по драбині. 
Та він перед начальством віолончельним смичком стоїть. 
Чужа хата засидлива, пора вже йти.  
З медом і долото проковтнеш. 
У зими рот великий. (Роби запас улітку). 
Пузо – не дзеркало, чим його не наб’єш, не видно. 
Пити до дна, не бачити добра. 
Держи язик на прив’язі, якщо хочеш голову на в’язах мати. (Держи язик за 

зубами). 
Ворона й за море літала, та вороною й вернулась. 
Він же такий – соломинки не переломить даремно (марно). 
Це такий ще дідусь, що ззаду не збореш. (х. Гутирівка). 
Горе об горе чіпляється. 
Не бійся: зайва копійка не продере кишені. 
Ще й цей утерся в розмову. (Устряв, утрутився, уступив, укинувся, ув’яз, 

напросився, пристав до розмови). 
Подумаєш, чи й не якого дива! (Бачили ми й не таке! Не сьогодні привезені). 
Тіло охопила виснага. 
Що ти мене пантеличиш. (Збиваєш з пантелику, забиваєш баки, напускаєш 

туману, уводиш в оману, водиш за носа). 
Уже прозимом потягло. 
Сон наваливсь, як зв’язав. 
Поганий, нема де правди діти. 
Скоро осилів на харчах. (Оклигав, піддужав, підправився, збадьорів). 
До чого ж ти дозвів себе. (Хочби ж хоч трохи дивився за своїм здоров’ям). 
Навсидьки щось робити. (Сидячи, сидьма). 
Умегелив цілу хлібину. (Упоров, укутав, з’їв, ужмелегав, укутуляв). 
Коли вже на сході хліб, знову підкупляють. (Коли  кінчається. "Синтакса"). 
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Він був їй тяжко не по серцю. 
Зразу ж і підмостився до начальства. (Примазався, підкотився, прилакеївся, 

піддобрився, прислужився). 
Хлопці згромадилися коло дороги. 
Яристі ліси. (В ярах). 
Оголомшений ударом. (Ошелешений, оглушений, приголомшений). 
Крила зовсім оббили мужикам. (Пригнітили, приневолили мужиків). 
З останньої копійки тягся все життя. 
Що ти йому, чорта дасиш? 
Воно я ним дуже й не заїмся, а все ж гарно, як угостять. ("Синтакса"). 
Я така приступна була до всього. (Цікава до всього, допитлива). 
Ти наговорюй його. (На добре навертай). 
Так як було нам, то хай би останній ворог не дожидав такого. (х. Гутирівка). 
Та куди нам проти них рівнятися. ( А ви не применшуйтесь перед ними). 
Снігу під самі боки ввалило, не проб’єшся. 
Робить, аж переривається. 
Я ніяк не вхоплю гласити. (Не підлаштуюся, не налаштуюся, не вдирю). 
Видудлив з пляшки нахильці. 
Як поговорив з розумною людиною, так наче аж підріс. 
Шануйся там, бо як сприснеш, то вже туди зроду не вшилишся. 
Сюди й напутили його. (Направили, спрямували). 
А я силу свою пустив де? У колгоспі. (Розтратив силу, виробився, обезсилів, 

заслаб). 
Не спускати його з думки. 
Вовків у цьому лісі достогибелі. 
Нема де й голови прихилити. 
А мороз кріпить! (Бере, тисне, сковує, зашпорить у руки). 
Нагнало розуму, та не в пору. 
Вони й потетеріли всі з несподіванки. (Ошелешилися, замакітрилось їм, одуріли 

на мить). 
На вдалу пішов. (Швидше (більше) з надією на вдачу, на успіх). 
Як його викрепити отаку скажену зиму? (Перенести, витерпіти, пережити). 
Що ти все припитуєшся до мене, що ти все вивідуєш? 
В усьому треба лагід дати. (Лад). 
Ворог наліг на Україну. 
Йому не вдогад було, що це він сам винен. (Не догадувався, не міг навіть і 

подумати такого, йому й на думку не спадало таке). 
А горнулася ж до мене, мов щира правда. (Ой, де ви тепер тієї правди побачите, 

чи хоча б почуєте?). 
Куди це ти вже ходу даєш? (Тікаєш. – "Синтакса"). 
Така тужба його обіймає. 
Десь у степу захрясли. (Застряли). 
Ой, не з добра це робилося! (Не з доброї волі). 
Її мов за поли тягло туди. 
Давно вже сонце зійшло, а він усе належує. ("Синтакса"). 
Та й де ти оце в мороки бродиш? 
Полем йому йти направці. (Навпростець). 
Відступивсь, щоб не напитати біди собі. 
Не дуже охотився йти додому. 
Засвітла повечеряли. 
Треба ж у цім ділі доводити краю. ("Синтакса). 
Прилучилася з ним у дорозі біда. 
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Підтопталась його сила та й дуже. 
Курей увесь день держали взачині. (Зачиненими. Лексика). 
Відповів уникливо. 
Закладини хати. (Закладання основи будови, а також гульбини з приводу 

закладин). 
А про нього нема що й казати. 
Як дам, то підеш перекидом. 
Довго вони ходили удвох посполу. (Разом). 
Мені ж і не вдогад. 
Чинили великий нагніт на українців. 
Хвалький на язик, не переслухаєш його. 
Прогайльовинка в лісі. (Галявинка, прогайвинка. - Лексика). 
Дівки навперебій розхвалювали його. (Одна з- поперед  одної. -  Лексика). 
Баба була запальна, як порох. (Гнівна, сердита, опришкувата, гаряча). 
Щоб не шелеснув у погріб чого доброго. 
Ну, чого тебе потеліпало в той погрібник? (Понесло, поперло, чого туди пішов?). 
Палярувалася баба. (Лаялася, гнівалась, кипіла). 
 Хоча б якоїсь книжки в них у хаті не було й подивитися. ("Синтакса"). 
Уже виколошується ячмінь. (Викидає колос, колоситься). 
Москаль запекло матюччя пре, не потураючи ні на старих, ні на малих. (Не 

звертаючи уваги, не зважаючи ні на кого, ніякої межі не знає: що можна сказати, а що 
соромно. Не такий вони народ!). 

Та знаю цю дорогу,  хіба мені первина ходити нею. 
Річка тут розливається широким плесом. (Розширене місце ріки, чисте, не 

заросле). 
От убоїще росте! (Бешкетник, харциз, неслух, забіяка, хуліган, невстріливий, 

песиголовець). 
Розмели все до цурочки. (Ущент, до решти, до краплиночки, під заміт, усе 

зуздром, до крихти, дочиста). 
Поступцем, на пальцях наблизився до сплячого. 
Міцний уночніший сон. 
А тут сама багачня засіла всю вулицю. 
Ну, якої ти пам’яті навратився? (Прив’яз, причепився, пристав). 
І що б то було дурним послухати її. 
Вийшли в дорогу ще захолодки. 
У неї задумчисті очі. 
Ну й увірився він мені зі своїми казками. (Набрид, надокучив, остогид, приївся, 

остобісів). 
По пониззю трави розкошують. 
Годину держало весь тиждень. (На погоді стояло, погода держалась, погодило). 
Він секретарем сільради писарював. 
У міднії труби ще не витрубляли. (Народна пісня). 
Ну, жерцем  пожирають сироту. 
Устав у дідів досвіток. (Дуже рано). 
Пришвендяв аж із третього села. (Прийшов, приваландався, причовгав, прибився, 

пришкутильгав, приперся, пришкрьобав).  
Дививсь, аж поки в очах зверетенилося. (Закрутилося, затуманилось, захиталося). 
Люди рознесуть славу, як полову. 
Де народ побачить, там і Бог почує. 
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Употужнюймось! 
 
Справді, як можна залишати таке живе-живісіньке в захололих  словниках, чи й 

не зафіксувати вимовлене кимось державною мовою. Може ж хтось натрапить у моїх 
текстах і візьме собі на употужнення своєї мови, а з мовою і на употужнення Української 
Дердави, України!  

Рідна мова – це наше націєстояння. Бо моя мова – це я. Хто моя мова – той і я! Без 
рідної мови – я круглий сирота. Бо без рідної мови, як без матері і батька. Без рідної мови 
людина поневіряється в приюті чужої мови. Не живе, а відживає. Так кажуть у нас на 
хуторі Гутирівка під Полтавою. 

 
Я його не прихвалюю. 
Ворогів моїх колька коле. (Злість бере, душа не на місці в них, заздрість заїдає). 
Чого його пнутись у вовки, коли хвіст собачий? 
Їх набилось, мов чорт пугою нагнав. 
Іди геть, не печи мені очей! 
Отаку корову входорив. 
Прийде та година, що вони всі поніміють. 
Як сказав, наче вогню на мене сипнув. 
Так його, бідного, те горе ізсушило. 
А сонце розходилось геть по-весняному. (Розігралось, розсяялось). 
Узяв на засув сінешні двері, позапинав вікна від сторонніх очей. 
Хтось добре на цьому руки гріє. (Та вже тільки так латається, і рукавиць не 

треба). 
Та він і вухом не веде, що ти йому кажеш. (Отаке горде та пихате! І в кого воно 

вдалося?) 
Метнувся на роздобутки. 
Робив це потаймиру. (Таємно, криючись од інших). 
Я до нього вже і так, і сяк – мовчить, хоч би тобі муркнуло. (Та воно завжди 

набурмосене ходить). 
Йому хоч кіл на голові теши – не послухає. (І вродиться ж отаке закляте). 
Та мені лантух, повний під саму зав’язку за виграшки. Так і злетить на плечі! 
Змаленства вподобав піч із гарячою черінню, цей винахід, витвір трипільців. 
Невзабарі стояло кілька відер неповних води. 
Не будуть за ним дзвони розбиватися. (Не дзвонитимуть сумно, прощально). 
Дивиться, як босий на гадюку. 
Пужонула злива з вилясками, плющанням громової води. 
Учора ж босини справляв уже. (Уперше цього року ступив на огромлену весняним 

громом землю). 
Ходім шамкіш. (Скоріш, швидше, борше…). 
Вони притьма (притьмом) кинулись у сільраду. 
Отакого мотоцикла уграв за півроку! (Зіпсував, поламав, вивів з ладу). 
Тепло, як у вусі. (Тепло, як у мами на руках). 
Таке хазяйство дурно дурному дісталось, він і пустив його за вітром. (Як 

прийшло, так і пішло, а можна ж було жити та добра наживати). 
Набалакають чого хоч – не дуже розпускай вуха. (Слухати слухай, але й свій 

розум май). 
Не хвалися травою, а хвалися сіном. 
Коса любить брусок і сала кусок. 
Та що ти мене береш на Бога? (Хоче ввести в оману). 
Хоч варила -  не варила, аби добре говорила. 
Язик хоч і без кісток, а й він затерпне за свайбу. 
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Регулярні війська сторчголов тікають на схід, а наш робітничий батальйон  з 
лопатами женуть на захід окопи рити. Варило в голові нашим генералам?!  

Червень літо зарум’янив, а липень громами розпік. 
Забурковує снігом по саму стріху. (Заносить снігом). 
Старші мені добре впомку, а меншенькі… (У пам’ять, пам’ятаються). 
Нога в ногу з дідом прикандибуляла й низенька, згорблена баба. 

(Пришкандибуляла). 
Десь і гриміло, і обрії набрякали хмарами, а тут хіба що подражниться, ото й 

увесь дощ. (Бубнявіли, бучавіли вологою, роздувалися). 
Сіна немає на зиму, хоч запали! 
Там дощі перепадали і сіна вродили добрі. (Час від часу дощило). 
Стояли хати і добрячі й такі собі пиндюркуваті халупки. (Малесенькі, низенькі, 

тісненькі, словом, "пиндюрки"). 
Скиртували, квапилися, поки ще не знявся вітер, щоб затиха й стіг вивершити. 
Сонце вже припарювало, й довкола на толоці руділа, жужелилася  трава на пні. 

(В’яла й сохла, морщилась, як жужелиця – окалина, шлак від згорілого вугілля). 
Несподівано задрімав, але й крізь сон чув, як уже нова робота невідступно 

стовбичить над ним. (Стоїть невідчепно, настирливо чекає його рук). 
Сонце вже стало на післяобіди, коли він прокинувся. 
Умивався, пробуркувався після сну. 
Улітку з потом, а взимку з повним ротом. 
Ваші пироги треба їсти в рукавицях, інакше й пальці свої з’їси з ними. (Така 

смакота!). 
Сказав, як украв. (Опасається чогось, не довіряє. Ну й Бог з ним). 
Тримаймось! Наша візьме! (Переможемо!). 
 
 

Стихія рідної мови 
 
Хай воно мовить до вас якою хоче мовою, а ви перебувайте в стихії своєї, рідної, 

маминої мови. Коли воно не ворог, то відразу, тієї ж миті збагне, що й до чого, і не стане 
слідом за природнім мовним бар’єром ставити ще й духовний між вами. І ви 
порозумієтесь і мовами, і душами. Коли ж… О, те прокляте 350-річне вороже північне, 
зловісно життєзнищувальне "коли ж…"(когда же…). 

Стіймо тепер, не виходьмо зі стихії рідної мови. Ви й не здогадуєтесь,  яка ж це 
відпорна, непереможна сила! Наймирніша з мирних, беззбройна, бо сама вона -  
найнадійніша наша зброя. Найнепереможніша! Тільки тримаймося її, стихійно, 
природньо, усім своїм єством, адже вона і є частиною нашого єства. 

 
Дитина вже дибки мірялась. 
Такий старий дідюга, що вже й мохом узявся. 
Покинув їх на Божу волю. 
Душу туга розбира. 
А вже погана луна про неї йде селом. А чи справді воно так, чи, може, тільки 

причувається? (Причувається чи не причувається, а що прибріховується, то це ясно, і 
прислухатись дуже не треба). 

Ще й з того світу повставали б, якби таке скоїлось. (А то воно не коїться? Уже б 
увесь майдан позаступали, та дуже вже важкої землі насипано їм на груди – не зведешся, 
не ворухнешся, а то б…). 

Піде за тебе, а потім сама ж тобі й очі виїсть. 
Під твоїми словами немає міцної  підбійки. ( - Та що ти кажеш? Коли б знав, що 

таке лихо, попросив би в тебе хоч трохи цвяхів). 
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Так плакала за ним, що аж об землю побивалась. 
Наставлять просторі казарми й причинять нас усіх дочиста. 
Учепірювавсь обіруч у кермо велосипеда, воно грало в руках, виривалося. 
Три дні привчали дядька до педалей велосипеда, поки він наломився тиснути на 

них ногами. (Навчився, звик, навик тиснути). 
Сутеніє. Уже вивершено воза, батько навгадь підгрібає понатрушувану траву. 
Угніздившись ізверху на тугенько врубленому возі, рушаємо. 
Сторожко спирхують коні внизу, коло річки. (Сфоркують). 
Він пирхонув його з усієї сили. (Пихонув, штовхонув, штурхонув). 
Та він у живі очі бреше! 
Ніколи не змовчить йому, та й войдуються цілий вік. 
Іди та на всі чотири сторони озирайся. (Правда ваша. Такий тепер час настав, 

ідеш і не знаєш, з якого боку лиха ждати). 
І він став, як опечений, і слова не вимовить. 
Тепер тут нові заведеньки. 
Вона опустилася попліч нього на ослін. 
На стіні гунадзами понадувалася глина. (Великими шишками). 
Повсякраз, коли спалахувала блискавка, з темряви поставав ріг хати й пів 

розгонистої груші з-за рогу. 
Та була в автобусі така товкотнеча, що ледь не роздягли. 
Приймаки завжди славилися своєю неперебірливістю за столом. (Слухняно їли 

все, що їм дадуть). 
Сиди вже отамо тихо й жди жданого. (Так уже ж усі жданики поїли, скільки ж 

ще ждати?). 
Робимо, то й маємо, а маємо, то й їмо, а їмо, то й на людей схожі! Отак! 
Які ми були музики! Та щоб тільки подивитися на нас, послухати того, що ми 

граємо, люди, я вам кажу, тюпашили на свайбу за десять верст. 
Хоч у дим, аби з ним. 
Та він боїться їй сказати про це. (Не так боїться, як побоюється і тут таки 

перебоюється, не наважується сказати, остерігається, перестерігається , застерігається, 
страшиться, пристрашується, перестрашується, застрашується, устрашується…).  

Ну, як можна на таке діло зажмуром іти? (А хто вам не дає підготуватись, як 
слід?). 

Віку мало, та горя багато. (Ой, та горя в нас завжди багато). 
Звідки ти притарахтарив – ні світ, ні зоря. (Пригуркотів, приїхав, примчав, 

прикотив, прилетів, принісся). 
Гаразденько ж роби це! А то буває зробить так, що й пальці знати. (Та 

попадаються й такі майстри: як зробить, то всі собаки цілий тиждень з дива гавкають). 
Бережись його, він з гадючим хребтом. 
Я ж був у Європі, бачив на живі очі, як там люди живуть по-справжньому, по-

людськи, і як ми, раби чорні, тут мучимось. ("Синтакса"). 
У носі коле? Правда, вона з остюками. То тільки брехня м’якенька та тепленька, 

хоч ляж та й виспись на ній. 
Добре здорожені, ми відразу поснули у двох кімнатах. (Стомлені з дороги). 
Спочатку й ця школа не підійшла мені під норов. 
Зими стояли забойні, морозяні, аж тріщало. 
Підіймаємося на насип, простуємо протолочИною в траві. (Протоптаною 

стежкою, скорше протолочЕною по живій траві).  
Корова вже так набехкалась, що не здишеться. (Наїлася, напаслася). 
Сядь, не вихалясуй! (Не пустуй, не балуйся, не дурій). 
Як піду вже ось на свої гроші, куплю тобі баян. ( Як стану  заробляти.-"Синтакса". 

с. Супрунівка, Полтавщина). 
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Він ще при доброму здоров’ї, хвалити Бога. 
Світ йому макітрився. (Голова йому паморочилася, ходила  ходором, ішла 

обертом). 
До живого серця допікає. (Дістає, дотинає, діймає, дозоляє, досаждає, докучає, 

надокучає). 
Усе старався приподобитись начальству. (Сподобатись, прислужитись, 

догодити…). 
Усякий баран хай відповідає за свої роги. 
Тільки що скажи не по його, так і скипить. ("Синтакса". До "скипить": оскаженіє, 

спалахне, розлютиться, розлютується). 
Усе  зуздром  узяв. 
Закушкалась по самі очі. (Запнулась низенько). 
Усе ж дочиста сплатили, якої ще пам’яти їм треба? До самої сорочки 

дошпіртались уже. ( Дістали).  
І пішли: хто на передову, а хто на Драпів. 
Після тебе тут наче все бурею перейшло. 
Він, бідолаха, весь вік сьомим потом заробляв собі на прожиття. 
Проциндрив  усі, які були, грошики. (Розтратив. Розгайнував. Розвіяв. 

Розбазарив). 
Розбитна жінка. (Практично-мудра). 
Усе пішло прахом. ( Пропало). 
Така вже швендя. (Швендалка. "Швенді справляти", тобто тинятися без діла). 
Годі тобі вже швендяти. ( Швендати, бродити, вештатися, сновигати, тинятися, 

снувати, снуватися, шалатися, нипати, микатися, блукати, шлятися). 
Баби наче подівочилися, хіба ж так виспівують. (Баби згадали молодість за 

піснею). 
Пішов насупереки йому. (Став усупереч йому). 
У маю і баба в раю: як не затанцює, то хоч молодість згадає. 
Навдалу взяв у сінях лантух. (Наугад). 
Навертом заскочив до них. (Мимохідь). 
Ішов видрібцем. (Дріботів). 
Чуднота та й годі. 
Облежнем лежав на печі. 
Як ушкварив дорогою, тільки його і бачили. (Учистив, гайнув, лепетнув, 

припустив).   
Скликали гульбини. (Зібрали, справили). 
Ну, така вже канцелюга.(Лайливе слово на канцеляриста). 
І в кого воно таке невстріливе вдалося? ( Неслухняне, пустотливе). 
Ти не дуже там хвіри. (Не виставляйся перед людьми). 
Заплентався по вуха. (Забрьохався, забейкався). 
Спробував поголовувати, аж не вдирить. (Не справляється, нездалий). 
Не забивався б ти в таку далечінь. 
З’їв усе гамузом – і хліб, і сало. 
Я дременув звідти, щоб ще й самому не вхалепатися (не встряти) в ту історію 

(халепу). 
Він заносисто позиркував на господарів. 
Щоб же над вами світ не світав і сонце праведне не сходило. ("Синтакса"). 
І змакітрила ж твоя голова таке. ( У тебе не голова, а макітра). 
Дивіться, розпонадите його – ради потім не дасте. (Розбалуєте). 
Щось мені сьогодні пайдить. (Щастить, везе, таланить). 
Глянув на неї зашморгом. 
Тобі ця кофта не прилеча. ( Не до лиця, не личить – х. Гутирівка). 
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Зашкопертав на порозі, ледь не впав. (Зачепився за щось ногою). 
Продав трохи хліба, визволив копійчину на вдягачку. (Уторгував). 
Так уже вона вбивається коло нього та догоджає. (Горює, сумує, побивається).  
Залив гарячого сала за шкуру. (Насолив, помстився за щось, зробив каверзу). 
Бог нас порівня, а розсудить совість. 
По своїй волі, чи недоля туди тебе запроторила? 
А вони, матері їх ковінька, нехай здорові будуть! 
І як ще тебе ніразу не спіткав чортяка? (Не зустрівся, не зустрів). 
Не продовжив йому Господь віку. 
Щоб було посходніш, сторгуємось огулом. (Оптом, гуртом). 
А в хату  шасть кішка -  і на піч. (Мелькнула, пробігла). 
Хукає в долоні з морозу та підскакує халяндри. 
Хто б глянув на них, то зараз би пізнав, що Господь дав їм на двох одно тільки 

серце. 
Високий, сановитий, і глянути на нього весело. 
Він чортом дивиться на молодиць. 
За терпіння Бог дає спасіння. 
 
 

Родовий голос мови 
("Синтакса") 

 
Чи в нас мова ще виграє отаким синтаксисом ("синтаксою", як писав Максим 

Рильський)?  Бережімо її, "синтаксу" нашу, як зіницю ока. Без неї то вже буде не наша 
мова. О, бережімо!.. 

 
Бив він на те, що на залізниці проживе спокійніше. (Розраховував, надіявся). 
Ач, як роздобрився, брязнув капшуком. 
Мене батько тобою докоряє. ("Синтакса"). 
Ось, недалеко кажучи, мій дядько поїхав на базар, а там спекулянтів розганяють. 
Дивіться, щоб вони нас перевантажувати не почали. (Тобто перемагати,  

переважувати, випереджати в чомусь). 
Хоч з тобою хазяйства й невеликого добра, а все ж таки хазяйство. (Не дуже 

багате хазяйство, бідненьке, слабеньке. - "Синтакса"). 
Як заплішивсь до тієї роботи, то поки й не кінчить. 
У такому нуждарстві жили. (У бідності, нестатках). 
Снігу по самі боки навалило. 
А мені вночі думки за чоловіком серце давлять. 
Як вернувся з війни, на нього директорство школи начепили. 
Задушать і крикнути не дадуть. 
Він змаленства звик до цього. 
Тямковита була учениця. 
Те, що Бог тобі дав, не притлумлюй у собі, а розвивай. 
Не спіши городити, що в тин не лізе.  
Скреготіла річка кригою. 
І погибелі нема на тебе! 
Невгавний щебіт птаства. (Невтихаючий, невтомний, безперервний). 
Та ви обидва чортами  не поділені. 
Халявисті чоботи – витяжні ялові. 
Ніразу не забалакали з ножа, хоч і ходили, як по бритвах. ("Синтакса"). 
Коли самі не пощербите свої душі, будете щасливі. (Лексика). 
Ішов у Гукалівку вже в намерках. (У смеркання). 
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Перейшов ручай і побрався на гору. 
Темно, тихо. Ніде ніщо й не щововкне. (Не муркне. Темно, тихо. Хочби де щось 

муркнуло). 
А куди це ти подався вже? 
І нема на тебе погибелі! 
Чого ти все витріщаєшся на мене? (Тріщишся). 
Не погулаєш якогось нахабного приставайла. 
Він напроломно сказав, що не прийде. (Напряму, відкрито). 
Та це минеться, якщо не задавниться. (Якщо не застаріє без уваги до нього, не 

запуститься без уваги). 
Йому враз якось зім’яло душу печаллю, стиснуло її, не відпускало. 
На ноженьках умліла. 
Хапковито писав щось у зошиті. 
Ага, візьмете, як рак свисне. 
"Діду!..", - вимовив Юрій підбитим голосом. 
Саме раз косити ячмінь. (Настала пора косити). 
І стає в них розуму таке робити? (Де їхній розум? Як вони можуть таке робити?). 
Нагонцем ішли за ними. 
Запік себе в роботу на все літо. (Запріг себе). 
Правилися дорогою до міста. 
Він таки дорозумівся, хто перед ним. (Нарешті він таки зрозумів…). 
Така, що зорі не засипляє. (Рано, ще на зорі встає, не дуже розсипляючись). 
А ти бий на те, що нічого не чув і не бачив. (Звертай на те, що…) 
Він перший ворогу ставив чоло. (Перший ставав на прю з ворогом). 
Дивись, напитаєш собі горя. 
Вина його на яв вийшла. 
Ну, не пішло йому рукою. (Не мав удачі. Не поталанило.  "Синтакса"). 
Усе сіло попелом. 
А вона щоб і ногою тут не була. (А можна й так: " Щоб і близько її тут не було". 

"Щоб вона тут зовсім не з’являлася". "Щоб і духа її тут не було". "Щоб я її тут ніколи 
більш не бачив і не чув". "Щоб вона й не припарила сюди"). 

Припитався до неї. (Напитав, де вона живе. Та заразом і розпитав, що вона за 
одна, якої поведенції). 

До кого б же його вдатися?.. (Звернутися в крайній нужді за допомогою, 
підтримкою). 

Він уже до неї стежку вбив. (Він уже давно ходить до неї (учащає),  стежку 
протоптав). 

За такими синами та й горе покотити.  
(Отака вона, наша "Синтакса"!) 
 
 

Мова з української класики 
 
Якби не були такими лінивими, неуважними, байдужими, то ми б зберегли 

стільки добірного зерна в нашій мові, що жодні кальки з російської і близько не 
підступилися б до нас. 

Поїдьмо хоча б на наші Чигиринщину, Звенигородщину, Уманщину чи 
полтавськими Лубнами, Пирятином, Решетилівкою та поговорімо із жінками там. Вони  за 
годину щирої розмови допоможуть виправити десятки, а то й сотні кальок, узятих на 
прокат із чужої мови, привернуть нас до щиро українського синтаксису. 

Якщо ж не випадає поїхати в села, то хоча б не лінуймося перечитувати 
українську класику й сучасних майстрів слова. 
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Пригортаймося до рідного! 
Ні, таки якою ж іще живою українською мовою говорять у нас люди по селах! Ми 

ж пишемо якоюсь тінню від тієї мови. Бо не вистачає душі, серця вслухатися в синтаксис 
сільських мовців, у цю надійну зброю проти хоча б і ще одного напосідливого "щастя" – 
штампованої канцелярщини. А от класики наші жили в стихії усної мови рідного народу. 
Тож і їхні твори дихають самим життям, українською реальністю, бо живлені щирим 
світлом народної мови, в якій щасливо залягли, глибиніють голоси багатьох віків. 

 
Стежкою хтось ішов проти них. (Назустріч). 
Воли помалу пленталися дорогою. 
Наврипився –дайте й усе! Хоч ти що хоч, а йому дай. (Навратився, пристав, 

причепився, прив’яз). 
Та про мене, йди з Палажкою хоч і сьогодні під вінець. 
Цей собака так і присікується до людей. 
Піди між люди та уважненько прислухайся, що ж воно й до чого. 
Позад неї здалеки (віддалік) йшла Параска. 
Сотня карбованців лежить у спряту. (У сховку). 
Подивки беруть. ( Здивування). 
Він їй не під мислі. ("Синтакса"). 
Визволилися з рук ворога. 
Та я ж на вас усі хребти поклав, а ви обікрали мене. (Усі сили віддав вам тяжкою 

працею. "Синтакса"). 
Носив лихе серце на нього. ("Синтакса"). 
Такий нападистий вітер, з ніг збиває.(Напористий вітер. Навальний вітер. 

Поривчастий вітер. Розбушований вітер). 
Пішло йому в нитку. (На вдачу, повезло, поталанило). 
Він же взяв з дитинкою її! (Фраза, варта роману). 
А тобі ріже око, що в мене корівчина завелася? (Заздро, завидно, завидки  

беруть). 
Коли б мені додому завидка прийти. (Повидному,  за сонця). 
Тільки зазоріє, встаю до корів. (Засвітає, на світанку). 
Тридцять років одкріпив на різних роботах. (Відпік, одбухав, відтяг, відшмаляв, 

відгорбатив, відкалатав, відкалабанив). 
Підемо собі помаленьку та захолодки. (Холодком, поки не жарко). 
Не вийде й на твоє. Буде так, як батько заповідав. 
Через п’яте-десяте второпав, що той хоче. 
Мені це не втямки. 
Діло роби, а не ти ханьки мнеш та й годі. (Байдикуєш, і ні за холодну воду). 
Топити нічим. Ну, хоч кричи – нічим і все. 
Увійшла в убогу хатину й стовпом стала, задумалася. (Остовпіла). 
Він виголодався за роботою. 
Здобрій тим, що тобі волость присудила. (Задовольнися тим). 
Стояло на годині. ("Синтакса"). 
Тим часом він не сидів дурнички. (Дурно, без діла. – "Синтакса"). 
Як пішли із села, то відтоді й чутка про них запалась. (І чутки про них нема. Ані 

чутки про них не чувати. Ні слуху, ні духу про них. Ні слуху, ні вісті про них). 
Нудиш світом за Одаркою, а вона й дивитися не хоче на тебе. 
Що вже я вухом чула, того в мене з язика не вихопиш. (І – "не видереш"). 
Перш чим оженитись, треба тричі зажуритись. 
А куди це ти вже налагодився? (Зібрався, намилився, настрополився, намірився). 
Чи тямиш же ти, що таке кохання? 
Щоб я світ сонця не вздрів, коли не свататиму тебе. 
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Рясний набіжний дощ. (Іван Дробний. Повість "Хата з лободи". У сучасних 
словниках такого слова немає. А жаль. Не слово, а музика! Так і чуєш енергійний, 
напористий шум налетілого дощу. А ще й цілу картину бачиш, скажемо, літньої 
струменистої зливи, що зненацька впала на довкілля, не встигнувши ще й сонця погасити, 
бо сама ж вона несподівана, набіжна. Про таку яснолику зливу кажемо: "Дощ крізь 
сонце". 

 
 

Мова з творів Тараса Шевченка 
 
А я, убогий, що принесу я?  За що сірому ти поцілуєш? 
Сина в солдати  позаторік заголили. 
А думала жити. Хоч на старість у невістки в добрі одпочити. 
Увійшов у хату, ударивсь об поли: лазять діти в запічку голодні і голі. 
Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило? А хату раєм 

називають. 
Не плач, небого, не журись. У нас дітей нема й заводу. (Не було ніколи). 
Хоч з гори та в воду. 
Може Бог поможе, то й сон твій справдиться. 
До кого ж ти прихилишся? Нікого немає. 
Піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою 

стану, пошукаю в чорних (хвилях), на дно моря кану. (Пірну, занурюсь) 
Розпадеться  луда  на очах ваших неситих. (Полуда). 
Не та вже я стала: зледащіла, не здужаю й на ноги стати. 
Сорочечку білу що день Божий надіває. (Щодня). 
Занапастив єси вбогу сироту Украйну! За те ж тобі  така  й дяка. 
Не барися, мій синочку, швидше повертайся!.. 
Нема раю на сім світі, хіба що на небі. 
Україно! Україно! Оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі. 

Московською блекотою в німецьких теплицях заглушені!.. Плач, Украйно! 
От і братія сипнула у сенат писати та підписувать – та драти і з батька, і з брата. 
Це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая  доконала вдову сиротину. 

Кати! кати! людоїди! 
Ото дурний! а ще й битий! На квиток повірив москалеві. 
Скупий… дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два! 
 
 

Розсипища алмазів 
Мова з творів Григорія Квітки-Основ’яненка 

 
У Григорія Квітки-Основ’яненка мова лексично місцями  суржикована, але ж 

синтаксично, ідіоматично – повчитися й повчитися, щоб хоч трохи стерти з нашого 
сучасного синтаксису сліди заскорузлого, канцелярсько-калькованого з російської 
розбійного нападу на нашу мову. Та й призабуту питомо українську народну лексику 
пригадати. Услухаймось у звучання прозової мови нашої кінця ХУІІІ – початку ХІХ 
століть. Власне, Квітка-Основ’яненко – це перші кроки української прози, які завдячують 
своєю появою усній народній мові. 

 
Старалися за десять рублів. 
Спродався та й уривай додому. 
Нечистий його вродив. (У розумінні: "І де він узявся в лихої години?). 
Вона тебе на розум наведе. 
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Не на таківського наскочили. 
Дав за нею грошей на розживу. 
А людей усе підбавлялося. 
І не засилай, поточаться з хати твої свати. 
За таким скорохвацьким ділом і застали його. 
Нащо вона ті проклятенні гроші крала? 
Повсякдень приходила до них. 
Дожився честі – під варту взяли. 
Свої порядки задає, а дурни-ий же! 
 
Цілі розсипища алмазів у наших класиків. Та такі ж осяйні, що й огранювати їх не 

треба. Як оце й у К.-Основ’яненка. Черпай пригорщами з потертих палітурок, і засвітиться 
з того дива кожне твоє слово. 

Мерщій ходім собі. 
Хоч ти як хоч розпитуй його, а він одбрешеться. 
Поїли, попили, повечеряли на всі заставки. 
Не раз до скрині навідувався і тяг звідти гроші. 
Пани, цураючись нашої ковбаси, у німців купують та їдять у смак. 
А пана Халявського з молодою і духу не зосталося. 
І те, кат його зна, де ділося. 
А я де-небудь причеплюсь, мені не первина. Їдьте! 
Треба діло робити, а не ханьки м’яти. 
Винь і думку з голови, щоб відсіля втекти. 
Пролізу проміж них, то ніхто мене й не кинеться. 
Щоб народ думав, що він велику силу в малярстві знає. 
Якже вслухався в це Наум та як розходивсь. 
Що є духу в трубу кричить.  
Насилу розчухав пан Микита, що писар хоче робити.  
 
 

Мова з творів Івана Нечуя-Левицького 
 
Душа Черкащини в мові Нечуя,  і так якось просторо  від його слів, широко видно 

в усі боки. А що ж тут дивного, самісінький же центр України! Тому й просторо, ніде тобі 
прикордонної мовної тисняви. Люди в Нечуя-Левицького розважливі у своїх діях, 
непоспішливі, щедрі на прихильне слово з усміхом, доброзичливістю, а якщо й з 
лукавинкою, то теж  якоюсь не злою. Одне слово – українці. 

Хочеться його читати й перечитувати, нашого Нечуя-Левицького. Бо це не тільки 
читання, а ще й насолода від мови, не покаліченої, не суржикованої, а по –господарськи 
збереженої в українській чистоті. 

 
Дві стіні суспіль завішані образами. 
Усі стали веселі, говорючі. 
Тобі нечля гуляти з нею. (Нічого). 
Чи ти гордий, чи гордо несешся? 
Пробуваючи на службі в панів, вона набралась од них чимало пишання. 
Пообідавши хапком, нашвидку, отець Харитін звелів запрягати коні. 
Не будемо дивитись панам у руки та благати в їх ласки. 
Та й хитрий з біса проклятий Бонковський. 
Щось мало грошей. Ти десь прогайнував у Богуславі? 
Тим часом москалі перетрусили увесь куток, перенишпорили все село – 

Онопрієнки неначе у воду впали. 
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Верзеш таке, що й купи не держиться. 
Вдягайся, не гай мене й себе. 
Ти думаєш, я йому в зуби подивлюсь? 
Та тепер же мене благочинний з’їсть без солі, втопить у ложці води. 
Як почув за це отець Харитін, то й охолов, в його неначе грім ударив. 
Наговорила сім мішків гречаної вовни та чотири копи гречки. 
Отець Харитін приїхав додому, мов прибитий громом. 
Ну, вам не потрапиш угодити. 
Мати тебе не наводить на злий розум, а на добрий. 
Ти, Карпе, не потурай своїй жінці. 
Незугарна ні спекти, ні зварити. 
Я варила обід на двадцять душ, а  ти й на п’ять душ не попнешся. 
Як візьму кочергу, то й зуби визбираєш. 
Я порогів ваших не оббивала, ви самі до мене прийшли. 
Од ранку до вечора й рук не покладаю. 
Ні від кого не чує ніякого приказу та загаду. 
Не моя воля волить у цій хаті. 
Важко стало дивитися батькові в руки. 
Так уже настирилась мені, що й не одчепишся від мене. 
Так і впечу кочергою по спині. 
Ховай у скриню, що запірвеш. 
Мотря аж зверетенилась. 
Гляди, щоб навпісля не жалкував. 
 
 

Мова з творів Панаса Мирного 
 
Читаю "Лимерівну" Панаса Мирного, і душа моя розкошує в його мові, в нашій 

щироукраїнській полтавського кореня мові, не поруйнованій кальками з російської. У 
Панаса Мирного, як і в інших наших класиків, нерідко фраза – це готовий міні-твір, міні-
новелка зі своїм сюжетом, тонко  наміченими експозицією і фіналом. Це  ж помічається і в 
усному мовленні народу. 

 
Забитий на голову. 
І туди пече, і сюди гаряче. 
Натоптуватий чоловік. 
У нього ні за плечима, ні перед очима. (Бідний). 
Нема  на них ніякої згуби. 
Вона не потурає на те. 
Пішли за нею навзирці. 
Якого ж ти добра хотів знайти між цими божевільними? 
Чого ти прискіпуєшся? 
Ніяким побитом дверей не відчинити. 
Вона вдарилася в сльози. 
Стукнув дверима та й потяг із хати. 
Бучу збив Грицько на всю хату. 
Гонобила надію в серці. (Берегла, тішила надію). 
І обід зварила, щоб не барити матері. 
Громада почала схилятися на руч Грицькову. 
Доїхав Пріську як не одним, то другим. (Переконав). 
Та з очей це йому. (Наврочення). 
Починалася весна, хоч ще звечора й держало заморозками. 
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А вам заздро на мого чоловіка? 
Що за лихо привело їх у двір. 
Як же не беруть? Від серця одривають! 
Темрява така, хоч око виколи, дощ як з відра ллє. 
Бралося вже за північ. (Доходило). 
Де впав, там і переночував. 
На ранок пропустив ще чарку, заморив черв’яка та й потяг у село. 
Куди ти знявся по такому скаженому холоду? Куди ти пішов? (Вирушив). 
Понакрадають ягід у чужих садках та й хваляться. 
Поки дійду, то й сонце навзаході буде. 
Попенко так кивнув на Жука, буцім йому й за вухом не свербіла його похвальба. 
Недужий? То він тільки видає себе недужим. 
Горе, кажуть, об горе чіпляється. 
Дощ не вгавав, а по-вчорашньому сіяв, як крізь сито.  
Закон за це по голівці не погладить. 
Морози жаркі зарядили. 
Ще наш  мужик не дожив до волі, ще його треба добре в руках держати. 
Чого доброго, а лози багато по Пслу наросло. (Лоза для екзекуцій). 
Та й прикажчик наш і пан не від тих грошей. 
Копійки мідної за душею нема. 
Від нас не тільки люди – сам Бог відцурався. 
Блискавка розпанахала хмару, наче широку полосу видрала, і в темноті зникла. 
Аж от зовсім памороки одібрало. (Памороки забило). 
Розстараєшся грошей – викупиш. Не розстараєшся до строку – у Лейби 

зостанеться. 
Чи тобі ж ті найми не стали в знаки? Сиди та не рипайся! 
Що зима? Од морозу оборонишся… А от що весна покаже?! 
Щоб тебе кров гаряча попила, як ти п’єш нашу! 
Ніч все те прикрила й угамувала. 
Ні! Немає добра… немає – та вже, мабуть, його ніколи й не буде! 
Немає єдності – чорт має й волі! 
Отак! Пішли наші вгору. 
Чи й не якого великого щастя запобіг. 
Зразу відбив повадку по вулицях волочитися. 
Та й що? Багато щастя зазнала за ним? 
Та й танцюристий, не взяв його кат! 
Жито густе та гонке. 
Помітила, що той хлебеснув уже. (Випив). 
Стояв, як укопаний. 
Усе гарно пристало до дівоцької вроди. 
Як стрель стрельнув у дівчину – помчалася житами. 
Ішов тихо, нога за ногою. 
Його давно вже й сліду нема. 
А ви чули, яку він штуку одідрав? 
А от як ці брати приступлять з гострим ножем до горла, тоді й пізнаєм, що воно 

за брати. 
За це діло треба уміючи братись, обдивитись кругом, а не так зопалу. 
У нас так – у нас усе, як з води йде! 
Такої, брат, хати – світ сходи – другої  не найдеш. 
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Мова з творів Ганни Барвінок 
 
Впеклось  це йому на все життя. 
Може, він таки оханеться. (Візьметься за розум). 
Ні в які розмови з чужими не зривайся. 
Набралися біди в убожестві. 
Літа її вже виходять. 
Побігли за ним нагонця. (Навздогін). 
Він уже їм віри не доймав. 
Піде за тебе, а потім сама тобі й очі виїсть. 
Бог йому, доброму чоловікові, спорив. (Сприяв. -  "Синтакса"). 
Виїхали всі до душі. (Усі до одного). 
Дитина вже дибки мірялась. (Зводилася на ноги. -  "Синтакса"). 
Ніщо в руку не пішло. 
Там така бідова , що й у ложці води не впіймаєш. 
А тут біда бідує. 
Старі літа мене крушать. 
Тільки тепер скинула очима, що всі ж то в жупанах. 
Де щастя, там і ворог. 
 
 

Мова з творів Миколи Вінграновського 
 
Микола Вінграновський – це живісінький приклад того, яких вершин може 

досягти митець, письменник, перебуваючи в стихії рідної  народної мови, в стихії того ж 
усного багатотисячолітнього нашого мовлення. Коли я читаю Вінграновського, у мене 
виникає таке відчуття, що я читаю саму мову. Так-так! Вінграновський у рідній мові весь, 
а мова – у Вінграновському. Вона так довірливо довірилася йому своїм першим-ліпшим 
словом! Бо вона ж через його слово відчула, як він ніжно-обережно любить слово, мов 
дитину, і мимоволі, по-батьківськи бавиться ним, бавиться з ним. І слова одне за одним 
линуть до нього, пригортаються до його душі. Линуть з таких сивих історичних і ще 
доісторичних українських праглибин, що аж сам Вінграновський запитував зі 
здивуванням: 

 
Чиї слова?! З яких сонетів 
Вони прийшли в сучасність надихать?! 
Нам слів таких потрібно від поетів. 

 
Отак!.. Розумів Микола Вінграновський, що Україні для збереження і розвитку 

свого національного єства, ідентичності потрібно, щоб отакі праглибинно закорінені 
українські слова йшли від сучасних поетів. 

На базі народної мови Вінграновський геніально творить своє словомовлення, а 
через нього передає своє світобачення: 

 
"І сушить голову за цвітом своїм мак". 
"І ті вітри, що вимокли над степом,  
в печі над жаром сушаться й собі". 
"Отак би жив. І за плечима носив би торбу інших ран". 
"Учоренько тут басувало літо, 
Тепер дивися: молода зима!" 
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Учоренько. Ну, хто ще у світі Божому так скаже ніжно, лагідно, душевно, 
українно-україніссімо, крім українця! Крім Вінграновського-українця…  

А оце ось: 
 

Огорнув своєю ніжністю 
Коло тебенько я – дивись. 
Ходять хмари нехмарним небом, 
По воді сон зорі повивсь 
Біля тебенько, коло тебе. 

 
Ну, в якій ще мові і займенники(!) набирають пестливої форми? Читаймо 

Вінграновського. Це він одкрив і таку можливу здатність української мови. Він набрів на 
цю здатність своєю любов’ю, ніжністю до рідного слова. "Таке явище, як поезія М. 
Вінграновського, - без перебільшення, - внесок української літератури в скарбницю 
світового Слова", - сказав наш відомий поет Валерій Гужва. 

Господи! Ми ж Твої люди, Твій народ, тому й Слово наше таке ніжне, таке 
миролюбне. Чого ж не дають нам жити на світі  миролюбно і геніально?! 

Явище в українській і світовій поезії – Тарас Шевченко. Фактично з нього 
потужно, по-справжньому почалась україномовна українська література. Шевченко – це 
був дивовижно гігантський стрибок від бурлескного Івана Котляревського з його 
перелицьованою "Енеїдою", від сентиментального Григорія Квітки-Основ’яненка з його 
"Марусею", стрибок, мовимо, у рівень з найвищими поетами світу. Як писав сучасник 
Шевченка російський поет і критик Аполлон Григор’єв: "За красою і силою багато хто 
ставив його на рівні з Пушкіним і Міцкевичем. Ми готові йти далі в цьому. У Тараса 
Шевченка є та безпосередня краса вираження народної поезії, яка хіба тільки іскрами 
виблискує у великих поетів-художників, таких, як Пушкін і Міцкевич, і яка на кожній 
сторінці "Кобзаря" вражає вас у Шевченка". Звідки це в молодого чоловіка, який 
підлітком-кріпаком був вивезений за межі України на понад десять літ, не пройшов 
гімназійного навчання, ще тільки почав навчатися в художній академії, і раптом такий 
злет! Це справді щире диво, не метафоричне, а істинне, коли ми говоримо: "Це від Бога", 
"Подарунок Неба". Це, кажу, в явищі з Шевченком – не метафора. Це справді голос Бога 
до нас, українців, промовлений через Шевченка.  

І все ж-усе ж! І Божий голос мав прозвучати якоюсь із людських мов. У даному 
разі – українською до нас українців. А Шевченка ж були вивезли з України ще підлітком 
"козачком" пана Енгельгарда, і він написав "Кобзаря" через 11 років по тому, не будучи й 
дня в Україні після вивезення. Написав добірною українською мовою. Звідки ж у нього ця 
мова? А з дитинства, від усномовлення селян Кирилівки на Звенигородщині: діда, матері, 
батька, мачухи, сестер, братів, односельців. Отака могуть – ця народна, тисячоліттями 
мовлена рідна мова, на небесному, Божому рівні! 

Через багато років потому, у наш час чи всього лише не вдруге в Україні 
народжується Шевченкоподібної  мистецької, мовнопоетичної сили явище – Микола 
Вінграновський. Хіба що ще можна назвати Павла Тичину раннього, геніальнесенького, 
ще не зруйнованого комуністичним, людиноненависницьким, антимистецькокатівським 
режимом. Того Тичину, про якого сказав світлий наш Олесь Гончар: "Ніжний, аж 
страшно". 

Щастям для України є це явище – Вінграновський. Він сказав нам з упевненістю, 
з вірою пророка: 

 
Народе мій, як добре те, 
Що ти у мене є на світі. 
Не замело? Не замете. 
Була б колиска – будуть діти. 
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І ще він сказав-закликав: 
 

Та як небо в нашому Дніпрі, 
Так в тобі не спить хай Україна. 

 
Для мене Микола Вінграновський – це щире-щирісіньке україніссімо! 

Вінграновський створений з України. 
 
Прилетіла весна на рябому коні, снігу сорок лопат привезла для годиться. 
Аби кожен з них знав, як в снігах зимувать і як жить на позичках. 
Голос мій, покараний на горло… 
Трава на могилах і під могилами гналася, як з води… 
І я, не дай Бог, якщо тебе зраджу, то щоб мене Бог побив і покарав. 
Мухач у сумирному колі трьох корів жував у яслах кукурудзяні переїди і 

докірливло дивився на мене, мовляв, куди ти мене завів і як мені далі жити? 
Ти диви, придрімав, побий його сила божа! 
Хтось наче йде за мною босий по дорозі… Ноги пухкають по пилюці. 
Влипли по самі вуха! 
То розвертатися і пекти прямо туди? 
Не вдаримо перед ними в грязь! 
В червоних чоботях, в хустинах рябеньких загелгали гуси, що я ще маленький. 
Я всі прокляття розпрокляв, і фіолетовий від злості ножами серце обіклав. 
Мені вже бачились підбиті горем очі, і повні вуха сліз на вицвілій подушці. 
І дума про народ, моя стодумна дума навшпиньки заглядає у чоло. 
Відпахла липа, білим цвітом злита, і з літа покотилася гроза. 
Роки ще нас у спину не женуть, нам ще не чуть зимових наших дзвонів…  
Обоєнько удвох тихо граються. 
Похнюпився, мовчав і мок… 
Рання ніч, і небо прокололось, визірнилось, мов дитя мале… 
 

* * * 
На міднім небі вечір почорнів. 
Малі, без голосу у ніч летіли птиці. 
Згори гора дивилась у черлінь, 
І хилитався човен до човниці. 

 
Безмежний час щось прикидав собі, 
На палець міряв небо при дорозі. 
Світилися моря, як сонечко, рябі, 
І кожне море мало по тривозі. 

 
Прозорий холод гір не покидав, 
Лежав на ліктях у долинах морок –  
Була в одного світу середа, 
В другого світу наступав вівторок. 
 

Боже милий! Це ж як треба любити рідне-ріднісіньке слово, Мову, Україну, 
життя!.. Це ж яким треба бути Поетом на весь ХХ вік, щоб нам у всьому цьому так щиро 
зізнатись! 

 
(Всюди курсив мій. – В.З.).  
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Мова із "Сонячних кларнетів" Павла Тичини 
 

Доторк до великого!.. Доторк до іскор супер-великого, яке заповідалося для 
України. Дарував його нам великий молодий талант Павла Тичини. Боже! Якого таланта 
Ти відрядив був нам, українцям!.. Розумне суспільство береглося б дихнути в його 
сторону зайвий раз, дорожило б ним як оком, якого так треба було тоді Україні, ока 
Шевченкової видющості. 

Прийшов до нас геній із Сонячними кларнетами. Як же вони нам заспівали 
українно з першого ж рядка. 

Окупаційна московсько-більшовицька влада зустріла сонячний спів вульгарно 
хрипким брязкотом царсько-іржавих кайданів. І знищила поета…Ні. Вона лишила йому 
життя, але сонце в його кларнетах погасила. Назавжди. 

Ми тільки можемо боляче догадуватися, наскільки московський окупант 
осиротив, знедолив тоді Україну… 

Читаймо перші іскри українського Поета-генія. Творені мовою-музикою, мовою-
піснею, мовою-щастям нашим, живою народною мовою України. 

Україніссімо… 
 
З душі моєї смутки, жалі, мов квітоньки ростуть. 
Я хочу бути вічно-юним, незламно-молодим! 
В душі я ставлю світлий парус, бо в мене в серці сум. 
І сміх, і дзвони, й радість тепла. 
Гей, дзвін гуде – іздалеку. Думки пряде – над нивами. (Підкрес. тут і в усіх інших 

місцях мої –В.З.). 
Ген неба край – як золото. Мов золото-поколото. Горить-тремтить ріка, як 

музика. 
Стану я, гляну я – скрізь поточки, як дзвіночки. Жайвор як золотий з 

переливами… 
Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена. 
Наливалися жита. – Я сказав їй: золота! 
Тільки шлях тернистий та на ті верхів’я. 
Цвіт в моєму серці. Ясний цвіт-первоцвіт. 
На схід сонця грають грози – будуть знову сльози! 
Над бором хмари муром. 
Уже десь випали сніги. 
Хилить вітер жита понад шляхом. Ой там хмара похмура з півдня. 
Тільки перепел б’є десь у дзвін. 
Квітчастий луг і дощик золотий. А в далині, мов акварелі, - примружились гаї, 

замислились оселі. 
Лише з-над хмар часом прилине прощання з літом журавлине. 
Гей над дорогою стоїть верба, дзвінкі дощові струни ловить. 
Іще пташки в дзвінких піснях блакитний день купають, ще половіє злотом хвиль 

на сонці жита риза. (Жовтіє під колір спілого жита). 
А в небі свариться вже хтось. Завіса чорно-сиза півнеба мовчки зап’яла. (Гроза 

на підході). 
Світає…Так тихо, так любо, так ніжно у полі. 
Вже дніє поволі. (Розвидняється). 
Лиш птах десь озвався спросоння ліниво. (Зі сну). 
Видніє  щохвилі. (Розвидняється, світає). 
О зглянься над нами! (Змилуйся, змилосердся). 
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День біжить, дзвенить-сміється.Перегулюється. 
Спустила хмарка на луги мережані подолки. (Низ, подол плаття, спідниці). 
Навшпиньках підійшов вечір. 
 

Скорбна мати 
 
Проходила по полю 
Зелене зеленіє… 
Назустріч Учні Сина: 
Возрадуйся, Маріє! 
 
Возрадуйся, Маріє: 
Шукаємо Ісуса. 
Скажи, як нам простіше 
Пройти до Еммауса? 
 
Звела Марія руки. 
Безкровні, як лілеї: 
Не до Юдеї шлях вам, 
Вертайте й з Галілеї. 
 
Ідіте на Вкраїну, 
Заходьте в кожну хату –  
Ачей вам там покажуть 
Хоч тінь його розп’яту. 
 
(1918) 

 
 

 
Мова з "Виру" Григорія Тютюнника 

 
Мова народу говорить багато, мова говорить усе про свій народ. Я переконаний 

(кажу крізь здивування при щедро-прискіпливому знайомстві з нашою рідною 
українською мовою, крізь задавнено-давучкий, задавнено-гіркий біль-болючий од 
насильств у світі), якби раптом у взаєминах між громадами, між державами всього світу 
та тепло дихнув бодай легесенький подув нашого наддіпрянського мирно-друже-
людинолюбного україніссімо, світ полегшено, щасливо-щасливісінько просвітло зітхнув 
би, назавжди звільнившись од воєн – цих макро-масових насильницьких смертей. 

І послухайте: кожне-кожнісіньке щойно прийдешнє у цей божий світ немовля тоді 
промовляло б широко відкритими очима: "А зорі тут справді тихі… тихісінькі… ".  

Та що багато говорити. "Вир" Григорія Тютюнника – це відвойоване україніссімо! 
Відвойоване в російського окупанта, супер-фашизованого совєтсько-комуністичним 
режимом, який тоді, в час написання роману, не давав не те що дихнути вільно Україні, а 
навіть вільно мовити  до свого народу вільним словом. Воно було полонене російською 
мовою, ходило під щільним конвоєм російського слова. Такий конвоїр завжди був готов 
заступити собою кожне щире українське слово від нас, українців, од усього світу. 

І ось Григорій Тютюнник, українець до мозку кісток, українець з полтавського 
роду українців заговорив напряму в те російське окупаційне лихоліття своєю ріднісінькою 
полтавізованою українською мовою на весь світ. Заговорив раптово, набатно, 
рятувально. 

Та читаймо. І читаймо… 
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Береженого й Бог береже. 
Я тебе любитиму, з усіх доріг виглядатиму. ("Синтакса"). 
Розквартирувався в хаті добрих людей. ("Синтакса" і Лексика). 
Хто вас розбере в таку поніч, свої ви чи чужі. 
Це діло ні к лихій годині не годиться. 
Щоб я так жив, коли це неправда. 
Кінська ремінна збруя лежала жужмом біля гарби. (Лексика). 
А ви, хлопці, далеченько розігналися? 
Бик тобі на вухо ратицею наступив. (Нема слуху). 
О, скільки їх, як чорт з рукава витрусив. 
Нічого, воно тобі ще рогом вилізе. (Прийде відплата). 
Біля Києва ми їм духу дали. (Учинили опір, показали свою силу). 
Ногу осколком розшабатувало. 
Кажуть, суженого конем не об’їдеш. (Найменованого не уникнеш). 
А, бий тебе сила божа! 
Питаєте, що він думає. Хіба до чужого залізеш у душу? 
Нипати по хаті. (Никати, бродити, сновигати, ходити). 
Люди біжать один поперед одного, аж падають. 
Не чоловік, а до старого колеса заплішка. 
Сини її десь скитаються світами. 
Еге, твоя ниточка вже урвалась. 
Криву колоду до стіни не виправиш. 
У неї за синами-воїнами душечка болить, ані вдень, ні вночі жура не пускає. 
Отеперечки й він заживе, як люди. 
Бійці коцюбли від морозу. 
Побачили б, як нас тут мордують. 
Коли приходив час годування, хлопчик кричав, як на пуп. 
Тепер його старість забезпечена: дочка удвох із зятем швайкою на піч 

підсаджуватимуть. 
Недарма кажуть: чесному й колючка терпиться, а злодіяці й пуховики боки мнуть.   
Дощі всю осінь ллють, як із барила. 
Він був невблаганний і невмолимий. 
Під вечір вітер затих і цюкнув мороз, а вночі повалив сніг. 
У напільне віконце видно, як забурковує снігом балку. 
Прикандибуляла  низенька згорблена баба Харитина. 
Уже думала, клямка йому. Ні, ви-ижив. 
Сипалися люди, як полова, під голодомор, влаштований радянською владою. 
Діти стугоніли зимою на печі, як вівці в загоні. (Гупали, стукотіли). 
Зодягався Гордій бідно, як Бог пошле. 
Робив, як за якусь провину. (Без охоти, лінькувато). 
Іде по полю переваги-ваги. 
Перевальки почвалав у степ. 
Доки його тягти, доки й дух випре?! 
Вас таких до чортового батька нашевкається в хату. 
Шепнув мені чорт женитись. 
Спокійно жив, поки лихо його не спіткало. (Не зустріло, не перестріло, не 

настигло, не догнало). 
Скоро ворога проклятого потуримо з нашої території. 
 
І т.д., і т. д., і т.д. ... Читайте! Читаймо… Яке це щастя в нас – володіти отаким 

багатством!.. 
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Мова з творів Григора Тютюнника 
 
Густина! Боже, яка ж густина полтавської, щирісінько полтавської мови, взятої 

прямо зі щедрих, балакучих уст земляків-полтавців. Та він же сам, Григір наш, Гриць, на 
весь закомуністичений до стану антиукраїнства Київ говорив нею, полтавською, 
промовляв у всіх, найкомуністичніших установах, і мова його була господарськи 
просвітловсевладною серед тьми проклятого окупаційноказьонного, чужоротого, 
чужодухого начальницького языка. 

 
Він, щоправда, до роботи ласий був. 
…Бо  я ж  соломки  вам не так-сяк накидав, а натоптом. 
А у вас заведено пекти картопельку в грубці? 
Тобі, поки оце твоя бере, хату б зіп’ясти, а то й повернутися ніде. ("Синтакса"). 
Прошпетився перед ним колись.  
У землянці нидів. 
Жили ми хоч і не так як люди, ну та все ж не старцювали. 
… А біля клубу хтось на гармошці цигикає. 
Він зразу був забаскалився, не повірив. 
І бички біжать підтюпцем. 
Краще бери ось картоплю. Страх яка добра! 
Чого ти тут розперізуєшся? 
Ухватив шилом патоки. 
Ага! Почухали, де й не свербить. 
Гарячої смоли б з патефонними голками випити. 
Приїжджим у нас завжди так муро видається. А далі – звикните. 
Життя наше, як теє колесо: котиться, котиться, тоді цоп – упало. 
Якось догодимо їм. 
Та вже який трапився, раді й такому. 
Щоб мати довше пожила, не руште її з місця. (Не переселяйте в чужу сторону). 
Стояв наслухаючи, як розбирається вітер. (Дужчає, розходжується, посилюється, 

розшумлюється, гуде). 
…Видно, як там усередині їдять, п’ють, гопки вибивають. 
Га-га-га!  Щоб знав, як винашуватись. 
Надворі посидимо, як година стоятиме. 
 
 

Схоплене на льоту 
 
Треба телеграму вдарити, щоб мерщій приїздили. 
Не так старі, як давні. 
Всю ніч не спати, це воно, я тобі скажу, нікуди не годиться. 
Сонце пекло до памороки. 
Вона без угаву говорила. (Не замовкаючи, безперервно, невтомно). 
Неяремна шия в корови. (Не звична до ярма, а її запрягали бідну в ярмо в 

колгоспі). 
Іду я тріньки збоку за коровою. 
Та він же пеком дише на мене! Хай Господь милує! 
Я ж такої думки, як і ти. 
Дівка вона справна, чого ж ще тобі треба? 
І принесли ж його чорти в мою господу. 
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Чи тобі розум уже начисто відібрало? 
Помовч, послухай краще, що воно розумні люди балакають. 
Та й ти, Миколо, добрий: хоч би ж хоч слово був за неї сказав. Си-идить, як пень  

лупатий, наче йому пороблено. 
Хай учиться, треба ж і нам розуму доскочити. 
Людей вивалило з вагонів – пола з полою черкається. 
Вийшов з хати й зразу ж удався до станції. ("Синтакса" і Лексика).   
 
 

То це ж українська мова! 
 
Яке таки багатство ми маємо – нашу українську мову! Її не можна наслухатися, не 

можна начитатися, не можна й назгадуватися, вихоплюючи з пасиву пам’яти у свій актив 
по крихітці, по словечку, по вислову-ідіомі. 

Я безпорадний перед зливою цього багатства. Виписую, перечитую, забуваю, а 
його ж треба пускати в обіг! 

 
Дивлюся крізь воду прозірну. 
Такої краси – світ настав – не бачив. 
Сподівались його на цю неділю додому. ("Синтакса"). 
Що написав, тим і здобрій. 
Усе б розказав їй, не потаїв би й гріха перед нею. 
А солдати були, не наших хлопців. (Не рівня нашим хлопцям. -  "Синтакса"). 
В очереті обнишпорять усі кутки. 
Та склепаю вже тобі діжку, мені рук не позичати. 
Та вона така сварка, все й лається. 
Може, приведе мене Господь розжитися хоча б на мірочку зерна. 
І не думай, і не помишляй. 
Шамкіш іди, поки не пізно. (Швидше, скоріш, жвавіш, бадьоріш, веселіш, 

стрімкіш, моторніш, квапливіш, бідовіш, меткіш, сягнистіш…). 
Материнське серце найближче до Бога. 
Війна правди не знає. 
У дружню й веселу хату зорі лягають спати. 
Господиня в дому – Покрова всьому. 
У кишенях аж гуде. (Так ото пусто). 
Та він трохи маракує. (Тямить, розуміє щось, дотумкує, розбирається). 
Побачимо, що воно буде дальніш. 
Вона така тверда на серце, що ката не збоялася б. 
Кинувся навдьори. (Навтіки, навтікача, дралала). 
Уже полудніло, коли насурмонилось на дощ. (Нахмарилось, нахмурилось, 

насунулось, набурмосилось, посутеніло). 
Вітер-шмалій. 
Вона була прудка на ноги. (Метка, швидка, сягниста). 
Не виголоджуйся, діду, до чужого обіду. (Не сподівайся, не покладай надії, не 

надійся). 
Кинув свиту при дорозі – святий Миколо, побережи!  
Хазяйка?  Та в неї й чоловік під диваном валяється. 
У животі солома, а шапка із заломом. 
Воно таке вже, що тільки з пліч та в піч. (І раз уже не годиться зодягти. Зовсім 

уже нікудишнє. Не шкода й викинути). 
Є шуба й на вовку, та пришита. 
Тепло в хаті, наче тут сам Господь-Бог живе. 
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З голодним черевом та по добрих людях. 
У нашої хазяйки всі в роботі: і собаки посуд миють. 
З чужої кишені платити легко. (Легко лічити чужі гроші на найдорожче діло). 
Добре зі своєю ложкою та по чужих обідах. 
У чужій руці кусень і довший, і товщий. 
Гарна риба, та тільки на чужій тарілці. 
На чужий двір вилами не тикай. 
Не наше діло колеса робити, наше діло ступиці свердлити. 
Віддай моє, а своїм хоч подавись.  
Брат братом, сват сватом, а гроші не посватані. 
Вівця руно вирощує не для себе. 
Не твоя чаша, не тобі й пити. 
Без нього й кутя не відсвятиться. (Корсунь-Шевченківський, Черкащина). 
Всякий гад на свій лад. 
За що ж це його заштопали? (Заарештували, зачинили, посадили, схопили, 

укутали, замкнули). 
Кожна собака у своїй шерсті ходить. (Кожній собаці своя шерсть тепліша). Не 

пнись у вовки з телячим хвостом. 
Не кінь, так і не лізь у хомут. (Селище Мар’їнка, Донеччина). 
Зі слабою головою не сунься в чад. 
Усякий піп свою обідню править. 
Після діла за порадою не ходять. 
І комар коня звалить, коли вовк поможе. 
По-купецькому чай п’є, та не по-купецькому розплачується. 
Наче в піч іде: скільки не сунь, усе мало. 
Після бою багато хоробрих. 
Перед смертю не наживешся. 
Ладан на чортів, а тюрма на злодіїв. 
Слово сказав, так на ньому хоч фортецю став. 
За кожною мухою не наганяєшся з обухом. (Дебальцеве, Донеччина). 
Заварив кашу, так не жалій масла. 
За чужу душу не божись. (Не даром же кажуть: "Чужа душа – темний ліс". -  

Канів). 
М’яко з’їв, та черство  в живіт пішло. 
Та він на одних підметках семи царям служить. 
Хто в чин увійшов лисицею, той у чині буде вовком. 
У душу в’ється, а в кишеню зазирає. 
Він уміє віддуватись чужими боками. 
На п’яти токах жито молотить. 
Ага! Вір вовчим сльозам. 
Так лови, щоб і самому втекти. 
Вона ніколи не змовчувала свекрусі. 
Не моя воля волити в цій хаті. ("Синтакса"). 
Справила на святки добру спідницю. 
 
 

Гріх не записати 
 
З усіх усюд проситься, щоб його записати. Гріх пройти мимо такого нашого 

національного багатства. Переконаний, запишу, побагатшаю не знати і як, а зі мною і 
кожен, хто прочитає це диво з див. Як таки нам поталанило мати таку неймовірно 
багатющу мову! Наші сталі вислови, ідіоми не можуть не викликати захоплення. Великий 
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письменник Олесь Гончар записав у щоденнику 4 липня 1995 року: "Коли звернув зі 
стежки в густі трави, то коники так і бризнули з-під ніг! Яка таки гарна в нас мова: коники 
бризнули з-під ніг!.. Дякую Богові, що дав мені народитися українцем!" Оті  "коники так і 
бризнули з-під ніг" – це ж і є чистісінька ідіома, один із наших сталих висловів, сталих, бо, 
може, ще з часів трипільських, з тисячолітніх українських прамовно-глибин 
примандрований у сьогодні. Бережімо його і тисячі й тисячі його співбратів. Це наше 
коріння, наша опора з опор, які не дадуть збити нас із державного шляху ніяким 
найзаклятішим анти-людям, ворожищам з найморозистіших тундро-тайгових пустощ. 

 
Ми мчали нагонцем, на всі жили брали. 
Усе гарно пристало до дівоцької вроди. 
Очам своїм віри не йме. (Наче вперше оце бачить таке). 
Та й танцюристий же, не взяв його кат! 
Пограбілі долоні на морозі. (Померзлі, від чого руки зробились, як граблі. 

Покляклі). 
О! Звідти визволу вже не буде. (Не жди й не сподівайся). 
Та ти ж не вцуриш це зробити. (Не зумієш, не спроможешся, не потрапиш, не 

удириш не потрафиш, не втьопний, не зугарний, не здалий це зробити). 
Такий уже ж рахубистий. (Морочливий, клопітливий, турботливий, неспокійний, 

непосидючий, нав’язкуватий). 
Еге! Погнавсь, що ціна низька. (Понадіявся, поклався). 
Як дійшла літ своїх, про заміж забалакала. 
Ну, таке вже навратливе.(Набридливе, приставуче, надокучливе, остогидле,  

причепливе, напосідливе, нав’язливе, невідчепне). 
Уже сонце було навзаходи, як вони  прийшли. (Сонце вже сідало вечеряти, як 

вони прийшли). 
Не годен ніяким світом одступитись. (Та ні за яку ціну не одступиться!). 
Його давно вже й сліду нема. (Давно вже й слід захолонув за ним). 
Дуже зажуривсь, аж світом нудив. (Така журба обсіла його). 
Такий шаркий. (Швидкий, меткий, скорий, прудкий, шпаркий, хуткий, порский, 

пручкий, бистрий, поривчастий, поривчатий, поривний, стрімкий, стрімливий, рвучкий, 
навальний…). 

Бодай тебе волами возили, а мене хоч коростявою, та конячкою. (Хоч латаний-
перелатаний, а все ж таки фрак, а не свита). 

Достеменно. Достеменнісінько! 
Добра квочка одним оком зерно бачить, а другим кібця. 
З тим не лайся, кому будеш кланятися. 
Горе, як море: і берегів не видно. 
З ним  дружись, а за шаблю держись. (Шабля дружбі не завадить). 
З’їв вовк кобилу, та саньми подавився. (Бери-бери, та знай же міру). 
І за морем горох не під піччю сіють. (І за морем такі ж хлібороби, якби й ми оце). 
Про це вже й собаки не гавкають. (Бо й останній собаці все вже ясно, як Божий 

день). 
Була б булава, буде й голова. (Та тільки ж таку голову треба, щоб удержала хоч 

цього разу булаву). 
Держалась і кобила за голоблі, та впала. (Бо голоблі вівса не замінили). 
Таке прозвище, що з морозу й не вимовиш. (Донецьк). 
Осла знати по вухах, а дурня по розмові. (Добре ж ослові! Йому хоч із балачками 

не треба старатися…). 
Була б обротька, а коня добуду. (Не з того починаєш кіннотитися, козаче!). 
Борода Минина, а совість глиняна. (Значить бороди і безсовісні носять?.. - 

Макіївка, Донеччина). 
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По писку знати, що не з простих свиней. (Буває, що тільки по писку й узнаєш про 
це). 

З тобою за одне говориш, а ти на таке зведеш, що хоч за дрючки хапайсь. 
Говорити – не косити, спина не болить. (І язик теж, скільки не балакай. Та в нього 

ж ні спини, ні упину). 
У нас не по-вашому: пироги з кашею. 
Хоч мідні, та подзенькують. 
Вибирай корову по рогах, а жінку по батьках. 
Хто на прудкому коні женитися поскаче, той скоро заплаче. (А ще кажуть: не 

спитавши броду, не лізь у воду). 
Дивлюся, вуличка праворуч пішла, от я й потяг нею. ( Пішов нею). 
Як глянув я, батечки!.. Повна-повнісінька хата людей. 
Замолоду служив у війську. (Це помітно, бо й досі прислухається до "ать-два! "). 
І в голову собі не клав, яке мене лихо підстерігало. (Зроду подумати не міг, що 

мене жде попереду). 
Посатанів, аж із виду зблід. ("Синтакса", Лексика). 
Чортом на мене дивиться. (І який той чорт? Може, й на мене хто дивиться ним?). 
Та нема його ніде, неначе нечистий ухопив. 
Вам як мед, то  ще й ложкою. 
Бачить старий, що непереливки, треба  уволити їхню волю. 
Ну, що тут на світі білому робитимеш? Треба виручати! 
Неначе поміст піді мною ходором заходив. 
Діставалося на своєму віку бувати в бувальцях. (На віку, як на довгій ниві, всяке 

бувало). 
Силкуюсь устати, а воно мене турляє. (Мабуть, пити треба менше!). 
Хіба не знаєте, що він навіки дурний, як ступа. (Так це ж правда! А то ще кажуть: 

"Такий дурний, що його й у ступі не влучиш"). 
Коли це – беркиць, так і бебехнулися з возом у рівчак. (Якби не були 

беркицькуватими, то може б і бебехатися не довелося). 
Починало дніти. (Світати, розвиднятися, сіріти, почало небо піддиратися на 

сході). 
Збити з пантелику. (З пуття). 
У батька дівка поміж пальцями, у чоловіка в руках. (Якщо в нього розум не 

безрукий). 
Недруг підтакує, а друг сперечається. 
Без біди друга не взнаєш. 
При весіллі, випивці всі друзі, а при нещасті нема ні однієї трясці. 
На обіді всі сусіди, а прийшла біда, розбіглись, як вода. 
Уже такі друзі, як зчепляться, так і байбарою не розженеш. 
Живи для людей, поживуть і люди для тебе. 
Таке провалля, що там тільки домовий з дідьком сходяться. 
Підмерзлою за ніч стежкою люди рухалися повільно, намацально-лякливою 

ходою. 
Несподіваний гість кращий двох сподіваних. 
Не того в гості їдуть, що дома нічого обідать. 
Хто б нам підніс – ми б за того здоров’я випили. 
У гості ходити – треба й до себе водити. 
У нього завжди гостюють чотири кутки. 
Ага! Він радий гостям, тільки за чужим столом. 
Кликав вовк козу в гості, та коза не йде!  
Пам’ятливий на добро. 
Лобовий вітер. 
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Сходи дебелі, аж дзвенять під ногами. 
Він уже п’яніший горілки. (Бо в душі ж міра дивна: п’є, поки перекинеться). 
Хазяйновиті люди тут мешкають. (Любо й подивитися!). 
Пружинисті держаки коло вил і лопат. 
Провіще слово. 
Попали вже на розбазар’я. (Базарні розходини). 
Борошно легле. (Залежане,  старе). 
А огниста ж дівчина, так і хай Господь милує! (Якщо ще й чоловік їй попадеться 

такий же з полум’ям, то хай краще хату ставлять під залізом або під черепицею). 
Родима відьма. 
Лізе притьмом у душу. (А ти її на замочку тримай). 
Про нього пішла кругами слава. 
Кличе його переказом: Прийди, нездужаю. (Через когось переказала прохання). 
Пам’ятливі люди казали мені про це. 
І ти хоти, щоб у нас лад був, як він щовечора п’яний, у напівпам’ятстві 

приповзає додому. 
Гамуймо нетерпій. (Нетерплячку). 
А вона ні сякої, ні такої, мовчить. (Може, твоє "сякої-такої" слабкодопитливе?). 
Залюбки сказав би, та не знаю. (Охоче сказав би). 
Цей громовий дощ скоро перебіжить. (І знову милуватимуть око високі лункі 

небеса). 
Він дуже падковитий до роботи. 
Роботяща до впаду. 
Преться нахрапом, не зупиниш. (Нахабно, насильно, напряму, невідступно, 

невідхильно, невідгонно, настирливо, нав’язливо, наступливо). 
Гостей нашевкалося, й у дворі не потовпляться. 
Дитя випручалося з-під сповивача. 
Та ніяких тут труднацій, береш і робиш. 
Лежить, не володає ні руками, ні ногами. 
Він до цього нестулепний.  (Нестула, невмілий, нездалий). 
Уже підпарубочим і він попробував цигарку і спротивив на все життя. (Лексика). 
Треба його хоч трохи приструнчити. (Що, дуже розбринькався?). 
Плуганився болотом. (Різався, бовтався болотом). 
Еге, мокрого поліна вогонь не візьме. ("Синтакса"!). 
Хто не має зброї, не ходи в бої. 
Був уже сполуденок. (Сполудні, післяобід). 
Я тобі вірю і без божби. (І божитися не треба). 
Вони по двісті рублів вигонять на шкідливих роботах. 
Тобі що, зовсім уже пам’ять прибило? 
Стоїть приголомшений. 
Четвернею поїхав. (Став навкарачки). 
У п’яного кулаки дерево рубають, а в тверезого й сокира не бере. 
Їсть, аж більма на лоб лізуть. 
Таке сіно, що хоч попа годуй. 
Тим рогом чухайся, яким дістанеш. 
Опахалом туману не розженеш. 
Пошли, Господи, тиху воду та теплу росу. 
Ніяк не доберу, що ти хочеш цим сказати? 
(А що я хочу сказати! Те, що наша мова сама за себе все каже). 
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Мова, вкарбована з народних пісень 
 
Читаймо, перечитуймо, вчитуймося в ці монументальні фрази й пам’ятаймо, що 

це все диво дивнеє не тільки промовлялось, а й  співалося! Це взято по рядочку-два з 
кількох із отих понад 300 тисяч пісень, створених українським народом. Небувала у світі 
кількість пісень. Скажіть, академічно академні дослідники, могло це створитися в народі 
всього за кілька сот літ? Чи й за оті півтори тисячі літ, які ви з оглядкою на до зубів 
озброєного сусіда-дикобраза полохливо нарізаєте українській мові. Для цього небувалого 
творення-квіту З00 тисяч пісень, повторюся ще й ще, треба було тисячі й тисячі років - та 
споконвіку! - прожити народові на одній і тій же райській трипільсько-українській землі. 

 
А я тую лиху біду та й перебідую, гей! 
 
Любив козак дівчиноньку, як мати дитину. 
 
Іде милий доріжкою, аж підківки крешуть. 
 
Да той край веселенький, де гуляє миленький. 
 
Хоч я ходю та гуляю, добрий розум маю,  
Ледачому козакові віри не діймаю. 
 
Як зачуєш голосочок, біжиш – переймаєш. 
 
Чорні брови, біле личко на думці снується. 
 
Бодай сіно вогнем сіло. ("Синтакса"). 
 
Просто моїх воріт сопілочка грає. (Проти воріт). 
 
Не вводь мене, козаченьку, у велику славу. 
 
Буду сама горе горювати. 
 
Не хилися ти, калинонько, ще буде  цвіту білого. 
 
Гей, ми ж думали – орли злітаються,  
Аж то військо Сірка виряджається. 
 
Ой, не велю тобі, козаче  Супруне, у неділю рушати,   
А велю тобі, козаче Супруне, понеділка ждати. 
 
Стоїть місяць над горою, а сонця немає…  
Мати сина в доріженьку слізно проводжає. 
 
Ой пішов би я додому, та боюся поговору. 
Настучиться, нагримиться, дрібен дощик піде. 
 
Щоб ти, милий, та цього не дождав, гей,  
А щоб мою червону китайку, гей, та під ноги топтав. 
 
Відцурався милий дівки через вечорниці. 
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Через тії вражі дочки, через молодиці. 
 
Ой нехай він спить, моя доню, бодай він не встав,  
Щоб твоєї головоньки більше не клопотав. 
 
Ти приїхав, мій миленький, уночі, уночі,  
А я собі з діточками на печі, на печі. 
 
Усі поля поорані, тільки моє облогує,  
Бодай тії  повмирали, хто на мене ворогує. 
 
Десь я в тебе, моя мати, не дитина,  
Що ти мене проти ночі вирядила. 
 
А святий Петро воли поганяє, 
Сама Божа Мати їсти достарчає. 
 
Чого ж ти, калино, на пні посихаєш? 
 
Туга за тугою, журба за журбою,  
Віддала мене мати заміж за молодого.  
Іди, іди, невістко, не оглядайся, 
Бери льон дрібненький, не розгинайся. 
 
Грай же котрийсь на бандурі, сумно так сидіти,  
Розкажи  нам про Вкраїну і чиї ми діти. 
 
Ой гук, мати, гук, де козаки йдуть,  
Да щасливая та доріженька, куди вони йдуть. 
 
На день добрий тому, хто в цьому дому, 
Старому й малому, й Богові святому. 
 
Ой не рій же то та лужиною гуде,  
То молодий Петро з дружиною йде. 
 
Ой під вишнею, під черешнею зимова роса впала,  
Ой там молода дівка Оксана красоньку розсівала. 
 
А вже сонце під грушами,  
Пусти, пане, хоч з душами. 
 
А в чужого пана та й додому пора,  
А в нашого пана та й думки нема. 
 
А я того жупана не маю,  
Я милую під свитку сховаю. 
 
А не буде дощ іти без хмари,  
а не буде Сергійко без пари. 
 
А млин меле, вода реве, аж каміння креше,  
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А той милий до дівчини щовечора чеше. 
 
Цок, цок, чобіток, а в чоботі дірка,  
Який чорт чоловік, така в нього й жінка. 
 
Набік, хлопці, набік, хлопці, бо чорт мужа несе,  
Як побачить мене з вами, його трясця затрясе. 
 
Устань, батьку з ями, 
Горе жити коло мами. 
 
Ідіть, діти, ідіть з хати, 
Буде дядько обідати. 
 
Ой, роде мій, роде мій, роде мій милий,  
Розійшовся по всім світі, як той туман сивий. 
 
Не шарпай листячко, не рви намистечко, я не твоя, я не твоя. 
 
Ой чого калина віти опустила, чи багато цвіту, чи важка роса?   
Ой чого так рано мати посивіла, а була ж у неї золота коса. 
 
 
…І такому споконвічному народу-мовцю не було волі ні жити, ні 

говорити! 
 
Учитуймося в саму будову першої-ліпшої нашої фрази, в сугубо український 

синтаксис, у наповненість фрази змістом, у її лаконізм, з яким передається той зміст, часто 
метафорично, афористично. Ну ось хоча б отака фраза: "Ага, простягався битись". І все. 
Намірявся битись, але чи облишив сам, чи не дали інші, укоськали забіяку… Скільки 
здогадів народжується, а фраза урвалася на третьому слові. Урвалась, та не вгамувалася, 
не замовкла, викликала цілі картини наших здогадів: чому ж він тільки "простягався 
битись"? 

Боже! Скільки ж у нас цих фраз! Десятки, сотні тисяч! І всі наші, не втрачені, 
збережені нами й нашими предками, і тепер, коли ми вже вільні, ніхто їх у нас не забере, 
якщо ми самі їх не віддамо ворогам-окупантам. 

350 літ нищила нас Росія, стирала нас із лиця землі війнами, тюрмами, 
розстрілами, голодом, філологічно. Та ми вистояли і мову нашу споконвічну вдержали! 
Нині ми вільні. І хоч наш невідступний кат і досі терзає нас за мову ж, агресує проти нас, 
загарбникує вже в третій своїй іпостасі (був він імперією, союзом "республік", тепер удає 
із себе демократичну "республіку")  як найпідліший фашист, але ми вже Держава, 
незалежна Українська Держава і вже не поступимося ні жодним метром своєї української 
території, ні жодним словом рідної мови. Бо ми вже назавжди повернули собі волю і жити, 
і говорити по-своєму споконвічному, родовому, по-українському. 

 
І ходить окаляса. (Кругом). 
То такі загорьовані гроші. (Трудні, важко зароблені). 
Нехай, я їй ось прокажу! Я з нею побалакаю. 
Як сім бабів пошептало. (Кажуть, коли полегшає). 
Як же ти боїшся, щоб, не дай Боже, твого не перейшло. (Це коли не поділять 

чогось). 
Муха так б’є скотину, спасу немає. 
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Та не будь такий щирий на дурну роботу! 
Із самого ранку ще й не присідав оце. 
Рвав, гріб усе! (Багатів. Жадно багатів). 
Там такий дурний до роботи, як і я. (Роботящий ). 
Такий дощ улив, що річки стали. 
Та попаде в тюрму з дурного розуму, а ти потім печися за ним. (Сумуй, мучся 

душею, переживай). 
Йому, бідоласі, на роду, певно, написано пережити це все. 
Ні сном, ні духом нічого не знає і не відає. 
Ото як розпонадиш його змалечку, тоді вже й ради йому не даси. (Розбалуєш, 

розпестиш). 
Лацюги шмат. Хіба то людина?! (Лачко, волоцюга, ледащо, ланець). 
Таке непам’ятне вродило цього літа. 
Та мені як робити оте, на що вони мене направляють, то як Бога карати. 
Так вона й нічого наче, а потім як насуне на неї, так і хай Господь милує. (Найде 

на неї). 
Так і дивись: ще дожене й лигне чим попало. (Ударить, уперіщить, стьобохне, 

шмальне, потягне, ушкварить, садоне, стукне, ухлудить, обемберить…). 
Вистачить з мене й цього. Що я, два віки житиму? 
Було як напрунить того вуса,  куди твоє діло! 
Ото такого заводу всі вони. (Такого поріддя). 
А він Федору держить. (Одружений на Федорі). 
Уграв здоров’я ще замолоду. (Можна сказати ще й про якусь річ: "Уграв 

велосипед"). 
Та й глевкий же цей лантух! (Важкий). 
Удень розвештаєшся, то трохи попустить ноги. (х. Гутирівка). 
А ти не бери мене на Бога. (Не дури). 
Він ніяк не допне, що це їй не подобається. (Не втямить, не дорозуміється, не 

догадається, не дотумкає).   
Їсть за трьох дурнів. 
Бреши-бреши на обід, та лиши ж і на вечерю! 
 На себе не набалакуй і з товариша збалакуй. 
О! Є й на чорта грім. (м. Мар’їнка, Донеччина). 
Хто вітрам служить, тому димом платять. 
Чорт його не візьме, а Богу він і даром не потрібен. 
Ні моря без води, ні війни без крові. 
Та він же з ним не вкинеться в балачки. (Не вступить у балачки). 
Ось не надопікай мені, ради Бога! (Не муч мене, не набридай!). 
Розуму й на тонку нитку не напрядеш. 
Звідти визволу вже не буде. (Не сподівайся звідти рятунку). 
Дім стоїть порожнем. 
І не годен ніяким світом одступитись. (Такий там, що нізащо не відступиться, не 

жди й не сподівайся). 
Погнався за тим, що ціна низька. (Ага, дешева рибка, та дорога юшка). 
Ніде нікого ні ознаки. (Ніде нікого, ані чичиркне). 
Та він огребом бере гроші. (Обома руками). 
Він намагається доскіпатися до всього. (Лізе, куди його й не просять). 
Ходить на людях підзугерена, ні стида, ні сорому. (У платті чи спідниці, високо 

підібганій чи підрізаній;  х. Гутирівка. – Який там сором, коли тут мода аж кричить). 
Нема чорта дома – прийми зятя. 
Пішов наш Вавило по мотовило, та, мабуть, колодою задавило. (Ждемо й ждемо, 

вже й усі жданики поїли). 
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Щось ти розумом дуже  обносився. (Подурнів, ослаб на голову). 
Це діло не вигорить у нас.  (Цього діла ми  не склепаємо). 
Орлом комаря не цькують. (З гармати по горобцях не стріляють). 
Кого це чорт поніс, не помазавши коліс? 
Та воно мені сім разів не потрібне. (І даром не потрібне). 
Е, ні, шановний, не в ті ти взувся. 
Потрібен, як гірчиця після вечері.  
А напивсь, хоч вижми. (П’яний, як дим). 
Микола був до них ухожий. 
Шарахкались коні. (Харапудились). 
Еге! Його тепер і кочергою не дістанеш. (До нього тепер не догукаєшся). 
Люди чого тільки не вибалакають. (Не придумають, не наговорять, не 

нафантазують чи просто не набрешуть, тільки слухай). 
Тут він його й накімсив. (Насів, придавив, надушив, змісив, притиснув, пригнітив, 

причавив). 
Угаву тобі немає. (Упину, спину, зупинки, спокою, заспокоєння, угомону, 

утихомирення). 
Вибештував на всі заставки. (Вилаяв, висповідав, вичортував, вибатькував; 

х.Гутирівка). 
Та там і вкрали – зовсім малезну. (Крапелизну, нема на що й подивитися). 
Ви ж там уже хоч в одно кажіть.  
Поворітьми з поля набрав лантух полови. 
Навгадькома йшов у темряві. (Ступав навгад). 
Звітріло з пам’яті. (Зникло, вивітрилося, забулося). 
Допевняйся плати. (Добивайся, домагайся, вимагай, переконуйся, пересвідчуйся). 
Якийсь він прицюпуватий. (Придуркуватий). 
Вони кричма кричали. 
Така мені оце клопотнеча. (Клопіт, турбота, тяганина…) 
І чого його аж туди теліжитися? (Пертися, забиватися, загонитися, 

плуганитися). 
Уграти себе. (Позбавити здоров’я, підірвати здоров’я, пуститися здоров’я, 

загубити здоров’я). 
Це ніяк не бралося йому голови. ("Синтакса"!). 
А він чкурить, тільки пилюка встає за ним. (Від "чкурнути". Біжить, мчить, 

летить, несеться, шкварить, бере на всі жили). 
Удає із себе чесного-пречесного, до останньої гривні в кишені. 
Як не буде калачів, то не треба й рогачів. 
Та воно на чужій спині добре каміння пиряти. 
Пройшла, що вогонь пронесла.  
Хто сіє та віє, той не обідніє. 
Пішов похитьки. 
А так-таки, такечки, такеньки. Отакусіньки! (Так чи не так, перетакувати не 

будем). 
Завтра чим світ приходьте до мене. (Дуже рано; на світанні, на розвидні, як ледь 

зажевріє). 
Мені це все не втямки. ( От не візьму цього в голову й усе! Що ти скажеш). 
Їхав паном діло. (А приїхав ким… - "Синтакса"). 
Підбити когось на грошовите діло. (Підмовити, спокусити, повести). 
За що ж ти мене так оце попрікаєш? (Докоряєш, дорікаєш мені; урікаєш, картаєш 

мене). 
Та він же постаравсь їх уговкати. (Угамувати, заспокоїти, смирити, присмирити, 

усмирити, утихомирити, уговтати, укоськати, прикоськати, приборкати). 
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Теребиться з тією корзиною хтозна куди й що! 
Дуже терпка в нього вдача, краще не зачіпати його. (Обійди десятою дорогою). 
Так і пішов шкопертом. (Пішов шкоперть, шкоперта; зашкопертав). 
Гамірніє базар. (Гаморить, гомонить, галасує, шумить, ярмариться). 
Дітей лишили на волю Божу.(Напризволяще). 
Набитими очима знавців. (Досвідченими). 
Та він досхоти роботи. (Та він такий, що дуже не переробиться). 
Йому й хліб не піде в душу. (Скажіть, а що йому до душі?). 
Рід наш увесь ходючий. 
Норови в неї та ще й великі. (Такі норови в неї, та нікому їх вигнати). 
Він був не з таківських, щоб просто покоритись. 
Незугарний до важкої роботи. (Не прикидливий до роботи). 
Яке ж ти недбайло. Поламав ложку. 
Пориває мою душу додому. (Тягне додому). 
Яка ж вона опришкувата. (Зла, сварлива). 
Кинулися навтьоки. (Навтікача, навдьори). 
В обох сім’ях настала мирнота і тиша. 
А отак буде кращенько. 
Забіг з блеску. (Пощез, зник, звітрів, пропав. Тільки й бачили його). 
Що воно за чоловік забився в наше село? (Та будемо придивлятися). 
Сива зозуленько, не літай, не літай, не куй жалібненько. Літала, літала, та й стала 

кувати, десь мого миленького два слідочки знати. (Народна пісня. Записано в м. Глобине, 
Полтавщина). 

Шамкий вітер. (В очереті). (Шелесткий). 
Уже й місяць на спаді. (На ущербі). 
Мале плаче, аж переривається. 
Він тобі чоловіком судився. (Долею судився). 
Як тільки зринав з дому, забував материні накази. (Вибігав). 
Заходився був шевцювати та й кинув. (Почав був, узявся був). 
Хіба ж настачиш їм взуття, як воно горить на них. (Надбаєш). 
"Московщина заїдає наш язик" (І. Нечуй-Левицький. – Що вже заїдає, так заїдає: 

дихати не дає!). 
Доміркувалася сказати їй, щоб ішла вже. (Додумалася, вирішила, постановила). 
У давніх-давнах це робилося. (З прадавнини, з давніх-давен). 
Це його підохочувало до роботи. 
Чом ти з личенька змінився? 
Уже перехилилося через південь. (Перейшло через). 
Завидна пригнали скот. (Засвітла). 
На бурю заноситься. (Збирається, заходить, заміряється, грозиться. "Таке, як на 

бурю показує"). 
На годину кладеться. (Розгодинюється, на погоді стає, розпогоджується). 
На мороз береться. (Мороз тисне). 
Дійти повних літ. (Увійти в літа). 
Йому невсилки перемогти. (Не сила, не під силу). 
Знеохотивсь я до всього. (Збайдужів ). 
Після дощу таке болото на дорозі, що й вилазу нема. (Болото на дорозі, втонути 

можна). 
Нізавіщо й солі купити – так вижився. (Збіднів, обіднів). 
Потерся між людьми, то й вилюднів. (Змужнів, розвинувся. То й сам на людину 

став схожий). 
Аж до виросту жив при батькові. (Поки літ дійшов, жив при батькові). 
Ну й чергище, за пів дня не дотовпишся до прилавка. 
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Не загайся на підмогу. (Не запізнись). 
Ніяк його не віднадиш. (Відучиш, відваджиш). 
А молодиця попалася вогнювата. (Палка, полум’яна, пристрасна, з перцем). 
Такий поганий – гид гидом. (Гидкий, бридкий). 
А вона перед дзеркалом вихорошується. (Прибирається, прикрашається, 

причепурюється, чепуриться, викуклюється). 
Так завдальшки, як до тії греблі. 
Це було літошній чи залітошній рік. (Торік чи позаторік). 
Зуб на зуб стинаються – така заїдня. (Гризня, колотнеча).  
За панібрата ми з ним. (Ми з ним по- простому, без церемоній). 
Пшениця така заміркувата, така дрібна. (Щупла, плюскла, щуплява, миршава). 
Кислиці їсти, тільки зуби оскомити. (Тільки оскому набивати). 
Таке люди знали ще за віки до нас. (За прадавніх часів, спрадавна, справіку). 
Бути з процідженою совістю. 
А тоді мені й невтямки було, що він за чоловік. 
Собаки готові змегелити його разом із конюшиною. (З’їсти, зжерти, 

проковтнути). 
Ой горе, горе калині при долині, а ще горіше сироті на чужині. (Народна пісня). 
Ой піду я попідгір’ю. 
Уже ж мені світ не милий ні в будень, ні в свято! (Нема мені радості). 
Ну, чого він напосівся? (Нав’язався, нав’язнув, пристав, напав, прив’яз, 

причепився). 
Падалишнє жито. (Падалиця; те, що висипалося з колосків, осипалося). 
З якої пам’яті оце ти таке кажеш? (З якого дива оце ти таке кажеш). 
Луг прихорошився травами в цвіту. (Причепурився травами в цвіту). 
Тримцем тримає. (Тримає щосили). 
Йому не гаялось їхати додому.  (Не терпілося. - "Синтакса"). 
Палірувався Хома на таку Павлову кволість. (Гнівався, сердився). 
Як підправився трохи з господарством, поїхав до міста. (Як підпорався з 

господарством). 
Ой повій, вітересеньку, з вишневого саду, прибудь, прибудь, мій миленький, з 

далекого краю. (Народна пісня). 
Він управлявся по господарству до пізнього вечора. (Порався по господарству). 
Серце облило гарячим ошпаром. (Опіком). 
Добро саме в руки пливе. (Добро рук не минає). 
Заїхав Богвість куди. (Хтозна куди). 
Йому тепленько і спосібненько. ( Зручненько). 
Рублена хата аж дзвеніла б. І вистою їй не було б. (Довговічна. Міцна. Віку їй не 

було б). 
Яку йому принадочку дати? (З пісні). (Приманка, примана, привада). 
Та виперу чумакові добіла сорочку. (Та вибілю чумакові сорочку). 
Ми тобі його й вимолотимо, до розуму доведемо. (До ладу доведемо). 
Украло на пропій.  
Іди та не барися ж там, бо вже й вечеряти скоро. (Не затримуйся). 
Силкувався дістати гілку. (Намагався, тужився, тягся, пнувся дістати). 
Подався вже на большак. (Вирушив, помчав). 
Таку вже собі підшукав: живуть душа в душу. Таку ж уже собі вибрав). 
Ночі вже схолодали. 
Почав доглупуватися. (Тяжко додумуватися). 
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І ще й ще – мови нашої та й мови… 
 
Море не міряне! Інакше й не могло бути, адже нашій мові, як й іншим, тисячі й 

тисячі років. Відомий український мовознавець  Леонід Булаховський, зупиняючись на 
питанні виникнення живої розмовної української мови, писав, що "це питання 
стосується віддаленого від нас часу, у пітьмі віків захованих відносин мов і племен". Про 
не те, що давнє, а пра-прадавнє походження української мови висловлювали думки О. 
Потебня, П. Житецький, М. Максимович та ряд інших відомих мовознавців 19-го століття. 
"Але за умов невизнання царським режимом української мови і панування у російській 
науці праслов’янської і давньоруської теорій, - пише філолог Станіслав Губерначук у 
своїй книзі "Трипілля і українська мова", - звичайно мовознавці тих часів не могли не 
тільки досліджувати старожитності української мови, але й згадувати про них". 
Глибоко переконаний і письменник-дослідник Вадим Пепа в тому, що "український рід 
сущий на білому світі від "сотворіння світу" – відтоді, як появилася людина там, де 
дотепер етнічні українські землі. І протягом усіх наступних тисячоліть наші предки за 
будь-яких обставин  трималися рідної Матінки-Землі. Ніколи її не полишали". 

У комунорадянські часи навіть за віддалену, завуальовану зацікавленість цим 
питанням розстрілювали або запроторювали в концтабори на десятки років, звідки мало 
хто вертався живим. 

І все ж і за 70 років катівського антиукраїнського великоросійського совєтського  
режиму море української мови не помілкішало і не помілкішає й далі, поки й життя буде 
на Землі. То ж говорімо цією мовою! Як бачимо, діло це безсмертно-перспективне на віки 
вічні, які б ще кати не заступали йому праведну дорогу Життя. 

 
Попервах то й терпимо ще було, а потім… (Спочатку  ще терпілось, а потім…). 
Утома присилувала його сісти. (Примусила). 
Любов його вгамувалася. (Утихла, успокоїлася).  
А ти піди й в очі йому все скажи!  
Мале щиро приловчалося вклонитися бабусі. (Привчалося, призвичаювалося ). 
У класну кімнатку нашилося десятків зо три цікавих школярів. (Найшло, 

набилося, натовпилося, нашевкалося, насунуло, напхалося). 
Похапки вдягався. (Сквапно, спішно, хапкома). 
Він уже вматерів. (Окріпнув, змужнів). 
Розсипався б дідусь, якби його не підперізувала бабуся. (І де ж вона такого 

міцного паска дістала?). 
У тещі для зятя й ступа доїться. (Зате в зятя для тещі, буває, й корова присушує). 
Здоровий на їжу, та слабий на роботу. (Якби ще й до роботи такий, як до їжі). 
А на зубах мозолі натер. 
Узяло кота поперек живота. (І на кота бува напада біда).  
Хворому й мед гіркий, а здоровому й камінь залюбки. 
Нездоровому й здорове не здорово. Як здоров’я нема, то й сам собі не рад). 
Від старості могила лікує. 
При дорозі жити – всіх не вгостити. (Хоч і двері ті з ранку до вечора не 

зачиняються). 
Менше говори, більше почуєш. (Хто говорить, той сіє; Хто слухає – той жне).  
Держи язик на прив’язі. (Так на нього ж прив’язу не настачиш!). 
За твоїм язиком не встигнеш і босяком. (І не пробуй, тільки ноги відтопчеш). 
Довго пряв, та коротко відтяв. 
Бреше, як сокирою теше. 
Та це на вій-вітер сказано. (Млива багато, та помолу нема. Пуття нема в розмові). 
Язик мій – ворог мій: попереду розуму балакає. (Усе дочиста розляпає). 
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Сама сорока скаже, де гніздо звила. (Вона не була б сорокою, якби не 
розкрекотала цього). 

Тобі що, позакладало? Кричу-гукаю, а ти ні гу-гу. (Ти що, оглух? ). 
А він і дух притаїв. (А він і голову в плечі сховав). 
Ще завидна приїхали додому. (Ще й не смеркало, а ми вже були дома). 
Пристебни язика! Розбалакалась. (Пробувала. Нитки слабкі). 
Оце набехкав повен лантух, що й не сходиться. (Напхав, натоптав, що й не 

зав’язується). 
Дурному гори немає, а все низ. (Він з усіма за панібрата, що зі старим, що з 

малим). 
Говорив би багато, та піч у хаті. (Діти на печі, почують). 
Бритва шкребе, а слово ріже. 
Дорога захрясла возами. (Забилася возами). 
Навіщо старе ятрити? (Вередити, колупатися в заживаючому, згадувати 

пережите вже). 
Вона грішила на нього. (Підозрювала його). 
Жемкотіли бджоли на вишні. (Лексика). 
Чоловік десь скитається у світі. (Поневіряється). 
Ще розпустиш руки, згною в допрі. (Як полізеш битися). 
Уранці Федір ударився в Золотоношу. (Вирушив, пішов, удався). 
Спочивайте. Може й мого хтось отак припантрує. (Пригляне, потурбується, 

догляне). 
У нього слово слову костур подає. 
Він говорить в прикуску. (Обережно, скупо). 
Таке, що з морозу й не виговориш. 
Гадючий язик скрізь дістане. 
Без язика й дзвін німий. 
Мовчун-собака – не слуга у дворі. (А чого ж мені, як тільки забалакаю, кричать: 

"Не гавкай!"). 
Від привітних слів язик не відсохне. (І душа також). 
Хто хоче багато знати, тому треба мало спати. (Не даром кажуть: "За спання не 

купиш коня"). 
Ага, собаку з’їв, та хвостом подавився. (І все ж кажуть: "Він на цьому ділі собаку  

з’їв"). 
Коли не коваль, так і руки не погань. (Як не піп, то й  не сунься в ризи). 
Він на обусі жито молотить, зернини не зронить. 
Той і пан, хто все зуміє зробити сам. (А руки в того пана дуже болять? Бо то ж 

тільки про невмілого кажуть, що в нього руки не болять). 
Ні послати, ні в голови підмостити. (Ні в дудочку, ні в сопілочку). 
Пірнати він уміє, тільки випірнати ще не навчився. 
Сліпій курці все пшениця. (Голодній кумі хліб на умі). 
За все береться, та  не все вдається. 
Розуму палата і ще друга не почата. (Не почата? Байдуже, аби почати, а там воно 

пі-іде… Там воно покаже…). 
Бачить око далеко, а думка ще далі. (О, та з думкою хіба що блискавка 

позмагається. А ще кажуть: "За своєю думкою і сам не встигнеш"). 
З твоїм умом тільки в горосі сидіти. (Це той горох, що ним хоч об стіну?) 
Голова без розуму, що ліхтар без свічки. (А навіщо свічка? Тепер 

електролампочка!). 
У нього в голові колос від колосу, що не чути й голосу. (Цікаво: а як сіяли, теж не 

чути було жодного голосу?). 
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Та він на трьох свиней корму не розділить. (А хоча б на двох не пробував  
розділити?). 

Він прибитий на цвіту. 
У розумники попав, а з дурнів не вийшов. (Далеко значить куцому до зайця). 
У нього горище без верху: однієї крокви не вистачає. (Добра діжка, та тільки 

однієї клепки не вистачає). 
Мабуть, тебе розумний індик висидів. (Та вже який не є, позичати більш не 

будемо. Усі вони – індики). 
Дурень з дурнем з’їдуться, так і коні подуріють. (Вудила погризуть чи ні, а зуби 

потрощать). 
Розумом дуже обносився. (Дістати б голку циганську та добрих ниток з пару 

котушок). 
Що він дурень, так це й мати його рідна скаже. (Пожалієм стареньку, хоч цього 

разу не розпитуватимемо її). 
Розум бороди не жде. 
Чужим розумом у люди не вийдеш. (І зі своїм не рипайся. Краще сиди вдома та у 

вікно виглядай). 
Розуму за морем не купиш, коли його дома нема. 
З умом задумано, та без ума зроблено. (Увесь ум що, на задум пішов?). 
Купив лихо за свої гроші. (На всі до копійки? О Боже, скільки лиха!). 
Ходить, мов пальці розгубивши. 
Високо підняв, та знизу не підпер. (Хіба тільки він один, не підпертий умом). 
Виміняв сліпий у глухого дзеркало на бандуру. 
Зайця на барабан не виманиш. (Уже й серед зайців нема дурних меломанів). 
Гнилого болота й чорт боїться. (Гнилому болоту й чорт не рад). 
Попав з хомута в ярмо. (Попав з вогню та в полум’я). 
Цей млин – тільки дідькові тютюн молоти! 
Богові молись, а сам до берега гребись. (На Бога надійся, та й сам гав не лови). 
Його на кривих голоблях не об’їдеш. 
Хто не оре, в того й огріхів нема. 
Не піч годує, а нива. (Скажіть ви це своєму пічкуреві серед літа). 
Його всі знають, як щербату копійку. (Його всі знають, як облупленого). 
Не бував я в них, не знаю, як там і двері відчиняються. (Не знаю і скрипу їхніх 

дверей). 
Розказуй тому, хто не знає Хому, а я рідний брат йому. 
Вона така: ні для Бога, ні для людей. (Ні Богові свічка, ні дідькові кочерга). 
Воно мені сім разів не потрібне. (Воно мені й раз не потрібне. Воно мені й даром 

не потрібне). 
Бачили ми сиднів, подивимось ще й на лежнів. (Та вже тільки таких лежнів 

звідкись набралося, дідько їх натрусив, чи що?). 
І дурень празники знає, та буднів не пам’ятає. (Ну буднів же дуже багато, хіба ж 

їх усі запам’ятаєш? Можна й так сказати: "У Бога днів щедро, ще наробимося. Аби 
хотілося робити, а днів для цього вистачить"). 

У нього ж робота в руках гниє. (Робить, яке мокре горить). 
Поки ціп у руках, доти й хліб у зубах. 
Якщо так орати, так краще випрягати. (Який піп, така його й молитва). 
Мотається, як злодій на ярмарку. 
Тихіше тіні пройшов. (Справді не чув ніг під собою, коли минав її дім). 
Ремесло – не коромисло, на плечі не давить.  
Купець, що стрілець: роззяву жде. 
Невеличкий вузлик, та міцно затягнутий. 
Та не густо кади, бо ще святі почадіють. (Оце накадив, тільки вікна сивіють). 
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Поки в баби поспіють книші, в діда не буде душі. (Терпи, козаче, скоро обідати 
будеш!). 

Його як шилом підняло. (Низький-низький, а тут стелі потилицею дістав). 
Наче з печі звалився. (Наче зі стріхи випав). 
Дивиться, мов корова на мальовані ворота. 
І дурень кашу з’їсть, було б масло. (На всіх дурнів каші не стане).  
Як ізсучеш, так і зшиєш. (Що посієш, те й пожнеш). 
Козак сам не їсть, а коня годує. (Знать, справжній козак!). 
Без хлібного корму кінь на батогу їде. (На батога надійся, а про хліб дбай!). 
Усяка сорока від свого язика гине. (Дивись, язиката, договоришся і ти до ката). 
Роботи в нього завжди по горло. (Усе життя жили вимотує на тій роботі). 
Обидень справитись. (Вернутись, упоратися за один день). 
При горі й це згодиться. (Що-що, а горе в нас не забариться!). 
Та не взяв собі нічого й на копієчку! (Та не прихопив собі ні зернинки, і всі кишені 

повивертав на току).  
Потоптом по людях ішли. (А хіба вони за людей нас вважали?). 
Йому вже аж із горла верне, а все ще мало. (Та він  ніколи не наїсться!). 
Учепірився обома руками. (Мертво, не відірвеш). 
Пора вже й перепорило, а він сидить, не йде. (Та скільки ж нам ще ждати? Уже ж 

усі жданики поїли!). 
Усе напоумляв його. (Навчав, наставляв, просвіщав, натуркував). 
А він як устелив, тільки кофта здулася. ( Як кинувся бігти, як побіг, як чкурнув, 

як гайнув, тільки і бачили його).  
А тобі воно десяте діло, второпав? (Хоч хай і двадцяте, ніяк не второпаю). 
Обійди його всіма світами, близькими й дальними, і пальцем не займи! 
Він не потурав на те. (Не звертав уваги, не зважав). 
Наче розум мені заступило. (Перекрило). 
Вони добре таки налягали на ноги й дійшли ще за сонця додому. 
І погибелі на нього нема! (А таким і там не дуже раді). 
Так усе й захрясло не поране. (Лишилося покиненим). 
Треба його скараскатись нарешті. (Позбутись. Одчепитись, звільнитися від 

нього, спекатись його). 
Переконатися навіч. (Вочевидь, на власні очі, достеменно). 
Восени й горобець багатий. (Та це я по собі знаю). 
Ніде йому прихилу нема. (Нема йому власного кутка. Нема йому пристановища. 

Ніде й душі нагріти. Нема де й душу прихистити.  Хочби  ж було де голову прихилити.Так 
і живе сиротою убогим). 

Пережили стільки, що й на волячій шкурі всього не спишеш. (Пиши вже на 
папері, а шкуру на чоботи пусти, бо життя ще буде дописувати нами те, що йому 
здумається). 

Понадирали їм боки. (Нам’яли їм шиї, погладили їм потилиці, запам’ятають до 
нових віників). 

У нас клуня на одчині була. (Не зачинена для чесних людей). 
А він прожогом сюди. (Спрожогу, стрімголов, зломиголов, зопалу).  
Хто старе спом’яне, хай лиха не мине. (І радий би не споминати, так воно ж отуто 

день і ніч стоїть, душить, розпрокляте). 
Мели, Степане, доки вітру стане. (Еге, мели. Хай уже крила втішаються). 
Нема такої почвари, щоб не знайшла собі пари. (Усякої ж тварі по парі!). 
Не за всяку провину києм у спину. (Як за яку, то й по плечах). 
Устану найпоперед усіх. (Раніше всіх).  
Вогонь  робота його, та й роботу його хоч у вогонь. (Бідний вогонь, скільки йому 

мороки). 
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Робили це, бо нізачого було жити. (Щоб було за що прожити). 
Хату маю, сарай, а такого більш нічого. (Ну, хіба що ще там отой погрібничок).  
При горі разом сумуємо. ("Синтакса"). 
Пішла балачка, що бачили його п’яним. (Чого не наговорять з тверезих очей). 
Оце тільки й добра, що ти прийшов. (А то було, хто не рипне дверима, душа – 

одне й те ж: "А,добра б тобі не було!"). 
Іду, а вже повечоріло, ага. 
Прожила, як у котлі прокипіла. 
Біда не по дереву, а по людях ходить. (Отакі тепер біди настали). 
Роботи, як води в зливу. (Та вода невзабарі висохне, а робота?..). 
Я ні в яку! Не хочу й усе. ( Вони й відстали. - "Синтакса"). 
На гарячих конях глину місять. (На обиджених воду возять). 
А тут і свято підперло.(А тут і свято підскочило, набігло). 
Як згадаю, жаль огорне. (Жаль охопить). 
А він усе наштирює їх проти нас. (Настрополяє, навертає, направляє, нацьковує, 

наставляє, нагійкує, намовляє, наводить, підштовхує). 
Ніяка хвороба його не терла. (Не брала, не приставала). 
Ось де він свою силу пустив, у кузні. (Здоров’я уграв). 
Як пішов, наче у воду пірнув. (Наче крізь землю провалився. Як пішов, тільки 

його й бачили. Як пішов, ні слуху, ні духу про нього). 
Нехай крадуть, їм же в три горла треба. (Найбільше треба.  У три горла треба, та й 

то мало, до самої тюрми все мало буде). 
Свиняку вигодував, як той стіл. 
Пішли про нього поговори. (Розпускають про нього плітки). 
Отака тобі причина. Ну, хто б думав-ожидав. 
Так мені думки серце давлять. (Обсідають мене тяжкі думки). 
Кури порпаються на грядках. (Кубляться). 
Ламається, як решетилівський бублик. (Полтавщина). 
Та що в мене: печінки кам’яні, чи що? 
Отак усі зразу сердешні померли один за одним, наче за руки взялись. 
У мене така була гірка робота, весь час робила та ще й після роботи приробляла. 
Нерви б’ють мене. (Зовсім розладнані стали). 
Умів красти, умій і очима кліпати. (Кліпай, не кліпай, а тюрми тепер не 

перекліпаєш). 
Не гостри зубів на чуже. (Не зазіхай на чуже). 
Що ти придивляєшся до мене, як до ярмаркового коня? 
Накругло осиротив її. 
А тоді гріха не обберешся. 
Перестрахопуджена людина. 
Їхав та й привернув до її хати. (Дорогою завернув до неї). 
Припаяють років п’ять, знатимеш. (Упечуть років на п’ять, до нових віників 

запам’ятаєш). 
Як занадиться, то всіх знищить. 
А тут і він увійшов як на те. ( Що було б йому трохи пристояти надворі).  
Загорювали були трохи грошей, та й ті прогайнували. (Зібрали з горем пополам). 
Чого ж ти  свого слова не доконав?  (Не дотримався). 
Моя жінка нездужа: як музики зачує, то на печі танцює. 
Щоб тобі твоя хата в пень згоріла! (До тла згоріла. За димом пішла). 
Не буде з нього добра. (Пуття, діла, ніякої користі). 
Чого ти його ганиш? (Лаєш, докоряєш). 
Витурили його в три шиї. 
Білим світом нудить. (Живе скучно, нидіє). 
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До ворожки приходила кидати на карти. 
Ноги натрудилися за дорогу. 
Та й їстовиті ж поросята вдалися. (Їстівні). 
Оце ж поки ще тато ворушкіші, то й хай будуються. 
Підемо в проходку з ранку. 
Поверталися додому вже зовсім поночі. ("Синтакса"). 
Та тільки ж роздягайся не на видноті, а на поноченькому. 
 
Підбиватися: 
Йому вже підбивалося під шістдесят. (Доходило до шістдесяти). 
Він добре підбився в дорозі. (Утомився). 
Жвавенько підбивалося сонце. (Піднімалося вгору, сходило). 
 
 

Казаному краю немає… 
(Оптимістично?) 

 
Тут виставлено перед очі читача понад 5000 народних висловів. Крапелиночка з 

того, що ми, українці, маємо, що наш народ починав творити ще усно, без паперу, значною 
мірою ще за тих сивих-сивісіньких часів, оддалених тисячами й тисячами літ углиб від 
зародження писемности. Та й за писемної вже грамоти, скажемо, хоча б і в моєму хуторі 
Гутирівка  за 20 кілометрів од Полтави за моєї пам’яті хіба кожен хуторянин тримав бодай 
буковку з тієї грамоти в голові, але ж і неграмотні  говорили, мовили та такою добірною, 
замашною, повносокою мовою, що коли б ви послухали їх, ви б закохалися і в ту нашу 
народну мову, і в тих мовців. Думаю, що прочитавши цю книжечку, пригорнувшись 
душею до цих золотих розсипищ рідної народної мови, багато хто з вас почне й собі 
записувати її з народних уст, щоб зберегти тисячно й тисячно фразу за фразою, слово за 
словом, не дати згаснути цьому живому багаттю української душі.  "Зберігати рідну мову 
собою", - пристрасно закликав нас канадський меценат і філантроп українського 
походження Петро Яцик. 

У мене морозне побоювання не тільки за плечима, а й у свідомості (від котрої не 
втечеш ні в який бадьоренький оптимізм), що народна наша мова (її усне мовлення) з 
часом може зникнути… Не доводь Господи, зникне оце коріння нашої української мови, 
тоді не допоможе їй і державний   статус. 

Мені ви скажете з оптимістичним усміхом: "Чого панікувати? Та нас же Москва 
350 років катувала війнами, голодоморами, розстрілами, тюрмами, концтаборами, 
колгоспами, і такими ж смертельними атаками на мову, власне катувала нас за мову (на 
якій тримається народ, нація, саме ім’я народу), а ми вижили, ми є, і мова з нами, і ми 
сьогодні вчимося нею будувати свою, Українську Державу". 

Так-то воно так на самій поверхні. А гляньмо вглиб!  На кому трималася наша 
мова всі ті катівські московські роки національного гніту?! На селі, на селянах, на 
мільйонах і мільйонах часто неосвічених селян-українців, які жили відособлено від 
чужинецького напливу з Росії. У містах же, забитих тьмами й тьмами наїжджих, та яких 
там "наїжджих, навезених росіян, спеціально постійно навезуваних для розбавлення 
українськомовлення російськомовленням панувала мова нашого ката – російська мова. І 
що більше місто, то щільніша, мов та колюща стерня, була мова агресора. Українці в 
містах поголовно русифікувалися. 

А нині наш рятівник село вигибає, зникає на наших очах. Зникають хутори, цілі 
села, а з ними й живі корені мови, її живе, природне розгілення, брунькування, не 
метафорично кажучи – затихає, затухає, присмерковіє мовлення, живомовлення 
української мови. 
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Ну, що таке місто? Хіба ж ми, міські, мовимо? Ну, ось я живу в 
дев’ятитповерховому будинку. Щодня повз мене проходять якісь люди-помешканці 
нашого під’їзду, ошпарено вибігаючи з ліфта, поспішають мовчки у своїх клопотах і 
навіть елементарно-елементарнісінько – не вітаються, бо не знають мене, а я їх. Я навіть 
не встигаю запам’ятати їхніх переважно молодих облич. За день я на своїй пенсії, крім 
рідних, буває, не обмовлюся жодним живим словом з ким-небудь із своїх сусідів. То мова 
ж починає сахатися нас, таких німотних!!! Хіба ж вона виживе на одному письмі, хай і, 
державному? Вона ж таки мова за природою, а не писар, і нею треба мовити, розмовляти, 
щоб вона жила, щоб і далі лишалася Мовою. 

Без метафор кажу, наша мова була всі ці 350 років мовою завдяки селу, завдяки 
його щільному українському всемовленню. О! Яке то було всемовлення!!! Я застав його, 
починаючи з другої половини 30-х років минулого століття і до 19-літнього свого виросту 
(далі вже був мені російськомовний Київ, зросійськомовлене навчання в університеті, 
життя і праця в містах, всуціль російськомовних, намертво українськобезмовних). А як ми 
жили в наших селах?  Та ми ж селом (чи й моїм підполтавським хутором Гутирівка – десь 
до 40 хат) жили, як одна сім’я, хоч і різними дворами. Ми ж знали один одного, усіх до 
одного, про сусіда відали все, може, навіть інколи більше, ніж він сам про себе. І якщо на 
віддаленому кутку якась хуторянка вночі потрощила безмужній жінці вікна, то на ранок 
про цю подію знав уже весь хутір з найменшими подробицями (до речі ж! описаними усно 
мальовничо-фантастично). 

Ми знали, кого як звати в хуторі, його прізвище і його прозвище, і навіть звідки 
пішло те прозвище, бо часто воно ж нами недавно і було пришите нашому хуторянину. 
Ми ж безугавно, протягом дня й вечорами (а то й ночами, коли гуртом ходили красти, 
скажемо, солому колгоспну в полі) розмовляли-розмовляли-розмовляли. У свята ми, малі, 
обходили маленькими гуртиками (гуртик за гуртиком) усі до одної хати зі здравицями-
співами на Різдво, на Новий Рік, на Великдень -  пахолкували, посипали, христували. А на 
свята, загальні чи сімейні, збиралися по хатах гості за столом і не тільки гомоніли, а й 
співали хіба ж такими хорами отих же народних українських із трьохсот тисяч пісень – 
найулюбленіших, душевних, життєвих… Мова в нашому хуторі жила, розкошувала, була 
мовою, бо безперервно мовилася. 

І так у кожному селі. Не даром же мовиться: "Кожне сільце має своє слівце". І 
справді, спілкувалися село із селом, і знали характерні словечка, голублені в сусідніх 
селах, і собі їх промовляли, синонімували ними своє усномовлення. 

А що ж тепер буде з мовою, коли заглухнуть села, залишивши рідну мову 
безмовним містам?.. Містам, де живе й тепер багато росіян, а ще більше російськомовних, 
які й досі стоять на перечепі українцям і україномовним, мало що розмежованим тими ж 
російськомовними, так ще й відособленим один від одного, одрізненим од українського 
гурту своїм маломов’ям, тобто малоспілкуванням? Чимало нас одинцем слабко устоює 
перед болотистою, засмоктуючою навалою русифікації і поступово знову русифікується… 
Бо хіба ж у такому густомовному чужеязыкому болоті догукається земляк до земляка, 
українець до українця… На підмогу цьому болоту прийшов збройно окупант із Москви. І 
тепер уже російська мова відверто, відкрито, офіційно стала окупаційною!  То ж тепер 
наше поодиноке, малодогукуване, важкозгукуване українськомовлення повинне 
перетворитися на суцільне, масове українськомовлення, щоб стати непереможною у 
віках зброєю проти заклятущого окупанта з його окупаційною мовою. 

Запам’ятаймо навічно, афористуймо це в своїй душі: Мова –це держава. Держава 
– це мова. Сприймаймо українськомовлення як синонім до поняття державобудівництво. 
Отже внутрішньо постійно (як на фронті!) відчуваймо за своїм особистим 
українськомовленням вагу державності: "Я мовлю українською – значить я зміцнюю, 
будую Українську Державу!" 

Бережімо оце сивочоле надбання нашого народу, яке дійшло з уст в уста  до нас 
сьогоднішніх. Воно зробило наших класиків літератури класиками. Воно й нашого 
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сучасника Миколу Вінграновського зробило сучасним класиком. Він, зродившись у 
мовній народній стихії і не зрадивши її, моцертіянував  у своїй поезії і прозі на всю 
"шістдесятницьку" Україну. 

А геніяльний молодий Тичина! Оте його:  "Скорбна мати… упала на обніжок, 
хрестом розп’явши руки". Розп’яли його велику поезію більшовики. 

Не даймо упасти нашій мові! Своєю байдужістю не даймо! Не даймо чужодухим 
можновладцям разом із окупантами розп’ясти нашу українську долю.  

 
За людьми ж хіба що зробиш? Ураз побачать. 
Хто ж до неї стежку топче? (Хто до неї таємно вчащає?). 
Незугарний зробити що-небудь по дому. (Нездатний зробити щось путнє по дому. 

І ще: "Та в нього й руки не туди стоять!"). 
Понадвір’ю ночує з дітьми. (Дожилась: попід тином ночує з дітьми). 
А під вечір притуманило. (Під вечір наліг туман). 
Розійшлись ми, як стежки в гаю. (Як ішли в житті своєму, так воно й 

протопталось, у різні боки, і вже не зведе ті стежки ніяка сила). 
Він і не стямивсь, як заговорив. (Несподівано для самого себе заговорив). 
Зійшлися на люте горе. (Хто ж знав, що такий рай раптом обернеться на горе та 

ще й таке ж люте?). 
На ранок погнався він на місто. (Подався на місто). 
Не в’яли мого серця. 
Не роби мені поговору. (Не підводь мене під людські насмішки). 
Коні взяв щонайбистріші. 
Не вдаряйся в ліки. (Не звертайся згарячу  до ліків. Не налягай на ліки). 
Іде, зігнувсь, як лихо. 
Нема добра й не видно. (А добро й не світить і попереду). 
Судженого ні в’їдеш, ні вбіжиш. (Ой, "Синтакса"!). 
Перегайнував усе в хаті. (Розворушив, розкидав усе в хаті). 
Може, це їй з очей сталося? (З лихого ока. Хтось наврочив). 
А судящим то відсіля, то відтіля перепадуть хаптурки, попаде дещо й у кишеню: 

вони на те судящі. Отож і хотіти від них правди й справедливості!). 
А про те, що жінка наказувала, йому й невтямки було з перепою. (Забулося). 
Аж зирк! Що за недобра мати: то стоїть перед ним Охрім, що ще торік умер… 
Дай Боже, щоб усе було гоже. (Дай Боже, щоб усе було в нас, як у людей). 
Вона ще й коверзує. (Раділа б з того, що вже має. Он багатьом і не снилось таке). 
От Бог привів знову жити в селі. (Знову доля привела в село). 
Любила його дівкою до загину і тепер любити не перестала. 
Коли б мені старого чорта здихатися! (Та чорт же хоч старий, хоч молодий – один 

чорт!). 
Лінивище – твоя жінка, а ти ще й сам потураєш їй. 
Оце з хати виганяють, ніде притулитися: іди, старий, миром жить, руку 

простягай! 
Коні наші потомились, бо ми з копита вскач погнались. (А треба було хоч троні 

прикоськувати копито). 
До кого ж його вдаритись, щоб позичити грошей? (Звернутись, удатись). 
Чого ти такий розгардіяш учинив? (Чого ти такий  гармидер здійняв під саму 

стелю?). 
Такий там пробіяка. (Уже тільки такий пробийголова!). 
Стала велика розквась у березні. 
По слідочку милого руту- м’яту садила, по тій м’яті персник котила. 
Бодай твоє сіно вогнем сіло! 
Розкутурхав його  від сну. (Розбуркав, розбудив).  
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Весна, двір уже взявсь травою. (Весна, на подвір’ї вже проклюнулась трава). 
Оце ж сидини справлятимемо. (Мале наше сьогодні вперше самостійно звелося й 

сіло). 
І якої ото пам’яти гавкати! (І чого його ото гавкати, робити нічого чи що?). 
Сідай уже, чого ти опинчаєшся? 
Не погудив  його роботи. (Не полаяв роботи). 
І хочеться тобі ото валандатися (морочитися) з ним? 
Не насміє він заспівати при них. (Не стає духу заспівати прилюдно). 
Жила з ним, жила, не зажила добра. (Не зазнала добра в такому житті). 
І де ти його нагибав?(Знайшов, наткнувся на нього). 
Брехня як не стріне, то дожене. (І все ж обходь брехню. Хоч і сто десятою 

дорогою, а ти обходь!). 
До місяця снопи в’язала. (При місяці). 
Сама тут горе горює. (Горе схопить, де схоче, а найболючіше насідає на самоті). 
А ти б їй сумирився, вона б і заспокоїлась. (Та я б і сумирився, так на сумирних же 

воду возять!). 
Якраз припадали весняні свята на той час. (Випадали свята). 
Вона з бідності взята. 
Така, що найде, за що моркву скромадити. 
От і не второпаю, куди мені йти? 
А з людьми не заїдайся. 
Така зчинилась катавасія. 
Як лихо прижене мене до вашого порогу, думаю, відчините двері? 
Лиха стільки, що за день і бистрим конем не об’їдеш. 
Їхали без попасу аж до міста. 
Минув мій вік, як маків цвіт. 
Щоб я з цього місця не зійшла, як усе те неправда, що я кажу. 
З медом і долото проковтнеш. 
Доки зайця вполюють, вола з’їдять. 
Добрий гість, коли рідко ходить. 
У що б чорт не вирядивсь, однак бісом виглядає. (Та то вже, кажуть, як 

зародиться чортом, то хоч ти йому й чорта дай, одначе залишиться чортом. Отаке бісове 
поріддя!). 

Оце ще поп’яточник! (Малий, що бігає слідом за дорослим, по п’ятах). 
На вигляд сокіл, а голосом ворона. 
Часто за шапку береться, не скоро піде. 
Соломою не підіпреш хороми. 
А то так! Ні бджоли без жала, ні троянди без шипів.   
Сідайте, нехай з вами щастя сідає. (Та хочби ж хоч до вечора посиділо. Таке 

непосидюче). 
Зажити б паном – усе прийде даром. 
У рай за волосся не тягнуть. (Бо поки до раю, то й волосся повипадає). 
Ми й у пеклі служитимемо на панів: вони в котлах кипітимуть, а ми дрова 

підкладатимемо. 
Як підходив, голосно дав на добридень. 
 

* * * 
І такому народу-мовцю не було волі ні жити, ні говорити! 
Казаному краю немає... 

 
 



 90 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЧУЄМО, НЕНЕ!..  ЙДЕМО! 
 
 
 

Новели життя 
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Розділ I 
 

НЕ ЗАСПОКОЮЄТЬСЯ ДУША 
Треба ж по совісті 

 
 
Кілька років тому вийшов у світ третій том моїх щоденників під назвою "Уперте 

щодення", над яким я працював 7 років. Я його називаю про себе щоденником болю. 
Тираж, як і всіх книг, що зараз виходять в Україні, дуже маленький, а тому шукайте 
книжку в бібліотеках та в інтернеті. 

Та біль у моїй душі й досі не затих, бо живемо ми й досі тяжко, тому й ще трохи 
записав цього болю вже після останньої книжки. Зокрема, це біль за долю нашої рідної 
української мови, яка й досі, вже в Незалежній Україні існує (існує!!!) на правах 
падчірки. А ще біль і біль від нашого російськомовлення, і досі мільйонномасового.  
Отож, невтихаючий біль перейшов і в мою нову книжку новел, етюдів, роздумів. 

 
Даруйте за цікавість: А вам це болить?.. 
 
 

Почуймо й ми! 
"Чуємо, Нене!.. Йдемо! " Так промовили наші святі добровольці, кожен у своїй 

молодій душі сказали  Батьківщині, загроженій російською окупацією, і стали перед 
тристолітнім нашим ворогом живим щитом у Донбасі, вогневим кордоном на 
безкордонній Україні. І Україна їх почула, рідних, свою надію і свій захист. 

Почуймо й ми, кожен, бо оце вже піднялася нутряна сила України, та її пружина, 
яка кордонно розпрямилася й кордонно стоятиме на сторожі життя рідної Вітчизни, не 
відступивши ненависному російському загарбнику ні міліметра священної української 
території. Це народилося нове, ровесницьке Українській Державі покоління палких 
патріотів – щастя України, свято українського народу. Гарант свободи і державного 
стояння України. Покоління, яке буде благоговійно оспіване в піснях, прославлене в 
поемах і романах. 

 
Разом, масово! 

Якщо не перейдемо масово на україномовлення, нічого в нас не вийде з 
Українською державою. Промосковські загарбницькі сили (і зовнішні, і внутрішні) 
побудують з чималим задоволенням на українській території ще одну Росію (під назвою, 
про людське око, "Україна"). 

Ми маємо боротися не просто за українську мову, а за мовлення нею. Без нашого 
україномовлення на нашу рідну мову чекає доля латинської мови.  

Це наше україномовлення найближчим часом неодмінно має стати масовим. Кожен 
етнічний українець, сущий в Україні, повинен перейти на українську мову, якщо є в нього 
здоровий глузд і елементарна совість. 

Кожен громадянин України – інонаціонал зобов’язаний опанувати державну 
українську мову й спілкуватися нею на роботі, на своєму робочому місці. 

Без масового україномовлення загине українська мова, а без неї мільйонно й 
мільйонно деукраїнізуються українці, виродившись у російськоподібних безбатченків, 
перетворивши Україну на російськоподібну пустелю. 

Отже, в даній, створеній сьогодні ситуації в України вихід один – наш порятунок у 
всезагальному масовому україномовленні. Запам’ятаймо це собі кожен, як таблицю 
множення. 
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*** 
"Для того, щоб  перемогти ворога, його треба ненавидіти". (Ілля Еренбург). 
 

Небо над Україною 
Як же ж і гарно, всеохопно гарно нам навічно  сказав-зізнався Петро Осадчук: 

"Якби мені запропонували одним реченням виразити смисл мого життя, (…) то я сказав 
би: "Вище України – тільки небо, але й небо понад Україною – також Україна". 

Якби нам, українцям, кожному якщо не відчути, то хоча б зрозуміти оце – що є для 
нас Україна, ми були б непереможні, і Україна була б вічна, як святе Небо. 

Не проходьмо мимо таких визначень, задумаймось – яке це щастя, що й у нас є 
рідна Батьківщина, як і в кожного народу. Батьківщина, зігріта  Небом, Батьківщина з 
Небом,  зігрітим Батьківщиною. 

 
Ось хто такий Олесь Гончар! 

 
Сцена в степу 
А найприкріше для мене, 
Що свідків тоді, як на зло, 
Цієї страшної сцени 
у мене в степу не було. 
 
Коли я наїхав на міну 
І кінь мій став на диби, 
По самі йому коліна 
Зчесало обидві ноги. 
 
І дивиться він похмуро 
І каже: ти думаєш, я німий. 
Ти відстібаєш кобуру 
Що ж… коли хочеш… Добий! 
 
Тоді був і я потрібний, 
Коли я тебе рятував, 
Тоді ти в підкови срібні 
Дбайливо мене взував. 
 
Ти у віршах тоді славословив, 
Ніяк нахвалитись не міг. 
А зараз ти хмуриш брови,  
Коли я лежу без ніг. 
 
Може, й для мене нежатий 
Десь шелестить овес. 
Може б, і я хотів мати 
Аби хоч який протез. 
 
Не думай, що я не знав, 
Куди я ногою ступав. 
Я теж ветеран –  
Увесь із зашитих ран. 
 
Їв би одну солому, 
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Пив би не воду – лід. 
Якби вернувся додому 
Живий… хоча й інвалід. 
грудень 1944. 

 
Записано Олесем Гончаром між боями,  в окопі, на мінометній плиті. 
Не знаю, як у вас, а моя душа, поки читав , затерпла в сльозах і запеклась. 
Прості слова, а беруть у полон кожним своїм складом, кожною наступною літерою, 

бо записано це ними на вершині людяности, почуттів людини. Та до чого тут слова?! 
Вони – тільки означення вершинних, говерлних почуттів, відкритих, як рана, почуттів. Але  
ж які слова… Спасибі, рідна мово, що ти маєш такі слова-означення нас, голосу нашої 
української душі. 

Читаймо й ще одного вірша незабутнього Олеся Гончара, вслухаймось у його 
верховиннісь і мистецьку, і просто людську. 

 
Атака 
Скрегоче залізом округа. 
Смертю повітря фурчить. 
Я знаю той ступінь напруги, 
Коли вже ніщо не страшить. 
 
Святе божевілля атаки 
В тобі поглинає все. 
Через яри та байраки 
Незнавана сила несе. 
 
Немає ні рідних, ні любих, 
Нема ні жалю, ні тривог. 
Байдужим стаєш до згуби. 
Могутнім стаєш, як Бог. 
1942. 

 
Я щасливий, що оце хоч а-аж сьогодні відкрив для себе ці верховини спалаху 

молодої душі мого улюбленого (ще зі школи, з часів появи "Прапороносців") великого 
письменника, громадського діяча-рятівника України, еталонно совісного, Дніпрово 
чистого на верховинах громадянської боротьби. 

 
Олесь Гончар про мову: 

"Мова для нас, українців, - це не тільки засіб спілкування. За сучасних обставин 
вона щось значно більше! Для нас мова – це й пам’ять, і честь, і гідність; для народу 
нашого мова – це саме життя". 

 
 

*** 
Справжня проза має відзначатись артистизмом, не меншим, ніж поезія, а, може, й 

більшим, бо приховано тоншим, аж ніяк не нав’язливим. Які фінали в новелах Стефаника, 
Гемінгвея, Белля! Рівня сонатних, скерцо, а то й симфонічних. 

 
Розгортаю книжку сонетів нашого поета з Оксаниної коло Умані Петра Поліщука 

"Оддячиться колись", і мені стріляє прямо в зболілу душу задавненим болем нашим: 
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В світлиці рушники і щедрий стіл, 
Якась там незалежність за стіною, 
І тільки душі досі на хресті, 
Розіпнуті чужою чужиною. 

 
Отак! Ще й досі не зійшли ми з хреста, бо й Незалежність наша в чужих-

чужинистих холодних руках тієї самої розпроклятущої, україноненависницької, 
ненажерливої  "чужої чужини", яка нас усе розпинала й досі розпинає… 

 
Химерний діялог 

 - От цікаво, куди оці наші "чужаки"-владоможці ховають свою совість? Ну, далі ж 
уже нікуди!.. 

 - Совість, кажеш? А вона є в них? 
 - Справді! Не подумав. Було б що ховати. 
 

Нега-ти-Ви! 
В оцінці того життя, яке влаштувала нам верховна чужота  - сьогоднішні 

очільники над Україною, ці нахабні, брутальні крадії Євромайдану, я – суцільний негатив 
– чорний-чорнющий аркуш. Ви хочете проявити його?.. 

Вам що, мало розпроклять на ваші безстижі, безсовісні, зажерливі голови?! 
Дивлюся кожен Божий день на ваші благочестиві телевізоропарсуни, слухаю ваші 

солодкопристойні, заколисуючі обіцянки-брехні й кажу: 
– Нега-ти-Ви! 
Але вас ми про-явимо! 
Та так, щоб нарешті вже й духу вашого людиновбивчого більше не було над 

одуреною, окраденою вами, вигибаючою Україною! (Року 2016-го). 
 

*** 
Письменник – це той, хто невпинно шукає написати Слово таке, щоб від нього 

розвиднялося  людям на душі. 
 

*** 
Колись було… На запитання про вік сина селянин відповідає: 
 - Та вже пастушок, погонич, косар. 
 
 

Мову треба мовити 
Мову треба не тільки писати, а й мовити, інакше вона перестане бути тим, чим 

вона є – мовою, перетвориться на формальний письмовий набір безмовних, мертвих 
літер, який загарбник-асимілятор з презирством і тріумфом завойовника викине на 
смітник, як непотріб (навіть не на смітник історії, а просто на звичайний смітник). 

А вмре мова, умре і її народ-носій. Носій!!! 
Невже це важко вам збагнути, оцю смертельно просту істину, дорогі українці, 

мільйони й мільйони російськомовних українців? Ви ж уже ходите по краю своєї 
братської могили з отим вашим ( та не вашим же!) запеклим чужомовним 
російськомов’ям! Переходьте на рідну, українську. 

 
Заодно з ворогом 

Принциповий діялог 
 - Я – українець! 
 - Який же ти українець, як ти не виконуєш елементарного: будучи міністром 

України, не спілкуєшся навіть офіційно державною мовою, українською? 
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- А мнє ето без разніци. Шло би дєло, а на каком язикє, нє суть важно. 
- Ось що я тобі скажу, "братєц"! Зневажаючи державну українську мову, ти ні на 

йоту не відрізняєшся від нашого ворога. Ти фактично заодно з ворогом України. Та 
знай, уже ростуть молоді українці, і вони тобі й таким, як ти, державцям, не дозволять 
чинити антидержавні дії, порушувати конституційні норми. Або ви, циніки, 
свавілянти, перейдете на державній службі на державну українську мову, або полетите 
шкереберть з міністерської посади чи іншої державної служби, хоч вас таких сьогодні 
й цілий легіон у владних структурах. Та нас, патріотів, конституційно слухняних 
українців значно більше, і ми переможемо. Інакше "сонце стане…". 

 
І все ж, і все ж… Де ж ваша совість?! 

Ну, як можна змиритися з тим, що той чи інший міністр, заступник міністра, чи той 
же прокурор або суддя України не хочуть відправляти свою держслужбу державною 
мовою? Уся ж Україна роками вимагає від того ж міністра спілкуватися на службі 
державною мовою, а він, як мовиться, і вухом не веде, та хоч би вам словечко вжив коли 
українське! Та тебе ж, не шановний, елементарна біда опосіла, у тебе немає совісті! А 
без совісті ти вже не людина. Тебе це не страшить? Хоча, кого я питаю? Його слід 
лікувати, повертати в людський стан, а ми його тримаємо в міністрах. 

Виходить, давно вже треба тримачів його спитати. Доки ж нами правитимуть 
розлюднені? 

 
*** 

Кажуть, добро породжує добро, а зло нічого не породжує, а тільки примножує зло. 
 

Чиї ж краса і сила більші? 
 
"За красою і силою багато хто ставив його (Шевченка – В.З.) на рівні з Пушкіним і 

Міцкевичем. Ми готові йти навіть далі в цьому. У Тараса Шевченка є та безпосередня 
краса вираження народної поезії, яка хіба тільки іскрами виблискує у великих поетів-
художників, таких, як Пушкін і Міцкевич, і яка на кожній сторінці "Кобзаря" вражає вас у 
Шевченка". (Аполлон Григор’єв). 

 
Спасибі, рідномовці, рідномоварі! 

Житимемо! 
Ні, це не моя екзальтованість. Останнім часом щось таки прокидається й у наших 

благословенних Черкасах. От іду вулицею, особливо вечірньої пори, і чую (вірите, чую!), 
як попереду, позаду перемовляються там-там молода мама і хлопчик, скажемо, чи 
дівчинка, молодошколярча або й дошкільня ще, голосно й такою вже звично буденною 
для них (а для мене співучою) рідною українською мовою (ще років п’ять тому такого не 
можна було почути). 

А тепер… Зарідномовилось і в нас. 
І така радість весняно-стрімка оптимістичною хвилею накриває мене, що хочеться й 

собі заговорити з ними, малого пригостити цукеркою, а молоденькій мамі поцілувати 
руку. 

Спасибі вам, дорогі рятівники, спасителі української мови, України. Спасибі вам, 
рідномовці, рідномовоносії! Може, завдяки вам, ще не все пропало в нас, в Україні. 

Житимемо?.. 
Житимемо! 
 

Гріх перед своїм родом 
Дивно, невже ніколи не задумуються російськомовні українці над тим, який вони 

чинять гріх перед своїми батьками, дідами, прадідами, перед своїм родом, здавши свою 
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рідну, родову мову, замінивши її на чужу, самовбивчо підставивши своє українське плече 
під вибухово- ворожу ношу. 

 
Без відчуття гордості 

Ну, скажемо, нема у вас, російськомовні етнічні українці, страху гріха, але ж, може, 
ще не атрофувалось у вас відчуття гордості, національної, родової самоповаги? 

Як же так? Погляньте навколо, поляки, литовці, грузини, французи, німці (і т. д.) 
пишаються своєю національністю, своєю рідною мовою, розкошують у ній, готові вмерти 
за неї, а ви не те, що байдужі до Батьківщини, родової мови, а не рідко ще й постаєте на 
неї, помагаєте ворогу нищити її. 

Без почуття гордості за своє рідне, національне, родове ви ж людина, загрожена 
виродженням. Вас це не турбує, не моторошнить?  Іван Огієнко про таких писав: "Якщо 
ти українець і не говориш українською, то ти – мертвий українець". 

 
"Збраталися" 

Читаємо в статті І. Н.-Левицького "Непотрібність великоруської літератури для 
України і для слов’янщини": 

"Жизнь великоруського народа ні кришки не похожа ні в чому на жизнь українських 
селян і буде для їх і в повістях здаватись незрозумілою. Доволі буде сказати, нехай який-
небудь великоруський белетрист підсуне нашому селянинові книжку, де буде описано, як 
великоруські жінки та дівки молотять, рубають дрова, орють, сіють. Це буде така чудасія 
для української молодиці, що вона тільки очі витріщить або буде сміятись. На Україні 
молодиці та дівчата не роблять важкої чоловічої роботи, а в Великоросії чоловіки 
одходять на літо од дому на роботу і всю важку роботу роблять молодиці".  

Та чомусь нікому не смішно й не дивно було, коли совєтсько-московська влада 
загнала українських селян у колгоспи й дала українським "жінкам і дівкам" і чепіги плуга 
в руки, і сокиру, і ціп, і вила, і коні, і воли для возовиці урожаю, скиртування хліба, сіна, 
соломи, роботи коло молотарки. Совєтсько-московська пекельна влада, колгоспи, 
вугільні шахти, залізниця і концтабори накинули на українське жіноцтво натужне до 
потемніння в очах чоловіче "раз-два – взялі!", чим дуже  "пріблізілі" український народ 
до російського, звівши їх "по-братськи", "по-сестринськи" в єдиний кагал  у спільних 
каторжних роботах "от Москви до саміх до окраін".  

 
Геть Малоросію! 

Нам водночас із відновленням старих українських назв наших міст, містечок, селищ 
і сіл, перейменованих насильно на совєтсько-московські, треба повернути й справжню 
назву Батьківщини нашої в душі багатьох українців, бо там ще з часів переяславської 
недалекоглядності Хмельницького й до сьогодні ще живе Малоросія, замість України, а 
ще точніше (історичніше) – України-Русі. 

 
Хто ж відповість? 

"Чуємо, Нене!.. Йдемо!  Це голос молодих синів України вже з полів оборонної 
війни, з передового рубежа. Тисячі їхніх побратимів уже загинули, тисячі й тисячі  
покалічені: погано обмундировані, ще поганше озброєні проти до зубів оснащеного 
сучасною високоточною бойовою технікою ворога, бездарно керовані з високих штабів, 
зрадницьки підставлені генералітетом, двічі віддані на мирному марші в оточення  
окупантських військ на звірячу розправу.  

Хто відповість за байдуже гайнування нового патріотичного покоління України, за 
"п’яти-колонне" нищення наших дітей і внуків, за сльози овдовілих молодих українок, 
осиротілих українчиків? За чорне горе матерів? 
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О, "п’ята колоно"! В яких би ти високих-височенних гніздах не кублилась, дістануть 
тебе сльози рідних твоїх жертв. Україна ніколи не пробачить тобі знущання з наших 
героїв! Ти вже проклята навіки, "п’ята колоно", матір’ю і юною вдовою. ( Року 2016-го).  

 
Рефреном: 
 

У мовній окупації 
То Ви що, російськомовний… малоросе, і досі не перейшли на рідну українську 

мову? Вам так подобається ходити окупованим  чужою мовою?  
 
У продовження теми, катуючись тим же самісіньким: 
 

Без танків і гармат 
Наш президент сьогоднішній  і його команда думають, що от ми, мовляв, доб’ємося 

"перемоги" над російськими окупантами, здихаємось їх, якимсь чином  випросимо з 
Донбасу, і він знову буде наш, звільнений з-під окупації, а ми йому і окупанту обіцяємо 
надати російській мові особливого статусу, тобто  функцій державної з російськими 
школами, училищами, дитсадками, вузами, ЗМІ, театрами тощо й таким чином узаконимо 
суцільне, непорушне, довічне російськомов’я поголовного населення, яке переважною 
більшістю етнічно українське, а ще частково російське, грецьке, єврейське. 

І оце вони, президент і його команда, наївно називають визволенням Донбасу з-під 
російської окупації! 

Але ж візьмімось таки за розум. Ми ж оцим узаконенням, закріпленням особливого 
статусу за російською мовою віддамо Донбас у довічну окупацію цією російською мовою!  
Як той казав: не вмер Данило, так болячка його задавила. Ця окупація страшніша, 
смертельніша за нинішню збройну, військову. Проти силової ворожої окупації 
обов’язково чиниться стихійний опір самого окупованого населення, що рано чи пізно 
переможе ворога. А тут, виявляється, окупант тишком-нишком (рос. "тіхой сапой") 
захопить, окупує душі місцевого населення, що призведе до повної атрофації українности 
в мільйонів донбасівських етнічних українців, які вже та їхні нащадки ніколи не 
повернуться до свого рідного українськомовлення. 

Донбасці! 
Розгадайте хитро замасковане, істинне лице окупанта – оцю насаджувану силоміць 

російську мову нашою рідненькою, влізливою в душі "п’ятою колоною", яка тримає під 
своєю окупацією без танків і гармат навіть довірливий Київ і всю Україну. Давайте разом 
боротися проти цієї смертоносної окупації. А найперше, тримаймо свої душі закритими 
од віроломно нав’язуваного російськомов’я – цієї влізливої, батьківщинопродавчої 
окупації.  

Ми чуємо, Нене, як тобі тяжко!.. Ми йдемо!.. ( Року 2016-го ).  
 

Діймає Доній? 
Бідкаємося, що мало в нас істинно відданих Україні патріотів, безкомпромісних у 

найсвятішому, не хитких, не половинчастих, що, трапляється, доходить аж до 
двоєдушшя. Може й недостатньо ще їх, особиво нині, коли Батьківщина в найбільшій, у 
крайній небезпеці, у збройній битві, війні з таким вічним підступним нашим ворогом, як 
фарисейськи "братня" Росія. І все ж вони є, патріотично надійні громадяни України. 

Таким я бачу серед інших, наприклад, Олеся Донія. Його розумне чесне слово, 
перейняте турботою за Україну, за її Незалежність, за її державне буття, за розвиток 
єдиної державної української мови, із категоричним запереченням у праві надання 
статусу другої державної мови російській в Україні, - завжди викликає довіру. Він 
показав себе істинним борцем за Україну українську, працюючи народним депутатом, і 
нині як політичний діяч. 
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У цій патріотичній боротьбі він проявляє свою далекоглядність. Так у той час, коли 
наші політичні й державні діячі, навіть президенти України (крім В. Ющенка!) не 
наважувалися потикатися на Донбас не те що місяцями, а роками, що там казати – цілими 
своїми президентськими каденціями, чим довели ситуацію до окупації цього краю, -   
Олесь Доній протоптав на Донбас глибоку стежку по нетоптаній цілині. Він прямо бере 
своєрідне шефство над ущент зрусифікованим Донбасом. Десятки й десятки поїздок по 
донабаських містах і селах , зустрічі з людьми, бесіди, депутатська допомога, хоч він і не 
від цього краю був обраний. 

На Донбасі останнім часом почав був цілком стихійно, без участі влади 
пробуджуватися потяг до державної української мови. Люди вимагали в деяких містах 
відкриття україномовних шкіл. Серед населення в містах з’явилася форма опанування 
українською мовою під назвою "Українські розмовні клуби", які допомагали бажаючим 
опанувати українську мову, перейти на україномовлення. 

Олесь Доній підтримав створення цілої мережі "розмовних клубів", широко 
пропагував їх у пресі, в публічних теле- і радіовиступах. Це була боротьба національно 
свідомої інтелігенції Донбасу за українську мову. І коли б не російське фашистське 
вторгнення на Донбас, він би значною частиною населення був би вже україномовним.  

А ви кажете, що сутужно в Україні з українською елітою. Є, є в нас патріоти 
справжні, порядні, чесні, от тільки  відтісняють їх певні сили, та ж "п’ята колона" від 
публічної і державної діяльності. Ось і Олексія Донія все рідше й рідше бачимо на 
телеекранах. Когось певно цей невгамовний Доній діймає своєю патріотичною 
діяльністю. Не в пошані нині стали щира правда, патріотична стурбованість, слово 
відверте, непримиренне до ворогів України, явних і замаскованих, готових віддати 
Батьківщину під окупацію, окупантові "на пашу". Та переможемо ми, Нене наша рідна! 
Ми вже встали! Ми йдемо! 

 
Рефреном:  

У ролі навідника?.. 
"Між" і "між" 

Ви таки й досі, не зважаючи ні на що, усе ж лишаєтеся російськомовним? Скажіть, а 
що воно таке отой "російськомовний", яке так міцно тримає Вас у своїй окупації?  
Етнічність? Нація? Профспілкова організація? Товариство мисливців-любителів? Гурток 
юних авіаторів?  

Ну, що це не якесь аматорське товариство – це, здається, ясно ( хоч елемент 
любительства, якийсь такий наліт любительський уловлюється. Їй-право!).  Але ж це й не 
якийсь етнос! Ви, українець за народженням, оцим прісним чужомов’ям, 
російськомов’ям, яке Вам окалічило душу, потрапили в  "між" і "між", випали з нації в 
ніщо: Ви й не українець за станом своєї свідомості, і не росіянин. Ви просто якась 
арифметична функція в розпорядженні російського агресора, який з кожним роком з усе 
кровожернішим задоволенням по-господарськи підраховує зростання кількості отаких 
російськомовних малоросів, яких треба "захищати" зброєю в Україні "від утисків".  

Бачите, як російськомовна окупація Вашої душі привела за собою збройну, 
військову окупацію нашої Батьківщини. Ви своїм малоруським російськомов’ям, хотіли 
Ви цього чи й у думках не покладали такого, стали мимоволі навідником для ворога 
України. Вам подобається ця нав’язана російським окупантом моторошна роль? 

Невже Ви не чуєте голосу Матері-України? Невже Вона ніколи не озивається у 
Вашій душі жодним рідним словом серед цього завченого Вами руйнівного чужослів’я? 

Прислухайтеся. Україна кличе Вас додому, в рай рідномов’я. Виходьте з 
російськомовного аматорства. Мода на нього вже минає потроху. Її зараз на Донбасі 
вибивають з малоросійських голів російські загарбники вогнем гармат і танків. 

На Вашому місці я б уже давно, після першого підступного гарматного пострілу по 
моєму житлу озвався на поклик України Синівським Словом: "Чую, Нене!.. Іду!.." 
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*** 

Із почутого 
Робили батьки в колгоспі від рання до ночі. Мати, було, прийде поночі, діти вже 

сплять. Помацала за голови – четверо. Слава Богу, всі живі, всі тут… 
 

          З народної пісні: 
Ой чого калина віти розпустила, 
Чи багато цвіту, чи важка роса? 
Ой чого так рано мати посивіла, 
А була ж у неї золота коса… 

 
                 *** 
Якби я мала крила орлині, 
Якби я вміла літати, 
То полетіла б на Україну 
Свого милого шукати. 
 
Лечу я нічку, лечу я другу, 
Свого милого не бачу, 
Ой сяду-сяду в вишневім саду, 
Сяду та й гірко заплачу. 
 
Вийшла із хати старенькая мати, 
Вийшла та й сина питає: 
Ой, що то за пташка, що то за пташина 
У нашім саду літає? 
 
Ой, то не пташка, то не пташина 
В нашім саду літає, 
То дівчинонька зарученая 
Свого милого шукає. 
 
            *** 
 
З народної пісні: 
Не шарпай листячко, 
Не рви намистечко, 
Я не твоя, я не твоя-а… 
 

"Сопигора" Богдана Бастюка. Мова 
Ви тільки послухайте, читаючи, яка мова! "…Поклав під межу торбину зі 

скромним своїм полуденком, прикрив її своєю бувалою в бувальцях свитиною, 
полоскотав мантачкою дзінкоголосу косу, перехрестився і… так йому раптом припекло 
закурити, що хоч на місці помирай". 

Як вам оце: "полоскотав мантачкою дзвінкоголосу косу"? Як на мене – несподівано 
геніяльно! Я відчув, як він це робить звично, дещо машинально, але й любовно, по-
господарськи бережно. Вона в нього й так на справі, гостра, але для годиться, для 
входження в ритм роботи ще раз легенько пройшовся по косі мантачкою. 

А ось що ніс на косовицю в торбі Онуфро Дудка: " В торбі був глечик з водою, дві 
молоді цибулини, два не дуже вквашені огірки, шматочок жовтого старого сала і 
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половинка чорного житнього підпалка, спеченого з решток торішнього борошна". (Увесь 
курсив мій – В.З.). 

Як пише про "Сопигору" Петро Сорока, "Стиль прозаїка живий і образний, 
натхненний і, сказати б, аркодужний. Відчувається, що кожне його слово ніби налите 
життєдайним вогнем любові і ніжності, й уважний читач помітить, що його фраза пульсує 
і б’ється, як жилка, якою нуртує кров". 

 
*** 

"Я кожен день на похороні свого народу. Кричать "ура", а справляють поминки. З 
дня на день я на похороні". (Борис Харчук).  

 
Задумайсь і запам’ятай 

Українцю, задумайсь і запам’ятай: кожним, вимовленим тобою без потреби  
російським словом (навіть із самим собою наодинці) ти вбиваєш у собі українця; кожним 
вимовленим без потреби російським словом публічно ти вбиваєш Україну. 

 
Росія – це наше прокляття 

Жоден народ у світі не боровся стільки часу (понад 350 років своєї історії!) за свою 
Незалежність, національну ідентичність, право жити своєю рідною Державою, як це 
довелося (та ще й досі доводиться) боротися українському народові. Бо в жодного з 
народів світу не було й немає такого заклятущого, невідступно-загарбницького ворога-
сусіда, ворога-зазіхайла на чуже (наше кровне!), як у нас, українців, оця кочівницько-
ментальна, бандитська Росія, Росія всіх її формацій, і царсько-імперської, і 
білогвардійської, і комуно-червоногвардійської (ленінсько-сталінської фашистської) і нині 
путінсько-фашизоїдної, завжди, протягом століть незмінно масово-психозно-садистської, 
розбійницької, просто людиноненависницької формації. 

Росія – це наше прокляття! Прокляття, якого не має жоден народ світу. Господи! За 
що?.. 

 
*** 

Учитель-прикордонник. Тільки так! Адже він стоїть на самісінькому духовно-
мовному кордоні України. І зброя в нього – наше рідне Українське Слово. Воно – наш 
найнадійніший український кордон, за який не має права ступити без потреби жодне 
російське слово. 

Не меншими прикордонниками (а отже й учителями) мають почуватися в себе на 
роботі кондуктори міського пасажирського транспорту, продавці магазинів, аптекарі, 
офіцери українського війська, письменники, теле-радіо-газето-журналісти. 

Зізнаймося, хіба не виродково виглядає, скажімо, той же тележурналіст 
українського телебачення, який послуговується у своїй роботі мовою іноземної держави, 
та ще ж і якої де-р-жа-ви! Нашого одвічного агресора, поневолювача, асимілятора-
русифікатора, який сьогодні окупує нашу, українську територію, веде людиновбивчу 
війну з катуваннями та розстрілами полонених на Донбасі українських воїнів? Чому ми у 
вічі не говоримо про це оцим "шанувальникам" мовлення в Україні мовою заклятущого 
ворога України, жахливішого, виродковішого за колишніх (бо ті хоч були тимчасово 
діючими) гітлерівців?! 

 
 

Із моїх записів: 
 
Аж ухоркався, так біг. 
А нашого Миколу наче хто в п’ятку лизнув. ( Не стало раптом, десь зник). 
Не вередуй життям, а жити тям. 
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Як землю кохаєш, то й шилом скопаєш. 
Гроші купою, та душа шкаралупою. 
Виправила мені корову баба після відьми. 
Їздила й нічого не помогло. Тільки гроші розвозила. 
Надворі так гарно, аж дух радується. 
Гарна мазана паляниця, а не дитина. 
Як слово не поможе, то й кий не дошкулить. 
Не їж у картузі, бо твоя жінка матиме дурного чоловіка. 
Чоловік, як ворона, а все жінці оборона. 
Дітей до розуму довести. 
Батьки берегли дочку до вінця, а чоловікові берегти її до кінця. 
А щоб помогти кому, то того й не нагадуй. 
Сім’я без ладу, як млин без води. 
Перечув він через людей, що ждуть його там. 
Ох ти ж проклятий пропою! 
Охо-хо! Горенько у світі, та не всім. 
Хто винен, а на мені окошилось. 
 
О, мово, рідна мово!..  
Правду каже Петро Сорока в денниках "Перед незримим вівтарем":  
"Не варте й заходу читання того, що не збагачує мовно (…) 
Скільки наговорено і написано про високе призначення літератури, а про 

найголовніше не сказано, яке полягає в тому, що художнє слово має сприяти становленню 
душі, себто одрятуванню її для вічності. 

Якщо література, як і мистецтво загалом, не виконують цього завдання – гріш їм 
ціна". 

 
*** 

Уже полудніло, коли насурмонилось на дощ. 
 

"Як мед, пахучі та п’янкі…" 
Люблю слова ще повноздвонні, 
як мед, пахучі та п’янкі, 
слова, що в глибині бездонній 
Пролежали глухі віки. 
(Михайло Драй-Хмара.  
"Я світ увесь сприймаю оком"). 

 
Вельмишановний пане Михайле! 
Ми їх, ці слова "повнодзвонні", слідом за Вами будитимемо в нашій незалежній 

Україні з "глухих віків" і житимемо з ними вічно, житимемо ними, нашою рідною мовою, 
про яку сказав пророк Тарас, як на сповіді: 

 
Ні на Небі, ні за Небом (…) 
Нема кращої за тебе! 

 
І ще мова наших класиків 

- Подивки беруть. 
- Він їй не під мислі. 
- Горнулася до нього, мов щира правда. 
- Визволилися з руки ворогів. 
- Я на вас хребти поклав, а ви обікрали мене. 
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- Нас усіх вітром водило. (Такі слабі були). 
- Носив лихе серце на нього. 
- Нападистий вітер. 
- Шльогнуло гілкою по щоці. 
 

*** 
"Викинь українця голого й босого в полі й дай йому волю, він не пропаде, він 

скоро обросте достатком. Уб’ється в колодочки", - сказав 100-річний Григорій Захарченко 
зі Сміли. 

 
НЕ праслов’яни, А праукраїнці 

(З історії нашої) 
"Ніяких праслов’ян не було, а були праукраїнці, від яких постали слов’янські 

народи. Справжніми слов’янами є лише ті, що мають український антропологічний тип 
(серби, словаки, словени, хорвати, чехи, чорногорці). Про інших (поляки, білоруси, 
москвини) треба говорити як про слов’яномовних".  

(Ю.Липа. "Призначення України"). 
 

Углибаємо 
Кажемо чомусь: перечитав когось удруге, втретє. Тим більше – втретє! А, може, 

ми не перечитуємо, а вчитуємося? Скажемо в Шевченка. Удвадцяте. Утридцяте! 
Углибаємо в нього, у світ його думок, емоцій, які давно вже, непомітно для нас стали 
нашими, кревними. 

 
Нарешті на своєму шляху! 

Слава Тобі Господи! Нарешті вчора Верховна Рада спеціальними законами 
засудила й заборонила комуністичну пропаганду разом із нацистською. І вчора ж було 
прийнято (також на-реш-ті) закон про визнання державне й святопам’ятне славлення 
ОУН-УПА та всіх інших борців за волю, державну незалежність України (УНР, ЗУНР, 
Карпатську січ, Сойм Карпатської України тощо). Тепер заперечення їхньої боротьби за 
Україну чи її правомірности визнається, згідно із законом, протиправним. Якщо ми ще й 
українську матір-мову візьмемо по-справжньому, по-синівському під державний захист 
від невпинної русифікації, тоді можна сказати, що ми стаємо на свій, український шлях, 
що ми будуємо справді суверенну Українську національну державу. 

 
Ну, як цього не записати! 

Вона така тверда на серце, що ката не збоялася б. 
Унишкнути. 
Пішло йому в нитку. (удача). 
Він же взяв з дитинкою її. (Фраза, варта цілого роману). 
А тобі ріже око, що в мене корівчина завелася? 
Вона пішла на одну дитину в нього. 
Тільки зазоріє, встаю до корів. 
Я тридцять років одкріпив на різних роботах. 
Підемо зАхолодки. (Поки не жарко). 
Щоб ти й близько не припарив до нашої хати! 
Ніхто не взнає про це до останнього Божого дня. 
Кинувся навдьори. 
 

*** 
Не перестаєш дивуватись, як атеїсти, безбожники насмілюються досліджувати 

творчість Тараса Шевченка, самовпевнено записуються в шевченкознавці, роблячи із 
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Шевченка такого ж атеїста, як і самі. Ми не задумувалися й далі не задумуємось, яке це 
святотатство! 

 
*** 

"Московщина заїдає наш язик". (І. Нечуй-Левицький). 
Не мовчали й наші класики. Вчитися нам та й учитися в них україноборства. 
 

*** 
"Мне кажется, будь родина моя самая бедная, ничтожная на земле, и тогда бы она 

мне казалась краше Швейцарии и всех Италий. Те, которые видали однажды нашу краину, 
говорят, что желали бы жить и умереть на ее прекраснейших полях. Что же нам сказать, ее 
детям, должно любить и гордиться своею прекраснейшею матерью". (Т. Шевченко. До П. 
І.Гессе, 1 жовтня 1844. С.-Петербург). 

 
*** 

Що з нами робила Росія, та, на яку наш масовий малорос, хохол і досі молиться, і 
досі добровільно колінкує під її кирзовий чобіт. 

Це в його перекрученому мізку називається:"Навєкі вмєстє!" 
Школо! Українська школо, якщо ти є? Твори українців щорічно, щоденно, 

щогодинно, щоурочно й позаурочно, регенеруй українську націю. Підключай до свого 
великого діла сім’ю. Без вашої подвижницької роботи в України не буде ніякої 
перспективи. Росія і зустрічне їй хохлацьке російськомов’я поглинуть Україну.  

 
Досиділись? 

По українському радіо скільки заявлялося з тривогою: "У Росії є такі сили, що 
хочуть ліквідувати державну незалежність України". 

Ми пропускали це повз вуха, повз свій здоровий глузд і далі молилися на Росію, 
всіма позалогічними силами намагались оберегти свою любов до Росії: "Хай хоч усе на 
світі крізь землю провалиться, а любов нашу холопсько-хохлацьку не чіпайте!” 

І так понад 350 років! З них 23 роки нашої відновленої державности. А Мати 
стояла перед замкненими дверима, зневажена, забута. 350 років стояла! Чекала... Не 
вірила, що зраджена... Аж поки не вдерся танками фашистсько-російський окупант на 
українську територію. 

Хохле! Бог же все це бачить з Неба. ("Хіба ж очі Твої не для правди, о Господи?". 
(Книга пророка Єремії, 5 (3). 

 
"П’ята армія" 

До речі, про "п’яту колону". Може, в інших державах де-ін-де і є такі колони, але в 
нас, в Україні це не якась там колона, а цілі ворожі з’єднання (і КПУ, і соцпартія, і партія 
регіонів, і олігархи з БЮТ, і тьми й тьми інших). Це вже не колона, а ціла "п’ята армія" на 
марші, виладнана в бойові колони. 

Перемогти цю "п’яту армію" можна тільки нашим масовим патріотизмом. 
 

Зрідні Нагорній проповіді 
(Українобудівничий Заповіт нам) 

Це щастя України, отой пророчо-творчий спалах Шевченкового Слова восени й 
узимку 1845 року в Україні, який завершився "Заповітом", зрідні Нагорній проповіді Ісуса 
Христа. Шевченко тоді сказав усе основоположне для свого народу. Решта, то вже був 
шлях на Голготу, коли пророчистість Слова поета ще довго не змовкала, хоч і була 
притлумлена катуваннями його душі, а згодом і обірвана на цілих сім років... 

Та головне було сказано на Українській Горі в 1845 році вогненним язиком 
Пророка нам, "і мертвим, і живим, і ненарожденним" і його вже ніхто в нас не забере, не 
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вирве з наших душ, бо воно є сутністю нас, українців, нашим Новим Заповітом 
української нації. 

 
Як можновладний 

"І ото, як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його. 
Бо навчав Він їх, як можновладний, а не як ті книжники їхні". (Євангелія від св. 

Матвія, 7(28, 29). 
А хіба не як можновладний говорить до нас посланий нам Богом Шевченко з 

"Кавказу", з "І мертвим, і живим...", з "Великого льоху", з "Холодного Яру", з "Давидових 
псалмів", з "Як умру, то поховайте..." Можновладно говорить, як ніхто в Україні, 
розіп’ятій Російською імперією на століття, ні до нього не говорив, ні після нього. Бо 
слово Пророка-творця і Спасителя нації неповторне й недосяжне, сказане раз і на всі віки 
нам. Для українського буття на своїй споконвічній землі. 

Шануймося! І славмо Бога! 
 

Не мовчімо! 
Чого воно й досі так в Україні? Чого ми ніяк не заживемо по-людськи на 

своїй українській землі, у своєму українському добрі? 
У цьому ж вірші "І виріс я на чужині..." Шевченко у фіналі пояснює: 
 

Воно б може так і сталось, 
Якби не осталось 
Сліду панського в Україні. 

 
А далі — замість останнього рядка — крапки. 
Коли ж ми нарешті допишемо цей останній рядок-крапки таким споді-

ваним, жаданим Шевченковим словом-дією: 
Уже не осталось! 
А поки що в нас, як писав Шевченко вже в иншому вірші "Не молилася за 

мене..." на солдатському засланні в Оренбурзі: 
 

Даєш ти, Господи Єдиний, 
Сади панам в Твоїм раю, 
Даєш високії палати. 
Пани ж неситії, пузаті 
На рай Твій, Господи, плюють 
І нам дивитись не дають 
З убогої малої хати. 

 
Та не тільки ж негідники, покидьки людські, плюють на наш український 

рай, а й нахабно продають його сусідові ненаситному. А ми все мовчимо й охоче 
продаємось, мов та худоба, безмозкла, без’язика, оптом, отарою продаємось, бо з 
нас уже давно вийняли українську душу, без якої ми ніколи не станемо 
повноцінними людьми. 

Є люди в нашої України, які де б не були, куди б їх не закидала жорстока 
доля, творять навколо себе Україну. Таким був в Австралії Дмитро Васильович 
Нитченко, такими є його діти й онуки. 

І як же гірко бачити й инших людей, які живучи в Україні, роблять з неї 
руїну. І в сотні разів гіркіше, моторошніше бачити, як, Господи, її деякі 
державці, один з-поперед одного, злочинно цілеспрямовані з Москви, 
перетворюють Україну на Велику Руїну. А ми потураємо їм своїм мовчанням 
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або ще й прислужуємося цим високопосадовим україноруйначам, цим виродкам 
людства. 

Доки ж це буде в нас, в Україні? 
 

*** 
Прочитавши попереднє — "виродки людства", ви, може, спитаєте, що я 

мав на оці. Та людей без роду-племени! Тобто тих, що зрадили свій рід і своє 
плем’я. Їх ще у світі називають космополітами . Воно — ні українець, ні 
росіянин, ні француз, ні німець. Воно — ніщо, людські відвійки, лушпиння,  що 
летить за вітром. 

 
А ви кажете: "Навіщо нам "Ще не вмерла Україна" 

"Про те, яку велику роль може зіграти маленький вірш, свідчить лист 
одного французького генерала, адресований Конвенту, де він просить Конвент 
послати йому або відповідне військове підкріплення, або текст і музику 
"Марсельєзи". (Шандор Петефі. З "Листа до Національних Зборів". Дебрецен, 8 
грудня 1848 року). 

То що ж таке національний (державний) Гімн? Молитва народу. Вічовий 
клич нації. 

 
Не озлодюжуйтесь! 

Нам би прислухатися до слів угорця Шандора Петефі , випечених його 
душею в 1848 році, в році національно-визвольної революційної боротьби з-під 
австрійського іга: 

"Адже головний лозунг республіки не "геть короля", а "бездоганна 
моральність". Не уламки корони, а непідкупна чесність, тверда честь — ось 
основи республіки... Без цього ви можете штурмувати трон, як титани 
штурмували небо, і вас тільки закидають блискавками; а моральними 
достоїнствами ви поб’єте монархію не гірше, ніж Давид пращем переміг 
Голіафа". (Шандор Петефі. Щоденник. Пешт, 19 квітня 1848 року). 

Шановні! Хіба ми ще не переконалися на власному досвіді у святій 
правдивості цих слів, живучи ці останні 24 роки під владою покищо 
абсолютної аморальності. 

Кажу, нам би прислухатися до цих праведних слів, тоді б, може, й наші 
політичні паяци, блазні, які 17 днів пританцьовували навколо нашого Давида 
— Віктора Ющенка перед морем українського люду, може б вони не зрадили 
Майдан Помаранчевої національної революції, не стали б, як звірюки, гризтися 
за посади, не кинулися б грабувати недограбоване поваленим кучмізмом, не 
виродилися б у звичайних злодіїв і прислужників цим злодіям, не поповнили б 
собою численні тумени "п’ятої колони". 

Якби ж то! Ми ж так освятили їх своєю вірою в них, в їхню "бездоганну 
моральність", а вони озлодюжилися на наших очах. Уся Україна просить: "Не 
озлодюжуйтесь!" 

 
Московська церква русифікує 

Як же так сталося, що ми й не зчулись, коли місце й роль КПСС зайняла 
в країні Православна Церква Московського Патріярхату? Тепер уже не 
комуністичні обкоми, райкоми проводять політику русифікації, а звичайні попи 
і єпископи російської церкви, яких наш темний, українобайдужий народ з 
більшою охотою слухає, ніж колись отих запартократілих комуністів. 
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Українцю? Май же розум й очі бачити й чути неправду, неповагу до тебе 
московського попа! Задумайся, що йому робити в нас, у незалежній 
Українській Державі? 

 
Росія невпинно мусульманіє 

За прогнозами демографів у 2015 році може статися так, що в Росії 
більшість населення буде мусульманською. А в 2050 році Росія стане в 
основному мусульманською країною. 73% росіян уже сьогодні не визнають себе 
європейцями. От тобі, Україно, і "братський слов’янський союз". Азіюйся й далі 
дурноголово, стоячи обома ногами в Європі. (Читаючи "Ave  Еurора!" Оксани 
Пахльовської). 

 
Наше російськомов’я – це смерть 

Україну як державу може врятувати на даному етапі від зникнення одне: якщо ми 
візьмемо за приклад мовну поведінку поляків у період утрати ними державности. Тоді 
польська еліта ставилася до російської мови як до мови окупанта, загарбника. Поляки 
спілкувалися тільки польською мовою, жили в стихії рідної мови. 

Зрозуміймо нарешті й ми, що російська мова в Україні — не просто мова 
російської нацменшини, подібно мовам, скажемо, болгарської, грецької чи татарської 
нацменшин, а це ще в радянському часі була й мова агресора, поневолювача, 
асимілятора. Її й зараз використовує на повну потужність як зброю проти незалежности 
Української держави імперська Росія. 

Та ця найпідступніша, найдієвіша зброя нашого поневолення не спрацює, коли ми 
масово перестанемо російськомовити, повернувшись у свою, рідну стихію української 
мови. Україномовна Україна неприступна для російського агресора! 

 
 

Селу – заповідницький статус 
Кажу це не без болю й тривоги: нашій державі, замість того, щоб нищити село, 

треба  було надати йому ще понад два десятки років тому заповідницький статус. Аби не 
розбігалися селяни масово по містах , а основною громадою, як і раніше, лишалися в селі, 
треба подбати про його інфраструктуру: кожне село, як це було колись, має знову 
одержати ліквідовану початкову школу, на певну групу сіл – восьмирічку,  ще на більшу 
групу сіл – середню школу. Група найближчих сіл має бути забезпечена фельдшерсько-
акушерським пунктом, на сільський район відкрити кілька зональних лікарень. По селах 
мають працювати кузні, столярні майстерні, крамниці, бібліотеки тощо. 

Заповідницький статус селу треба надати для джерельного збереження і 
подальшого розвитку української мови, і не просто мови, а мови-розмови, української 
культури, української духовности. 

Дбайливо доглянуте, збережене село українізуватиме, як воно досі це робило, наші 
вщент зрусифіковані міста. Державі, крім села, фактично зараз ніхто не допоможе 
українізувати міста і мовно, і звичаєво-духовно. 

Поки ж що держава звужує інфраструктуру села, закриває школи, лікарні, 
медпункти, школи, створює неймовірно-нелюдські умови для життя на селі, фактично 
нищить українські села під корінь. Так можуть чинити тільки вкрай чужі особини, які 
захопили керівні держпосади, їм абсолютно чужа Україна, її державницька доля, її мова 
культура, духовність, українські люди, умови не те що життя  народу, а його 
елементарного існування.  

Почуймо Україну! Вона стогне зраненим селом.   
Рятуймо! 
Рятуймось!..  
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Диво з див – наша рідна мова! 

- Чого ти витріщаєшся на нього? 
- І на його (на твоє) не вийде! Буде так, як батько заповідав. 
- Виламав собі добрячу халузину  на дорогу. 
- Через п’яте-десяте второпав, що ти хочеш. 
- Кричить не своїм голосом та ногами тупає. 
- Мені це все не втямки. 
- Треба діло робити, а ти ханьки мнеш та й годі. 
- А він чкурить, тільки курява встає за ним. ( Чкурнути). 
- А вона сидить, ручки склавши. 
- Топити нічим. Ну, хоч кричи – нічиим. 
 

Не поклоняймось патріярху-імперіялісту! Гріх!!! 
Навздогін сказаному. Вояж по Україні російського попа — патріярха Кирила. У 

Слов’яногорську на Донеччині він при 20-тисячному натовпі вірників російської церкви 
зовсім розперезався по-імперськи, сказав, що будуть прокляті "раскольнікі єдіного 
русского православія", відносячи до розкольників нашу Українську Православну церкву 
Київського Патріярхату. 

Хіба може бути Божа благодать на такій людині, яка накликає прокляття на 
мільйони православних вірників української церкви? Отже Росія і на державному, і на 
церковному рівні ні на йоту не розімперіїлась. 

Цей звір визнає одне — потужну відпорну силу й тільки. А ця сила в нас з’явиться, 
коли ми будемо єдині в прагненні жити незалежно, своєю Українською Державою. 

А яка єдність, коли 20 тисяч українців із довколишніх сіл і міст Донбасу 
паломничали до Святих Гір, щоб побачити російського патріярха. Дивують старі українки. 
Очі фанатично горять — не спали всю ніч, ішли десятки кілометрів, щоб побачити 
Кирила, хоча б його шапку — і то раді, щасливі безмежно. Де ж та матріярхальна мудрість 
України, де мудрість наших славних українок? Чого ж вони відкидають своє, рідне й 
поклоняються чужому? 

Подивися, школо, і ви, вчителі, в ці обличчя фанатичних бабусь і їхніх дочок. Не 
навчать вони любови до України своїх дітей і внуків. Берімо патріотичне виховання у свої 
руки! Хай ваша робота стане бджолино-масовою, і тоді звершиться в Україні велике Діло. 
Шевченко, відклавши все, в останні місяці життя творив Буквар південноруський 1861 
року з однією думкою-молитвою: Якби Бог поміг оце мале діло зробити, то велике само б 
зробилося. Ось хто ви такі для України. Без вас задумана віками наша Самостійність не 
звершиться. 

 
Чого ж ти відповідаєш чорною невдячністю? 

От хоч що мені кажіть, а жити в Україні й не знати мови цієї землі, яка тебе, 
чоловіка таки зайшлого, стільки років носить, — а то ще й здіймати на глузи її мову й 
замість неї скрізь сунутися зі своєю, нав’язувати її цій землі в державні мови — не 
морально, не інтелігентно, не по-людськи. 

Пам’ятай, прийнятий нами, зневажаючи нас, наші духовні цінності, не поділяючи 
їх, ти для нас уже не людина, ти наш ворог. 

Ми милосердні, ми хочемо тебе вивести в люди. Але ж і нашому, українському 
милосердю настає кінець, коли ти загрожуєш елементарному – нашому існуванню на світі, 
коли ти намагаєшся ізжити нас зо світу. 

Я дуже переконаний в одному: не треба випробовувати наше милосердя. О, не 
треба… 
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Учителя  -  на золотий п’єдестал! 
"Наступний вік буде саме таким, якими будуть виховані для нього майбутні 

громадяни". (Ян Амос Коменський). 
Великий чеський мислитель і педагог називав учителя душею і серцем виховання 

майбутніх громадян. Учителі, — казав Коменський, — тому й "поставлені на високо 
почесному місці, що на них покладений надзвичайний обов’язок, вище якого нічого не 
може бути під сонцем", адже від виховання дитини залежить "виправлення людських 
справ на землі", розвиток суспільства по шляху вдосконалення і щастя. 

Враховуючи те, стільки Україні доведеться "виправляти" тих "справ", які 
натворила Росія в нас за 350 років окупації, ми повинні поставити нашого вчителя на 
золотий п’єдестал. 

 
От тільки б не розбрат… 

Які б Путіни і Медведєви знову й знову не зазіхали на Україну, і яка б 
вірнопідданська їм "п’ятиколонна" мелюзга в нас не допалася завтра до найвищої 
державної влади, нічого в них не вийде. Якщо Україна витримала таких деспотів, як 
Ленін, Сталін і всі генсеки з їхньою окупаційною комуно-імперською системою, то цих 
уже наполеончиків і в штанях, і в спідницях і поготів наша Мати-Батьківщина перестоїть, 
переживе й тільки посміється, як і їх перетре на порох усевладний Час і наше 
Прямостояння. 

От тільки б ми в черговий раз "самі себе не звоювали", як казав колись великий 
гетьман Мазепа. 

Біймося диявола розбрату в собі! 
 

Відроджуймо ген самозбереження 
В усьому український народ талановитий, як і будь — який нормальний народ, в 

одному він фатально бездарний, абсолютно бездарний — у нездатності консолідуватися 
перед ворожою загрозою. Бездарний до самознищення. Таким його зробили понад 350 
років московської окупації. Азіятськи бездушний окупант очевидно вбив у нас ген 
самозбереження. 

А жити ж якось треба, нас же понад 46 мільйонів. Не об’єднаємося проти окупанта, 
проти його п’ятої колони — всі пропадемо. 

 
Наша неопалима купина 

Як вічна у світі французька "Марсельєза", ставши гімном Франції, так вічна й наша 
"Ще не вмерла Україна". І треба бути божевільним або всеядною імперською потворою, 
щоб най у своїй захланній думці спробувати зазіхнути на державу, на народ, який має таку 
неопалиму купину, що невпинно сталить, намагнічує й освячує його Дух на відпорність і 
самостояння. 

 
Та нас же витирали з історії! 

І виступає по телебаченню розумник — колишній комунопартократ обкомівський і 
повчає нас, які проклинають совєтську ніч над Україною: 

— Не можна так гудити наше минуле. Ті, що це роблять, забувають істину: хто в 
минуле стріляє з пістолета, майбутнє вистрелить у того з гармати. 

І як же розумно, як кругленько сказано, ні з якого боку не вхопиш, вислизає з рук, 
паралізує думку, та не спаралізує нашу совість і біль України. 

Запитую того порохнявого комуно-фарисея: 
— А як же німці? Коли б вони боялися пострілу тієї "гармати" з 12-річного 

гітлерівського минулого Німеччини, то вона б і досі конала під гітлерівським чоботом 
фашизму. 
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Крім замовчуваних десятків мільйонів жертв українців, знищених комуністичною 
системою за 70 років у XX столітті, страшне ще й те задушливе — невизнання права 
українського народу на свою самостійну державу, на історичну перспективу, повне 
витирання його з історії людства. 

Нічим уже стріляти по нас тому минулому. Усі заряди були випалені із тисячі 
гармат за 70 років комуністичного (не українського!) минулого. Кожного вашого року — 
сотні тисяч знищених українців. Радуйтеся своїм минулим, катюги, і не клейте його нам. 

У нас не було того 70-річного минулого. У нас були муки минулого. 
 

Підводите під імперське ярмо?.. 
З наших шкіл, вишів виходять у життя не українці, а російськомовні особини, 

космополітичні індивіди, дуже далекі від України, від її культури, байдужі до її історії, 
готові будь-якої миті виїхати за кордон, покинути назавжди межі своєї Батьківщини, яку 
вони не вважають Батьківщиною, бо в них навіть немає такого відчуття — Батьківщина. 
Не закладено в душу. 

А якщо ж і лишаються на Батьківщині, то існують, мов безрідні істоти, бездушні у 
своїх діях, помислах до Неї, а то й зоологічно ненависні до власного первородства. 

Іншими словами наша школа напомповує Україну чужодухим російськомовним 
молодим населенням, а це може привести Україну, нашу державність до краху. Москва не 
перестає ні на мить приміряти на нашу шию колоніяльне ярмо, з якого ми вже ніколи не 
вирвемося, коли дамося ще раз надіти його. 

То допоки ж українська школа підводитиме Україну під імперське ярмо заклятого 
сусіда? 

 
*** 

Щоб збудувати повноцінну Українську державу, треба спершу виростити 
українців. 

Розсадник, де вирощуються українці, відомий — це родина і школа. Принаймні, 
так воно заведено у світі, в розумних суспільствах. 

 
Добро і святість 

У доброго Романа Дідули в статті "Слово Матері Терези" вичитую її слова 
про добро, доброту, які не можу не записати, бо це мене хвилює чи не все життя, 
цим, роздумами про доброту продиктовано було мені у 80-ті роки минулого 
століття роман "Клекіт старого лелеки" та й низку інших творів. Ось ці слова 
Матері Терези: 

"Святість особливо зростає там, де є добро. Я ніколи не чула про добрих 
людей, які б зійшли на манівці. Світ заблуканий, бо йому бракує щирості й 
доброти". 

Мій батько Іван Харитонович був доброю людиною, про це мені говорили 
наші односельці, це і я відчував за його життя і ще більше, часто згадуючи його 
по смерті. Він справді ніде не схибив у своєму житті, а було воно в нього 
нелегке: війна, німецький полон у 1941 році, потім совєтський трудовий табір 
після визволення з полону, в цьому трудовому, "рідному-перерідному" таборі він 
ледве не загинув од дизентерії. 

Тяжко гарував у колгоспі й на своєму господарстві, ледве зводячи кінці з 
кінцями, задавлений податками та дармовою, майже неоплатною роботою. У 
понад п’ятдесятилітньому віці збудував нову хату, важко захворів, і після того, 
прихворюючи, сторожував у колгоспі, мурував людям печі, майстував дубові 
діжечки, лагодив узуття, і все робив з любов’ю, чесно, добре, чим не могли 
нахвалитися люди. Голубиної душі був чоловік. 
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Передусім стіймо за себе в Україні 

Осьдечки ж воно, в І. Франка, про що думалося й тобі самотужки: "...Для 
такого великого діла, як відродження і консолідація нації, не біда прийняти в 
рахунок і порцію національної виключності, односторонності чи, коли хочете, 
шовінізму". (Читаючи "Він знав, "як много важить слово..." Миколи 
Жулинського. К., вид. центр "Просвіта", 2008). 

Про що це в Івана Франка? Та про те, що треба в першу чергу нам стояти 
за себе в Україні, а не розпливатися, національно губитися в безхарактерній, 
безвольній, розчепіренопалій космополітичній доброті до всього світу. Ми ж 
перш ніж заговорити про наші етнічноукраїнські потреби, обов’язково 
розкланюємося всім-усім сущим в Україні меншинам, починаючи з 
найблагополучніших росіян, а про себе вже якось стишено, бочком, угнувши 
голову в плечі, боячись, щоб чогось такого не подумали про нас та не 
образилися. А що ці зрусифіковані меншини з російською на чолі, буває, 
відверто назозулюються проти нас, українців, намагаючись випхати нас із 
нашого українського гнізда, то байдуже, якось перетерпимо, перемовчимо, 
краще зайвий раз проінтернаціоналізуємося перед ними, може ж вони 
схаменуться, візьмуться, якщо не за свій розум, то хоча б за совість і дивись, 
"войдут в наше положеніє". 

Читаймо Івана Франка, наших світочів, і ми зрозуміємо, що будувати 
українську націю треба на консолідуючій основі етнічної української спільноти. 
Тільки так! 

 
З малоросійства — в українці-націоналісти! 

Виписую зі статті-крику письменника-історика Юрія Мушкетика "Мусимо 
підняти червону калину!" ("Літературна Україна", 4.02.2010) зболені віщі слова, 
щоб не пропали з числом газети, а затрималися ще трохи бодай у моїй дірявій 
пам’яті: 

"Для українця ж бути націоналістом — необхідно. Од віку гнутий і 
принижений, він тільки так зможе відчути себе людиною, зможе протистояти 
шовінізму, байдужості, це слово нам забивали цвяхами в скроні і кулями в 
потилиці, й для багатьох і нині воно має негативне забарвлення. Націоналісти 
— наші кращі люди: Шевченко, Богдан Хмельницький, Виговський, 
Дорошенко, Куліш, Леся Українка, Франко, Довженко. Якби українці 
усвідомили себе українцями, ми процвітали б, ми були б могутніми й багатими. 
А так ми бідні, згноблені, упосліджені". 

Я б у цей святий ряд націоналістів поставив ще й Василя Симоненка, 
Василя Стуса, Олеся Гончара, Івана Світличного. Вони пишуться в моїх очах 
золотими літерами. 

Отже, для нас є єдині ліки від малоросійства — це наш невпинний рух із 
усероз’їдаючого душу малоросійства (з цієї нашої добровільної монголо-
татарщини, з цього нашого колінопреклонства перед Росією, з цього нашого 
манкуртства, посіпацького яничарства) — в українці, з українців — в українці-
націоналісти. Націоналізм — наша зброя. Без націоналізму ми — українці, 
перебуваючи увесь час під силовим інтервентським полем Росії, 
розукраїнізовуємося, знову скочуємося в болото малоросійства і гинемо-
гинемо-гинемо разом із Україною. 

 
 



 111 

Визволяймось! 
Не біймося дати реальну оцінку нашим стосункам з Росією протягом 

понад триста п’ятдесяти років. Ми мали не ''старшу сестру'', не "старшого брата'', 
як нас навчали совєти, а найжорстокішого окупанта, який був заповзявся 
знищити нас духовно й фізично. Це був терор голодом, тюрмами, насиллям над 
українцями-чоловіками в час Другої світової війни, коли їх, моболізувавши, 
кидали маршовими ротами в бій беззбройних і необмундированих. Проти 
української мови, на її заборону, обмеження було прийнято близько 200 указів. 
Подібного сатанинського колоніяльного гніту не пережив жоден у світі народ. 
Такого ворога на віки (на 350 років) не мав жоден народ. Це лихо впало на 
українські голови.  

Визволяймось! – наказує нам Україна.  Чуємо,  Нене!.. Йдемо!.. 
 
 

Малоросійство – окупант душі 
("Дружительство") 

Та це ж українці не поступляться Даром Божим — Рідною Українською 
Мовою. А малороси?! 

Послухаємо малоросів. Київський міжнародний інститут соціології провів 
опитування методом інтерв’ю. Опитали 2040 респондентів. І що ж виявилося на 
І9-му році Незалежности України? На запитання: "Якими б ви хотіли бачити 
відносини України з Росією?", тільки 8% (справді українців!) сказали, що між 
Україною й Росією повинні бути такі ж відносини, як із іншими державами — із 
закритими кордонами, візами та митницею. 

Переважна ж більшість опитаних (66%) вважають, що Росія й Україна 
повинні бути незалежними, але дружними державами, із кордонами без віз і 
митниць. Тобто з умовними кордонами, як у Савєтскаму Саюзє. 

22% громадян України переконані, що Україна й Росія взагалі повинні 
об’єднатися в одну державу. Тобто кожен п’ятий житель України не хоче ніякої 
Української держави. А отже й ніякої української мови, бо в одній з Росією 
державі Росія накине українцям свій зашморг — єдину державну російську 
мову. Та й ті понад 60% досі не відійшли від совєтсько-кремлівського чаду. Їх 
нищили 350 років,  і зараз уторглися на українську територію російські танки, 
Росія пішла війною проти України, а вони все набиваються в друзі. До кого? До 
своїх душителів. Та вже ж "дружили" 350 літ! 

Може, досить з нас цих "дружителів"-душителів?! 
Оце "дружительство"  і є малоросійство, найперший ворог України. Воно 

роз’їдає Україну ізсередини, наступає в парі з російським  окупантом на нашу 
державну Незалежність. 

 
Не по дорозі з Росією 

Чим швидше українці зрозуміють, що їм не по дорозі з Росією, тим швидше 
Україну полишать біди, і вона зможе семимильними кроками піти європейськими 
дорогами до свого стабільного державного розвою. 

Нам треба щоденно, щохвилинно вчитися жити своєю державою, добросусідньою 
з усіма іншими країнами, в тому числі й з Росією. Добросусідньою — не більше того. 
Ніякого "братерства", ніяких "спільних історій". 

Ми зовсім інший народ, ніж росіяни. Ми зовсім іншу маємо історію, власну 
історію, власних героїв, ще не вивчених нами, недооцінених, а отже й недонаслідуваних 
нами в нашому житті. Прагнення наші історично були протилежними прагненням росіян, 
Російської імперії та її совєтської іпостасі — СССР. 
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Наші прагнення віками були спрямовані до незалежности, до можливости й 
необхідности жити власною соборною Державою. Прагнення Росії були і є зовсім 
протилежні — знищити нас, нашу Незалежність. 

 
У нас Золотоверхий! 

 Ми маємо жити Україноцентрично, Києвоцентрично й аж ніяк не 
Москвоцентрично. Це не значить, що ми проти Москви. Хай вона собі стоїть наздоров’я, а 
ми собі Києвом стоятимемо. Як писав Шевченко: "У них (росіян — В.З.) народ і слово, і в 
нас народ і слово". От не треба тільки нав’язувати нам свою Бєлокамєнную в столиці. У 
нас свій Золотоверхий! 

 
Україна жде нашого слова 

Гріх сьогодні мовчати. Страшно, моторошно, безбожно сьогодні мовчати, коли з 
України нашої знову відверто, безкарно знущаються, збиткуються з нашої української 
мови, з нашої історії, паплюжать наших національних героїв. Усе істинно українське, 
питомо національне за совєтською традицією обзивають, обгавкують найчорнішими 
словами. 

Іде неприхована окупація України. Не мовчімо! Не мовчімо, бо вб’ють! Нас, 
наших дітей, нашу історію, нашу душу — рідну мову. 

Підступна неправда, що наше, письменницьке слово сьогодні непотрібне Україні, 
державі. Воно непотрібне продажній владі. Україна ж чекає нашого слова від нас. 
Вогненного, тривожно-гучного, як кличний дзвін. Чуємо,  Нене!.. Йдемо! 

 
Молитеся на свою смерть? 

Не розумію, як можуть росіяни, що живуть в Україні, зрусифіковані українці 
молитися на Росію, яка, нищачи Україну, прирікає і їх на голодне існування, на дочасну 
смерть. 

Коли ж, коли ви візьметеся за розум! 
 

Брак націоналізму в народі 
Натрапляю в пресі на слова Миколи Міхновського про брак націоналізму серед 

широкого загалу і про те, яким це нещастям обертається для України. Ось вони, ці слова, 
вдумаймося в них: 

"Головна причина нещастя нашої нації — брак націоналізму серед широкого 
загалу. Націоналізм — це велетенська і непереборна сила. Під її могучим натиском 
ламаються, здається, непереможні кайдани, розпадаються великі імперії і з’являються до 
історичного життя нові народи, що довгого часу були під чужинецькими гнобителями". 

Замість того, щоб на повен голос пропагувати український націоналізм у ЗМІ, по 
телебаченню, радіо, в школах, вишах серед молоді, ми самі боязко вимовляли його всі 18 
років Незалежности або відмовчувалися, коли російські шовіністи нас звинувачували в 
націоналізмі, й боялися пояснювати день і ніч кожному — і другові, і заклятому моско-
вському ворогу, що націоналізм — це патріотизм, любов до Батьківщини і що без 
націоналізму, тобто патріотизму ще не встояла жодна у світі держава, не вижила 
жодна нація. 

То ж пропагуймо хоч зараз націоналізм з усієї сили, щоб заглушити 
пропаганду російського шовінізму, яку розгорнула промосковська влада, що 
увірвалася в українське життя через брак націоналізму в нашого електорату. 

 
"Хто ватажком?.." 

 А без лідера ніяк не можна добитися перемоги. Та не сякого-такого, не чергову 
якусь  промосковлену-підмосковлену ляльку треба нашій опозиції, а справжнього Лідера, 
мудро-державного. 
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...Хто ватажком 
Піде перед вами?  
Хто поведе? Лихо, діти. 
Лихо мені з вами... 

 
Казав Шевченко, наче дивлячись на нас сьогоднішніх, які проґавили лідера, не 

підтримали, згордували ним. 
Хто ж тепер здійме булаву? А комусь же доведеться. Україна чекає. Україна стогне 

під чужокровними, чужодухими, чужовірними окрутенцями. 
 

62% 
Росіяни вважають найбільшим своїм ворогом українців. З якої це речі 62% 

російського народу має мене, українця, за найстрашнішого ворога? За що? За те, що я, як і 
ті ж росіяни, хочу мати свою незалежну державу, жити в ній, під її захистом від зазіхань 
на мою волю різномастих загарбників? За те, що не хочу більш бути рабом, "гряззю 
Москви"? За це вони проти мене йдуть війною, щоденно вбивать, калічать в моєму 
українському Донбасі, у мене вдома, в Україні? Окупували мій Крим?! Так чи є в цього 
народу здоровий глузд, совість людська? Невже ці люди, цей народ належать до християн, 
до православних вірників?.. Хіба убивці вірять у Бога? Хіба убивць Бог вважає за людей?! 
Та побіймося ж нарешті Бога!!! 

 
Гіллячковий малорос 

(З "колокольні" Івана Грозного) 
Найголовніше зараз в Україні, найперше — це якомога швидше повалити кожному 

з нас російську окупацію внутрішню, яка ще з миколаївських часів, а тим паче із 
совєтських колючкою глибоко засаджена в наші душі й паралізує наші думки, наші мрії, 
прагнення, нашу українську, національну волю. Як же ж!— Росія — наш брат, та ще якісь 
"німці" кажуть, що й старший. Та не просто старший із нас двох (чи трьох із "сябрами"), а 
над нами старший! І не рипайся. 

Та ти все ж рипнися хоч раз по-справжньому, українцю, з російської клітки й 
поглянь не зашорено по всьому світу: ніде, у жодного народу немає ніяких братів — 
кожен живе сам по собі, у своїх кордонах. А "брат", "молодший брат", "братерський союз" 
— це на мові окупанта, агресора: "колоніяльний", "підневільний", "раб". 

Услухайсь, українцю, що говорить тобі через свій лікнеп Росія: вона прагне 
переконати тебе, прямодушного, ось уже протягом понад 350 років, що на світі немає 
такого народу, як українці, а є всього лише малоросійська (поряд із білоруською) гілка 
єдиного великоросійського народу. Так що ти з "колокольні" Івана Грозного ніякий не 
українець, а всього лише гіллячковий малорос (на вітамінний корм Росії) та й то 
тимчасово малорос, поки не станеш зовсім уже Ванькой русскім. 

 
Ворог біля брами нашого серця 

Не проспімо! За 24 роки з часу Українського Світання ми багато чого проспали. 
Уже треті півні проспівали нам, а по Україні ще по-справжньому "ніхто нігде не гомонів". 
А треті півні сповістили нам про смертельну небезпеку, про те, що ворог уже підступився 
до брами нашого серця — до нашої мови. До цього він ішов усі роки Незалежности, 
спочатку нав’язуючи абсолютній більшости(!)  українського населення чужу мову, 
вибиваючи з наших сердець, із сердець наших дітей у школах, інститутах рідну, державну, 
українську мову. А тепер уже слідом за мовною окупацією і збройно вдерся на територію 
України! 

Ми всі ці роки в’яло, боягузливо спросоння, крізь малоросійський туман у наших 
головах оборонялися, водночас дивлячись на нав’язувану нам російську мову, як на щось 
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сакральне, що перебуває в ореолі величі, бо на наших генетичних матрицях і досі 
палімпсестно проступають насильницькі шовіністичні письмена про "велікій і магучій 
русскій язик". Дооборонялися, поки ворог привів танки на схід України "защищать" цю ж 
російську мову й нас ( о Господи !) російськомовних малоросів, хохлів од української 
державної мови, викорінюваної, нищеної "Українською" державою.   

Прокидаймося! Тільки станьмо тепер українець до українця на відстані відчуття 
плеча товариша, і ми вже — народ, нація, сила, якій ніхто не посміє диктувати свою 
окупантську волю. Ми ще загомонимо по-справжньому. Ох, загомонимо!.. Так 
загомонимо, що зареве, застогне Дніпр широкий, загримлять високі Карпати, заговорить 
уся Україна. Згадаємо, що ми Шевченкові діти.(20015). 

 
Патріот чи хамелеон? 

У ворогів наших міцна єдність, одностайність проти нас, вовча однозграйність. 
Ким би вони не були партійно: комуністами, соціалістами, олігархічними регіоналами, 
вони одностайні в основному — в ненависті до України і в низькопоклонному лакействі 
перед Росією, в запроданстві Росії. 

А що ж ми, патріоти, націонал-демократи, просто демократи, християно-демократи 
тощо, чого ж у нас немає єдности? Ну, на патріотичному грунті, скажемо. Видать, не всі 
ми — патріоти насправді. Не всім нам болить Україна. Багато хамелеонства в нашому 
патріотизмі, видать. Бо якби любив Україну по-справжньому, то пішов би на будь-які 
жертви ради єдности, навіть лідерством поступився б. Не кажу вже про роззявлену 
кишеню. 

 
Готуймо Українського Лідера 

Як тут не згодитися з професором С. Трохимчуком зі Львова, який пише: 
"Українська нація та її держава в небезпеці! Управляти нею, а, значить, грабувати її та 
плюндрувати рвуться чужинці (уже дорвалися — В.З.), котрі хочуть використовувати нас і 
наші багатства у своїх шкурних інтересах та інтересах своїх закордонних хазяїв". 

І професор приходить до єдино правильного, точного висновку, рятівного для 
України: 

"Потрібно, щоб державу очолив сильний лідер, Український патріот, українець 
з діда-прадіда, для якого українство, його мова і культура є родовою притаманною 
ознакою, а не тимчасово набутим блефом". 

Чекаймо на прихід такого Українського Лідера, та чекаймо ж, не склавши руки, а 
шукаючи його по Україні, підтримуючи і готуючи до державного керівництва. Без нас, 
якщо в нас не вистачить здорового глузду постояти перед чужим світом і агресивними 
чужинцями за себе, самі нові наші Вашингтони, де Голлі так і лишаться тільки для себе 
Вашингтонами і де Голлями. Національного Лідера (визвольного часу особливо) треба 
готувати, як музиканта, піаніста, скрипаля, заздалегідь, роками, а не перед самим виходом 
на сцену. 

 
Як лев, як вовк, як собака… 

"Усе гине там, де володар не готовий кожної хвилини захищати свою владу, як лев, 
як вовк, як собака". (Нікколо Макіавеллі). 

От би Українцю при владі отак захищати свою (українську) владу! Не вистачило 
розуму вчинити так у "помаранчеві" 2005-2009 роки. Не вистачило. Вірю, прийдуть 
українці українською командою і захищатимуть свою (нашу!) владу, як леви, як вовки, як 
собаки, як тигри, як гепарди... як українці-патріоти, а не хохли— торгаші честю, 
достоїнством, первородством. 
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Ось ваш Жуков!.. 
(З практики м’ясника) 

Офіцер на особливих дорученнях командуючого І Українським фронтом Ватутіна 
— Юрій Коваленко, який був присутній на засіданні перед початком форсування Дніпра 
(засідання проводив Жуков), свідчить: коли зайшла мова про те, що нічим озброїти 
мобілізованих і необмундированих із сіл і містечок України 300 тисяч українців, Жуков 
сказав: 

— Зачєм ми, друзья, здєсь голови морочім. Нахрєна обмундіровивать і вооружать 
етіх хохлов? Всє оні — прєдатєлі! Чем больше в Днєпрє потопім, тєм меньше прідьотся в 
Сібірь послє войни ссилать. 

Під час форсування Дніпра загинуло 250-270 тисяч необмундированих. Це ж тільки 
в Дніпрі. А по інших ділянках усіх трьох Українських фронтів скільки? 

Ось вам Жуков! Благоговійте перед ним, кланяйтеся йому, ставте пам’ятники, 
дурні навіки хохли! 

Вас ніщо не вчить. Ніяка історія, ніяка сучасність, контрольована й досі в Україні 
Москвою. Бо у вас куряча свідомість! 

У мене таке враження, що ви кожного 9 травня святкуєте не свою перемогу, а 
війну, вашу Велику Вітчизняну війну із вашими Жуковими, Сталінами та іншими 
бездарними генералами-м’ясниками, які угробили ні за що десятки мільйонів своїх 
співвітчизників. 

 
"Сталінградська битва" на… Дніпрі 

(Продовження теми про м’ясника Жукова) 
Відомо, що в Сталінградській битві було оточено й розгромлено 330-тисячну армію 

гітлерівців. На Дніпро перед форсуванням із сіл і містечок України пригнали пішки 
маршовими ротами мобілізованих польовими військкоматами 300 тисяч 
необмундированих і неозброєних українців. Їх так і кинули в Дніпро беззбройних і 
необмундированих ("На правом бєрєгу у врага в бою дабудєтє аружіє!). Їх витопили 270 
тисяч чоловік.  

Отакий розгромний Сталінград тепер уже українцям влаштували російські 
окупанти-катюги на Дніпрі. Це ж тільки на Дніпрі, а на інших ділянках фронтів! У 
Корсунь-Шевченківській битві, Яссо-Кишинівській операції та на інших ділянках, на 
інших, на ін. Прорвані дірки від контр-атак противника затикали тими ж 
необмундированими українцями, спішно пригнаними на передову. 

 
Будь проклята половинчастість! 

От нормальний же мужик. Полемізує з відвертим ворогом України.  І то там, то там 
здає наші, українські позиції. Своєю половинчастістю. Будь вона проклята, ця наша 
малоросійська половинчастість, поступливість не відомо кому: чи совєтському минулому, 
чи нинішній наскрізь промосковській колоні? 

Ні, якщо вже ти борешся, то борись же! Підняв шаблю, то будь же козаком. А в 
тебе рука тремтить… 

 
З рідною мовою ми — українці 

Скажемо ще й так: 
— Нав’язуючи свою російську мову, ви відбираєте в мене, українського 

письменника, засіб творчости — рідне слово, рідну мову. У мого народу виймаєте душу, 
нищачи своєю викоханою всіма силами імперії російською мовою його, дану Богом, з 
молоком української Первоматері всмоктану нами українську мову. Нам не треба вашої 
мови. У нас є своя мова, з якою ми — українці. Ви ж хочете вашою, чужою нам мовою 
зробити нас малоросами, російськомовними недоумками, придатними вам для рабства. Не 
діждетеся! Ми — українці, вічні на цій землі, на Божому світі. 



 116 

 
Національна самооборона 

Щоб перемогти, щоб збудувати Українську державу, кожен із нас повинен, 
зобов’язаний сьогодні й надовго зайняти національну самооборону, озброївшись 
повсюдним україномов’ям, рідною культурою, елементарними знаннями української 
історії, перейнявшись світлою пам’яттю про національних героїв, а ще братерським 
відчуттям ліктя один одного. 

 
Мовна конкіста 

Я спокійно ставлюся до російської мови, як і до будь-якої чужої. З повагою, навіть 
більше, адже нас із пелюшок привчали любити, захоплюватися "вєлікім, магучім", 
ставили його вище всіх мов не тільки Совєцького Союзу, а й світу. Це перейшло десь на 
підсвідомість. 

Але коли російській мові в Україні надають функцій конкістадора, у мені все 
закипає проти цього завойовника, окупанта, погромника України. Я тоді дивлюся на цей 
"вєлікій, магучій" як на підступного, небезпечного, змієвповзаючого в українську душу 
ворога. І як можу, скільки в мене сил, уміння, борюся проти нього. 

Скажемо кожен собі: 
— Моє життя з рідною, родовою українською мовою, в українській мові, в стихії 

української мови. Нею дихаю, нею думаю, мрію і люблю. Нею розмовляю з Богом, коли 
молюся за Україну і своїх рідних. 

Ну що ж у цьому поганого? Крамольного? Усім народам, значить, можна, а мене за 
це 350 років гноблять, переслідують, цькують публічно як найнебезпечнішого злочинця, в 
тюрми закидають. І досі, у "своїй" уже державі. 

 
Мародери не перебірливі! 

Спостереження 
Наші російськомовні українці переконані, що вони говорять російською мовою. 

Кремлівська філологічна бухгалтерія теж такої оптимістичної думки.  
А я ж чую, ці російськомовці-малороси спілкуються синтаксичними загальниками, 

мовними стереотипами, а то й огризками з російської й української мов. У всьому цьому 
добрі немає й тіні живої російської мови. 

Невже ви там, за Кремлівською стіною, такі філологічно глухі чи бідні, що вас 
радує навіть отака мовна каліч вашого, як ви кажете, "вєлікава, магучєва"? Та я забув, з 
ким маю справу. Загарбники, вони тому й загарбники, що гребуть усе чуже підряд. 

Мародери не перебірливі! 
 

Для перемоги треба українців 
Щоб настала українська перемога в Україні, як мінімум треба, аби українці були. 

Тоді в них буде українська мова, українська культура, українська економіка, українська 
зброя, українська воля до перемоги. Тобто все те, чого нема ще в малороса. 

У малороса навіть ворога нема, бо він же у ворога все життя низькопоклонно 
ходить за меншого брата. 

 
Та не москальтеся перед москалем 

А отут я з Василем Шклярем згоден на всі сто, що він каже про нас, якщо не лакеїв 
перед росіянами, то повних роззяв, у яких крадуть усе, навіть душу, а ми й подумати не 
можемо про свій національний захист: 

"Звісно, якщо москаль до тебе звертається своєю мовою, і ти йому відповідаєш 
його ж мовою, що часто в українців буває, то через якийсь час українська й справді може 
зникнути. Бо українська нація зараз слабка. Мій брат вивів таку формулу: один москаль 
ставить на місце п’ять хохлів. Тобто якщо збереться шість чоловік, і серед них буде один 
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росіянин, то всі українці переходитимуть на російську мову, і навіть між собою 
переходять на російську. З цього боку, я справді відчуваю велику загрозу". 

Чого ж ми добровільно складаємо зброю перед чужинцем, який ще й не встиг нам 
оголосити війну? Совєтсько-імперське дресирування лащитися до хазяїна в нас, певно, 
вже вросло в генетичний код нашої нації. Ви б послухали себе збоку: як ви говорите цією 
мовою колишнього хазяїна з Москви. Ні, ви не просто говорите, ви ще й улесливо 
повискуєте при цьому. 

Прислухайтеся до себе. 
 

І в нащадках малорос 
Учора натрапив у інтернеті на інтерв’ю з одним гуманітарієм — політологом, 

критиком, викладачем вишу, літератором, який носить прізвище, як ми пишемо, 
видатного українського письменника. Називали його за життя "живим класиком", 
"старійшиною української літератури" тощо. У цьому інтерв’ю чадо батькович показав 
себе таким запеклим ворогом усього українського, нас, патріотів, націоналістів, він інакше 
не називає, як фашистами. І що характерно, стає в обороні найпотворніших, зоологічних 
українофобів Дм.Табачника, Бузини. Кожна фраза його інтерв’ю дихає ненавистю до 
України, до Української держави. 

Подумалось, як міг викохатись у сім’ї "класика української літератури" такий 
виродок, такий ненависник батькового рідного Слова? Недаром я недолюблював цього 
"класика", бачив його духовну мілину, дивувався його байдужости, навіть скептичности в 
ставленні до Незалежности в наші ці дні. 

Якщо над Олесем Гончаром мені завжди сяяла світла аура українности, 
патріотизму, то над цим "класиком" жодного разу нічого не засвітилося, скільки я не 
брався за його романи (і сучасні, й історичні). 

І все ж я шокований цим інтерв’ю нащадка нашої знаменитости. Як же можна було, 
працюючи в українській літературі, сприймаючи як належне — вознесення довірливими 
українцями його в класики української літератури, виховати отакого войовничого 
українофоба? 

Ось що таке наше малоросійство! Будь ти хоч і тисячу разів класиком, а як 
малорос, то вже ти навіки малорос. Й у своїх нащадках малорос. 

Страшна наша хвороба. Досі, на жаль, маловиліковна. Як же вберегти від неї душі 
молодих українців та їхніх дітей?.. 

 
І школа, і сім’я 

Звичайно і сім’я, і школа повинні виховувати патріота. Це в ідеальному випадну. І 
все ж я надаю перевагу школі, на неї покладаю більше надій, бо школа зобов’язана 
виховувати, адже школа — це держава. А сім’я — це приватна справа, сім’єю не 
поуправляєш, сім’ї не накажеш виховувати саме українського патріота, сім’ю можна 
тільки просити, їй можна тільки радити. 

Що трапилось у випадку з чадом "класика української літератури"? Сім’я не 
виховувала патріота-українця, а може, навпаки — ще й розвиховувала. І школа радянська, 
чужинецька на той час зайнята була зовсім протилежним, сприяла народженню 
"савєтскава народа", так що не могла підправити сім’ю, скорегувати її виховний вектор, 
бо паралельно сім’ї, разом із сім’єю ростила з її дитини совєтського яничара. 

Українське суспільство не застраховане від того, що й нині, в незалежній Україні 
знайдуться сім’ї, які взагалі не опікуються дітьми або виховують із них малоросів, 
російськомовне помело. І тут має вступити у виховний процес українська школа й узяти 
повністю на себе вирощення з учня патріота України, тобто працювати двожилаво: і за 
себе, і за сім’ю. 

Словом, у сім’ї святий обов’язок займатися національно-патріотичним вихованням, 
у школи ж — і святий, і державний обов’язки. 
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Як "українську політичну націю" розуміють російські радикали? 

"В їхньому розумінні ядро цієї нації складатимуть аж ніяк не етнічні українці, а 
росіяни з їхньою гілкою малоросами. А рухатися ця політична нація буде строго в 
напрямку, куди вкаже старший брат із Півночі".(Олександр Музичко. "День", №52-53, 25-
26.03.2011). 

 
Хоч ти йому кілок на голові теши! 

 Народний депутат Верховної Ради України, росіянин. Аж слиною бризкає, кричить 
разом із своєю владною окупаційною партією регіонів: Давай російській мові статус 
державної в Україні, давай "двомовність" і квит, бо російську мову начебто затискують, 
не дають виховувати дітей росіян і російськомовних рідною мовою. А для них же повно 
російських шкіл на державному утриманні в Україні. Ніде більш у світі нема такого, щоб 
держава утримувала за свій кошт школи меншин. 

Та, негіднику! Ти ж це вимагаєш спеціально, щоб задушити українську мову 
імперською мовою-асиміляторкою. Ти ж знаєш, що російській мові немає ніякої загрози. 
Не зникне вона, бо є велика держава Росія, де російська мова — державна. Єдина 
державна на всю федерацію. А українська пропаде, якщо ми не захистимо її в Україні. Їй 
ніде більш прихилити голову в світі й розвиватися вільно, всебічно, державно, як тільки в 
Україні. 

Немає нічого, ні співчуття людського, ні совісти. У нас про таких на Полтавщині 
кажуть: "Хоч ти йому кілок на голові теши, а він своєї править": русскому язику — статус 
государствєнного. Бо хоче знищити Незалежність України, нашу державу, використавши 
для цього російську мову як зброю проти української. 

Отож будьмо мудрими! Хоча б не цілуймося з цим свинячим рилом, не 
набиваймося йому в "молодші брати". Живімо своїм, українським життям! Не біймося — 
не осиротіємо без "старшого брата". 

Будьмо україномовними! Наша україномовність — це найдієвіший засіб захисту 
Української держави, України, своєї української душі в себе дома, в Україні. 

 
Навічно в нашій крові 

Совєтсько-російський окупаційний режим робив усе можливе, щоб вибити з наших 
українських голів, з нашої національної пам’яті геть усі, до останньої крапелиночки, 
спогади про жахливий голодомор 33-го року. Та це виявилося не під силу навіть таким 
москво-сибірним катюгам.  

Адже хресто-розп’ята історія України навічно стала тривожною складовою нашої 
української крові. Ось і в наші дні, через 80 років після влаштованого російською 
окупацією голодомору-33, вона озвалася в національно-родовій пам’яті українського 
поета з Черкащини Миколи Шамрая. 

 
            33-ій 
Це  - жах. Це – біль. 
Це крик, мов камінь. 
З’їдає світ вовчиця мли. 
І меркнуть очі – темні ями, 
Що й хмари з голоду втягли. 
 
Скрипить гарба. І тіні ловить… 
Скелет воріт. А під вікном 
Співає мати колискову 
Дитятку, мертвому давно. 
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Жнивує голод. І стодоли –  
У землю. В прірву. Навмання. 
Лиш колоски, забуті в полі, 
Терзає дике вороння. 
 
За море – стежка журавлина. 
Із-під крила – журба крута… 
Вмира розп’ята Україна,  
А зняти нікому з хреста. 

 
 

Довженкові кошмарні передчуття 
"Чи зберуться наші люди знову на Вкраїні? Чи повернуться вони з усіх нетрів, 

далеких далекостей нашого Союзу і заповнять її замість померлих од ворога, од мору, од 
кулі і петлі? Чи так і лишаться там, а на наші руїни наїдуть чужі люде і утворять на ній 
мішанину. І буде вона не Росія, не Україна, а щось таке, що й подумати сумно". 
(О.Довженко. Щоденник. 14/ІV 1942). 

Оце вам і радянський Довженко. Який там радянський! Український він, і в тяжкі 
дні поразок на фронті влітку 1942 року переживає не за "усі нетрі, далекі далекості 
Союзу", а за Україну, опасується загроз її національному буттю від "чужих людей", 
стороннього наброду, які "утворять мішанину (!) в Україні,"і буде вона не Росія, не 
Вкраїна". 

За українську Україну боліло серце у великого її сина Довженка. 
Знаймо це. І хоч сьогодні не переживаймо так уже упадисто за ті "далекі далекості" 

покійного Союзу, киньмо думати про нав’язуваний нам російськими попами "Русскій мір" 
— цей привид колишнього Совєтського Союзу. 

Живімо своїм Українським Світом, а не промосковською "мішаниною". 
 

Та й ще прочитуймо Довженка! 
Іще через 20 днів вистогнує Довженко на фронті свій біль, геніально передбачаючи 

післявоєнну долю України, українського народу: 
"Якщо вся доблесть синів України у Вітчизняній війні, всі жертви і страждання 

народу і вся переможна сила після війни хитроумними руками і перами відповідних 
молодців оформиться в єдиний... котел, а на рахунок українців цими ж таки руками 
випреться штучно утворена гітлерівська петлюрівщина й антисемітизм з усіма наслідками 
м’ясорубок, краще б мені вмерти і не знати більш людської підлості і бездонної ненависті 
і бездонної вічної брехні, якою оплутані ми". 

(О. Довженко. Щоденник. 4/V 1942). 
Усе це Україна пережила й переживає й досі, і "бездонну ненависть" уже в наші дні 

60-ти відсотків росіян до нас за незалежну Україну, і "бездонно вічну брехню" про 
антисемітизм українців під час війни (стількох євреїв урятували українці, ризикуючи 
своїм життям за переховування!). І замість"петлюрівщини" як запалахкотіли розправи за 
"бандерівщину" (якої ще не було тоді, коли писав Довженко). Через які "м’ясорубки" була 
перепущена Україна у віддяку за героїчну боротьбу й жахливі жертви у війні. А хіба ж не 
замахувалися Сталін, Берія і Жуков вивезти проти зими в 1944 році всіх українців із 
України в Сибір? 

А мільйонні жертви українців у війні ми ж і досі ніяк не можемо порахувати. І 8 
мільйонів, і 10, і більше називається. Але ж мільйонні , багатомільйонні! 

І хіба ж, оформивши внесок українців у війні в "єдиний котел", уже в цьому році 
прем’єр-міністр Росії В.Путін (яким захоплюється дехто з довірливих українців в 
Україні!) не договорився до чортиків, прорікши, що Росія перемогла б гітлерівських 
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окупантів і без України та українців. Уважно читаймо українських геніїв. Їх душа ж 
пророчисто боліла за Україну. 

 
Шевченка можна промовляти в церкві 

Знати б це нам! 
"Так, Шевченко був проповідником і вмів ним бути. Він постійно навчав так, ніби 

говорив у церкві. Пригадайте "Моє посланіє". І відразу стверджую: більшість 
Шевченкової науки можна повторювати в церкві на проповідях, так ніби цитати з якого 
церковного твору (...). 

І через Шевченкову релігійну та національну науку звуть автора "Кобзаря" 
пророком. Справді, у своїх творах Шевченко виразно виступає як учитель моралі та 
національної свідомости, як учитель життя". (Іван Огієнко). 

Це сказав український вчений, він же митрополит Іларіон. 
Читаймо Шевченка, проповідуймо його. Із Шевченком ми — народ, українська 

нація, а націю не можна вже ні перемогти, ні замовчати. 
 

У нас що, своєї еліти немає? 
(Благоговіємо перед ворогами?..) 

Ми таки роззявкуваті — українці. Нас ображають, а ми прощаємо, вдаємо, що не 
чуємо. Перемнемось, почухаємо потилицю та тільки пробурмочемо примирливо щось 
таке безвольновибачливе нашим недоброзичливцям. 

Максим Горький на прохання українських письменників дозволити перекласти на 
українську мову його повість "Мать", по-імперськи, по-барськи відповів, що не бачить 
потреби перекладати повість на якесь там "нарєчіє русского язика". Нічого, проковтнули й 
далі хвалимо, до небес підносимо "великого пролетарського російського письменника". 

Михайло Булгаков, мешканець Києва, талановитий російський письменник у 
своєму романі "Бєлая гвардія" набрався ворожого нахабства вдатися до блюзнірських 
великодержавницьких шовіністичних випадів проти України, українства, проти його 
змагань у 1917-18 роках за незалежність України. І нічого, прощаємо, ще й утримуємо 
державно його меморіальний музей у Києві на Подолі. Та ще ж і як захоплюємося 
творчістю цього ідейно, духовно чужого письменника, як благоговіємо перед ним, часто 
забуваючи про своїх, національних світочів, а потім нам колють очі всілякі "мислителі" з-
за рогу, типу Дм.Табачника , що ми, українці, ніяка не нація, не народ, бо в нас начебто 
нема своєї національної еліти. 

Хто ж нас після цього поважатиме, якщо ми так лакейськи щедро прощаємо 
національні образи, прощаємо кожен поодинці, розписуючись за всю націю. А всіляка 
наволоч, нечисть, "грязь Москви" в Україні й поза нею, дивиться на наші рабськи 
похилені в терплячій шанобі голови та й собі розперізується на повну хамсько-імперську 
широчінь окупантів. 

 
Формула нашої перемоги: 

Патріотизм + єдність= Українська перемога. 
"Патріотизм" — це в нас є. А от другий доданок "Єдність" для українців — це 

щось незбагненне, якийсь елемент з вищої математики, а, може, ще й складніше. От і не 
можемо сотнями років виконати просту арифметичну дію, елементарну для інших 
народів. 

 
В духовну еміграцію? 

Коли чуєш, як молода українська мама звертається до своєї дитини російською 
мовою, хочеться вигукнути: 

— Ну, навіщо тобі здалася та російська, яку ти так нерозумно стелиш колисково 
своїй дитині? Ти ж українка і дитяточко твоє миле українське. Чого ж ти йому калічиш 
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душу чужиною? Воно ж буде нещасне у своєму російськомов’ї, в абсолютній, ще, може, й 
агресивній глухоті до рідного. Ти ж мама! Пожалій свою дитину. Не штовхай її в духовну 
еміграцію на рідній землі. 

 
Питомо державне рівняння 

"Українська держава — це українська мова" (М. Слабошпицький) 
Христос воскрес! Воскресне Україна! Ми всі в Україні сущі, від найрядовішого 

українця будь-якої національности до самого аж Президента маємо сказати (і зробити все 
від нас залежне): 

Українська держава — це українська мова. 
Як це ведеться в усьому світі: Франція — це французька мова, Англія — це 

англійська мова, Швеція — це шведська мова, Італія — це італійська мова. І Росія ж — це 
російська мова! Там же, де висувається в державні дві мови, держава починає хворіти на 
розбрат, розкол, потрясіння і рано чи пізно падає, "і падіння її страшне". 

Отже, Українська Держава — це українська мова і крапка! Ніяких інших — ні 
російської, ні англійської, ні китайської, ні угорської, ні, ні й ні!.. до нашої Української 
Держави клеїти не можна, бо це буде злочином перед українцями як етнічними, так і 
українцями інших національностей, адже це призведе до розбрату, жорстокостей, 
насильства, крови, часто невинної, до численних смертей. 

Треба всім в Україні й за межами її, в Азії ближній і далекій, в Європі, Америці, 
Австралії і Африці запам’ятати, уяснити просту, як білий світ, істину: 

— Українці ніколи не дозволять знищити це елементарне рівняння: "Українська 
Держава — це українська мова". І чим швидше засвоять це в Україні й у світі, тим 
щасливіше житиметься всім в Україні. Будь-які інші "рівняння" приведуть до соціальних 
катаклізмів, рівнозначних зсувам, землетрусам, цунамі, бо "рівняння" ті фальшиві, 
чужорідні в Україні, антиукраїнські. 

Отже, рівняння "Українська Держава — це українська мова" не філологічне (як 
дехто може подумати), а питомо державне. На таких рівняннях тримаються всі держави, 
тримається світ. Утримається й Україна. 

 
Ветеран-каратель 

У час правління Леоніда Брежнєва була мода на "Малу Землю", бо саме на ній 
воював генсек, "написав" мемуарну книжку "Малая Земля". Школи одна з-поперед однієї 
шукали ветеранів, які воювали на тій "Малій Землі", запрошували на виступи перед 
школярами. 

І от якось перед старшокласниками однієї зі шкіл Черкас з’явився кремезний 
сивоголовий полковник у відставці. Його представили учням як учасника бойових дій на 
"Малій Землі". 

Почавши із загальних слів про героїзм радянських військ у боях на "Малій Землі", 
про те, як там відзначився генеральний секретар Комуністичної партії Радянського Союзу 
товариш Леонід Ілліч Брежнєв, полковник у відставці раптом сказав таке: 

— Я воевал в заградотряде. Наше задание было — не допустить паники среди 
солдат на передовой, стрелять по боягузам, которые пытаются бежать из окопов, бросив 
рубеж обороны, не выдержав натиска врага. При отступлении мы, оставляя территорию, 
пристреливали раненных наших бойцов, чтобы они не попали в руки немецких 
оккупантов и не были использованы против Красной Армии. 

Коли вчителі почули ці слова ветерана, вони були шоковані, перелякані. Дійшла 
інформація про цього "малоземельця" до обкому партії, і звідти грізно розпорядилися не 
допускати цього совєтського карателя-вбивцю на гарматний постріл до жодної зі шкіл 
області. 

Та страшна правда про звірства над своїми солдатами в Красній Армії пішла вже 
межи люди. 
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Бо в україномов’ї ти самоутверджуєшся 

Ти відчув раптову полегкість, радість переможця, заговоривши на вулиці, в 
телефонному, кабінетному спілкуванні українською мовою. Своєю рідною, батьківською, 
материнською, родовою мовою. 

Кажу, відчув радість переможця, бо в україномов’ї ти самоутверджуєшся 
національно, українно. 

 
Непереможні в суцільноукраїномов’ї 

Коли ми, всі українці, тотально, повсюдно заспілкуємось українською мовою, нас 
не здолає жодна підступна, ворожа сила, ні зовнішньо-сусідська, ні червива 
"п’ятиколонна". 

Наша тотальна україномовність утвердить, удержавлить на своїй землі Україну 
зовсім легко, без особливої боротьби. Бо основна боротьба, національне самостояння — 
це наша україномовність. 

Не голослівна "любов" до рідної мови, а дієва, природна, коли хочете — 
відроджена кожним із нас україномовність. 

 
Коли ж дерусифікуємо наші міста?! 

Ну от ми й дожилися. "Регіонали" в Одесі "з метою збереження російськомовної 
Одеси" (вчитайтеся тільки!) рішенням міської ради ліквідували україномовні школи, 
зробили їх змішаними, де вивчатимуться російська і українська мови, де батьки матимуть 
"демократичне" право вибирати мову навчання для своїх дітей (як у Радянському Союзі). 
То для чого ж тоді ми будували незалежну Українську Державу? Треба було й далі жити в 
Союзі, в задушливому, смертельному для нас російськомов’ї. Для чого ми оце городимо 
бутафорський український тин? 

Освітній бос Одеси так і каже у вечірній програмі "Час" на 5-му телеканалі 
10.06.2011 року: "Це зроблено з метою збереження російськомовної Одеси". 

Це в українському місті Партія регіонів ставить перед собою таку мету. Рішуче, 
вголос, офіційно. На чужій ідеологічно для неї території, завойованій колись Москвою без 
жодного пострілу, бо добровільно відданій разом з усією Україною велемудрим Б. 
Хмельницьким. 

Так от, за понад 20 років Незалежности жоден із президентів України, жоден із 
депутатів-патріотів не наважився законно, державно, руба поставити питання про 
дерусифікацію українських міст. А вороги наші, не рахуючись ні з чим, порушуючи всі 
конституційні норми, проголосили, що вони українське місто Одесу зберігають 
російськомовним, рішуче, войовничо відстоюють статус російськомовного міста, а разом 
із тим заганяють у суцільне, тотальне російськомов’я все населення Одеси, яке більше, 
ніж наполовину складають українці. 

На підтримку і розвиток російської мови міською радою виділяються значні кошти. 
А на підтримку української, державної мови? "А для чого? Досить того, що 7 років у 
Одесі проіснували україномовні школи", — нахабно відповів один із керівників міста. 
Планують і виші перевести на російську мову. "І взагалі, не втручайтеся з Києва в наші 
місцеві справи. Ми тут і самі, без вас розберемося", — сказав чиновник-українофоб. 
Одеська міськрада звернулася до міськрад південних і східних міст підтримати ініціативу 
Одеси. 

Скільки ж ми, українці, гнутимемося на своїй землі, у своїх українських містах 
бідними сиротами навіть перед "п’ятою колоною"? Коли ми рішуче, по-державному 
оголосимо про дерусифікацію українських міст? Коли ми скажемо про це прямо в обличчя 
президентові, Верховній Раді, уряду про їхній прямий обов’язок перед Конституцією, 
перед Україною захищати й розвивати державну українську мову? 
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Не спімо, не тратьмо більше й секунди в малоросійській невизначеності, в 
хохлацькій байдужості, в наївній надії, що якось воно буде, саме собою розв’яжеться. Не 
розв’яжеться, а зав’яжеться тугим вузлом на горлі країни. Треба діяти! Рятувати Україну! 

 
Рідна мова — це ж як молитва 

(…повертайся, старий, у рідну мову) 
Ще й ще повертаюся до одного й того ж: ну чого хоч і літньому вже, старому 

українцю, вихованому в російськомов’ї, навченому російськомов’я, привченому до 
чужинецького російськомов’я, чому б йому бодай на старості літ не зітхнути вільно зі 
своїми внуками й правнуками та не перейти на рідну, українську мову? 

Не розумію, як можна, прозрівши національно, не використати останні миті буття 
свого на землі й не пригорнутися душею до рідного, батьківського, дідівського, родового 
свого — української мови. Це все одно, що увірувавши в Бога, відмовитися від молитви, 
від "Отченашу". 

 
Надіймося на себе 

Українську справу мають робити в першу чергу українці етнічні. Їм це сам Бог 
велів чинити. На них і надія в України найбільша. Та що там найбільша — єдина! Знаємо 
рідкісні випадки, коли полум’яними борцями за Україну були люди інших 
національностей. Згодом цих інонаціоналів більшатиме й більшатиме серед патріотів 
України. Але це за умови, коли ставатиме на ноги, міцнітиме Українська Держава. Поки ж 
що надіятися на те, що зведуть нам на ноги, поставлять Україну, нашу державну 
Незалежність інонаціонали — це рівнозначно програшу битви, капітуляції. 

А тим інонаціоналам, які разом із українським народом, з його інтелектуальною 
верствою будують українську національну Державу, наше щире, сердечне спасибі й 
низький братерський уклін. Я на них дивлюсь, як на святих. 

Але, кажу, надіймося на себе. І хай сором їсть нас за нашу пасивність, байдужість 
до боротьби за Україну вільну, державну, благополучну. 

 
І досі не маємо національних провідників? 
(Зате голінних до наживи – хоч відбавляй!) 

Для засвоєння вітчизняної історії, для виховання справжніх провідників нації, які 
деколонізують, дерусифікують Україну, наведу таку цитату зі спогадів одного з активних 
учасників визвольних змагань у 1917 — 1920 роках генерал-хорунжого Українського 
Війська Юрка Тютюнника: 

"Ми мали сприяючі умови, щоби творити — наш ворог Росія, захитався у своїх 
найголовніших підвалинах. Ми мали знаменитий матеріал для будівлі — спалахнувші 
революційним ентузіазмом народні маси. Та серед керманичів Центральної Ради не 
знайшлося людини з творчим генієм. В нас були каменярі і часом непогані, але не було 
архітекторів-творців. Ми не мали провідників. "Ті люди, що вважали себе провідниками, 
не були ними". 

Як не гірко, але ми й досі не маємо провідників. Усе, що бралося й береться за 
побудову держави, гниле, постсовєтське переважно, а ще просто зрадливе. І чи не всі 
божевільно голінні до наживи. Ще жоден, кого хвиля нової української революції винесла 
нагору, не втримався перед можливістю збагатитися, розжитися на палац, іноземні 
автівки, а то й на кілька дач-помість, відпочинку на Канарах. Таке ж стояло перед нами 
наше, клялося на Майданах, сльози втирало, говорячи про любов до України, а вилізло 
нагору, вхопилося за державне кермо й переплутало державну кишеню зі своїми 
глибоченними, як могили... 

І все ж я вірю, прийдуть чесні, справжні, порядні, інтелігентні, духовно чисті 
проводирі, які не вкрадуть жодної державної, народної копійки. Ці й збудують Українську 
Державу, яка захистить Україну навіки. 
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Нутряна сила України 

Відчуваю нутряну силу України, в Україні. Які б чорні сили не нависали над 
Україною, нічого вони вже не зроблять. У народі, в оцих наших 46-ти мільйонах нас є 
моноліт, хай і оброслий мохом зневіри, омочений болотом розбрату, зради, але він є, і об 
нього розіб’ється все вороже, чужорідне, п’ятиколонне. Всякий покищо приходящий до 
влади з лихим, антиукраїнським наміром поламає зуби й пазурі загарбника об той наш 
моноліт. 

Той моноліт покищо в низах народних, його не пускають на державну гору, але 
скоро, скоро прийдуть туди нові, молоді, кістка від кістки од того моноліту, заряджені 
нутряною українською силою. А вона є, є, є!.. Я знаю багато таких людей, світлих, чистих 
душею, монолітно цілеспрямованих, заряджених українським духом. Я радію їм, я 
щасливію ними. Вони сьогодні тримають на собі Державу, не дають її розвалити 
чужодухим загарбникам нашого державного керма. Вони протистоять насадженню в 
Україні "русского міра", переродженню України в русскій мір. Вони творять наш, 
український світ. 

Я вірю в перемогу нашої української сили. Треба вірити в цю силу, і вона 
употужнить нас, натхне, змонолітить нашу волю до остаточного визволення України.  

Віра гори зрушує, не те що купку зайд-пройдисвітів.  
 

Захищаймося від поглинання Росією! 
(Масово, усім народом) 

Наша Держава не захищена від поглинання Росією ні законами, ні мовою, ні 
Конституцією, багато статей якої не підтверджені дією законів. Влада переходить від 
президента до президента, а становище Держави лишається без змін, а якщо й змінюється, 
то в гіршу сторону.  

Серед політикуму за 20 років зросла продажність, зрадливість, не прикрите іудство. 
Іде боротьба не за спасіння України, не за зміцнення Незалежности, а за владу як засіб до 
збагачення шляхом безмежного грабіжництва.  

Визволення України з-під окупації її русифікаторами залежить нині не від 
політиків, а від самого народу. Народ, 46 мільйонів (мінус п’ята колона — ця грязь 
Москви), має попрацювати двожилаво: за себе як за народ , і за політиків та ще й висунути 
зі свого загалу нових, молодих проводирів нації. 

Заслон поглинанню України Росією ми можемо, зобов’язані поставити нашою 
мовою, принциповим україномов’ям. 

 
Безперервний геноцид усі 70 років 

Винищення беззбройних мобілізованих українців у 1943-1944 роках, так званих 
"необмундированих, "чорнорубашників", кинутих голіруч під німецькі кулі й снаряди при 
форсуванні Дніпра та всіляких дунаїв, в Яссо-Кишинівській операції, на інших тяжких 
ділянках фронту, було ще однією після Голодомору-33 совєтською формою геноциду 
українського народу. Ось чому потрібен у Києві і пам’ятник Необмундированому, і музей. 

А як бути вже зовсім точним, то для української нації всі 70 років совєтської 
окупації були безперервним геноцидом. 

 
Прислухаймося! Вдумаймось! 

"Справа така: або ми нарешті вб’ємо в собі малороса, або він зведе зі світу всю 
нашу націю".(Анатолій Шевченко. "Глухий кут малоросійства"). 

 
Каїни ви! Ка-аїни… 

Хто воно такі українські патріоти? Це ті, що на кожному кроці закликають один 
одного до єдности проти зазіхань на Україну Росії, проти наступу московської п’ятої 
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колони, яка вже взяла владу в Україні, закликають до хрипоти, і не об’єднуються, а ще 
більше, з кожним роком, з кожними виборами роз’єднуються, розколюються, 
розсипаються в пил, паралітично настовбурчуючи один проти одного свої гострі ліктики, 
набичуючись один проти одного, по-каїнськи відводячи  очі. 

І що характерно, поговори з кожним з них — усі вони нещасні Авелі, а де ж той 
Каїн, що так їх авелював?  

Та не Авелі ви, а звичайні собі дволикі Януси: перед народом співаєте Лазаря, а в 
душі кожен — заклятущий якоюсь антиукраїнською силою Каїн. 

 
Грунт виховання 

"Тільки тоді виховання буде дієвим, коли базуватиметься на національному грунті. 
Цьому допоможуть рідна мова, рідна пісня, релігійні обряди". (Софія Русова). 

 
Історія і антиісторія 

(Про моменти нашої історії) 
Знову й знову вороженьки наші запускають нам теорію про спільну історію Росії і 

України. Та не буває спільної історії в гнобителя й гнобленого, в метрополії й колонії. 
Скільки про це ще говорити! Те, що становить історію метрополії Росії, є на тому ж 
відрізку часу антиісторією колонії України (Малоросії). І тільки в ті моменти з’являється 
історія в колонії, коли колонія повстає проти метрополії за своє визволення. 

 
Мілкодонні малороси 

І знову те ж самісіньке! Виступає по телебаченню ну така ж уже українська 
артистка, так уже вона любить Україну. І раптом цитує ( о, ці цитування-обмовки прямо 
по Фрейду) свого внука. І виявляється, що він говорить російською. І сама бабуся  
відповідає йому (самоцитація) також російською. Діалог у них іде російською з цим 
шестирічним онуком. 

Отакі ми мілкодонні малороси. Ще самі так-сяк "глаголамо" українською, а діти, 
внуки, як прийдеться… Частіше всього ми їх добровільно віддаємо (навчаємо!) 
російськомовній стихії. А потім ще й запитуємо один одного: "Як же ж так! Минають цілі 
десятиріччя української Незалежности, а нічого не міняється на краще на мовному 
бранному полі, в нашому житті. З кожним роком стає ще гірше. Чому ж не йде "апостол 
правди і науки", не виростає нове покоління свідомих україномовних, україноборчих 
українців?" 

А де ж вони візьмуться? Звідки? Ті апостоли правди і науки. Ми ж їх і досі 
наставляємо в чужій правді і науці, ворожій нашій Україні. Невже ви не помічаєте цього 
за собою? Та ваш же син, онук за цілий Божий день не вимовить жодного українського 
слова! А то ще й тричі позбиткується, насміється з вашого рідного слова, зі свого родового 
(як писав незабутній Анатолій Погрібний) слова. 

 
З катів кати 

Одну за однією розглядаємо в архіві СБУ в Черкаській області кримінальні справи 
червоноармійців-фронтовиків 1941 — 1945 років і повоєння, яким винесені за статтею 58 
— 10,ч.2 смертні вироки чи вироки про ув’язнення на 10 років концтаборів і 5 років 
пораження в правах. Це за те, що червоноармієць у розмові з бойовими товаришами 
необережно висловив сумнів у перемозі Червоної армії над Німеччиною чи покритикував 
брехливі повідомлення Сов.інформбюро про переможні бої совєтських військ, які 
насправді панічно відступали по всіх фронтах, таким чином "проводив агітацію і 
пропаганду, в якій зводив наклеп на радянську владу". 

Особливі відділи НКВС працювали на цих же всіх фронтах у дивізіях, полках, 
батальйонах, їхні інформатори були розставлені в усіх підрозділах і не пропускали 
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жодного солдатського слова, необережно сказаного чи подуманого вслух при сторонніх 
вухах. 

Засуджених Військовим трибуналом бійців розстрілювали перед строєм 
червоноармійців. Часто на роль виконавців вироку брали самих солдатів з того ж 
підрозділу, де воював засуджений. Таким чином за час війни Особливими відділами 
НКВС, СМЕРШ, заградотрядами було розстріляно близько мільйона червоноармійців. Та 
мало того, що кровожерний совєтський режим розстрілював солдата, він ще й піддавав 
суду сім’ю страченого, дорослих рідних виселяли в далекі північні краї Росії, дітей 
відривали від матері й розкидали по дитячих будинках. 

А як карала за подібні вчинки своїх фронтовиків фашистська Німеччина? Ось 
читаю біографічні дані німецького письменника Вольфганга Борхерта, який усю Другу 
світову війну пройшов на фронті рядовим солдатом. У 1942 році його заарештували за 
"ворожі рейху і нацистській партії висловлювання" в листах із фронту рідним, в яких він 
проклинав "коричневу воєнщину", "есесівських свиней", увесь гітлерівський режим. 
Військовий суд прирікає його до 4 місяців в’язниці з наступною "спокутою вини" на 
фронті. Всього 4 місяці, а не розстріл чи 10 років ув’язнення в гуманному Радянському 
Союзі. 

Більше того. Після відбуття покарання на Борхерта з передової знову йде донос за 
те, що він пародіював Геббельса в казармі й розповідав анекдоти "з метою підриву 
бойового духу вермахта". Ну, тепер уже на винуватця-рецидивіста чекає неймовірно 
жорстока розправа режиму! Слідство, суд — і 9 місяців в’язниці.  

Такі факти. Від них ніде не дінешся. "Наші" енкаведисти-садисти таки були з катів 
катами. 

 
Перегук тисячоліть 
Про народну пісню 

Останнім часом з’явилася тенденція відвертатись од суто народних пісень, 
користуватися на естраді, в концертах, на всіляких фестивалях, конкурсах часто 
замінниками пісні, якимись худосочними співаними текстами без мелодії, без почуття, із 
самим криком, який заcтупає елементарний  людський спів. І що лихе, так це те, що діток, 
дівчаток п’яти-семи рочків уже привчають до цього істеричного крику, в якому гаснуть 
будь-які почуття, зникають мелодійні барви голосу, і діти вже не співають (не творять 
співу), а мавпують естрадних "примадон". 

Тексти ж того "співання" переважно убогі, недолугі, примітивні, ширвжиткові. 
Зате ж це по-сучасному, в ногу з модою. Не те, що якісь там народні, бабусині пісні, ота 
"шароварщина". 

Звичайно, якщо обмежуватися самими отими відвійками від глибокого співу, типу 
"Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела…", то скажеш і не те ще. Але як можна 
накладати тавро видуманого злими недругами терміну "шароварщина" на народні пісні й 
піддавати забуттю ці національні перлини: 

 
"Ой ти, козаче, 
Ти, хрещатий барвіночку! 
Хто ж тобі постеле 
У дорозі постілоньку?" 
"Ой стелеться мені 
Широкий лист та бурковина, 
А під голови 
Голубая та жупанина". 

 
Це з улюбленої пісні Тараса Шевченка . 
Або й таку ось невже забудемо навіки: 
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"Ой з-за гори сонце сходить, а за другу зайде, 
А хто кого вірно любить, той усюди знайде! 
Ой коли б я зозуленька, коли б крилля мала,  
То б я тую Україну кругом облітала, 
То б я свого миленького по шапці пізнала". 

 
Скільки тут почуття, отого вірного кохання! Яка чистота цього почуття! А скільки 

простору в цій метафорі із "зозуленькою", яка панорамність одкривається із зозулиного (з 
висоти кохання — так!) польоту — і звідти, з піднебесся, вона б "миленького по шапці 
пізнала". 

Це не просто пісні в нашого народу, а молитви. Вони допомагали робити з людини 
Людину. Співаючи такі пісні, дівчина чи хлопець витончували свої почуття, 
ушляхетнювали їх. У такому співі молода людина росла-підростала душею, духовніла. 

Згадаймо Петра і Наталку Полтавку з-під Полтави і те, якими піснями, створеними 
в дусі народних, з народною мораллю, оточує своїх героїв Іван Котляревський. Звідки такі 
високі, чисті почуття в цих молодих українців? Із сили пісень, цієї квінтесенції мудрости, 
розуму, духовних глибин рідного народу. Вони, ці пісні, своєю молитовною силою 
переважають навіть слово матері, старої Терпелихи, знижене нелегким удовиним 
щоденням. 

О, не відвертаймося від народної пісні, цього безцінного діяманта, дарованого 
нашому народові долею, Богом ще тисячі й тисячі років тому. Бережімо цей животворний 
перегук тисячоліть! 

 
Скористаймось ясновидістю Шевченка! 

Один дуже, ну ду-уже учоний чоловік, панібратськи поплескуючи Шевченка по 
плечу, прорік, що, мовляв, ми ж будьмо мудрими, не забуваймо, що Шевченко сприймав і 
тлумачив історію як поет. От і думай, що хочеш, прочитавши таку сентенцію. І "Великий 
льох", і "Кавказ", і "Холодний яр", і "Мертвим, і живим…", і… — це так собі, ніяка не 
вершина творчости Шевченка, а більше емоції поета, ніж наша страшна історія. 

Тут і пів кроку не лишається від нашої учоности до отих зверхніх совєтських 
коментарів до поезій "Кобзаря" ("Шевченко не міг повністю оцінити прогресивне 
значення діяльності Б.Хмельницького…", чи й таке українопродавче: "Однобічна оцінка 
Шевченком діяльності Петра І, його клолоніальної політики…", тощо). 

Та якби наші історики хоч на 10% глянули на вітчизняну історію з позицій 
Шевченка, очима Шевченка (я вже не кажу — серцем, душею, совістю Шевченка), ми б із 
1917 року мали б  міцну незалежну Українську державу, і Україна б не зазнала катувань 
трьома голодоморами, колгоспами, мільйонними репресіями протягом 70 років у 
совєтській тюрмі народів. 

Скажемо й про нашу перспективу: поки ми не займемо чіткої, не продажної позиції 
Шевченка в погляді на нашу українську історію, поки не навчимося, не наважимося, 
звернувшись до своєї елементарної людської совісти (а не до шахрайства, жонглювання), 
сприймати і тлумачити історію по-шевченківськи безкомпромісно, — не бачити Україні 
свого незалежного державного щастя. 

Скористаймося нарешті ясновидістю Шевченка у вітчизняній історії! 
 

…І сім’я — заклад освіти 
Ми кажемо: виховувати, творити українську націю через освіту. Тобто через 

дитсадочки, школи, виші. І ще додаємо: і в сім’ї виховувати. Таким чином аж наче 
ставимо невидимий кордон між освітою і сім’єю, але ж мріємо про гармонію виховання, 
взаємопроникне виховання, взамодоповнююче освітніх закладів і сім’ї. 
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А чи не правильніше, не точніше, не благотворніше було б зарахувати й сім’ю до 
своєрідного освітнього закладу? Говорячи про виховання, творення української нації, ми 
маємо на увазі найуперше мову дитини, підлітка, юнака, мову спілкування, бо без мови не 
буде українця. З моральним вихованням у сім’ї справа зрозуміліша, вона традиційна, 
часто сім’я тут переважає школу, виш, бо вони більше заклопотані засвоєнням знань 
вихованцем, а рідномовне спілкування, моральне виховання або заформалізоване, казенне, 
або його й зовсім випускають з ока. Разом з тим знання рідної мови в школах, вишах не 
переростає в спілкування нею. Сім’я ж традиційно в нас байдужа до мови дитини. Сім’я 
не вчить мови як предмета. Вона часто не надає значення тому, якою мовою спілкується 
дитина. Ще в межах домівки спілкування механічно передається від батьків дитині. І ось у 
нас мільйони українців російськомовні, отже й діти в них удома російськомовні. 

І що ж виходить — освіта наша хоч так-сяк навчає знанню рідної мови і бодай 
натяку на необхідність спілкування нею, а російськомовна, скажемо, сім’я чисто 
механічно, без будь-якої запрограмованости стає впоперек освіті, затирає те, що 
прищепила освіта. 

А якби глянути на сім’ю також як на ланку в освітній системі, як на 
повнофункціональний освітній заклад, який також дбає про виховання підростаючої 
української нації? Тоді б у мудрій сім’ї заради найдорожчого — дітей своїх, їхнього 
майбутнього, легкого, природнього вписування у свою, українську націю батьки в 
спілкуванні з дітьми стали б переходити на рідну українську мову. У кожному разі 
звертали б увагу на мову спілкування з дітьми, хай і російською (якщо важко перейти 
старшим на рідну), змалечку всіляко спрямовували б дитину на спілкування українською 
мовою. 

Мені нерідко доводиться з радістю чути, як молода мама, на вигляд ще майже 
юнка, спілкується на вулиці зі своїм первінцем (первінкою) чистою українською мовою, 
як, буває, поправля своє дитя, очищаючи його мову від наносних русизмів. Отже в даному 
випадку освітній процес не переривається, він починається в сім’ї, триває в дитсадочку, в 
школі, виші й знову в сім’ї після дитсадочка, школи, вишу. 

 
 

"Мовою чистою, як Святе Письмо" 
Який світлий чоловік у нас у літературі, в культурі Олесь Гончар! Світломовний і 

світлодумний. І в творчості, і в розмислах. Пройшов крізь таке страшне життя, крізь грязь 
війни, полону, крізь "московську грязь" совєтської дійсности з її параноїдальною 
цензурною підозрілістю до кожного твого слова, коми й знаку оклику і лишився цнотливо 
чистим (як рідний народ у пісні) у своїй високій прозі, у своїх прагненнях і мріях. В 
останні роки його просто ранила оця сьогоднішня брутальність, бруд, гидь, сексоманія, 
чорнороте мовлення, чорноруке писання, густо пересипане московським зловонним матом 
у "творах" самоназваної "молодої дегенерації" та й декого із старших письменників, навіть 
возведених у ранг класиків (хай Господь милує Україну від такої класики!).  

2 лютого 1993 року Олесь Терентійович з гіркою прикрістю записав у Щоденнику: 
"Слово — категорія моральна. Українська пісня свідчить про чистоту й 

цнотливість нації. Я виріс у хаті, де не було лихослів’я, де навіть черкатися (згадувати 
чорта) вважалося гріхом. Загидила цим Україну Московія. Солдатчина. Табори-гулаги. 
Майбутня Україна від цього (хотілось би вірити) очиститься. Буде — як у пісні. Буде 
великодня. 

Література не може дозволяти собі бути грубою, вульгарною. Вона має творитись 
мовою чистою, як Святе Письмо. Це розуміли наші класики". 

Заповітні слова останнього із рідних класиків. Повторюймо їх як молитву, поки 
очистимо свої змосковлені душі й припнемо дурний язик до українського пракореня. 
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Мова-вбивця 
Не соромимося називати речі своїми іменами. Це ж правда, що російська мова для 

нас, українців, для української мови, для України поки що лишається (і, на жаль, ще 
надовго) мовою-вбивцею. Як і для інших земель колишнього Радянського імпер-союзу, 
зокрема й тієї ж Білорусі, білорусів і білоруської мови. Збагнувши це, ми по-справжньому 
почнемо рятувати свою рідну українську мову, Україну, українську націю, український 
етнос. 

Облишмо захоплюватися слідом за росіянами цим "вєлікім, магучім". Так, вона, 
російська мова, велика і могутня і тим гірше, небезпечніше для нас від цієї могутности її, 
бо вона ж нам ворог, убивця! Зрозуміймо це. Рятуймо наші душі від прищепленої нам 
імперсько-совєцькою пропагандою любови до цього асимілятора-убивці. 

Можете зі мною полемізувати, але ж ще жоден поневолений народ не врятувався 
(та й не придумав рятуватися) любов’ю до свого вбивці. 

 
Нам що, і далі русифікувати "російськомовних"? 

Щиру правду каже у своїй книжці "Неминуче й неминуще" Віталій Дончик про 
спекулятивну, надуману проблему з "російськомовними", яких начебто притісняють в 
Україні і Росія хоче їх захищати. В. Дончик пише: "І тут всіляке втручання зовні, під 
дивовижними гаслами "захисту "русскоязычных" ( чи захищають десь у світі 
"англомовних"? "арабомовних"?) є нічим іншим, як втручанням з підривною метою в чужі 
справи". (В. Дончик. Неминуче й неминуще. К., Наукова думка. 2012, С. 357). 

Справді-бо, ніхто не зчиняє ніякого галасу з приводу "англомовних", 
"арабомовних", "іспаномовних" і т. д., тобто людей позанаціональних. Бо хто такі 
"русскоязычные" в Україні? Це мільйони русифікованих корінних українців. Ну й ще, 
може, дехто з представників нацменшин, що мешкають в Україні, бо насправді вони не 
російськомовні, адже російською послуговуються вимушено лише на вулиці, за межами 
домівки. Дома ж, у своїй  сім’ї, а також зі своїми одноплемінниками розмовляють своєю 
рідною, знають її, люблять, і, Боже збав, не відмовляються від неї. 

Наші ж "русскоязычные" українці – це власне люди духовно позанаціональні, вони 
й не росіяни, абсолютно чужі росіянам, і від української нації відстали, їм чуже все 
українське. Але ж етнічно вони українці! Держава, суспільство зобов’язані допомогти цим 
російськомовним повернутися в духовне лоно своєї української нації.  
Найперше, каже дух нашої Конституції, обов’язок Української держави – переконати цих 
російськозаблудлих віддавати дітей своїх в україномовні школи, а також самим 
переходити на україномовне спілкування. Тільки так має ставитися питання з 
російськомовними. Держава не зобов’язана створювати для них російськомовні школи, бо 
це буде не що інше, як продовження колонізаторської політики Росії. 

Чого ж ми не хочемо побачити кричущого парадокса: Українська держава має 
здійснювати в себе колонізаторську політику іноземної держави, колишнього заклятого 
поневолювача України? Нам що, і далі русифікувати "російськомовних"? 

Який же цинізм цієї Російської імперії? Зашкалюють усі показники відхилення від 
здорового глузду! 

 
Без душі, на запчастинах 

("…а вместо сердца – пламенный мотор") 
Московський кіноактор Васілій Лановой. Амплуа кіногероїв. Уперше з’явився в 

1953 році у фільмі про випускників школи "Атестат зрілості" в головній ролі. Красень. 
Пізніше стало відомо, що він з України родом, українець Василь Лановий. Уже старим, 
80-річним приїхав у Київ на гастролі, мелькнув у телехроніці дня, признався в любові до 
України, своєї Батьківщини, сказав кілька фраз рідною українською мовою, і так гарно 
стало на душі. Подумалося з удячністю: "Бач, прославився в Росії, а не забув свого 
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первородства, не те що полтавка Клара Лучко, яка не могла змиритися з тим, що її Україна 
здобула державну незалежність". 

І ось трохи згодом знову приїхав Василь Лановий в Україну, знову показався в 
теленовинах, сказав кілька слів уже російською мовою. Але які ж ті слова гіркі для нас, 
чужі. Він промовив зажурено, що увесь занепокоєний тим, "что наші народи раздєлілісь. Я 
вєрю, молю Бога, что єщо успєю увідеть, как ми опять об’єдінімся в одно целоє 
государство". 

І примерк цей кіногеройний актор, цей всього-навсього малорос. Ну навіщо тобі, 
чоловіче добрий, те імперське государство з потопленою в ньому назавжди твоєю 
кревною Україною? Твоя Батьківщина нарешті за стільки століть здобула державну волю, 
вибилася з-під російської руки, порадій же, ти ж нормальна людина, а для тебе це… 
трагедія і ти переживаєш, що помреш, так і не діждавшись нового об’єднання, тобто 
смерті України. Як же ми, українці, так легко дозволяємо зруйнувати вщент свою 
національну душу, запродавши всю її ворогові. Цього не дозволяють собі ні московські, ні 
ленінградсько-петербурзькі грузини, вірмени, азербайджанці, узбеки, казахи. Коли в 2008 
році російські танки на повному імперському ходу йшли на Тбілісі, у Москві й у 
Петербурзі відомі російські актори – грузини Кікабідзе і Басилашвілі виступили з різкими 
протестними заявами, засуджуючи агресію Росії проти їхньої Батьківщини – Грузії, а 
Кікабідзе на знак протесту покинув Москву й повернувся на Батьківщину, в Тбілісі. А 
ми… Ех, ми… 

Та приїздив у Харків незадовго перед смертю великий росіянин Інокентій 
Смоктуновський, якраз у перші дні незалежности України. Як він тепло, сердечно вітав 
нас, Україну зі здобуттям державности, бажав нам успіхів у будівництві держави. Етнічно 
чужий, а близький нам, без великодержавних імперських комплексів, бо людина він 
правдива, праведна, свята. 

А тут українець, свій, і така пустота… Радів би, що твоя Україна стала на 
державний шлях. Із своєю дружиною-українкою, відомою акторкою Купченко раділи б. 
Що вам та Росія?.. Але ж отакі ми є. Як вироджуємося, то вже до решти, до щирця. Наче 
нам якусь запчастину російського виробництва вставляють замість живої української 
душі. Не даром же співав увесь СССР: "Нам Сталин дал стальные в руки крылья, а вместо 
сердца – пламенный мотор". Отак після української школи все московське життя – на 
запчастинах, без душі. 

Як страшно! Навіщо? Хіба ж то життя? 
 

Совєтський спадок україновбивства 
Нищення української мови по спадковості передалося нинішньому поколінню 

незалежної України із совєтських часів. " А яке ж воно було тоді?" – спитає сьогодні 
молода людина. 

Візьміть тритомовий "Щоденник" Олеся Гончара, знайдіть там запис 11.10.74 і 
читайте: 

"Принижувати, зневажати українську мову зараз стало модним… Відцурайся 
рідної мови, потопчи її, зневаж, зрадь – отоді будеш для нас підходящий. Змагання в 
хохлуйстві, розгул нової валуєвщини… І все це подається під знаком відданості 
російському народові, ніби для нормальних, справді братських стосунків неодмінно 
потрібна ось така жертва, неодмінно треба, щоб "менший" без кінця клявся у своєму 
холопстві, зрікався святинь та самообпльовувувався в приступах юродства та незрозумілої 
довічної покути". 

А хіба й зараз не хочуть нас поставити в позицію "кающихся", таких, що 
зрікаються своїх національних святинь. За те тільки, що ми вимагаємо дотримуватися 
Конституції, публічно державцям та парламентарям користуватися державною мовою, нас 
називають фашистами. Нас, на нашій землі за оборону її оці зайди, оці прислужники Росії 
намагаються ганьбити за наше, яке вони в нас відбирають, намагаються очорнити 
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сторінку народної боротьби за Україну під час Другої світової війни, погрожують 
ветеранам цієї боротьби новими судами! І хіба в нас самих не вивітрилося ще оте, 
прищеплене нам московсько-совєтськими окупантами, холуйське послушенство, 
готовність улягти вимогам ката-окупанта, заспівати осанну міфічному "братству" 
російського народу, а для цього перейти на російську мову, зневаживши свою. Бережімо 
свої українські душі від цього бандитського спадку совєтських часів. 

Бережімо в патріотичній чистоті й готовності до справедливої, визвольної 
боротьби. 

 
Та будьмо ж націоналістами, бо загинемо! 

(Мої конспекти) 
"П’ята колона" в Україні нас обзиває націоналістами й лякає цим, бо шахрайськи 

ставить знак рівности між націоналізмом і нацизмом, ще й публічно, з трибуни Верховної 
Ради, через ЗМІ клеїть нам ярлик "нацики". 

Мені, наприклад, просвітліло від статті в "Літературній Україні" (20.06.2013) 
відомого публіциста, шеф-редактора журналу "Універсум" Олега К.Романчука "До 
Європи без фашизму й апартеїду", в якій він пише: 

"Націоналізм – це своєрідна імунна система, яка різко підвищує опірність будь-якої 
нації в її боротьбі проти поневолювачів. Націоналізм є ефективним засобом захисту нації 
від етноциду, тобто від духовного нищення. Нині для українців найбільшою загрозою є 
етноцид, який фізично зберігає націю, але нищить її духовно…" 

І далі автор цитує Осипа Зінкевича зі статті в "Літературній Україні" за 16.06.2011 
р. "Євген Коновалець і наша доба": 

"…Нація втрачає (при етноциді – В.З.) національну свідомість і своє духовне 
обличчя, втрачає національну ідентичність – мову, культуру, історію і , насамкінець, 
втрачає бажання мати свою окрему державу і творити в ній своє майбутнє". 

Найпершим українським націоналістом (тобто патріотом української нації, 
України) був наш геніяльний пророк Тарас Шевченко, який на сторожі України поставив 
своє священне Слово, все, до останньої буковки. Націоналістами у своїх країнах були , 
наприклад, такі відомі історичні особистості, як Вашінгтон, Лінкольн, Гарібальді, Шарль 
де Голль, Павел Шафарик, які боролися за створення, відродження, захист своїх держав. 

А нас лякають націоналізмом, тобто патріотизмом найвищого ступеня, щоб 
зробити знову слухняними підданими, холуями, рабами ненаситної Російської імперії. 

Ще й ще згадаймо вірш-молитву до нас Володимира Сосюри "Любіть Україну", 
його оті рядки: 

 
Не можна любити народів других, 
коли ти не любиш Вкраїну!.. 

 
Якщо ти не націоналіст, (не патріот), то ти ніхто або прислужник імпер-шовінізму 

чи просто безмовний, безправний його раб з вийнятою душею, готовий на догоду імперії 
ненавидіти й нищити бездумно, бездушно, безсердечно весь світ. 

Тож ставаймо націоналістами. Націоналізм – це не що інше, як активний, 
справжній патріотизм, щира, дієва синівська (дочірня) любов до своєї країни, готовність її 
захищати всіма силами від інтервенції і поневолення. 

 
Не будуйте Росію в чужій країні 

"Немає щастя поза батьківщиною, кожен пускай коріння в рідну землю". (Іван 
Тургенєв). 

Золоті слова. Чого ж мільйони росіян не прислухаються до свого співвітчизника, 
великого письменника Росії? Чого вони мільйонними масами намагаються будувати своє 
щастя поза батьківщиною, скажемо, в Україні, яка тепер окрема, зарубіжна для них 
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держава? Ми ж не кажемо вам: "Не носіть Росії у своїй душі". Носіть, любіть її, але не 
нав’язуйте її нам, тобто не будуйте її в Україні. 

Не можна будувати Росію в чужій країні. 
Неможливо збудувати Росію в чужій країні. Ні в нас, ні в Білорусії, ніде , крім 

Росії. 
 

От вам і "братья навєк"! 
(З відчаю) 

Зустрів знайомого. Раніше це був поміркований журналіст. Тепер на пенсії. Різко 
осуджує вторгнення Росії до Криму. Він сказав: 

- Нехай тепер хтось спробує мені мовити бодай слово про братерські почуття до 
Росії, я йому плюну межи очі. 

Я потиснув йому руку й сказав, що ми з ним однодумці. 
А тим часом надходять дані, що в Путіна за останні дні неймовірно підскочив 

рейтинг і складає тепер 67%. От вам і російський народ, гуманний, миролюбний, 
справедливий. 

Потенційний агресор до всього світу, ось хто він, "наш братній народ". Тільки який 
же він нам брат, коли нас не вважає за народ, котрий має право на свою територію, свою 
державу, на самого себе, має право називатися народом, окремим, українським. Якщо ми в 
його очах ніхто, то кому ж він брат? Сам собі? 

 
Ви – за націєвбивство?.. 

Кажу: "Будь проклята Росія! Будь тричі проклята!!! Росія Путінська, Росія 
загарбницька, Росія, котра терпить таких виродків гітлерівсько-сталінського заводу, як 
Путін". 

Росія оточила військами Крим. Оточила своїми військами Україну вже навіть з 
півночі.  

У мене надія на Західну Україну. Не даром же там колись гартувалася сила в 
боротьбі за вільну Україну. 

До нео-Гітлера – Вовочки Путіна приєдналося велике кодло російської інтелігенції, 
попросивши Путіна розв’язати війну з Україною. Це і Юрій Бондарєв, і Валентин 
Распутін, і хохольського сімені Василь Лановий, і ще одне хохля – кубанський хороводист 
Віктор Захарченко ( це вже другий Захарченко опиняється серед агресивних 
антиукраїнців, везе ж мені на однофамільців, самозаперечників свого етнічно 
українського єства). То ви що, за націєвбивство? Оце так інтелігенція! 

Але є й багато порядних у тій же Росії діячів культури: Лія Ахеджакова, Олег 
Баселашвілі, Армен Джигарханян, Ельдар Рязанов, Сергій Юрський, Валентин Гафт, 
Андрій Мягков, Михайло Жванецький, Марк Захаров, Андрій Кончаловський, Станіслав 
Садальський, Михайло Кокшенов, Емануїл Віторган, Леонід Куравльов, Наталія Фатєєва, 
Гаррі Каспаров, Михайло Єфремов та інші. Це інша Росія. Справді Росія з братніми 
почуттями, яка по-людськи розуміє нас, хоче, аби й ми жили своєю Державою, незалежно 
й мирно до всіх добрих людей у світі. 

 
Ви так і не наважилися? 

(Трагедія) 
Ви так і не наважилися, запитую Вас, перейти на українську мову спілкування, 

тобто повернутись у свою рідну віру, рідну культуру, традиції, до свого рідного слова? 
Ви не надаєте цьому особливого значення? Кажете, що можна бути повноцінним 
українцем і без рідної мови, з чужою мовою на устах, і в думках, у свідомості? 

Ні, який же Ви Українець, коли Ви, свідомий того, що чините, не хочете спинити 
ослаблення України. Ви ж знаєте, що своїм російськомов’ям Ви посилюєте ворога 
України – Росію, продовжуєте бути найвагомішою зброєю в її руках, бо є ще одним 
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(сотим, тисячним, мільйонним, десятимільйонним!) прикладом українця, який відмовився 
від своєї рідної мови, який фактично став чужинцем, окупантом, живучи в Україні. Таким 
чином кожен російськомовний українець несе смерть Україні… 

Насправді, лишаючись російськомовним, Ви не є українцем, не є й справжнім 
росіянином, а отже й не є повноцінною людиною, бо справжня, повноцінна людина живе 
у своїй родовій, національній стихії, у своїй культурі, звичаях. Ви ж існуєте в позиченій 
ідентичності, на правах попихача в чужої нації. 

Та найтрагічніше, кажу, - це те, що Ви (хотіли  цього чи ні) є якнайреальнішою, 
якнайнепереможнішою зброєю в руках Росії, запеклого ворога Вашої Батьківщини – 
України. Ви є ще одним "аргументом" ворога, що українці відмовляються від своєї мови, 
культури, традицій, від свого первородства на користь "великої", "могутньої", 
"непереможної" Росії. 

Я Вас не переконав? То як же до Вас догукатися?  
 

Росії не буде прощення 
Що найстрашніше, просто моторошно стає, гірко, досадно від того, як оце 

божевілля, оця війна оборонна від нападу нашого одвічного катюги – оцієї фашистської 
Росії починає переростати в щось наче буденне, наче аж необхідне, природне, як настання 
за осінню зими, як ото  після спеки підуть дощі… І дивись, після цього бандитського 
російського розбою в Україні, після оцих погромів у містах і селах України, як тільки 
запахне бодай тимчасовим замиренням – наші українці, такі ж уже миролюбні, такі добрі, 
що в своїй цій доброті душевній швидко забудуть оцей фашистський, садистський 
московський, москальський, дикий російський розбій, погром, катування людей, убивство 
тисяч і тисяч нас, калічення десятків тисяч, забудуть, кажу, все це людське горе й знову 
почнуть називати заклятущих, небачених у світі ворогів, оцих ро-осіян "братами" (щоб 
зрозуміліше для них, ворогів, - "братьямі"), Росію "дружньою" ("дружєствєнной"), 
"братньою" ("братской") країною. 

Таке забуття, таке прощення підступному ворогу, загарбнику рівнозначне 
самознищенню української нації, України. Та й Європі й Америці, які так байдуже 
спостерігають за нищенням українців, нищенням людей отакою розв’язаною агресивною 
війною в мирний час, це не минеться даром. Не хочуть зупинити садиста, нелюда Путіна, 
загасити цього виродка, - він піде потоптом і по Європі, посягне й на Америку. 

Не повівшись із Путіним і його Росією, як із новоявленим Гітлером, Сталіном-
Леніном, Європа й Америка, хочуть вони того чи ні, натягають на звироднілу парсуну 
Путіна машкару-ореол сучасного Наполеона. Він і гратиметься в своєму імперсько-
московському сказі в такого собі Наполеончика з домішкою катюги Петра І,  
підбадьорюючись боягузливою байдужістю, а то й продажністю європейських очільників. 

 
До Держави! 

Слово Української Мови 
Яка ж ти Українська Держава, коли ти не захищаєш мене – Українську Державну 

Мову?! Як записано в Конституції – єдину державну мову. Я знаю тебе. Ти єси все та ж 
наскрізь фальшива держава УРСР, яка 70 радянських років не давала мені дихнути на 
повні мої філологічні груди, напускала на мене, нацьковувала російську мову з усіма її 
службами (КГБ, міліцією, комуністичними генсеками, тюрмами і брехливими газетами, 
радіо і кіно). Ти й досі нацьковуєш на мене російську мову під виглядом другої державної 
мови, нашорошуєш проти мене свої державні телеканали, газети, радіо, дозволяєш їм 
кепкувати, збиткуватися з мене, вихваляючи в нескінченних російських 
недержавномовних фільмах усе російське, ігноруючи українські фільми, пісні, а то й 
підхіхікуєш московському антиукраїнському хамству, як свого часу першої руки 
українська державна очільниця підхіхікувала, задоволено потрясаючи білою косою, 
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чужому чужаниці, нашому ворогу з ворогів Путіну, коли той збиткувався публічно, перед 
телеекраном з України та її Президента. 

Слухай, "Українська" "Державо"! Я більше не миритимуся з твоєю фальшю! Я 
більше не мовчатиму! Я розкажу моєму народові, як ти його обдурюєш. Я поясню йому, 
що твоя хитренька видумка –"друга державна мова" – це підступний троянський кінь, 
виплоджений в імперських московських стайнях, якого ти зрадливо напускаєш проти 
мене. 

Та я вистою. Вистояв би мій народ. Я вистояла тисячі й тисячі років. А от народ 
мій часто збивали з пуття московські поневолювачі, і він навіть почав був соромитися 
мене. Я далі не мовчатиму! Я скажу йому й покажу, хто я! Як писав мій улюблений Поет 
Вінграновський: 

 
В цьому імені ви днюєте й ночуєте… 
Я ще назову його, ви чуєте? 
Я ще потрясу ним всіх і вся. 
Я ще пропечу ним, ще проклацаю 
Кожну душу. Груди і чоло… 

 
Я – мати індоєвропейських мов, отака я древня пра-пра-прабабуся сьогоднішнім 

українським воїнам проти російських окупантів у Донбасі. Вони молоденькі, чергове нове 
покоління, їм важче стояти, ніж мені, многотисячолітній, досвідченій, невмирущій. Але 
мені для стояння постійно потрібні саме молоді руки, молоді гарячі серця патріотів, 
молоді душі. З ними я безсмертна! 

І хоч ти, лже-державо, вистав проти мене й чортову дюжину "других державних 
мов", я більше не поступлюся їм ні міліметром української, споконвіків омовленої мною 
території, жодним українським словечком не поступлюся.  

Я довго терпеливо чекала, все надіялася, що ти нарешті візьмешся за розум, що в 
тебе, якщо й не прокинеться совість, то хоча б озоветься здоровий глузд, усе ж ти таки для 
чогось носиш горде звання – Українська Держава! Ну, не зовсім же тільки для прикриття 
ворожих задумів Москви? Не взялася за розум… 

Я скажу моєму народові всю правду, хто ти є в дійсності, і він тебе пролюструє 
всю наскрізь, "проклацає" від президента до голови сільради найменшенького нашого 
сільця. 

Знай, я і мій прозрілий нарешті народ більш не поступимося своїм святим 
первородством, даним нам Природою по імені Бог! Разом ми переможемо! 

Слава Україні!  
 

Одумайтесь! На вас невинна наша кров! 
Усе думаю над останньою статистикою: 60% росіян у Росії вимагають від Путіна, 

щоб він розпочав ще масштабнішу війну проти України. 
Хочеться запитати тих 60% росіян – з чим же ви станете (кожний, ко-ожний із вас 

особисто!) на отвіт перед Богом? Вам же ніколи не проститься те, що ви чините з  
Україною, з українським народом, у тому числі й з етнічно російською (рідною вам по 
крові) гілкою українського громадянства? 

Ви ж перетворили на пекло, страшніше гітлерівського, життя в огненному Донбасі, 
населеному, до речі, на майже 50% громадянами етнічно російського походження. Ви 
піддаєте артилерійській смерті тисячі й тисячі мирних жителів міст і сіл Донбасу, 
масованим артилерійським вогнем бомбардуєте житлові квартали, школи, дитячі садки, 
лікарні, змітаєте з лиця землі цілі населені пункти. Убиті, покалічені й дорослі, і діти 
нараховуються тисячами й тисячами. 

Невже ви, російські православні, вірите, думаєте, що вас уведе в Царство Боже ваш 
патріярх-христопродавець Кірілл? Та на нього першого чекає геєнна вогняна, а слідом за 
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ним і вас за вбивства, за сльози, за горе українців, за Україну, яку ви терзаєте вже понад 
360 років. 

Одумайтеся! На вас – невинна кров мільйонів  розтерзаних, замучених українців, 
яка взиває до Неба, від  Котрого не буде вам прощення. Подумайте хоча б про своїх дітей, 
щоб і на них не впала наша невинна, кажу, кров. 

 
Тільки в українськомовленні Українська держава 

Ще й ще раз подумаймо (роздумаймось, одумаймось, задумаймось!) і скажімо собі: 
 - Якщо ми й поставимо якнайміцніші, неприступні державні кордони, 

зорганізуємо, викохаємо надійну, міцну, оснащену найсучаснішою зброєю і військовою 
технікою Армію, які забезпечать нам державну незалежність, а про міцний мовний 
кордон, українськомовний кордон забудемо (єдина державна мова – українська, масове 
українськомовлення, життя в українськомовленні етнічних українців, повага 
інонаціоналів до державної мови, формування політичної нації України на базі української 
мови, навколо українськомовного стрижня), повторюю, якщо забудемо про 
українськомовний кордон, точніше – й далі навмисне забуватимемо про нього, то ми 
ніколи не матимемо Української національної держави. Це буде при міцних кордонах, при 
надійній сильній армії яка хочте держава (скорше всього ще одна російська, 
російськомовна), тільки не українська. І громадяни в цій державі швидкими темпами без 
українськомовлення масового, суцільного, державного виродяться з українців у ніщо, в 
попихачів у чужих народів і держав. 

Подумаймо: роздумаймось, одумаймось, задумаймось! 
 

Влада державної мови 
(Замість держави – російськомовний монстр) 

Мова якого народу в державі при владі, того народу й держава, як би вона не 
називалась офіційно (тобто камуфляжно, про людське око, як кажуть). 

І справді, в СРСР у Конституції Української РСР було записано, що державною 
мовою в Україні є українська. Але ж фактично влада в Україні, як і в усьому Союзі була в 
мови міжнаціонального спілкування – російської. Отже, крім офіційної назви  - Українська 
РСР – ніякої Української держави в Союзі не існувало й близько. Це була колоніяльна 
частина Радянського Союзу (фактично Радянської Росії), в якому панувала при владі 
російська мова. 

Зараз формально, офіційно ми "будуємо" оголошену понад два десятки років тому 
Українську Державу з державною українською мовою. Але насправді українська мова в 
Україні не при владі, її конституційну владу порушують, починаючи від мікроскопічної 
конторки й кінчаючи главою держави, прем’єр-міністром, міністрами, парламентарями, 
народними депутатами всіх рівнів, армією, міліцією та іншими держслужбовцями, які або 
зовсім не володіють державною українською мовою, або не хочуть нею справляти свої 
державні обов’язки. Навіть найвищі державні особи – президент , прем’єр, міністри 
догідливо переходять на російську, як тільки співрозмовник звернеться до них 
російською.  

"Державна" українська мова не захищена законами від "поїдання" її мовою 
сусідньої держави, мовою прийшлою прийшлої нацменшини – російською, а тому, на 
додачу про вище мовлене, в нас і преса, кіно, телебачення, спорт на 90-95% 
російськомовні. Школи, виші на півдні України фактично російськомовні. 

От і виходить, що насправді ми будуємо не Українську Державу, омріяну віками 
українським народом, а якогось, спаси Господи, російськомовного монстра, жахливішого 
за пережитого вже нами Радянського Союзу, монстра,  який несе остаточну погибель 
українському народові. Про це свідчать хоча б т. зв. ДНР і ЛНР на Донбасі з їхньою 
суцільною русифікацією, зачисткою всього українського. Досить нам гратися в піжмурки 
з чужинцями, з чужодухими владцями різних рівнів, цією всепожираючою все українське 
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сараною і братися по-справжньому, по-господарському, по-синівському за будівництво 
справжньої української держави. Ніхто чужодухий, чужоприйдешній за нас її не збудує. 

Помолімось Богу державною Українською Мовою, владичицею нашої душі, 
нашого українського єства й приступаймо до діла. Пам’ятаймо, з Нею і тільки з Нею ми 
заживемо, як усі благополучні народи у світі. 

 
Та це ж самоокупація! 
(У продовження теми) 

Оцими солодкозвучними, якимись виправдальними, нещирими пісеньками 
верховних і середніх державців та нардепів, а також засобів масової інфоромації про 
високий, мовляв, (ледь не вищий за наш український патріотизм) український патріотизм 
російськомовних громадян України, про надання особливого статусу російській мові, що 
дорівнюватиме статусу єдиної державної, в південних та східних областях, оцей 
запобігливий перехід у теле- і радіопередачах ведучого й запрошеного "гостя" на 
російську мову прямо на середині фрази, на півслові, як тільки вони заговорять про 
мешканців Донбасу, Криму чи якоїсь із південних областей – це не що інше, як хитро, 
латентно (приховано, ще і як приховано!) нащеплювана нам самоокупація України, бо 
російськомовна ж Україна, кажемо ( в очі владі!!!), – це вже повна Неукраїна! Це 
провалля на території України нас, 46-мільйонних, у небуття. Добровільне небуття. Бач, 
як хитро все робиться. Думають, на дурнів натрапили. 

 
Україні  - українську мову! 

Ви, інонаціонал, який живете в Україні й кажете, що є її патріотом, що любите її, 
але в той же час українську мову ігноруєте, не володієте нею, принципово зовсім не 
хочете нею спілкуватися – то який же тоді ви патріот України, коли одну з її іпостасей, з 
основних форм вияву її – цю ж українську мову не визнаєте, вважаєте за ніщо. Без 
української мови, тобто без мови своєї Україна як живе явище – немислима, неможлива. 

Чия мова пануватиме на просторах, що були перше Україною, того  ці простори й 
носитимуть і суть, і назву. 

Та ми не дамо вам зробити з нашої України вашу Росію! І не думайте, й не гадайте. 
 

Ми – прикордонники України 
Ми – українці, якщо ми справді й духовно українці, є прикордонниками України, 

стоїмо на посту номер один – національному, державному кордоні – українській мові. 
Наша захисна зброя – наше українськомов’я, індивідуальне і масове, діалогічне. 

Бездоганно, любовно володіючи цією життєствердною зброєю, живучи нею, яко небесні 
птахи своєю піснею, ми зобов’язані передавати її на постійне  володіння і практичне 
застосування дітям, внукам і правнукам. Хай кожен із них, зі свого першомов’я 
пройметься світовою істиною - без рідномов’я не складеться пісня, без пісні не 
здійсниться соколиний політ. 

Масово, патріотичним гуртом стіймо на кордоні України відпорно незатухаючій ні 
на мить навальній русифікації. Не гоголіймо більше ні в великому, ні в малому. 
Шевченкіймо, мазепіймо, богуніймо! 

 
Говори – джерела мови 

І ще Р. Дідула сказав надзвичайно важливе про говори (діалекти): 
"Цивілізовані народи знають ціну скарбів, що заховані в говорах, і тому поставили 

їх під захист державних законів… Коли ж ми в Україні діждемось таких праведних 
законів і мудрої громадської поведінки? На наше щастя, говори, хоч і збіднені, живуть, бо 
живучі – і їх за всяку ціну треба зберегти. Говір наповнює літературну мову, як потоки 
ріку, як коріння дерево. Без допливу говорів – і річище, і дерево літературної мови 
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висихає, мертвіє. Саме через сфери, де говірки зазнають найбільшої руйнації – школу, 
телебачення, радіо, газети – відкрито найбільше можливостей їх збереження". 

Спасибі, Романе! Ваше слово про говори – подарунок Україні во спасіння мови. 
 

Де нема української мови – там буде Росія 
У передноворічному інтерв’ю "Українській правді" Віктор Ющенко сказав, що 

вважає окуповані Росією Крим і частину Донбасу менш українськими по духу, ніж інші 
регіони України. 

"Я розумію, що можна гнівити, звичайно, окупанта Путіна, що збожеволів, але з 
іншого боку є відчуття, що він прийшов туди, де найменше українського, де нема нашої 
мови практично, де нема нашої пам’яті, де нема нашої церкви, де нема нашої культури", - 
сказав Віктор Ющенко. 

То що ж, російськомовмось і далі в уряді, в президентській службі, у Верховній 
Раді, взагалі на державній службі, в публічних виступах на радіо, телебаченні, в спорті, 
навіть в Українській уже армії, готуймо грунт для подальшої окупації нових просторів 
України "братньою" Росією?.. 

Та коли ж у нас нарешті з’явиться, як у людей у світі, елементарний державний 
розум піднятися на всенародну, національну, українську, державну боротьбу за державну 
українську мову? 

Коли, коли, коли нарешті… 
 

"Какая разница" – це наша смерть 
(На продовження теми) 

"Опять вы про "мову"! Ну, какая разница, на каком языке разговаривать? Был бы 
человек хорош". Це ми чуємо тисячу разів щодня від росіян та російськомовних в Україні. 

Пояснюємо тисячоразово на дню: "Дуже "большая разница. Судьбоносная!" "На 
мові все зав’язується – і ви, російськомовні, це дуже й дуже "четко знаете". Доки буде 
українська мова – буде й національна українська пам’ять, і українська церква, і українська 
культура. А значить, буде Україна, будемо ми – українці  українцями (бо тільки з 
українською мовою ми є українці). Згадаймо, доки славний наш полтавець Іван 
Котляревський не "навчив" Енея і троянців української мови, не було в нас української 
сучасної літератури, була мертва церковнослов’янщина. 

Отож, не стане української мови, замінить її повністю на нашій землі ваша "какая 
разница", не стане й нас, українців, зникне Україна під "сапогом России", якій "без 
разницы" все українське в Україні вже сьогодні, та вже вчора, позавчора, "отродясь", 
кажучи по-вашому, по-російському. 

Українцю мій, українцю! Бійся отієї "какая разница",  як вогню, як установки 
"Град", як "безпілотника" (кажучи сьогоднішньою мовою воєнного часу). 

Запам’ятайте, "какая разница" перекладається на нашу, українську мову – як 
"смерть Україні". Бо "какая разница" – це психотропна зброя проти України, паралізує 
нашу національну волю, роззброює національну душу. 

Українськомовмось, україномовмо і на службі, і вдома, і на вулиці діалогічно, 
масово. Саме тут наше спасіння! У кожній вимовленій вашими устами фразі, у кожному 
рідному слові звертання і відгуку. 

 
До Бога – живою, українською! 

І раптом натрапляю в "Слові Просвіти" (ч.4, 2015 р.) на статтю голови 
Васильківського районного об’єднання "Просвіти" Київської області Леоніда Ковальчука, 
якою він у корінь влучає російським окупантам-русифікаторам, розвінчуючи їхню 
фактично бісівську антиукраїнську асиміляторську руйнівну суть. Замість того, щоб бути 
вдячними світлоносній українській мові, вони заповзялися знищити її. Він пише: 
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"А наші вороги москалі та москалики мають згадати, що в свій найтяжчий час 
навіть вони, ті, хто люто ненавидить усе українське, до Бога звертаються словами 
Господньої Молитви саме українською мовою: "Отче наш!" 

Сюди ж додаю від себе й инші молитви-звертання: "Святый Боже, Святый крепкий, 
Святый бессмертный, помилуй нас!", "Господи помилуй, Господи помилуй, Господи 
помилуй!", "Спаси Господи!". "Саме українською мовою (звертання), вживаючи Ім’я 
Господнє в кличному відмінку, якого немає в московсько-російській мові, - пише Леонід 
Ковальчук, - але який попри царські та совєцькі заборони, був, є і буде в мові українській. 

Бо на те, видно, була воля Божа, щоб наші вороги, які кричать, що української мови 
немає, що вбивають нас за цю мову, не мають іншого засобу звернення до Бога, як через 
нашу, від Бога живу українську мову". 

 
Коли ж почнемо будувати національну державу? 

Щойно прочитав передсмертну статтю видатного вченого-патріота, полум’яного 
публіциста Івана Белебехи "Цураючись генетичної матері" в "Слові Просвіти" (ч.5, 2015 
р.). І такий біль охопив мене. Задавнений біль… Бо й мене це всі роки гризе питання, що й 
покійного Івана Белебеху (Царство йому Небесне!): Чому ми й досі не збудували 
української національної держави? Як же ми прогавили створення її ще на зорі нашої 
Незалежности? Куди ж дивилася всі 25 років та й нині куди дивиться, що собі думає наша 
українська еліта? 

Ну, гаразд, мало було національно свідомих українців у Верховній Раді, вони 
розчинялися в парламентському чужодухому морі, коли приймалася Конституція України. 
Але ж чому проморогали наші знамениті академіки, діячі культури, письменники нації, 
наче такі ж уже національно аж пересвідомі?.. Мали ж зчинити тривогу, вдарити в 
національний кличний дзвін, коли парламент готував, обговорював проект  абстрактно-
космополітичної, тільки не української по своїй суті Конституції, обходячи десятою 
дорогою священне для всіх розколонізованих народів поняття - держава корінної нації –в 
даному разі  українців, які складають 72, 7% питомої  ваги населення України. Та ж за 
правовими актами ООН і ЮНЕСКО – національною державою стає така держава, в якій 
титульний народ (етнос) уже становить  67% населення країни. "Ніхто з нашої 
малочисельної патріотичної еліти, - пише І. Белебеха, - не знайшов у собі мужности 
порушити питання про українську державу з українством на чолі". 

Чому ж ми боїмося сьогодні поставити це питання руба про Українську 
національну державу? Тоді б зразу відпали претензії на дві державні мови (настирливі 
домагання некорінної, наїжджої, навезено російської нацменшини про надання 
російській мові статусу  "другої державної мови"). Як примарний сон, зникли б і розмови 
та обіцянки Донбасові та іншим на півдні областям про надання якогось особливого 
статусу для них, про "регіоналізацію", "федералізацію" та інші державоруйнівні ініціативи 
найвищих державних очільників України! Та й дієвим законом стало б обов’язкове 
спілкування громадян України на державній службі державною українською мовою. 
З’явилося б і закономірне відчуття відповідальности кожного громадянина України (не 
залежно від національности) за зневаження, ігнорування державної української мови. 

 
Не відмовляйся, брате!.. 

Рефрен 
Рідна мова  - Божа мова. Відмовлятись од  Неї, значить упадати у великий гріх 

перед Богом і перед рідним народом. 
 

Скільки можеш підняти 
Якби кожен у своїй душі носив Україну. Стільки України, скільки можеш підняти й 

понести. 
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Українніймо! 
Хами, хами, без елементарної шляхетности за душею, з інстинктами хапуги, 

злодюги, грабіжники лізуть до державної влади в нас, вихоплюють кланово її  з наших, 
українських рук і "правлять нами, Україною" з чужодухою бандитською ненавистю до 
нас, українців. А ми як нагнулися 368 років тому перед Москвою, так і досі ніяк не 
можемо випростатися, випрямитися. Каліки навіки, чи що?.. 

А Україну ж треба будувати. Ніхто за нас її не збудує. Варяг, чужинець не 
поставить  нам навіть соняшникового тину на кордоні з Росією. 

Розпрямляймось швидше! Українніймо дітьми, внуками! Годі терпіти мерзенних 
окупантів у нашій державній Незалежності, даній нам Богом. 

 
 
 
 

Розділ II 
 

ВИ ТІЛЬКИ ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!.. 
 

Господь добрий 
Новела 

Телеграму листоноша Марійка принесла зі звичайною поштою в ранні обіди. 
Одарка прочитала, зблідла на виду, посунулася по одвірку, сіла на порозі. Марійка 
кинулася до відра з водою, бризнула на стару з кухля, підвела їй зів’ялу голову, піднесла 
до рота кухоль. Одарка тремтіла вся. Зуби їй дрібно цокотіли об метал. 

 — Тіточко Одарочко! Що з вами?.. 
Підвела до ліжка, уклала, підмостивши подушку під голову. Стара стогнала, 

плакала. 
 — У шахві крапельки… Валер’янка… — проказала. 
Марійка знайшла  пляшечку з краплями, накрапала на воду. Стара випила, 

продихнула. 
 — Таке горе, Марійко… Таке го-оречко… Меншенька моя, Саша, прописано, 

лежить при смерті… Зять пише, приїжджайте… На похорон?.. О, горечко моє… Що ж 
мені робитоньки? Куди ж мені з моїм серцем? Я ж уже й до Полтави боюся, а це ж аж у 
Хабаровськ. Упаду десь у дорозі, нікому буде й закопати.  

 — І не виривайтесь у таку дорогу, тіточко. Моліться, просіть Бога… Може, ще й 
поправиться ваша Саша. Вона ж у вас бадьоренька, я ж знаю… 

Про горе Одарки-активістки (так її прозвали в селі за минуле) враз почули сусіди. 
Приходили, розраджували, співчували й плакали разом зі старою. І кожне: "Може ж і 
виживе… Просіть, Одарко, Бога…" 

Так її вмовляли, забалакували їй горе, не вірячи у свої слова. Не зчулась Одарка, як 
і куций зимовий день згас, і вечір настав. Змішалось усе в її голові: і ранок, і день, і вечір. 
Ніч упала довга, безкінечна, самотня, без душеньки живої…Зосталась Одарка у своїй 
старенькій хаті наодинці з Богом. І не знала, як з Ним говорити… Усе життя в неї 
розминулося з Богом. Ходила в комсомолках замолоду, гриміла її ланка буряківниць 
урожаями на ввесь район і далі, по всій області. І в партію Одарку прийняли. У людей по 
хатах образи цвітуть у рушниках, а в неї, як у колбуді — голе покуття, а коло нього 
портрети вождів та карточки в рямцях, та ще грамоти її під склом. За буряки. І медаль же 
їй дали. І в президії з начальством саджали. От і пішло селом: "Одарка-активістка". А 
тепер — ні вождів тих, ні образів. Самі карточки і зі старшенької Віри, в Саратові 
заміжжю, і з Саші ось. Із зятями, з онуками. Розкотило життя по таких чуженних усюдах її 
рід. 
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 — Господи!.. - озвалася вона у своїй порожній хаті, а далі не знає, що казати. — 
Господи!.. Я ж ні однісінької молитвочки не вмію, а в мене ж оце таке горе. Господи!.. 
Дочка моя меншенька при смерті лежить… 

Вона вимкнула світло, щоб не бачити порожнього покуття, стала навколішки (саме 
так якось у кіно показували, як моляться люди). І хрестяться якось. Вона й собі 
перехрестилася, не знала, на яке плече спершу пучку класти. 

 — Господоньку!.. Я  ніколи не молилася до Тебе, нічого в Тебе не просила, і ось не 
вмію так, як це роблять люди. Але ж хіба не можна поговорити з Тобою без молитви? 
Хіба Ти й так не почуєш мене, грішну? Я ж прожила все життя чесно, рано овдовіла, 
чоловік з горілки згорів. Підняла двох дочок, довела їх до ’вма. Ніколи нікому не робила 
нічого поганого, багатьом помагала в горі, як і люди помагали мені. Господи!.. Поможи 
моїй донечці Саші, далеко, аж у Хабаровську вона живе. Ти ж бачиш, лежить вона зараз 
при смерті. Спаси її, помилуй мене, грішну за те, що не признавала Тебе. Покарай мене за 
гординю, але помилуй мою Сашу. Вона ж ні в чому не винна, що в неї мати була така 
боговідступна, така нерозумна, слухала всіляких пройдисвітів і фарисеїв, які тепер, 
Господи, забули своє диявольське вчення, стоять зі свічками в церквах, моляться Тобі та 
ще дужче крадуть, обдирають нас, простих людей, як ту липку, і Тебе ж хочуть одурити ці 
песиголовці, у рай наміряються поперед людей проскочити. Спаси, Господи, мою дитину, 
мою кровиночку рідну, мою Сашуню, а мене покарай, грішну. Прошу Тебе, Боже, молю 
Тебе… Спаси й помилуй, Господи, спаси й помилуй нас!..  

Вона шепотіла ці слова, які виривалися в неї із самого серця, і гарячі сльози 
заливали їй лице. 

І день настав, вона просила Господа спасти її Сашу, і ніч настала, і вона не 
відступилася й на одне слово від Бога. Вона не розуміла, що вже давно молиться своєю 
гарячою молитвою… 

І третій день зійшов, і третя ніч настала. Одарка молилася. Уже й сліз у неї не було, 
а слова народжувалися й народжувалися: 

 — Я вірю в Тебе, о Господи, в Твою сувору справедливість, але й у Твоє 
милосердя. Мені, Господи, ні до кого звернутися за поміччю, як тільки до одного Тебе. 
Ніхто мені не допоможе, тільки Ти один… 

А на четвертий день, ще й обід не настав, ускочила в хату бистронога, легка в ході, 
як добрий янгол, листоноша Марійка й з порогу спокійним, здушено спокійним голосом 
сказала, як щось звичайне собі, щоб не стривожити материного серця: 

 — Усе добре, тіточко Одарочко! Радісну телеграму вам відбили з Хабаровська. 
Саші полегшало. Вона поправляється… 

І простягла Одарці телеграму. У ній було надруковано: "Дорогая Дарья Павловна у 
Саши гипотонический кризис миновал. Она поправляется. Федор". 

Одарка впала на коліна, хрестилась і проказувала: 
 — Спасибі Тобі, Господи! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй 

і спаси нас, грішних. 
А за нею і Марійка перехрестилась і промовила: 
 — Спаси нас, Господи!.. 
Одарка дістала із шафки гроші з пенсії, простягла Марійці: 
 — Купи мені, дитино, ікону для святого покуття. Я ж усі ці дні й ночі просила 

Господа за Сашу, і Він почув мене. Я тепер знаю, Господь не тільки справедливий, а й 
добрий і милосердний. І, може, довірливий, як дитина. Інакше чого Він не викарає до пня 
всіх отих, що нас до останньої сорочки безбожно роздягають оце серед білого дня і свічки 
ставлять Богові по храмах. 

 — На те воля Божа, — сказала Марійка. — Не нам про те судити. 
 — І все ж, Марійко, єдине, чого я боюся, — гаряче промовила тітка Одарка, — так 

це того, щоб не ввести Господа в оману, не відступитися більш від Нього ні словом, ні 
помислом, ні ділом своїм. Він же так мені повірив. На слово… 
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Cобака "Сталін"! 
Новела 

У селі то й за оселю не вважають, коли в ній немає собаки. Ну, хоча б кудлатенької, 
рябенької двірняжки, так, для престижного дзявкоту, для бряжчання ланцюгом. Та просто 
для того, щоб вийшовши вранці до ханькаючого, зголоднілого за ніч пса, сказати йому по-
хазяйськи: 

— А пожди трохи, май совість. Ще ж он і свиням не давано, і курей не випущено… 
Іван Соломенко не держав собаки у своїй оборі. В одного нього на всі Крутелинці 

не було й духу собачого. І чужих собак він обходив не знати якою дорогою. 
— Опасується, - казали знаючі в селі, може, аж дуже знаючі. 
Хто старший із односельців, той зазнав Івана зовсім иншим, не оцим ізсутуленим, 

беззубим пристарком з пригаслим відлюдькуватим поглядом колись теплокарих очей, а 
молодим, веселим, жартівливим, щедрим на дотепне слівце хлопцем. Коли в ту страшну 
війну вступили в Крутелинці німецькі окупанти, він був дома, бо мав "броню" від 
мобілізації на фронт як залізничник, черговий по роз’їзду. Саме йому випало провести 
останнього радянського ешелона, яким остаточно роз’їзд і залізницю аж за Полтаву, до 
самого Харкова радянці покинули напризволяще разом із знівеченими коліями й 
колгоспним населенням у довколишніх колгоспних селах. 

За добрих півроку німці відремонтували підірвані мости, переводні стрілки, 
переклали рейки на свої вузькі колії. На роз’їзд Крутелинці було прислано начальника з 
німців, цибатого, холодноокого якогось Кальта. Усіх "броньованих" залізничників 
наказним порядком призвали на роботу, в тому числі й Івана Соломенка. Німчура Кальт 
поселився в самому приміщенні роз’їзду на другому поверсі у двох кімнатах з двома 
породистими псами й зажив собі паном. Він щоранку й щовечора вигулював своїх 
капловухих на повідках. Коло двоповерхової будови роз’їзду на трав’янистій галявині 
Кальт спускав собак із повідків , управлявся з ними в різних іграх.Чути було на весь 
роз’їзд його металевий уривчастий німецький голос: 

— Сталін! Ком гер! Бітте, геноссе Молотов! 
Залізничники й так, колгоспники-селяни стенали плечима. Перемовлялися 

здивовані: 
— Що він кричить? Щось про Сталіна, про Молотова? А про Гітлера мовчить. Він 

що, за совєтів?.. 
— При чому тут Гітлер, - смагляво сміявся Соломенко. – То ж він із собаками 

балакає. Кличе їх по імені. 
— По імені?.. Оце в нього собака за Сталіна служить? 
— А що ж тут такого, - докинув хтось. – Не зумів захистити нас, хай тепер побігає 

під німцем, послужить йому. Не все ж тільки нам гнути на них хребти. 
Якось Іван гукнув до псів, що фіолетово-язико відхекувалися в холодку під вербою 

від гри з господарем: 
— "Сталін"!.. 
Один із псів крутнув куцим хвостом, повернувся захеканою мордою. Іван 

розгорнув пакунок з вечерею (чергував у ніч), відщипнув шматочок котлети й кинув 
"Сталіну". Той навклац схопив пригощання й тут же проковтнув його. Краєм ока черговий 
роз’їзду бачив Кальта, як він мовчки спостерігає за цим атракціоном. Підбадьорений, Іван 
гукнув до другого пса: 

— "Молотов"! 
І другий пес повернувся до нього мордою. 
— На! – кинув ще шматочок котлети й цьому псові. 
Скоро в Івана від двох бутербродів лишився тільки хлібець. Кальт, холодноокий 

Кальт зміряв зграбну життєрадісну постать Івана з голови до парусинових черевиків, 
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знову звів погляд, видивився на смаглювате, зрожевіле, збуджене грою молоде обличчя 
чергового роз’їзду, сповільна посміхнувся: 

— Гут! Зер гут, рус Іван! 
"Добре! Дуже добре", - переклав про себе Соломенко те, що знав ще зі школи. На 

слова Кальта Іван тільки руками розвів, сказав: 
— От я вже й повечеряв. Гут – ваші собаки…іре гунде, гер Кальт. Дуже… зер гут! 
— Я, Я! Гут, - згодився Кальт. 
Звідтоді й зазвичаїлося. Як ішов на зміну Йван, то брав у "тормозок" їжу й для 

пригощання псів. Аж мати приємно здивувалася: "У тебе апетит з’явився, Ваню?" Обидва 
пси були одного росту й однієї  темнозолотистої масті. 

— Як ти їх розрізняєш? – питали дядьки, що літніми вечорами після роботи 
збиралися пограти на лужку при роз’їзді "в дурня" та поклепати язиками під "закурацію", 
байдужкувато проводжаючи крізь самосадний димок німецькі ешелони з танками, 
солдатнею на схід і зустрічні зі сходу зелені санітарні поїзди, повні запахів йоду і 
зраненого людського стогону. 

— А я навгад гукаю, а вони вже самі там розбираються, хто з них "Сталін", а хто 
"Молотов". 

Іноді Кальт пускався на жарти. Дядьки, сидячи за картами, хто роззується для 
відпочинку ногам, хто в азарті гри картуза скине в траву, хто кисета з крутим самосадом, 
кресалом та трутом покладе біля ліктя, щоб зручніше було закурювати, Кальт і скомандує 
тихенько викрасти якийсь із дядьківських предметів. Кинеться гравець до черевиків, а 
одного, як лизь злизав. Сміється Кальт. Просить дядько повернути черевика, а Кальт 
заперечно мотає головою: 

—  Презент! Давай презент. 
— Що він хоче? Який ще брезент? – безпорадно перепитує дядько в Івана. – Мої ж 

черевики не з брезенту. 
— Гостинця собакам треба дати, тоді одержите свого черевика, - пояснює Іван. 
А то пригостивши в черговий раз Кальтових вихованців, каже Йван картярам: 
— Оце погодував собак. 
— І як тому "совєтському політбюрі", смакує наш селянський харч? 
— Та їдять і вождь і міністр, аж за вухами лящить. 
— Годуй, Ванько, може, добрішими стануть до нас. 
— Думаєте, вернуться?.. – хтось спитав не без тривоги. 
— Як невидно, пригримлять. Ви ж бачите, скільки санітарних поїздів щодня з тієї 

людоломні йде й іде. Без кінця-краю. Не вдерже німець. 
Балакано було серед літа, а ранньої осени таки справді "пригриміли" совєти й зразу 

ж узялися за дядьків кріпше від німецьких окупантів. Кінчились дядькам передвечірні 
"закурації", карти в козирну масть. Знову посутеніло дядькам на душі, стало боязно самих 
себе й свого трохи відпруженого, розпрямленого духу в ті спокійні літні гуртові 
посиденьки цими останніми обезсовєчиними роками… Хлопці в блакитних картузах, у 
погонах тепер хоч і "свої", одначе почали смикати дядьків одного за одним та знову ж 
таки чужомовно, морозисто питати, перепитувати, випитувати, з нахвалками, 
"заліхватскімі" погрозами, чим вони тут займалися, так що дядьки позгадували все про 
себе й про сусідів, близьких і далеких. Усе, від самого дитинства й до клятого сьогодні… 
Стрілочників, колійних обхідників, ремонтників лишили при залізниці. Колег Іванових – 
чергових по роз’їзду, "розбронювали" й відправили на фронт, де вони в першому ж бою на 
Дніпрі й поклали свої голови. А Йвана "замотузували". 

— Так ти что же, гад! С нашіх вождєй насмєхалса? І ето в то врємя, как тваі 
равестнікі Алєксандр Матросов, Зоя Касмадємьянская жизні атдавалі за Родіну, ти служіл 
нємцам! 

— Якби ж ви в 41-му не покинули мене на проізвол судьби німцям, то і я б став і 
матросом, і льотчиком, ким тільки б треба було моїй Батьківщині.Захищав би… 
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— Ах ти вражіна! Так ти самостійну Батьковщіну защіщал би! В лагєрную пиль 
сотрру, гад! 

Та зверху "по матушкє, по матушкє…" 
Поподопитували кілька днів кулаком у зуби, ніжкою від стільця по ребрах… Який 

міцний був хлопець Іван, а і його відливали вже з того світу водою. Улаштували очні 
ставки зі свідками, своїми ж дядьками, які вже не грали "в дурня" на роз’їздівському 
лужку, де ще вчора гер Кальт дресирував своїх мічених кремлівськими вождями псів. 
Ніколи було: копали землянки на згарищах від своїх хат. Утікаючи, німці попалили села, 
спалили й роз’їзд, казарми, попідривали мости через Полузір’я та Говтву. А тут після 
одних допитів ще й на очні ставки з арештованим Іваном тягнуть. Вичитують, брате, з 
того, що ти наговорив з переляку на першому допиті, не відкрутишся тепер… Питає той, у 
золотих погонах, по очах видно, як він тебе ненавидить, ти для нього, що купа пилюки, 
пху тільки, і нема тебе. Питає ж: 

— "Було таке?" — "Та було…" — "Казав Соломенко те-то й те?" —  "Та казав. Ще 
й отаке ось казав. Та ще й крізь людський регіт, на посміх брав наших вождів". Іванові аж 
душа терпла, на цих дядьків глядючи: "Як же так?.. Свої ж. І сміялися ж разом, усім 
гуртом, бо всім же боліло одне й те ж, що так душили колгоспами, голодом морили, 
тюрмами, держалися за владу, як воші за теплого кожуха, а як припекло, покинули все, 
мов останні злочинці, німецьким окупантам на поталу. З болю, з образи сміялися з тих 
совєтських вершків, а тепер топлять його, крайнього, з головою топлять, як чужі…" 

Припаяли Йванові 25 років концтаборів і 5 років "пораженія в правах". Лінійний 
суд Південної залізниці записав чорним по білому, від чого почорніло Йванові в очу: 

"Работая на врага в указанной должності дєжурного по раз’єзду, Соломенко Іван 
Павловіч весь пєріод оккупації проводіл срєді окружающіх єго ліц антісовєтскую 
агітацію, клєвєтал на руководітєлєй Коммуністіческой партії і совєтского правітєльства. 
Так, Соломєнко І.П. неоднократно називал прінадлєжащіх нємцам собак імєнамі висшіх 
руководітєлєй партії і совєтского правітєльства…". 

І загримів Іван у Сибір неісходимий на тюремний термін, довший за Іванів досі 
прожитий вік на світі. А через десять років міру покарання йому знизили до десяти років і 
випустили на волю. Та що ж йому з тієї волі, як він залишив майже все своє здоров’я в 
тому "картатому" Сибіру. Вернувся додому, в рідну Україну та й обходив десятою-
двадцятою дорогою всіх собак і будь-яких балачок з людьми. Носив згорблено ті 
невибалакані балачки при собі. 

— Опасується, — казали знаючі в селі, може, аж дуже знаючі. Хто ж їх знає. Не 
заглянеш же кожному в душу. 

А Йван мовчав же, як кам’яний, про все те. І на той світ поніс мовчки все, що  
взнав про цей наший світ. 

А ми так і живемо собі й далі та поїдом їмо один одного, а між цим заняттям 
граємо "в дурня" на пристанційному лужку, під експресний гуркіт пролітаючих у 
прорваний простір чужих поїздів. Ще й дивуємося, коли хтось обминає гомінливі гурти: "І 
чого той чоловік усе бокаса, бокаса ходить, ніколи й з людьми не побалакає до пуття? 
Наче вуста йому запечатано". 

— Опасується, мабуть, чогось, — збайдужа відмовляють тямковитіші. 
 
 

Тремтіли орхідеї 
Новела 

В автобусній тисняві. Усі місця зайняті. Уже кілька зупинок стою з важкою 
торбою в правій руці, а лівою тримаюся вгорі за поруччя. Поряд сидить худорлявий 
старий з елегантним букетом орхідей, укутаних целофаном. Він їх прикриває рукою від 
навального автобусного натовпу. Раптом сусід старого, досі запакований коло вікна, 
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зводиться й починає обережно пробиратися повз квіти й стривоженого старого. Як тільки 
сусід виліз, старий, помітивши, що я маю намір сісти на звільнене місце, запитує мене: 

— Вам куди? 
— До Шкільної. 
— О, і мені також до Шкільної, то я посунуся до вікна. Сідайте, будь ласка. 
— Щиро дякую. 
Умостилися. Старий усе оберігає правицею квіти. Вони такі тендітні, білі зубчаті 

пелюстки з темнокашатовими сердечками тремтять від натужного перестрибування 
автобуса через вибоїни в асфальті. 

— Яка ж таки красива українська мова, — несподівано озвався старий. — "Щиро 
дякую", "Будь ласка"… 

— А то так. Красива, як ваші квіти, — сказав я. — І оберігати її треба так, як ви 
свої орхідеї. 

— Ой, не кажіть. Скільки живу на світі, душа за неї, рідну, не на місці. Але як, як 
захистити?.. Навалилися вже з усіх боків, і з самої державної гори (це ж треба!), і знизу, і 
тиснуть, мнуть, розбійники, мерзотники… Скоро жодної пелюсточки не лишиться,.. 

Старий усе прихищав жилавою рукою кароокі орхідеї. Вони сполохано озивалися 
тремтінням на витягнутих стеблах-шиях на кожну вибоїну під колесами автобуса, і я ввесь 
час відхилявся від оберегової руки старого, щоб ненароком не підбити її своїм плечем, 
водночас стримуючи собою натиск на нас ворушкого, стосильного натовпу. 

 
 

Заробила 
Новела 

Їдемо з Олею маршруткою із нашого садка. На зупинці заходить сива старенька, 
важко спираючись на палицю. Оля ("Завжди готовий!") підхопилася з місця. Усадовили 
стару. Дякує. Їдемо. У вікна косооко зазирає несміливе осіннє сонце. 

— Гарний сьогодні день, — говорить старенька. — Ви ж тільки погляньте, який 
гарний день. Тихо із самого ранку, вітру — та й не дихне. А знаєте, чого оце така славна 
погода сьогодні? 

— А чого? 
— Бо сьогодні мій день народження, — посміхається стара. 
— Он як! Вітаю вас щиро! Хай вам здоровиться ще на довгі літа. 
— Спасибі. Я скоро встану на "Зеленій", і ваша доця знову сяде. 
— Та байдуже. Не турбуйтеся. 
— Оце ж їдемо в банкомат зняти гроші. Там моя пенсія лежить. Я працювала на 

хімкомбінаті, одержую пенсію півтори тисячі гривень. Заробила. Оце ж аж за два місяці 
знімемо. Перетерпіли ще один місяць, перепостилися картопелькою з олійкою, аби там 
більшенько призбиралося. Якраз саме й піст підскочив, то воно й легше було викріпіти без 
марципанів. Тепер нам набігло аж три тисячі. Ага! Заробила. Робота в мене була все з 
хімією. Оце ж і з палицею дибаю, у кісточках сидить та клята хімія. 

"Що ж ти, стара, отак першому-ліпшому незнайомому хвалишся? А не дай Господь 
натрапиш на нечистого на руку?.. Зовсім здитиніла старенька". З пасажирської гущі в 
проході раптом з притишеним докором озвалася до старої височенька дівчина: 

— Ну, чого ти розбалакалася, горе ти моє? 
Мені зробилося совісно. 
Стара замовкла, а потім зазбиралася виходити на своїй "Зеленій". 
— Дай руку, бабусю! — примирливо сказала дівчина. Значить, внучка. 
Важко висіли з маршрутки. Посунули до банкомата — зняти ж призбирану пенсію. 
Заробила стара. На клятій хімії… Як же на тобі підлаталися, бабусю… Обікрали 

вже тільки так!.. На всі дні. До самого кінця… 
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"Друге січня"  

Новела 
Після бурхливої зустрічі Нового-перенового року проспав усе 1-е січня, час від 

часу виринаючи зі сну з розкольним головним болем і знову тяжко засинаючи… А на 
ранок 2-го січня прокинувся з легкою головою, як на світ народивсь. 

У ванній у дзеркалі перед ним набридливо стовбичив хтось малознайомий, блідий, 
із зарослими жорсткою щетиною щоками. Коли вже доголився до самого себе й умив свій 
образ, відчув звірячий (вовчий?) голод. В лункій порожнечі холодильника знайшов тільки 
надпиту пляшку мінералки. 

Сквапно зодягнувся, прислухаючись до хрускітливого хідника за вікном під ногами 
рідких перехожих. Вийшов у новорічний мороз у своїй зеленій "менінгітці". За два 
квартали натрапив на зовсім нову кав’ярню з іще новішою, якоюсь дивною вивіскою: 
"Друге січня". "А й справді — 2.01.2013", — подумав про дату зимного сьогодні й зайшов 
у теплі двері. У затишній невеликій залі тихо грала спокійно-мелодійна музика і пахло 
доброю кавою. Йому це дуже припало до його голодної душі: і мелодійна музика, і запах 
доброї кави. 

Його швидко обслужила молода офіціянтка в білій наколці з назвою кав’ярні. 
— А чого ваша кав’ярня називається "Друге січня"? — Запитав він офіціянтку. — 

Цього дня щось важливе сталося в нашій рідній історії? 
— Мабуть, нічого важливого, крім того, що ми назвали так нашу кав’ярню, — 

мило посміхнулась офіціянтка. 
— Але чого Друге, а не третє, десяте? 
— Ми подумали про самотніх молодих людей, яким схочеться їсти саме 2-го січня 

після радісної зустрічі Нового року. 
 
 

Ви тільки запам’ятайте!.. 
Образок 

 
Бо додому воно завжди: 
Полину і сльозі – додому. 
Микола Вінграновський. 
("Коло тебенько я – дивись!..") 

А навесні старенький учитель з черговим класом виходив на весь урок за село, на 
квітчасті луки. Зупинялися серед перелісків пологих гір, теплої зелені. У далині лебедино 
мріли сусідні села в щасливому оточенні озимих хлібів. Над ясним світом возносилася в 
прозорому мареві (святого Петра з вівцями) біла церква під зеленими банями в рідному 
селі, така домашня… Аж ген-ген Бабичів ліс сивів, і ближні гайки зеленіли по схилах 
долини. Зовсім неоддалеки, пофоркуючи, пара карих коней граційної постави паслась, як 
намальована. Співало птаство хором. 

Учитель обводив рукою, мов диригент, усю цю панораму, казав до враз умовклих 
учнів глухуватим голосом урочисто, і його карі очі з кожним словом теплішали, весніли, 
молоділи: 

 — Оце, друзі мої, співвітчизники, перед вами наша батьківщина! Запам’ятайте її 
такою на все життя. З її живим образом, де б не були, куди б вас не закинула доля, ви вже 
не пропадете, не зникнете безслідно, не загубитеся серед чужих людей у чужому краї. 
Образ цілої Батьківщини у вашій пам’яті вирізнятиме вас із-поміж инших народів, 
кликатиме вас до себе, зігріватиме ваше серце ніжним сумом, якого з роками все 
більшатиме й більшатиме… І одного разу ви, може, не витримаєте і вернетеся додому, до 
батьківського порогу. Ви тільки запам’ятайте… Запам’ятайте, прошу вас!..  

Знав Учитель, що казав. Ой, знав!.. 
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Без попа, без хреста, без півчі 
З натури 

Їй, колись маленькій ще дівчинці, бабуся Меланка показувала на старому, щільно 
вкритому цупкою цілинною ковдрою (травою забуття?)  кладовищі за селом, на косогорі 
могилку діда Микити – ледь помітний у траві зелений горбик, який можна було 
переступити, йдучи. 

— Отуто його, сердешного, поховано в тридцять третьому, пухлого від голоду. Без 
попа, без хреста, без півчі. Загорнули сирою земелькою, як і не людину. Ми всі тоді були 
ледь живі од голоду. Багатьох, підібраних по хатах, просто скидали з гарб у вириті рівчаки 
й загортали потім усіх звезених навіть без жодного горбика. Наче й не було зовсім тих 
людей. О, Боже!.. В однієї дівчини, Наталки Парапівської така була пи-шна коса. Русява 
така. То вона довго виглядала з-під землі. Що засиплять її, а земля осяде, і знову та коса 
під ногами в людей. Скільки нашого миру тоді виморили, страшно його й сказати, - 
хитала головою бабуся. - Чи не в кожній хаті були померлі, а деякі дворища так і зовсім 
вилягли. Тільки сичі страшно кричали там ночами. 

Від цієї розповіді робилося моторошно дівчинці. У таке важко було повірити. Яка 
не була жорстока війна, немилосердні німецькі окупанти, а таки ж якось виживали люди, 
якщо не потрапляли під кулі та бомби. Хоч і впроголодь, а жили ж. Жодне не вмерло від 
голоду. Жо-одне! 

Прийшли "наші". Вона пам’ятає, як прийшли "наші", яка була радість.Через 
півтора року й війна закінчилася. Хто вцілів на ній і від неї, тому б тільки жити… Та 
знову, в мирний сорок сьомий, вдарив голодомор. Косив людей по хатах, через одну й 
підряд. Особливо забирав старих і малих. Бабуся лишилася сама, дуже голодувала. Її 
дочка, тітка Ганна, виїхала зі своїм приймаком з війни до нього в Росію. Цілими днями не 
було що їсти й дома  внучки, так що вона із сестрою вже й у школу не мала сили дійти. 
Оживали, коли увечері стомлена мати приходила з колгоспного свинарника та, криючись, 
приносила в пазусі, коло грудей кілька змерзлих в одну грудку картоплин. Варили юшку й 
по шматочку картоплі з’їдали. Якось навесні вже внучка відірвала від себе пів 
картоплини, понесла бабусі. Бабуся тремтячими руками тримала картоплину, їла й дуже 
плакала, краючи серце малої… Наприпочатку літа, як ще не зав’язувалися картоплі, пішла 
бабуся на той світ шукати голодного діда, сама до смерти голодна. 

Ховали бабусю без попа, без хреста, без півчі. Самі були ледь живі тоді од голоду.  
 
 

Рученьки зів’яли… 
Новела 

І сходилися в хату до матері сусідки. Вони поставали на порозі в сивих клубах 
надвірного холоду, кожна зі щербатою сокирою, обмотаною порожнім лантухом. Ціле 
тобі воїнство.  

 — Здорові були! 
 — Та й морозець бере, — потирали голі руки, прокашлювалися. 
Недавнечко жінки назнали в степу недокопану плантацію цукрових буряків. Як і 

назнали! Війна восени підійшла до села впритул, не дала дозбирати, а там приморозки 
рано придавили. Про ту покинену плантацію й забули, а це хтось ізгадав. Пішли на поле. 
Цілі-цілісінькі буряки повмерзали в землю, тверді, як кістка. Лопатою не вгризеш. Тільки 
із сокирою до них і приступишся. Та й то поки лютіші морози не вдарили. 

Малеча дивилася з печі, з-за теплого комина, як розсідаються тітки на лаві, як 
неквапно перемовляються між собою, очікуючи решту бурякорубів, як мати збирається "в 
похід", взуває строчені із сукна й вати валянки, піддіває під куфайку старий піджак, 
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підперізується, пов’язує голову поверх косинки теплою хусткою, бо на вітрі, "як на ножі". 
Бере з- під лави сокиру й лантух. 

 — Готова! — говорить мати. 
Заворушилися тітки, повставали. За лантухи із сокирами, і пішли, понесли гомін у 

сіни, надвір. Щільненько грюкнули двері за ними. Побралися сердеги згорбленою 
черідкою проти шкулького вітру протоптаною стежкою. Перемерзло заклекотіла за ними 
путь… Не скоро вернуться. Мати прийде із задубілими руками, промерзла на степових 
хвищах, з мульким оклунком гримучих, мов каміння, буряків на спині. 

Перегодом вона їх помиє, під вечір затопить у печі соломою, поставить у казані 
варитися. Буряки відтало пахнутимуть мокрим цукром. Вони темніють у гарячій воді, 
м’якнуть. Тепер їх криши й хоч у пироги клади, підмішавши до ягід, чи в кашу, в узвар 
або й так, кружалками їж, солодке, аж губи злипаються. 

Так, може, з тиждень чи й більше жінки тягали на затерплих плечах цю поживу, 
вирубану з примерзлої землі. А раз пішли в степ та й скоро вернулися. З клекотом убігли в 
хату, покидали порожні лантухи із дзвенючими сокирами коло порогу, заголосили. Так 
заголосили, як по мертвому. Аж малечі сумно зробилося на печі. 

 — О, Боже ж мій милий!.. 
 — Та як же ж його й житочки далі?.. 
Підвивав їм Рябко знадвору. 
Заходили люди на лемент, питали "буряківниць": що сталося? Поліцаї, німці 

нагрянули? Яке з вами лихо скоїлося? 
 — Та як же ж і не ли-ихо!... 
І стали розповідати крізь плач, крізь сльози. Набрели вони сьогодні на окопи, ті що 

рили ото влітку проти німців, а там… Солдатські каски лежать. Наших червоноармійців. З 
дірками в лобі. Прострелені… Солдатки — уголос… Яке вже там копання. Які вже там 
буряки, як і рученьки нам зів’яли… Може ж і наші десь отако-о… 

А піч зовсім принишкла…Слухала, слухала та й собі як розридається за комином. 
Зовсім по-дорослому… 

 
 

Хохол українського походження 
(Відповідь "у крапку") 

— Он твій ворог. 
— Ворог. Ну, то й що? 
— Ти так спокійно говориш. Він же таке на тебе понаписував у тій паршивій 

газетці. Таке-е! А тепер он відвертається. Удає, що впритул не бачить. 
— І правильно робить. Може ж йому соромно. 
— Ні, ти мене дивуєш. 
— Що ж мені, підійти та за барки його вхопити? Повіриш, мені якось швидко все 

перекипіло. 
— А ворогу того тільки й треба. Він же зачепив найсвятіше. Твою тривогу за 

Незалежність, за мову. Потоптався, негідник, по нашій історії. Реанімує совєтські 
панегірики Переяславу Хмельницького, співає осанну Петрові, проклинає Мазепу. За такі 
ж речі треба давати здачі. 

- І дали. Інші дали за мене. І це ефективніше, ніж став би я сам оборонятися. Навіть 
коли б пішов у контратаку, одначе це б сприймалось, як оборона, а то й виправдування 
перед цією нечистю. Знаєш, мені не хочеться про це розводитися. До того ж, досадно за 
нього, якось аж жалко цього черкаського "Віссаріона Бєлінського". 

— Жа-алко?.. 
— Уяви, як ця людина… 
— Люди-ина?! 
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— Ну нелюдь. Отак одірвавшись від України душею, занехаяла в собі людину, 
стала виродком. Він же із Золотоніського села, з колишньої Полтавщини. Від українських 
батька й мами, виростав в українській гущі. Часом якісь же погуки рідного, маминого 
зринають й у морального виродка? Це ж, мабуть, болючий процес. Він же не дебіл, не 
дурний, й українська мова його творів жива, просто таки чудова, а сам він ладен віддати 
всіх нас зуздром Росії. І все він розуміє. Розуміє, що запродав душу дияволу. І тепер він 
ніхто. Ні українець, ні росіянин. Таке собі непорозуміння. Хохол українського 
походження. 

— Ха-ха-ха-а-а!.. Оце в "крапку", як каже один суржикомовець. Так і треба було 
тобі написати. Ото був би ефект! Хоча, чи немає тут елемента тавтології? Хохол — він же 
ж таки етнічно українець. От і виходить: "українець українського походження". А якого ж 
ще походження може він бути? 

— Ти маєш рацію. Повна нісенітниця. Але тут є один тоне-енький нюанс. Батьки ж 
його не були хохлами! Вони були звичайними українцями, а синок схохлився. Ось у чому 
річ. А ще трапляється й так, що батько був відомим борцем за Україну, а сина неначе 
підмінили: українофобствує так, що аж душа терпне за добру пам’ять про його батька. А 
то трапляється з нами й ще дивовижніше. Сам же був таким борцем, патріотом, українцем, 
і раптом повело його стежкою ворогів українства. Схохлився на пні. 

— Такі нюанси нам відомі. Ідеться, так би мовити, про свіженького хохла. У 
першому коліні. 

 
 

Птахам —  до вух?.. 
З діялогів 

— Ну як ти говориш! Шпаки ж оно поряд у траві пасуться. 
— То й що? Хай собі (…)пасуться. Я що, спужав їх голосом? То я буду тихіше. 

Гарні які смаглявці. 
— Гарні! А мова твоя яка! 
— А яка? Мова, як мова. 
— Оті гнилі, болотяні "москалізми" в кожній фразі – це ти називаєш мовою? 
— А, ти про мою (…)нецензурщину?.. А при чому тут твої (…)шпаки? 
— Як при чому. Вони ж звуконаслідують! Чого доброго, почнуть за тобою 

повторювати бридоту за бридотою, а її підхоплять синички. А там, не доведи Господи, ще 
й солов’я з пуття зіб’ють. 

— Н-да-а! (…), (…), (…)… Не подумав я, знаєш (…)! 
— Та не неси ж до пташиних вух! Замовкни! 
 
 

"Бистрєй! Бистрєй!.." 
З натури 

Ми на своєму городі. Уперше нинішньої весни. Нарешті з трудом вирвалися 
сьогодні з чіпких рук міста "на природу"! Уже зацвітають абрикоси по дачних садках. А 
"золотий дощик"! Ви б тільки бачили, яка це краса – оці зеленаво-золоті кулі при cамій 
землі між голими деревами. А на городі ще не копано ні на штих лопати. Я з ходу 
починаю копати й водночас намагаюся прислухатися до навколишньої "природи". Ось 
мимо заклопотано пролетів у чорній безрукавці теж увесь золотий джміль, потяг свого 
злежаного за зиму вібруючого баритона в білу абрикосову крону. На високій груші 
сусідньої дачі, у хворостяному гнізді аж під самим сонцем скергоче сорока. Десь у яблуні 
чи в шовковиці співає й співає синичка в якомусь різкувато-рваному темпі, і я й собі 
мимохіть пришвидшую свою роботу. Водночас гуртом намагаємося прочитати цей 
синиччин спів, його наказові нотки, перекласти їх на зрозумілу нам мову. Доходимо 
згоди, що синиця погукує нам: 
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— Бистрєй! Бистрєй! Бистрєй!.. 
Спершись на держак лопати, вслухаюся в ритм співу пташки. Справді виходить 

точнісінько, як ми розшифрували. Хочу підладнатися до синички з українським 
відповідником: "Швидше!", "Боржій!" – і близько не те. Зовсім інша фоніка. 

А чого ж нам так доладно висновується оце чуже, ненависне "Бистрєй!"? Чого 
наше вухо готове вловити його не тільки в посвисті синички, а й навіть у сорочачому 
скрипінні?" Бо це "Бистрєй!" уроїлося вже в кожну жилочку. Його нам триста п’ятдесят 
років кричать у потилицю з-за мушкета, з-за карабіна, з-за "вінтовкі образца 1897 года", з-
за "калашнікова" під гавкіт вовкодавів на поводу при перегоні з-за одних концтабірних 
мурів за інші, ще вищі, ще колющіші. 

Мені здається, прийми нас святий апостол Петро в рай, так і там у співі райських 
птиць наше навикле, привчене, призвичаєне вухо чутиме одне й те ж: 

— Бистрєй! Бистрєй! Шаг влева, шаг вправа счітаєтся пабєг, стррєляю без 
пррєдупррєждєнія!  

(Та брьохаючись по коліна, по пояс у сибірських снігах на сорокаградусних морозах, 
на уральських провітрах!). 

"Ну що тобі верзеться? Поглянь, яке небо над садками. Високе, безмежне, 
просвітлене, овіяне вже теплими блакитними вітрами. Як любо співає синичка. Зовсім не 
різко, а піднесено, радісно, славить весну. І сорока не скергоче, а розсипає свій 
гаркавуватий доброзичливий сміх. Копай, бо лишишся восени без картоплі". 

— Бистрєй! Бистрєй!.. 
За спиною грізно, морозно клацнув затвор "калаша…" (прийшов сусіда по дачі, 

відмикає хитромудрого замка, вмонтованого у хвіртку). 
Ну що за життя!... 
 
 

Над градобоїщем 
Новела 

Ішов порожньою мостовою і раптом уклякнув на місці. З асфальту багатолико 
скалилося до нього проти сонця розтовчене скло якоїсь автівки. Воно розскочено лежало 
цукристо-зеленавим градобоєм упереміш із усіма мислими чортами пекла і 
триповерховим матом зверху. В тишу ранку піднебесно впліталося заспокійливе 
щебетання жайворів. Сторожко обійшов це вичахле побоїще, стараючись не набрати 
скалок у свої легкоступні босоноги. 

У котре самовтішно подумав: "Краще слухати спів жайворонків і втому своїх ніг, 
ніж гострий дзвін розбитого скла перед очима та розпасійоване багатоповерхів’я 
вишукано-покидькової фразеології з розджоханих уст якогось зустрічного автоводія-
матірщинника. І то-о, якщо ще пощастить почути…після такого градобою…". 

Співали жайвори, аж заливалися, над кладовищем скла. 
 
 

"Глянь угору!" 
Діялог із самоти 

Білим світом, не зовсім і білим, а так, коли він ще тільки сонно сіріє, і мега-
будинок увесь собі спить, бо сьогодні субота, вихідний, з третього поверху раптом 
зіпонуло на повен голос, одлунюючись од вікна до вікна: 

— Тетя-ано! А глянь угору! Тетяно-о! Та глянь же вгору, кажу тобі! Чуєш, Тетяно, 
зведи голову! От же ж яка, зараз пройде… Тетя-а-ано-о!.. Ну, зведи ж голову, кажу!!! 

— О, це ти, Оксано?! А я ніяк не доберу, що воно кричить. 
— Я!..Я, Тетянко! Так давно не бачила тебе. Уже такі думки полізли в голову, що 

не доводь Господи! А ти – ось вона. Я так скучила, хочеться побалакати. Зайди до мене! 
Заходь, ну ж бо! 
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— Зараз не можу. На городець поспішаю, захолодки, поки не так спечно. 
— Ну, а після городу? Зайдеш? Побалакаємо. А як ти тут, на нашому подвір’ї 

опинилася? 
— До сина заходила. Він оце сюди помінявся квартирою. І мені кортить 

погомоніти з тобою. 
— То зайди сьогодні. Коли тебе ждати, щоб я знала? Посидимо, побалакаємо. Як 

не стало ж Грицька, зовсім я осиротіла. 
— Удень ніяк не вийде. Хіба що увечері. 
— От і зустрінемося нарешті. Заходь! І я увечері буду дома. Так мені хочеться 

побалакати з тобою. Із живою душею. 
— Заходь і ти до мене. 
— Я ж тобі дзвонила, Тетянко, кілька разів зимою, а тебе все нема й нема. 
— Та я всю зиму дома була! Хіба що відвихалася в магазин. Я ж теж тепер самую, 

Оксано… Нема ж уже Степана мого… Ой, нема-а… 
— Степа-ана?.. О Боже!... Отаке горе… А я ж і не знала нічого… Царство йому 

Небесне… 
— Уже півроку, як провела… На тому тижні відсвітили… Син своєю сім’єю живе. 

А моє що тепер?.. Добуваю віку… 
— Таке нам горечко… Заходь, хоч розмовою розрадимо душу. Я ждатиму. 

Сьогодні ж… 
— І ти, Оксано, заходь. Я дома буду увечері. 
Замовкло розколошкане зі сну, розлунене по вінця подвір’я, так і не второпавши, 

чи вони зустрінуться, оті двоє сьогодні увечері чи й далі скучатимуть одне за одним у 
самотності, за кілька кварталів одне від одного. Схоже - досить їм і того, що одна з них 
"звела голову" сьогодні, "глянула вгору" на знайомий голос із третього поверху. А 
погомоніти… Ну про що говорити самотнім? Про глуху самоту, знайому їм обом до 
найменшої болитоньки. 

 
 

Дав закурити 
Курили безбожно. Прямо в палаті. І що ти вдієш? Медсестра і санітарка лаялися, та це 

мало помагало. Гомоніли й далі з насолодою курили з рукава. Некурящий старий із ліжка 
біля вікна слухав-слухав бувальщини хворих та й собі озвався до палати неспішним, 
спогадальним голосом: 

— Було й у нас колись на Канівщині, не те, що тепер. Малий уперше вигнав корову на 
пастівник. Мати провела його аж на вигін, до самої трави, попросила старшеньких 
пастушків: "Ви ж, хлопці, пригляньте вже за моїм Грицем, поможіть, коли що. Може, корова 
в шкоду внадиться, то дайте раду".  "Та не турбуйтеся, тітко Одарко, без пригляду не 
зоставимо вашого малого".  

Ну, пасуть же вони. Самі в крем’яхи грають, а малого ганяють, як солоного зайця 
корів завертати. Коли це правиться дорогою дядько кіньми. От ці  "старшенькі"  й посилають 
новачка: "А мотнись-но, Грицю, на дорогу, попроси в дядька закурити". – "А він дасть?" – 
"Нам давав, та ми вже йому ввірились, а ти новенький, то зглянеться. Ти тільки проси 
жалібненько". 

Катнув Гриць навперейми возові, простягає руку та отак казанським сиротою: 
"Дядечку-у, да-айте закурити…" – "Закури-ити?  Ну, коза-ак! А зажди, лишень, - дядько 
звівся на возі, розмахнувся батурою та я-ак стьобохне! Батіг так і обвився двічі на 
Грицевій шиї, ще кінчиком і по губі опекло, так шкулько. – Ах ти ж канцелюга! – крикнув 
дядько, перекриваючи ревище Гриця і регіт пастушків з вигону. 

Ото так давали колись закурити малим. 
І вмовк старий. 
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— Це ви, Панасовичу, на здогад буряків, щоб дали капусти? Придумали на ходу, 
аби ми менше кадили поза вуглами? – спитала старого прокурена палата. 

— Не вірите?! – аж обурився старий. – Та я боявся, поки й губа зажила, що шрам 
буде. 

Ще й на кутик верхньої губи показав. 
 
 

Та й заспівали… 
— Як їх забирали усіх овулом, і дядьків, і зовсім зелених по мобілізації після німця 

в 43-му немилосердному, то мої отако посідали тутечки за столом учотирьох, старий мій і 
синочки та й заспівали  нашої, давньої… Так гарно, я вам кажу, заспівали,  ну, як у церкві. 
А потім устали й пішли до гурту коло сільради. Крикливі ахвіцери строїли наших 
голубків, та все з нахвалками, що ви сякі й такі, врагу німецькому служили тут, поки ми 
воювали ?! Погнали їх довгою колоною. О-о! Бо-оже! Та ні один же ж не верну-увся… 
Поклали головоньки свої, отут зразу на Дніпрі… І старий мій і сино-очечки-и… - хитала 
стара головою, підперши жилавою рукою щоку, і плакала. Без сліз. (Сліз давно вже не 
було). 

 
 

У ту хвилину 
Ішла вона з кошиком із базару.  І раптом такий біль пронизав її всю, що вона впала. 
Як узнала потім уже, сина її саме того дня, в ту ж хвилину поранило на війні. 
 
 

Ми ще діти 
— Усі ми діти, поки живе мати, які б ми вже не були дорослі, - сказала літня жінка, 

що сиділа в автобусі коло Спаса. 
— Значить, я ще дитина, - сказав Спас. 
— Тож  бережіть своє дитинство й далі. І хай вам щастить. 
— Дякую. 
— Так про дитинство ж наше, - говорила й ще жінка, і в її голосі з’явилися нотки 

відвертості. – Завжди було, як їду від мами, вони щось та й покладуть до сумки, якогось 
гостинця, аж рука затерпне, поки донесеш. А оце ж зараз від сестри їду. Питає: "Може, ти 
отого візьмеш?" – "Не треба", - кажу. Мама не питали, а клали в сумку й усе. 

— Думаю, ми діти й після відходу батьків. Аж поки згадуємо їх, - сказав Спас, 
несподівано продовживши вік дитинства своїй співбесідниці. 

 
 

У пошуках тіні 
Перед одруженням. Вона була переконана: раз у людини є світло, неодмінно 

повинна бути й тінь. Пильно все придивлялася до свого судженого, аж губи їй ворочком 
складалися:  

"Де ж у тобі та тінь?..  Невже ти ввесь із світла зітканий?.." 
 
 

Сподіване щастя 
Спас поселився в домі сімдесятирічної бабці. На заспоришеному подвір’ї, в 

кімнатах із плескатими сволоками було рясно ворушких павуків з чорними хрестами на 
спинах і просто без хрестів. 

— Знищувати їх – Боже збав, — попередила стара. – Павучок приносить щастя в 
дім. 
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Ці добряги заснували у свою білу пряжу всі кутки, стіни в кімнатах, вікна. Спас 
вечорами все дивився-дивився на цих завзятих прядунів та й собі став сподіватися 
принесеного щастя. 

 
 

Бідний дизайн 
Одна інтелігентна дама вибирає в книгарні книжки. Продавець пропонує одну за 

іншою. І ця не така, і та не-е… 
— Що, не подобаються? – питає книгар. – Яка вас цікавить тематика? 
— Мені не підходять їхні шкаралупки. Дуже бідний дизайн. 
 
 

Козак козака пізнає здалека 
Під час війни стояли італійські солдати в українському селі. Грали на губних 

гармонійках, співали італійських пісень, таких же ж мелодійних, та любили слухати й 
наші, українські. Німці, мадяри ніколи не цікавилися нашими піснями, а італійці, бач, 
слухали. Просили господиню,  щоб поставила й ще платівку з піснею "Розпрягайте, 
хлопці, коней". І слухали по кілька разів підряд. Гріли свою знедомлену душу. 

 
 

До останньої секунди 
Улітку 1941 року. Контратака. Кинулися в штикову прямо під сонце. Піт заливав 

очі. Ноги бігли наосліп. В очах – задимлений від щільного німецького відстрільного 
вогню гарячий простір. Кричали високе, під саме небо:"Ура-а-а!". А над цим 
відчайдушним, прощальним "Ура-а-а!"  висів невгавучо високий мат, хтось горлав-
виспівував палахким дискантом: 

— Ма-а-а-ть! Ма… 
Це п’янило відчай атакуючих, і ноги самі вже несли їх  назустріч живій смерті. 
…Після атаки командир роти, відхекуючись, став допитуватися хрипко: 
— Кто ето іграл заводную? Найдітє соліста. 
Шукали в поріділих рядах. Не відгукнулося… 
Мабуть, уже  після останньої  секунди шукали… 
 
 

У млині 
З народного 

Тупцюють дядьки з нетерплячим мливом перед мірошником, якого за багато років 
зучили вже, як свої п’ять пальців. Ось питає мірошник у першого помольця з горбатим 
мішком пшениці: 

— Що в тебе, чоловіче? 
Той, не зморгнувши, відповідає: 
— Сало. 

Мірошник показує рукою під стіну: 
— Постав отАмо. 
І далі: 
— А в тебе що? 
— Мед. 
— Став наперед. 
І до наступного: 
— А в тебе? 
— Горілка. 
— О! Засипай! Оно й мірка! 
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Спасибі за "Спасибі" 
Опасиста тіточка влазить в автобус. Просить білявого хлопця, що стоїть коло 

дверей: 
— Візьміть, будьте- ласка,  сумки. 
Хлопець підхопив її поклажу. Тіточка підняла себе по приступках, відсапуючись, 

щиро роздякувалася перед хлопцем, примостила сумки, сіла на вільне місце. Потім 
звелася заклопотана чимсь, іде до водія. Раптом повертається до хлопця, вигукує: 

— Ой! А я вам сказала "Спасибі"? 
— Сказали, сказали і не одне, - заспокоює її білявий. – Спасибі й вам за "Спасибі". 
 
 

По черзі, як знаходились 
Ось діти баби Пантелеймонихи по черзі, як вони знаходилися: Харитон, Андрій, 

Лукія, Ольга, Ілько, Ілюша, Грицько, Сергій, Ганна, Одарка, Марія. 
Самого ж Пантелеймона не знайти вже давно. Ще в 37-му пропав навіки. 
 
 

Дід-характерник 
Дід щось таке знав, бо корови в нього були добрі на збір. Я вам кажу, стоян було 

як перекинеш, то на всю шию, вглиб, аж по широкі рамена так і відділиться сметана. Знав 
та й кріпко знав  щось дід! 

 
 

А хоч і втече… 
На базарі дві бабці. 
— Я не втечу, зараз принесу гроші, тільки піду розміняю в крамниці. 
— А-а! Нехай! Як і втече, то там того тільки й буде, що милостини. 
 
 

Передгроззя 
Уже зовсім неподалік навально шумів у темряві напористий дощ. Ось-ось линне й 

тут!.. Блискавки змигували на півнеба, даючи миттєві рентгенознімки сердитого, 
невиспаного, ходористого грому. Ось-ось линне. Ще тільки один-два пориви вітру… і…  

 
 

З порожнім небом 
Питав їх старий: 
— Як же ви, комсомольці,  думаєте жити далі з порожнім небом над головою? Вам 

не моторошно зоставатися в такій безпросвітній самотині?.. Без Бога! 
 
 

Синиця на протезі 
— Лихо впало на наші голови несподівано. Під обід бригадир Гнітько, низенький 

лисий чоловічок примчав на косовицю сіна, повідомив: "Війна!.." А вже третього дня 
дядьків наших і юнацтво призовного віку – усіх під скору мітлу. Кидай коней, конюше, 
косу, косарю, пускайся чепіг, орачу… Жінки за вас дотягнуть… 

На майдані прощання, плачі. А мені нікого проводжати. У мене – дочка. Одна-
одненька. Були б і ще, може б і солдатики оце, тільки я рано овдовіла… Стою, дивлюся на 
призваних. Особливо на хлопців. Ще ж -  діти, ну трохи старші за мою Віру. Так жалко 
мені їх. Було в мене сім рублів рублями в кишені. Щасливе число. Підійшла я до хлопців й 
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по рублю роздала кожному. Якраз їх було семеро з нашого Білогубівського кутка. "Оце, - 
кажу, - щоб кожен вернувся додому й цього рубля привіз цілим мені в солдатській кишені. 
Хай він береже вас, дітки, від кулі ворожої, штика супостатського, бомби летючої. Я 
ждатиму, так і знайте. Баба Кобзарка разом із вашими рідними ждатиме вас із війни. А 
якже! Руб, воно теж гроші. На вітер кидати не гоже. Привозьте їх назад, з війни". Чую, 
шепочуться жінки: "Ця Кобзарка щось таке зна. Може, справді захистить наших дітей цей 
руб…" 

Захистив… Повернувся з війни один тільки із семи, та й той на протезі. Сашко 
Синиця. Хата через три двори, над  яром. Простягає мені мого ж таки рубля і ще й 
гостинця - банку американської тушонки і цукерок, "подушечок" для Віри. І плаче. 
"Спасибі вам, мамо, за талисман. Я його всю війну в нагрудній кишені гімнастьорки 
носив. Біля серця". Він так і сказав: "Мамо…"  

"Боже, як же ти тепер літатимеш, Синице, на тому   протезі?" – промовила я тихо, 
як він порипів, навально  спираючись на палицю, додому. – "Нічого, мамо, - сказала моя 
Віра. – Головне – живий. А раз живий, то ще й політає. Якщо на  крило надійне зіпреться".  

І як у воду дивилася. Через місяць випурхнула моя Віра з нашого Кобзарського 
гнізда, бо стала вона за тим Синицею і сама Синицею. 

 
 
 
 

Розділ III 
 

ЯК НИВА КОЛОСОМ, БАГАТА НАША МОВА 
 

Трохи передмови до передмови 
 
От Ви кажете: "Годі мене агітувати, схиляти до мови моїх батьків, дідів, мого роду. 

А як мене саме жи-иття русифікувало, і російська мова давно вже стала моєю. Моєю 
натурою. Може, я її й не так глибоко знаю, як росіянин з Рязані чи Твері, може й акцент у 
мене не зовсім "акаючий", а скорше український, з круглим "О", але ж українською я ще 
гірше говоритиму, бо навіть слова позабував. Ні, хай уже буде так, як воно є. Я й так 
свідомий українець, люблю Україну, а мова – це не основне". 

"Мова – це діло десяте", - хочете Ви сказати? І далі згоджуєтеся жити в мовній 
окупації.  Ви так живете, і сусід ваш, і ще, і ще… Мільйони й мільйони русифікованих 
українців, ще й вимагаєте собі в Україні російських шкіл, театрів, газет, радіо, 
телепередач, російськомовного обслуговування, діловодства. То невже це буде в нас 
українська держава з оцією офіційною чужою, російською мовою? Ні, це буде російська 
держава, яку Росія швидко перетворить на один із регіонів Росії. 

Бо чи бачили ви собаку, який би не гавкав, а нявкав? Чи бачили ви кішку, яка б не 
нявкала, а гавкала? Кожне живе створіння заявляє про себе своєю  мовою. Навіть папуга, 
наслідуючи людські слова, вимовляє їх зі своїм, папузьким гортанним "акцентом". Серед 
людей у світі навряд чи ви зустрінете десь таких, які б у себе вдома, у своїй  країні 
розмовляли не своєю мовою, а позиченою в сусіда. А от в Україні мільйони й мільйони 
українців (зрусифікованих), як ті пси облізлі, даруйте на слові, замість гавкати, нявкають 
та ще й помуркують, віддано мружачи собачі очі до "зореносної Москви". Та як би вони 
не підлаштовувалися під чуже, одначе сусіди мають їх за звичайнісіньких бездомних, 
бродячих, здичавілих дворняг, які заслуговують навіть не обгризеної кістки, а добрячої 
каменюки по підлому зігнутому хребту. 
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У рай рідної мови 
А далі про те, від якого всесвітнього дива, від якої перлини відмовляєтеся (-мося) 

російськомовні українці. Це ж яку треба мати ущерблену, покалічену, оглушену чужою, 
ворожою пропагандою душу!  І не лікувати  її. А можна ж ще врятувати свою душу, 
впустивши в неї свою рідну, українську мову, перейшовши на неї в щоденному, 
повсюдному спілкуванні, полюбивши її навіки. 

Мільйони й мільйони російськомовних українців! Теплійте душею до України, 
переходьте на мову своїх якщо не батьків (уже зрусифікованих), то дідів, прадідів, свого 
українського роду, і ви з радістю відчуєте, як гордо, піднесено заспіває ваша душа, все 
ваше єство  кожним рідним словом, кожною із 300 000 (трьохсот тисяч!) українських 
народних пісень, цих псалмів, молитов рідного народу, сповнених боголюбних 
людяности, милосердя, доброзичливости до всенького світу. 

Та що там казати, ви повернетеся додому, до своєї господи, котра дихне на вас 
літнім теплом посеред якої не було б лютої зими. Бо ви повернетеся в рай рідної мови.  Та 
ще ж і якої мови!  Пошукати у світі такої. Яка ще мова має таку багатющу синоніміку? 
Окремі наші слова розкошують у щедрості  80 (вісімдесяти!) і більше ріднесеньких 
синонімів!.. Цим не можуть похвалитися ні російська, ні англійська, ні французька, ні 
навіть італійська – ці прекрасні європейські мови. 

А далі й сама передмова й бодай трохи, якась крапелиночка великого дива рідної 
мови, вихопленої з уст народу. 

Не знаю, в яку щасливу мить спало мені колись на думку "записувати" нашу мову 
— цікаві вислови, ідіоми, прислів'я, приказки і так якісь уривки фраз, як вони будуються в 
усній мові чи окремі замашні слова, в котрих звучить і людський зойк, і радість, і сміх, і 
дотепність. За багато років зібралося з десяток зошитів різної величини і записничків 
(один із них побував і під арештом, пролежав у кагебістському архіві 18 років). На цих 
зошитах помітка "ТК" (Так кажуть), а в них близько 15 тисяч записів. Звідки вони? 

Спершу я брав їх із творів. Переважно в наших класиків і трохи в сучасних 
письменників. І з сумом помітив, як збідніла мова художніх творів за комуно-радянських 
часів у порівнянні з дореволюційним періодом. Це, я вам скажу, як небо і земля! У наших 
класиків мова густа, запашна, жилава, жива, образна, крилата, народна. Вона рельєфна, 
об'ємна, стереоскопічна. Часто здається, що народ наш не говорить, а малює словами: з 
однієї фрази, а то й одного слова перед вами постає ціла картина дійсности, образ людини, 
її характер, иноді все її життя висвітиться, як на долоні. Отака могутність мови нашої! Це 
щось фантастичне, казкове. А от у сучасних письменників мова пригасла, вона стала 
площинною, сухою, штучною, дистильованою, наче її перегонили через добрий десяток 
щільно цензурованих газетних опріснювачів. Лише в небагатьох авторів вона 
дорівнюється мові класиків: у М.Вінграновського, у братів Тютюнників, у Тичини, Риль-
ського, Сосюри, Андрія Головка, Ю.Яновського, Г.Косинки, О.Гончара, В.Земляка, 
Є.Гуцала, І.Драча, Ліни Костенко, Андрія Химка, М. Рябого, Миколи Кравчука, Феодосія 
Рогового та ще де в кого. 

Черпав я і з народних пісень. А ще я записую підслухане прямо з уст народних — у 
поїзді, на базарі, на роботі, в селі, скрізь, де тільки почую людську мову. Записую слово 
ще тепленьке, зігріте добротою чи розпалене до рожевого жаріння люттю, обуренням. 
Такі записи іноді мають позначку, де почуте, від кого. 

Але чого ж так збідніла писемна мова художніх творів та газет?— спитаєте ви. 
Старше покоління ще говорить образно, красиво, а пишуть... Це не випадкове отаке 
збіднення, падіння образної виразності, краси нашої мови в молодого покоління. Адже на 
всіх можливих рівнях, і в школах, і в редакціях газет та видавництв, і на роботі в будь-якій 
конторі десятиліттями велася запекла, послідовна боротьба імперії з українською мовою. 
Мені добре впомку, як нас, газетярів, періодично збирав цензор й інструктував, які слова 
можна вживати в газеті, а які не можна, бо вони "націоналістичні", спрямовані на відрив 
української мови від російської. "Такие слова, сказано нам, — із злорадним задоволенням 
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колонізатора повідомляв цей цензор-відставник із Золотой Звездой Героя Советского 
Союза, — брать и не пущать!" І "не пущали". Мені часто доводилося відстоювати 
звичайні слова у своїх статтях перед працівниками редакцій, притягаючи словники на 
підтвердження, і знімаючи таким чином "крамолу" з підозрілого слова. 

Це був нахабний розбій завойовника, рецидиви якого ще й досі загрожують нашій, 
тепер уже державній мові. Правда, вона й тоді мала статус державної, та що важила та 
формальність, коли нам нав'язувалася насильно, із фашистським напором друга, "вища" 
мова, мова так званого "міжнаціонального спілкування" — російська. Нас ще 
переконували тоді, що ця мова нам друга рідна. Цинічно робили з нас виродків (це не 
лайка, а цілком науковий термін, адже в нормальної людини рідна мати може бути тільки 
одна!). 

Чимало записано й такого, що раптом ні з сього, ні з того здавалося б виринає в 
пам'яті. Причому з такої глибини, з тако-о-ої, ще з довоєння, коли мені було, може, років 
6-7. Це вже наче й не моє, а передане безпосередньо генетичним кодом від пращурів. 
Таким чином, я на власному досвіді переконався, що тільки рідна мова в людини 
глибинна, жива, свіжа, бо її постійно, непомітно збагачують джерела нашої пам'яти з 
найранішого дитинства. Чого не скажеш про чужу мову, як би її для нас не називали — 
"мовою великого Леніна, Сталіна, Дзержинського, Єжова, Берії..." чи ще як там у Сатани 
задумано? Чужа, завчена мова має всього лише один тоненький шар, збагачений киснем, а 
за цією тоненькою поверхневою плівочкою одразу ж підстерігає кожного з нас мертва сір-
ководнева вода. Не вірите? Послухайте, як карикатурно російськоподібною мовою 
розмовляють у Верховній Раді України різні "русскоязычные" марченки. 

Отож, лежить та й лежить у мене в поруділих од часу зошитах отаке золотюще 
багатство без руху. Зрідка загляну в котрийсь із них, почитаю та й знову закрию. Отак і 
сиджу, як той пушкінський Кащей, що "над златом чахнет". А може ж хоч кілька цих іскор 
з неопалимої купини нашого народу, донесені мною до людей, зігріли б їм душу, 
утвердили їх у переконанні, що ми, українці — великий народ, талановитий, дотепний, 
розумний, мудрий і дуже древній, бо таке мовне багатство, яке ми маємо, не витворюється 
за кілька століть, як нам і досі кажуть деякі прокомуністичні "мовознавці", на створення 
таких коштовностей, на шліфування й огранення їх потрібні тисячоліття. 

І виникло в мене якесь наївне бажання. Щоб не лежало пасивно це не моє 
багатство, я хочу поділитися ним з Вами, читачу. Беріть його у свій актив. Збагачуйте ним 
свою усну мову, передавайте його своїм дітям разом із мовою, своїм учням, якщо Ви 
Вчитель, своїм читачам, якщо Ви Журналіст чи Письменник. (Подаю вибірково). 

 
Щоб твоя мова була тиха та багата, як нива колосом 

Так наш хліборобний народ щедро, миролюбно бажає всім народам благополуччя в 
їхній мові. А коли ж йому побажають навзаєм того ж самого інші народи? Та хай хоч і 
нічого не бажають, аби тільки не зчиняли галасу, коли ми, в себе дома, у своїй державі 
хочемо відстояти своє право на рідну мову. Зрозумійте нас, шановні іномовці! Як же ми 
побажаємо вам добра, отого колосистого багатства вашій мові, коли ми самі будемо 
безмовні? Подумайте. 

 
Живу, як три меди 

От би нам так з вами зараз зажити! А живуть же нашим коштом деякі й сьогодні! 
Та віримо, у незалежній Україні, якщо матимемо стабільну національно-демократичну 
державу, якщо матимемо (тобто оберемо) чесний, не продажний парламент, тобто, якщо 
візьмемо кожен долю свою і України у свої руки, якщо продиктуємо уряду свою народну 
волю думати тільки про Україну і тільки про неї, тоді й до нас прийдуть у дім і на землю 
українську оті три меди. 

Але ж як сказано! До чоловіка так багато добра раптово припливло, що він не знає, 
що з ним робити. Став би меценатом чи, як тепер кажуть, спонсором. Людині ж одного 
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меду вистачить, а два меди пожертвував би. Ну, не два, бо й у нього самого немає аж 
трьох медів. Ми ж бачимо, що чоловік перед нами трохи вихваляється. Але півтора меду в 
нього таки є. Якщо так, то дайте й нам півмеду. Ви щедрий хвалько, будьте ж щедрим і 
давайлом. 

 
А військо у стременах сяє 

Це з козацької пісні. Бачите ви це військо? На конях. У жупанах, із шаблями, з 
мушкетами. На зеленому полі, як намальоване. Отак навічно відбилось у пісні, закоду-
валось у слові. Героїчна наша історія. Пишаймося нею. 

 
Треба добре вигрітись на печі, щоб випекло хворобу 

Радить старенька жінка на базарі своїй ровесниці. І згадалось дитинство, простуди, 
бухикання. Напували тебе гарячим молоком із медом, витирали груди, спину й підошви 
ніг овечим лоєм і заганяли на піч, у гаряче просо. Лежиш, випікаєшся та викашлюєшся. А 
мати так затишно кажуть сусідці десь там унизу, в хаті: "Ач, убоїще! Набігав кашлю, 
бухикає, аж реве!" На ранок проходило. Мабуть, випекло за ніч. Правду оце каже стара. 
Тільки ж уже печей нема в хатах. Бо цивілізація ж. Спочатку городська, а тепер уже і 
європейська. 

 
Оце тобі! Не ходив, не ходив у гості, а це як пішов, то й двері приніс 

Це я почув узимку 1984 року від поета Максима Гаптара з Орловця 
Городищенського району. Гаптар був сліпий, ходив навпомацки по готельному номеру, 
заходячи в кімнату з коридору, зачіпався плечем за одвірки. І тоді проказував зі сміхом 
оцю фразу. А значить це таке: чоловік довго не був у гостях, а то пішов та й нагостювався 
так, що ледве одвірків не вивалив, коли виходив з гостинного дому. Отак ужарившись 
добряче об одвірки, чоловік і промовляє вибачливо цю фразу. 

 
За чим тут давляться? 

У крамниці записане. У брежнєвські часи, коли за всім треба було вистоювати в 
страшенних чергах годинами. Один дядько підбіг до довжеленної черги в три ряди й 
спитав отак. Вимучений стоянням у товкотнечі й духоті, я таки записав цю фразу, і мені 
аж полегшало з нею. Ми якось не помічаємо, що ці черги зникли з нашого щодення. Тепер 
усе можна купити без черг, були б тільки гроші. А колись же давились!.. 

 
Одкроїла б серця свого для милого 

Ні, це з пісні, на жаль. Але чого ж "на жаль"? Хіба Ви не одкроїте?.. Одна фраза, а в 
ній сказано все про кохання цієї дівчини чи жінки, про вірність, відданість аж до само-
зречення. Отак у нас кохають в Україні. Учись, Європо! 

 
Так розбагатів, що не можна й подумати 

Ну, треба ж тобі!.. А ми теж розбагатіємо, неодмінно. Тримаймось тільки 
державницької, української, незалежної лінії, і вороги наші скажуть саме оцю фразу. 
Вигукнуть, як ужалені, не встигнувши й подумати. 

 
Румове сіно 

Так називають горішнє, сухопутне сіно на відміну від лугового. Слово "румове" 
походить від іменника "рум" — сухопуття. "Одна чата румом, а друга судном від турчина 
втікала" (співається в народній пісні). А ще мою увагу взяло це слово своєю звучністю, 
своєрідною оркестровкою поняття "сіно". Так і чуєш, як те сіно хрумає худоба: рум, рум... 
Як воно смачно хрупає в неї на зубах. 
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Душі не ставало мені, як він говорив 
Почуте від якоїсь жінки на Полтавщині. Скільки в оцьому вислові доброти, 

співчуття, співпереживання до співбесідника. Яка та душа безмежно щедра, а цій жінці ще 
й того мало, не вистачає їй душі, щоб умістити все своє співчуття, всю жіночу ніжність, 
розчуленість, чи, може, й любов до співрозмовника. Фраза, мов променем, висвітлила 
високий духовний лад цієї жінки, усю трепетність її душі. Та скільки б ми не аналізували 
цю фразу, однак лишається й ще щось непоясниме, бо фраза щиро вихлюпнулась із самого 
серця і дихає, живе, розпросторюється й чарує нас надзвичайною людяністю, душевним 
теплом, красою людських взаємин. 

 
Мовчать, немов їм рот зашили 

І знову сказано, як припечатано, енергійно, стисло, вагомо й метафорично, образно. 
Аж відчуваєш фізично те наше колективне мовчання заляканої, зрабованої маси, якою ми 
були ще так недавно всі 70 радянсько-імперських комуністичних років. Хай йому сто 
болячок під ребро! Говорімо ж тепер! Ми вже у своїй незалежній державі. Щоб її знову не 
відібрали в нас — не мовчімо! Розшиваймо свої роти. 

 
Як сказав їм, так вони всі вилягли зо сміху. 

Полізли по землі від мене 
Також на Полтавщині записане. Від мого дядька Петра. Мабуть, сила його жарту 

була така, що збила всіх із ніг. Та мало того, що "всі вилягли", вони ще й "полізли по 
землі" від гумориста. А дядько Петро справді вмів сказати ще й приказати. Свої жарти він 
видавав спокійно, не педалюючи на жодному слові, так, між іншим кидав фразу й усе. Від 
цього його жарти були ще більш вражаючі. 

 
Тягли, що лиш зарвали 

Тобто крали, що попадалося під руку, не перебираючи. Отак, як воно давно вже 
діється в Україні. Особливо нині. Від самої гори до низу крадуть: і високі урядовці, і 
нардепи, і всяка начальницька мілюзга по містах, містечках і селах, як шуліки, шакали 
накинулися на добро України, і те, що не дограбував СРСР, тягнуть, рвуть на очах в 
українського народу, прикриваючись де липовим "законом", де комуністичною 
нахабністю, і навіть Генеральна прокуратура безсила проти них. Ще й цинічно, як це вони 
завжди вміли звертати на инших усі свої 70 років, тепер звинувачують у причині свого ж 
(!) грабіжництва вистраждану нами Незалежність. Можна таке умом своїм знести? — 
казав у таких випадках дядько Петро. Отож, не піддаваймося на комуністичні брехні, не 
слухаймо цих мафіозі, стіймо горою за Незалежність, тоді скоро урветься ниточка цим 
злодюгам. 

 
Підемо з ноги на ногу, бо ще рано 

Це сказала стара жінка в Києві на вокзалі своїм попутницям. Було ще дуже рано, 
жінки вийшли з вокзалу й поволеньки попрямували через порожню площу. Я — за ними. 
Мені теж було ще рано, і я й собі йшов з ноги на ногу. З розмови жінок я втямив, що вони 
приїхали на причастя до Володимирського собору. Ще тільки починало сіріти, коли ми 
підійшли до собору. Він, виявляється, був уже відчинений. Ми вступили в притвор. Жінки 
купували свічки, записували імена померлих на поминання, а я, як завжди, коли приїздив 
до Києва й заходив до собору, кинув до скриньки "На ремонт храму" кілька монет, потім 
якусь часинку роздивлявся в приглушеному освітленні фрески та образи в срібних 
окладах. 

Перегодом я вийшов надвір. У Києві швидко світало, але мені було ще рано до 
видавництва. І я побрів з ноги на ногу до Золотих Воріт і до Софії, і Золотоверхий Київ зі 
своєї сивої висоти поблажливо сяяв-усміхався до мене крізь чорну графіку осінніх дерев 
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тисячолітнім столичним золотом. "Яке щастя, що ми маємо таку прекрасну столицю..." — 
сказав я собі. 

 
В який народ прийдеш, таку й шапку надінеш 

Звучить, як заповіт предків. Дехто з представників нацменшин і досі поводиться в 
Україні, як у колишній колонії колишньої Російської імперії СССР. Вони, проживши в 
Україні цілі роки, а то й десятиліття, так і не спромоглися вивчити нашу українську мову, 
мову тієї землі, яка їх прихистила, ставляться зі зверхністю, з презирством до корінного 
народу, вимагають "двуязычия", надання мові сусідньої держави статусу офіційної в Ук-
раїні, тобто другої державної, яка ще дужче підімне під себе українську мову. 

А ми, українці, стіймо на своєму, виконуймо оцей заповіт наших предків: "В який 
народ прийдеш, таку й шапку надінеш". Так ми поводимось у чужих землях серед чужих 
народів. Настійно, невідпорно вимагаймо цього й на своїй землі в прийдешніх до нас 
людей. На цьому заповіті, універсальному законі стоять усі держави у світі. 

На ньому стоятиме й Українська держава, якої пісеньки не співали б нам різні 
політикани імпер-шовіністичної закваски. 

 
Біг чимдуж, на всі жили брав 

На Полтавщині так говорять. Мало того, що "біг чимдуж", оповідач ще й підсилює 
це "чимдуж" образним зворотом-уточненням: "на всі жили брав". Тут бачиш, як у того, 
хто біжить, струнами понапиналися жили і розумієш, що біжить він з усієї сили. А ще 
чуєш, як шумить, свистить, аж бринить повітря від бігу. 

 
Не будуть за ним дзвони розбиватись 

Отак однією фразою дана вичерпна оцінка-присуд людині, яка прожила свій вік, 
очевидно, неправедно, егоїстично, не зробила нікому добра. І якщо й лунатиме на 
похороні подзвін по цій людині, то тільки для годиться, але не викличе він у душах 
односельців відгуку, жалоби, суму. Страшний присуд. Частіше згадуймо цю фразу. За-
думуймося над своїми прожитими роками. 

 
Молодиця, як тихеє літо 

Ціла поема про українську жінку. Однією фразою намальована ця молодиця — і 
красива, і поважна, і лагідна, добра, погожа. Яким душевним теплом, спокоєм віє від 
цього жіночого образу. А як ніжно, трепетно благоговійно вимовлено: "як тихеє літо". Не 
вимовлено, а проспівано. 

А хіба з меншим пієтетом про жінку в Україні говориться і в отакій викінченій 
народній "поемі": "Гарна, як сіно в годину"! Знаєте, яке те сіно, не перемочене негодою, а 
вижалене сонцем, пройняте погожим сухим вітерцем: запашне, пружне, яснозелене на всю 
зиму. 

І в той же час про лихих жінок на Полтавщині й таке можна почути: "У ній десять 
чортів сидить, та ще й на двадцяти сідалах". Але й у цих словах причувається разом із 
негацією і своєрідне захоплення запеклістю жінки. Одного тільки тут нема — 
брутальности, приниження. І то не випадково. Хто-хто, а козак знав, що все його козаку-
вання тримається не тільки шаблею, а й українською жінкою, яка дома була йому й 
гетьманом, і полковником, і сотником водночас. 

 
У пеклі все тепло, а піди в рай, то й дровами дбай 

Сказано з іронією, а може й самоіронією. Тут, як на мене, мовиться про 
консерватизм, який так полюбляє людина, про звичку до старого і пасування перед 
перемінами, нерішучість іти до нового. Як це нагадує і нас, сьогоднішніх. Доля 
усміхнулася нам, ощасливила. Україні нарешті вдалося вибитися з-під імперської 
московської руки. Здавалося б, закасуй тепер рукава, берися за діло, будуй свою державу. 
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Ні! Хочуть деякі лукаві сили затягти нас знову в пекло, де імперські чорти грітимуть 
задаром, за нашу мерзенну, рабську покору, за наше безголів'я, за лакейське 
прислужництво чужому. 

А рай, котрим для кожного нормального народу є своя держава, треба опалювати 
самому своїми дровами, яких ще спробуй, надбай. А хай йому біс! Точніше, хай наш рай 
тому бісові... Біс же ґав не ловить. Він тут, як тут. 

Бережімось, бо й оглянутись не встигнемо, як знову попадемо в московське пекло з 
усією Україною. Там уже дадуть нам жару, пригріють на віки вічні, так що й ім'я своє 
забудемо. 

 
Не братайся з козаками мед пити 

Буквально — це значить: "Не берись (не сідай) з козаками мед пити. 
Але це тільки вершечок айсберга. Насправді ж тут закладено стільки іронії: не лізь 

до козаків за панібрата, бо що ти таке є? Спершу дорости до козака, походи в походи, 
порубайся в січах з ворогами, подивися смерті у вічі й вийди переможцем, а тоді й 
приставай у спілку з козаками. Скільки тут народної поваги до козаків, і самоповаги 
козацької! Яке знання собі ціни! 

Згадаймо, що ми козацький народ, що ми нащадки козаків, а отже, не даваймо собі 
вилазити на голову всілякій наволочі. Будьмо гордими господарями на своїй рідній землі, 
якими були наші славетні предки — козаки. 

 
Так гарно, божо на душі 

Мабуть, дуже щаслива людина в ту мить, коли їй божо на душі. Як це? Спокійно, 
радісно, миролюбно. У таку хвилину людина розчулена, милосердна, готова пригорнути 
до свого серця весь світ, зігріти душевним теплом усіх страждущих. У таку мить людина 
розмовляє з Богом, і Бог чує її. 

 
Підчихвостень ти панський 

Справді, якась дивна об'ємність, стереоскопічність слова народного. Лакуза! 
Прислужник! Прихвостень! Ні, цього замало для того, щоб висловити все те презирство, 
яке викликає прислужництво, запобігання перед сильними світу цього. Тут водночас 
звучить і "прихвостень", і підлеглість (підчихвостень), і вчувається ще й "чихвостити". 
Тобто, мовиться про таке моральне самоприниження людини, яку за її надмірне 
лакейство, лакузтво вважають за ніщо, яку будь-коли можуть просто "відчихвостити" 
(відлупцювати, побити найпідлішим способом). 

 
Усі вони з-під однієї квочки 

Це близьке до того, що кажуть: "Ворон ворону ока не виклює", "Рука руку миє". 
"Усі вони одним миром мазані". Ідеться про людей з однаковими негативними вадами. 

 
Ніде ні лялечки 

Їхали приміським поїздом до Полтави. Світало вже. На полустанку Івашки якась 
стара жінка виглянула у вікно й сказала здивовано й ніжно: "Ніде ні лялечки!" І уявилося: 
щойно спинився поїзд в рожевому світанні, а на пероні нікого, жодної душі живої. Кажуть 
ше й так: "Ніде ні душі!" 

 
Загортати чужі землі 

Тобто, підкоряти, загарбувати, приєднувати, скуповувати, захоплювати, рабувати. 
Україна цим ніколи не грішила і це б великим щастям було для неї, коли б і її сусіди не 
загортали чужого. І все ж це щастя не належати до держави-загарбника, до держави-
імперії. 
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Визволились із руки ворогів 

Це я почув на виборчій дільниці під час референдуму І грудня 1991 року. Пам'ятати 
б про це постійно, щоб, не доводь Господи, знову не потрапити під ту ж ворожу руку! Але 
скільки ж радости звучить у цій фразі. Частіше повторюймо її. Це ж найпрекрасніша 
музика! 

 
Бог дав їм на двох одне серце 

Кажуть про щасливе подружжя, що живе в мирі, любові, повазі одне до одного, 
розуміють з півслова одне одного. Яка містка фраза, скільки в ній захоплення, 
схвальності. 

Находжу й такий запис: "Мов одна душа, стояли вони". Цей вислів близький до 
попереднього, хоч тут і мовиться про інше. Про те, чого так не вистачає нам ув Україні. 
Коли б ми взяли це собі за правило, за звичай, яка б щаслива була наша країна! 

 
Чого це ми перед ними будемо меншувати? 

А справді, чого?.. Чого ми маємо бути меншими, применшеними, приниженими? 
Отак раптом запитає себе людина, задумається, і дивіться, й візьме долю у свої руки. 

Перестанемо нарешті "меншувати" перед "нашими вороженьками", станемо 
народом зі своєю мовою, культурою, державою, зі своєю неповторною душею. 

О, не меншуймо! 
 

Але ж замахуються… 
"Назавжди підкорити народ – всеодно, що досягти рукою сонця". (Стара 

мудрість). 
Мудрість мудрістю, а ми будьмо ще мудрішими, бо сусіди ж московські віками 

замахуються проти нас, на нас: і оружно, і словоблудно. Хочуть підбити під себе. 
Тримаймо порох сухим. 

Ну, оружно ми ще якось, може, на інстинкті самозбереження обороняємось, а от 
проти словоблудства… То ми "братья", то вони "старший брат", а ми младший брат", то 
ми зовсім "єдіний народ" з тими ж росіянами, так вони втовкмачують нам у голови цю 
брехню. 

Знаймо правду й тримаймось її, як за зброю в бою. Ці москалі, ці угрофіни в суміші 
з татарами зліпилися в їхню балабуху кілька століть тому, які вони нам "старші брати", які 
вони нам узагалі "брати", коли ми, українці, отут, на цій райській українській 
території від первоз’яви людини на землі! Услухайтеся в нашу мову, в нашу пісню, які 
живуть у наших генах, у нашій душі. Їхньому існуванню огром віків, огром тисячоліть.  
Як доленосно пише вже багато літ письменник-мислитель, дослідник нашого історичного, 
а ще більше доісторичного історичного минулого Вадим Пепа: 

"Формування української мови сягає тисячоліть, а не кількох чи хай навіть 
кільканадцятьох століть нашої доби. Вона суща на білому світі від з’яви людини на 
обширі, де дотепер етнічні українські землі. Розвивається невпинно і незнищенно здавен, 
як виспівано в колядках і щедрівках.  У ній – незглибима пам’ять за неміряні тисячоліття 
буття українського етносу, а відтак і народу, котрий заслуговує на кращу долю, і хай там 
що, а мусить зустрітися з нею". 

Закарбуймо це собі в пам’ять і обороняймося від усякого роду зажерливих 
самозванних "братьєв", відстоюймо себе всіма можливими й неможливими силами й 
засобами, тримаючи в неприступній чистоті й недоторканності своє українське 
первородство, як це чинять усі суверенні народи у світі. 
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Найзапашніша з усіх гілок 
Закарбуймо собі в пам’яті 

"Українська музика і поезія – найбільш розкішна, найзапашніша з усіх гілок 
світової народної творчості… 

Українська пісня ставиться всіма знавцями на перше місце в музиці всіх народів". 
(А. Луначарський). 

Ці слова завжди нам "треба мати на тямці", як кажуть на моїй рідній Полтавщині. 
Хай вони примножать нам сили в нашому україностоянні. 

 
Синонімність нашої мови 

Беремо навгад, скажемо, дієслово "бити".  Читаймо: батожити, пужити, лупцювати, 
шмагати, затинати, сікти, пірити, пірчити, ніжити, періщити, оперізувати, шпарити, 
чухрати, чесати, хвоїти, дубасити, хворостити, угріти, окладати, молотити, гатити, 
гнітити, садити, гамселити, товкти, вибивати, ударяти, гилити, клепати (косу), голомшити, 
товкмачити, піжити, репіжити, різати (як уріжу!), колотити, стьобохкати, шмальнути, 
шмалити, цвілити, засвітити, чихвостити, ціпити (заціпити), макогонити, халузити. 

Таке не  створюється за одну тисячу років. Таке росте, галужиться тисячоліттями, 
десятками тисяч років. Аж звідтоді-тоді, як тільки розплющив  очі й щось із подиву 
вигукнув односкладово наш пращур, наш прото-і-протоукраїнець на цій святій, райській 
землі, щедро украяній Богом нам тодішнім і навиріст майбутнім українцям. 

 
 

Всуціль метафорична 
 

Косарі косять, а вітер повіває, 
Шовкова трава на коси полягає, 
Шовкова трава на коси полягає, 
Молода вдова із жалю умліває. 

 
Оце вам наша народна пісня, фрагмент  на чотири рядочки, а-а всуціль… Не 

прямолінійна заримована інформація-розповідь суха про ту ж, скажемо, нещасну вдову ( 
як це часто читаємо, чуємо зазвичай уже в так званих поетів-піснярів, яких розплодилося 
біля кожного народного ансамблю), а оте  вкошування  косарів у самісінькі жалі молодої 
вдови, і чуємо  й гострий свист їхніх кіс, і шелест зрізаної трави в отому "шовкова", і 
майбутню зів’ялість у слові "трава", що на очах у вдови помирає, як і вона сама молода в 
тузі за ним, найдорожчим, яким не встигла й нажитись-намилуватись – забрала його 
жорстока, як коса косаря, доля… 

Чотири рядки, направду, три, один з них двічі повторюється (чим посилює відчуття 
смерті трави), а як ми це все бачимо, чуємо, відчуваємо, перебуваючи з молодою вдовою 
всередині її горя.  Бо українська пісня з правіків за своєю природою всуціль 
метафорична. 

 
Саме ж маків цвіт! 

Повір’я 
Кажуть, якщо уві сні бачиш, що осипається маків цвіт, значить не буде коло тебе 

твоїх дітей, роз’їдуться в різні краї, розлетяться. Як маків цвіт. 
У нас і сни метафоричні. 
 

Спускатися… 
Раптом набігло на пам’ять слово  "спускатися". У такому контексті: "спускатися з 

гори". Згадав себе п’ятирічним, десь 1940 року. Сиджу взимку, в хаті, "в заперті", бо мене 
всю зиму не випускають надвір, "щоб не простудилася дитина". Сиджу коло вікна, 
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дивлюся за подвір’я, через толоку в снігу, аж до балки, де дітвора спускається з крутої 
гори (схилу) в балку: хто на санчатах, хто на лижах, а хто й так, стоячи у валянках з 
гумовими галошами. І так же ж і мені хочеться туди, в гурт, покататися, поспускатися… 

Не пускають. Не випускають і на хвилиночку. До самої весни.  Ех!.. 
 

Притаманні тільки українській мові 
На думку мовознавців 

Бентега, віхола, ущерть, глузд, дошкуляти, мрія, плекати, ремствувати, хист, 
суниця, осторонь, збіса, наздогад, наввипередки, навпростець, притьмом, завбільшки, 
завтовшки, завширшки, заввишки, віч-на-віч, навпрямки, торік, позаторік, вряди-годи (та 
багато інш.). 

Наприклад, академік Л. Булаховський також подав список слів, "які 
характеризують специфіку української мови"): "бентежити, віхола, вовтузитися, всиляти 
(нитку), вщерть, вщухати, гарний, глузд, глузувати, гребувати, достеменний, дошкуляти, 
загалом, зайвий, захаращувати, кліпати, копирсати, корж, кволий, кучерявий, линути, 
майоріти, нидіти, нісенітниця, одягати, плекати, плигати, прискіпатися, ремствувати, 
рипати, сахатись, скеля, суниці,,, 

 
Щастя любити 

 
Як вона заговорить – 
Мов у дзвони задзвонить, 
Як вона засміється –  
Мов Дунай розіллється. 
(Народна пісня). 

 
Так наш народ любив із сиводавніх-давен. І співав. Бо любляча душа співає від 

щастя любити. 
 

*** 
"Розходивсь, як віник по хаті". (Народне). 
Ну, геніально ж! Ні, ви скажіть краще нашого народу. Отож! 
 

*** 
Дрібненечкий. (Діалект.Бойківщина). 
А мені здається, і по-полтавському чи по-черкаському може звучати. Дрібненечка 

дитина. Оте нене. Ненина дитина. Як ніжно! Беру на озброєння. 
 

*** 
"Боже, як же навесні земля благодатніє!" ( З народного). 
Не фраза, а молитва подячна. 
 

Оцінка Божої величі 
Великдень.  Яке величне, яке врочисте слово в нашого народу! Урівні зі Святою 

Пасхою. Така ж і Зелена Неділя, тобто Свята Трійця.  
У цих народних назвах свят наша українська оцінка їхньої Божої величі. 
 
Колисьщина – давно минуле. 
 
Рідна мова – Божа мова. Відмовлятися від неї, значить упадати у великий гріх 

перед Богом і перед рідним народом. 
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Однією фразою 
Не можна не захоплюватися тим, як наш народ може однією фразою так багато 

сказати, що в ній енергії вміщається на цілий роман, повість про людське життя. Бо такий 
уже народ  цей щиросердний, і така його мова, творена й леліяна ним не просто віками, а 
тисячолітніми віками з благословіння Божого. Учитуймося, вдивляймося. 

 
Трьох синів годував, на воювання готував. Скільки тут іронії, батьківського болю. 

Звичайно ж, ні на яке воювання батько й мати не готували своїх синів. Вони ростили їх 
для життя, для щастя. А прийшла війна, і забрали їхніх синів і кинули навіть не 
обмундированих і беззбройних  ворогові в пащеку, і всі вони полягли на першому ж 
кілометрі від рідного села. Може й в інших боях брали участь, та тільки не вернулися 
вони з війни.  

 
О, лучше б мені гіркого полину наїстись…  Та що ж із тобою, бідна жінко?  Хто 

тебе так гірко образив? Чи одурив, зрадив коханий? Чи сама його розлюбила, 
розчарувалася в ньому? Ти в повному відчаї вигукнула цю фразу. А, може, все ще можна 
поправити? 

 
Загорьовану копійку і ту з рук вибивають.  Доки ж це терпіти, Україно? Коли ж 

нам дадуть можливість вибрати таку нарешті совісну владу, щоб вона думала не про свою 
бездонну, як могила, кишеню, а про людей, про народ, про державу, про Україну. Не 
можна ж так брехати в живі нам очі й невпинно обкладати нас усе новими й новими 
податками. Не забувайте про таку вибухову річ, як народне терпіння. Воно будь-якої миті 
може луснути! 

 
Багач! У черевиках ходить, а слід босий. Скільки середняків, а то й зовсім 

бідняків розкуркулювали, аби тільки позбавитися неугодного їм. Чи то він у колгосп не 
хотів "добровільно" записуватися, чи якесь слово накриво сказав совєтській владі, значить 
"куркуль". І знищили. А яка ж гірка, болюча образність мови, метафоричність? 
Талановитий наш народ хоч на Слово, хоч на Діло, а талану, життя йому не було в тій 
совєтсько-московській імперії. Як мовиться в прислів’ях та приказках: " Людей 
безвинних безсудно хапали й тюрми ними пакували", "Полягли їхні голови, як од вітру 
трава". Отаке горе пережив наш народ.Тепер би нам перепинити  дорогу до влади  отим 
зажерливим, безсовісним, чужодухим, юдам підмосковним і ми б зажили нарешті по-
українськи, на повну силу талановито. 

 
"Тобі, тату, молода, а нам горе та біда". Оце вам і роман цілий. Померла мати, 

зосталися діти при батькові сиротами. Особливо, як він привів у дім чужу жінку, і вона 
стала їм мачухою, молодою, немилосердною. І настало для сиріт у їхньому домі пекло. Аж 
до їхнього виросту. 

 
Зорі грають на мороз. З дитинства. Як зараз чую: заходить увечері в хату хтось із 

дорослих, тре з холоду руки, говорить, приехкуючи: "Пробира-ає до кісток! Зорі грають на 
ще дужчий мороз!" І ще затишніше стає в натопленій хаті від цього прикметного 
зореграю. 

 
"Віддали мене заміж, та не вгадали мого щастя". Ще один роман, фраза-роман 

про невдале заміжжя. Якщо чоловік став зраджувати чи запивати, то ото вже, як кажуть у 
народі, в такій сім’ї "немає ні ладу, ні переладу". Або ще й так народ наш мовить 
співчутливо: "О! Їй не з медом було, як вийшла за нього заміж". 
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"Та в нас дурнів багато, ще он ціла пачка не розпакована". Універсальна 
сентенція. Можна прикласти її й у нашому побуті, а можна і до того, скажемо, як ми й 
досі, майже за чверть віку ось нашої Незалежности ніяк не можемо її надійно захистити. 
Бо ніяк не можемо забрати державну владу в чужих структур, відверто ворожих Україні, 
та передати ту владу в руки нашим, українським людям хоча б із елементарною совістю. 
Наші голоси скуповують на виборах кілограмом гречки та якоюсь сотнею здевальвованих 
гривень. І хоч про це вже до хрипоти кричить преса, радіо, телебачення, а гречка непоїдно 
фігурує й далі на всіх виборах, бо пачка дурних хохлів і досі не розпакована".  

 
"Розсипався б дідусь, якби його не підперізувала бабуся".  Тут життя  цієї 

довговічної сім’ї, як на долоні. Прожили обоє до глибокої старости в мирі, в любові й 
повазі одне до одного. Старий заслаб, перший почав здавати перед своїм віком, та його 
підтримує, турботливо доглядає бабуся. На те, що прожила ця пара свій вік у злагоді, 
доброті, свідчить і оця пестлива лексика: "дідусь", "бабуся". 

 
"Уночі жорнує в погребі. Почує хто – видасть". Це з голодоморного 33-го. Чого 

аж у погребі ховалися з жорнами? І аж уночі жорнували? Бо сільський актив ходив по 
обійстях, трусили до останньої зернини хліб, а коли натрапляли на жорна, то розбивали 
камені, щоб не мололи зерна. До речі, дієслова "жорнувати" немає в жодному словникові. 
Його я чув од кількох очевидців голодоморного геноциду 33-го року. 

 
Наплів сім мішків гречаної вовни й дубовим перевеслом перев’язав".  Це справді 

той випадок, коли скаже, як зав’яже. Та ще ж і з яким вишуканим гумором. 
 
"Є молоко в корови. Ага, як спину підкладеш, то й маєш".  До чого тут молоко й 

спина? З воєнного дитинства й повоєння пам’ятаю, як до нас уночі сходилися взимку 
жінки, щоб охотніш, не так страшно було йти в завійний степ до колгоспних ожередів по 
солому. І "підкладала спину" мати під носилки із пшеничною соломою. Її сікли, 
запарювали з дертю й давали корові. А ще промишляли буряків  з кагатів. Та все на 
жіночу спину бідну, на спину.  

 
"Аж до виросту жив при батькові". Жив з батьками. А як подорослів, то 

одружився, відділився, став жити своєю сім’єю.  
 
"Допався до ягід, за вуха не відірвеш (не відтягнеш)". Це раннього літа. Ходиш-

ходиш у садку й одного дня раптом бачиш: поміж листям на вишеньках запаліло!.. 
Ягідки… Буренькі… Ну й допадешся… 

 
Схиляли до діалекту 

У "Щоденнику Олеся Гончара за 1954 рік запис: 
"Невже в історії культури нашій мові судилося зостатись лише діалектом?  Хай 

великим і прекрасним, але тільки діалектом". 
Ось до чого довели Україну! Ще якихось пів століття тому в ній навіть 

найзнаменитіші її громадяни не сміли навіть помислити про подальший розвиток 
української мови, совєтсько-російська фашистська у своїй суті імперія вела справу до 
перетворення однієї з найбагатших, наймелодійніших мов у світі на звичайнісінький 
діалект імперської мови з подальшим загашенням. Моторошно стає, як згадаєш етноцид 
над нами ще й через лінгвоцид. 

 
Така варіантність! 

Коли ми говоримо про багатотисячолітню давність нашої мови, дехто  дозволяє 
собі скептично посміхатися на це. Панове лінгвознецінювачі! А звідки тоді в нашій 
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українській мові оця щиро-широка варіантність – через синонімізм, густу 
метафористику, образність, через особливий синтаксис, який часто переростає в 
метафору? І все це простий народний мовець вживає на інтуїтивному рівні, щоб 
якнайтонше, найточніше передати суть сказаного ним, донести свою думку, почуття, 
настрій. Це вам не штучно скомпонована церковнослов’янщина. Таке не надумаєш, не 
створиш за якесь століття-два. Таке виколошувалося, виколисувалося, розвивалося не 
одним тисячоліттям душею і розумом високоталановитого народу. 

Ну ось вам синтаксис: 
- А вона щоб і ногою тут не була".(Щоб і близько тут її не було. Щоб вона тут 

зовсім не з’являлася). 
- "До нього ніякого приступу нема". (Якщо це про якесь начальство, то це про таке, 

до якого важко потрапити на прийом). 
- "Ще бистріше взяв ногу".(Пришвидшив ходу. Наліг на ноги). 
- "Припитався до неї. (Напитав, де вона живе. Та заразом і розпитав, що вона за 

одна, якої поведенції). 
- "До кого б же його вдариться?" (Звернутися в крайній нужді). 
-" Дивився на все око". (Дуже пильно). 
-" Він уже до неї стежку вбив".( Давно ходить до неї. Учащає до неї). 
- "Утопила свою голову за нього". (Невдало вийшла заміж. Може, за п’яницю?) 
 

Метафоричність, образність. 
- "Ускочив у таке лихо, що каміння гризе тепер". 
- "Чоловік із жоною, що борошно з водою". 
- "Та який він багач, коли в нього миші в коморі дохнуть". 
- "Такий, пошли його в пекло по жар, принесе голими руками". 
- "Язик у лапті взув".( У нашому національному випадку: перейшов на російську 

мову). 
- "Ходить, мов намисто розсипала". 
- "Була копійка, та в кишені розтерлася". 
- "У ній сто кіп чортів сидить". 
- "Є в глеку молоко, та голова не влізе". 
- "Ото він і показав свої роги". 
- "Еге, увірвалась йому нитка". 
- "Люди он мені вже очі випікають тобою". 
Можна й ще і тисячу, й другу… Не вірите? А ви підіть межи наші люди та 

послухайте їх. Та й позаписуйте за ними. Ну ось хоча б таке: 
- Скрипуче дерево два віки живе. 
- Піп у дзвін, а дідько в клепало. 
- Так, трохи підсміховуюся.  
- Це все роблено моїми ручками-пучками. 
- Ідуть мені навперегін. 
- До невтерпу йому було вже. 
- Дуже він собі те в голову забирає. 
- На скотному базарі й налигач тільний. 
- Думками за горами, а ділом у запічку. 
- У три язики себе лаю вже. 
- Побіжка левадами додому вертався. 
- Писати розбірно. 
- Наструнчуй його до праці. 
- Беріться оцією стежкою понад яром. 
- У кайданах терпнуть наші руки. 
- Першим навертом зайти (за першим разом). 



 167 

- Він до неї підходцем підходив, не помага. 
- Їй це не під натуру. 
- Хіба йому ум заоре насміятися. 
- Не вбивайся в гордощі. 
- Витюкували всю ніч, гульбини справляли. 
- Він нас трохи підрятував хлібом. 
- Скоро осилів на харчах. 
- Жити все труднішало. 
- Жаденно їв усе підряд. 
- Вона вся кипом кипить. 
- Гонобив усе надію. 
- Треба ж добирати хоч трохи, що казати.  

 
Віртуозні несподіванки 

Це схоплене на льоту, з живої розмови. Дивуєшся, як народ вільно, віртуозно 
поводиться зі словом, інколи навіть новотворить на базі унормовано літературної лексики, 
оживляючи, збагачуючи фразу новими відтінками звучання. Ну, ось кілька таких записів 
із безлічі почутого. 

- "Чого ти тут розбишакуєш?" ( Яке чудове дієсловлення від іменника 
"розбишака)".  

- "Попоночіло надворі". (Споночіло, потемніло). 
"Отакий заврозумнішки".(За унормованою формою, скажемо, того ж – 

"заввишки", "завбільшки", "завтовшки"). 
- "Випашені корови". (Ті, що напаслись на траві, на паші. За приципом – 

"нагодовані"). 
- "Рівногісінько нічого не зробив". 
  - Нікудисіньки не піду". 
 - "Скількомога тихо йти". ("Якомога" тихо йти). 
- "Розгорював трохи хліба та й повечеряв". ( Випросив, дістав з горем пополам). 
- "Такий уже ж запопадливець" ( на взірець -  "Заповзятливець"). 
- "ПобіжкА додому вертався". 
- "Це водиться тут з правіча".  
 

Це Твоя, Господи, мова!.. 
Російськомовному українцю, який уже задумався: повертатися йому до рідної 

Української, чи ще почекати. Заблуклий українцю! Повертайся в лоно рідної мови. 
Припади душею до неї, і ти побачиш, яке це диво з див, наша мова! 

Ну, ось у палаті в лікарні чую від старої жінки: 
- Насилечку я звелася. 
Оце, чоловіче добрий, мова!.. Яка природня витонченість! Таке вироблялося, 

шліфувалось не те, що століттями – тисячоліттями. "Насилечку". У якій ще мові навіть 
прислівники можуть прибирати пестливої форми?  А хіба ж не чув я колись із вуст доброї 
бабусі: "Ну причомунько тут ви?!" Куди вже переконливіше! Уявляєте: і сполучник у 
нашій мові емоційно задіяний! Геніяльно говорить ще наш народ. Ще не все вбили 
"брати"-росіяни. 

Або й ось таке. Уже кілька днів ходжу під враженням од диво-віршів закатованого 
в совєтському  конц-таборі поета з Городища на Черкащині Василя Труша-Коваля. Усього 
лише кілька віршів збереглося з написаного ним. Але яка це височина! 

 
Меди,що ми пили, і губи, що любили, 
і золоті сади, де слалися столи, 
одграли, одцвіли… В сади одзолотілі 
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задумливі шляхи чужинців привели. 
І дивиться село обличчям білим-білим 
кудись, де тліє день і настає імла… 
Покинуте гніздо – над тим острішком милим,  
де вечір прилітав на райдузі крила. 
І дивиться село з-під білої хустини 
на срібний слід полозь, що завезли життя. 
О тіні гордих чол, що збуджували стіни! 
Куди ти проллялась, о чашо золота? 

 
У цих 12-ти рядках – уся наша трагічна історія. Бо "в сади одзолотілі задумливі 

шляхи чужинців  привели". І вони красу нашу  українську, мирну, доброзичливу до всього 
світу сплюндрували, мужів – цих "гордих чол" окайданили, повезли на смерть у холодні 
Сибіри… 

"І дивиться село з-під білої хустини" (жони гордочолих мужів) "на срібний слід 
полозь, що завезли життя". Відібрали життя в України, світ Їй зав’язали. Цю трагедію   
якою мовою передає поет! Це траурна музика, створена словами. Це живопис, створений 
словами. Це поезія, проспівана словами, зі сльозами на очах. Боже! Яка ж це сила – слово. 
Скільки в цих 12-ти рядках  невтихаючого суму, болю, мужньо стримуваного стогону, 
жалю за світлим, чистим, найдорожчим – за знову втраченою свободою Батьківщини. 
Слово на грані ридання. Яка це сила, яке багатство – наше слово. Спасибі Тобі, Господи, 
за безцінний, безсмертний подарунок нам, смертним. 

 
Меди, що ми пили, і губи, що любили, 
і золоті сади, де слалися столи… 

 
Ні, це не просто людська мова…Це Твоя, Господи, мова… 
Тарас Шевченко українську мову зве хрещеною. "Гамалія по Скутарі – по пеклу 

гуляє, сам хурдигу розбиває, кайдани ламає. "Вилітайте, сірі птахи, на базар до паю!" 
Стрепенулись соколята, бо давно не чули хрещеної тії мови". 

 
Трипілля – це Україна 

"Основа основ української духовної сутності  - Трипільська культура. То, подібно 
до того, як і в еллінів, - золотий вік українського роду… На кореневій основі Трипільської 
культури вистояли за лихих тисячоліть наші пращури,  й досі тримається незнищенно 
український народ". 

(Вадим Пепа. "Перед очима істини"). 
  
Ми споконвічні трипільці! Ось і у Василя Стуса читаємо:  
 

Знову друзів додому веду –  
напівщирі, напівнезнайомі. 
Повсідались на житній соломі, 
на трипільському сонці в саду… 
 (Курсив мій. – В.З.). 

 
Пише В. Стус про  це як про самозрозуміле: трипільці ми, трипільці. Чорноземний, 

хліборобський народ. Нас не здвигнеш із нашого Трипілля ні на міліметр. 
І хоч од хлоп’ячо-зелененького сусіда-садиста, проклятущого у віках нашого ворога 

вже ось понад триста років нам: 
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Ані жити немає, ні вмерти, 
ані вільно дихнути нема! –  

 
ми вистоїмо, переможемо, бо ми непереможні в тисячоліттях на цій з нащада віку 

нашій кревній землі.  
 
 

*** 
Усе більше й більше черкасців на вулицях міста спілкуються українською мовою. 

Та ще ж часто такою добірною, прямо таки трипільською! Яке-небудь словечко, а то й 
ціла фраза так проспівається в устах молодої мами в розмові з дитям, аж оживуть тобі , 
враз  промигнуть наші проминулі тисячоліття… 

 
*** 

В Анатолія Дімарова вичитую:  
 - Поважки підходив до неї. 
Як же ж і гарно! І на слух, а ще ж і мальовничо. 
 

Завдання інтелігенції 
"Звичайно, небезпека для мови існує. Суржикування, чиновницьке оказенення, 

збіднення образної системи, примітивізація понять… Але ж для чого ми – інтелігенція? 
Бути постійно на варті чистоти мови, збагачувати її всебічно, повертати їй первісну 
естетичну красу, мудрість, милозвучність – ось наше національне надзавдання". (Олесь 
Гончар). 

 
*** 

В одному з віршів  Петра Поліщука із Оксаниної на Уманщині є такі рядки: 
 

Приснилися вуста. Та ж Ваші, ніби. 
Мовчать. Зоріється на ніч. Без Вас. 

 
Оце наше, народне, вимовлюване при мені ще малому й у нас, у нашому 

полтавському хуторі Гутирівка: "зоріється на ніч". Або ж ще  й оте, вже згадуване нами: 
"Зорі грають. На мороз". Мовні перлини. Ідеться хоч і про зоряну, а все ж таки про ніч, а 
як ясніє на душі від таких перлин. 

 
*** 

Деркий – дряпічкий. 
 

*** 
Виплюс – вихлюп. У санскриті – віплюс – крапля. (З України це). 
 

Закохувати в мову 
Учителю треба не просто вчити, а закохувати учнів у рідну мову, в окремі слова, 

вислови, синтаксис, у надзвичайну милозвучність нашої мови. Беріть рідкісної краси 
звучання якогось слова, ідіоми й поетизуйте їх, покажіть, як те слово працює в нашій мові, 
в контексті з іншими словами. 

Виберіть слова, фрази, чимсь дуже примітні з творів наших класиків чи й почуті з 
уст ваших односельців. Особливої ваги надавайте призабутим словам, висловам. 
Приходите в клас і починаєте несподівано зі своєї радості: "Сьогодні я почула (почув) 
отаке слово… Яка таки чудова, милозвучна, багата наша українська мова!.." 
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Діти це запам’ятають. Діти все оригінальне, те, що йде від душі, від серця учителя, 
запам’ятовують на все життя. 

 
Мова з класики 

- Це було йому заіграшки зробити. 
- Воли помалу плентались дорогою. 
- Стежкою хтось ішов проти них. (Назустріч їм). 
- Вернувся світом додому. 
- Чепуриста свекруха. 
- Та, про мене,йди з Палажкою хоч і сьогодні. 
- Цей собака так і присікується до людей. 
- Протовпом кинувся між люди. 
- Піди між люди та розслухайся, що воно й дочого. 
- Позад неї здалеки йшла Параска. 
- Сотня карбованців, захована в спряту – в скрині. 
- Наврипився  -  дайте й усе! Хоч ти що хоч, а йому дай. 
 

Схаменіться, школи і виші 
Які страшні слова сказав у "Вітчизні" (ч. 1-2. 2008 р.) Петро Федотюк перед 

смертю. Говорячи про потурання громадськості Одеси окупантському встановленню 
різними  гурвіцами пам’ятника лютій катюзі України, всесвітньо осміяній повії Катерині 
II, він доходить сумного висновку про нас, як народ і про нашу подальшу долю: 

"Дочасні вересневі вибори до Верховної Ради, коли націоналісти не набрали навіть 
одного відсотка голосів, навіч потверджують усі гіркі розмисли: патріотів у нас практично 
немає, згорів останній порох на Майданах 2004-го? А з таким рівнем свідомості, як нині, 
недавня під’яремна нація не має майбутнього. І моторошно жити серед такого народу й 
почуватися його часткою". 

То схаменися ж, народе! Схаменіться, школи, виші! Кого ви й досі випускаєте у 
світ? Про яких патріотів можемо говорити, коли ваші, хотів сказати — вихованці, ваші 
підопічні елементарно не українці, бо спілкуються в Україні мовою сусідньої держави, а 
свою ігнорують, своєю бридяться, мов окупанти. Задумайтеся, хто ж творитиме, віднов-
люватиме українську націю, крім вас, дорогі вчителі, наша надіє? Чи ви, може, й досі 
вірите , що цим займеться Верховна Рада, уряд? Треба спершу навчити народ вибирати 
(наймати собі на роботу!) справжніх українців, а тоді вже й надіятися на державу й 
державців. А поки що майбутнє України у твоїх руках, Учителю. Твоя школа, твій виш 
твоїми стараннями, помноженими на твій професійний обов’язок, мають перетворитися на 
кузню патріотів України. 

Без такої кузні-школи, кузні-вишу не бачити нам самостійної Української держави, 
вільної України. 

 
Попіл Клааса... 

"А в нас усе обірвалось на розстріляних, закатованих, залитих кров’ю тридцятих 
роках, коли українських лінгвістів розстрілювали за те, що в російсько-українські 
словники вони сміли ставити слова з іншим коренем, відмінним від російської (а цих слів 
надто багато, — вилучити їх означає "вилучити" мову, що формувалася у найтіснішому 
контакті з латиною і польською!). Як тепер реанімувати українську наукову лексику? З 
яких фантастичних романів запозичити рецепт моментального подолання моторошного 
вакууму, який півстоліття безроздільно заповнював собою науку і культуру, розум, душу і 
пам’ять людську". (Оксана Пахльовська. "Аyе, Еurора!"). 

І сьогодні ми це легко прощаємо? Ми про це вже забули? А школа, виші наші 
мають, зобов’язані на кожному кроці нагадувати про це своїм вихованцям, щоб ота кров 
розстріляних українських лінгвістів, письменників, простих селян, робітників совєтсько-
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російськими окупантами постійно стукала в їхні молоді серця. "Попіл Клааса…  Попіл 
Клааса…" Без цього не оживе наша Україна. 

Досить уклонятися нам нашим катам-”тиранозаврам" (О. Пахльовська). Маймо 
здоровий, природній глузд — відстоюймо себе, не даваймо більш виймати із себе душу! 

 
А народ правду каже 

Гріх таке багатство залишати в словниках. Записуймо, виписуймо, вдивляймося, 
вслухаймося. Однією фразочкою, а скільки мудрості вміщується! Справді, народ наш 
скаже, як зав’яже. Перечитуймо, насолоджуймось, радіймо цьому національному 
багатству. 

 
- Хліб гріє, а не кожух. 
- Були б руки, а ціп дадуть. 
- Рушницю, жінку й собаку не позичають. 
- Як ізсучеш, так і зшиєш. (Черкаси). 
- Соломі з вогнем не влежатись. 
- Пішов до босого по чоботи. 
- А по чужих словах, як по драбині. (Таке, як плагіат). 
- Та він перед начальством смичком стоїть. 
- Ага, пусти бабу в рай, а вона й корову за собою тягне. 
- Люди неграмотні, а пряники писані їдять. 
- Жінку вибирай не очима, а вухами. 
- Женився скоро, та на довге горе. 
- Чужа хата засидлива, треба вже йти. 
- З медом і долото проковтнеш. 
- У зими рот великий. ( Роби запас улітку. – Черкаси). 
- Пузо – не дзеркало, чим його не наб’єш, не видно. 
- Пити до дна, не бачити добра. 
- Держи язик на прив’зі, бо… 
- Ворона за море літала, та вороною й вернулась. 
- Еге! Тільки стань вівцею – зразу вовки знайдуться. 
- Він же такий – соломинки не переломить здря. (х. Гутирівка. Полтавщина). 
- Це такий ще дідусь, що ззаду не збореш. (х. Гутирівка). 
- Хто чарку допиває, той віку не доживає. (х. Гутирівка). 
- Горе об горе чіпляється. 
- Це все ще нашого старання добро. (Із старим нажили). 
- Зайва копійка не продере кишені. 
 

Не будьмо фарисеями! 
Телезустріч із ду-уже видатним письменником. Озвучуючи багато правдивих 

речей, він раптом каже телеведучому: 
— Якщо хтось вам свідчитиме, що за радянської влади йому забороняли говорити 

українською мовою, не вірте. 
Так-то воно, так. По формі наче й правильно. Але ж не фарисействуймо! Кажімо 

правду. Коли ви були не колгоспником, не простим робітником, не письменником, не 
учителем української мови, але спілкувались українською, — це насторожувало комітет 
безпеки, за таким інтелігентом, хоча б він був і членом партії, починали вести стеження. 

А ось що мені аж двічі розповідав під чаркою світлої пам’яти наш письменник 
Костянтин Світличний. Коли його затверджували головним редактором альманаху 
"Донбас", то на співбесіді в ЦК Компартії України зробили йому серйозне зауваження: 

— У нас нє прінято говоріть по-украінскі. У нас общаются на русском язикє. 
От так! 
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Періодично нас, журналістів, збирав цензор на інструктаж і знайомив із новим 
списком засекречених даних, які заборонено згадувати в пресі. І завжди в нього був і 
новий "пєрєчєнь" українських слів, котрі не можна вживати в газетних матеріялах. Це 
були, переважно, так звані "архаїзми", а ще синоніми, якими дехто намагається замінити 
однокореневі з російською мовою кальки. Я, наприклад, не міг у двох обласних газетах 
пробитися з питомо українськими формами: "обслуговування" і "відсоток". Мені й 
відповідальний секретар і літредактор правили їх на "обслужування" та "процент". 

Коли мене виперли в Донецьку з газети "Комсомолец Донбасса" і я прийшов 
проситися на обласну телестудію, то її головний редактор популярно роз’яснив: 

— Вот ми справлялісь в обкомє партії о вас. Сказалі нам, что ви нє правільно 
понімаєтє національную політіку партіі. Ми нє можем вас прінять на работу. У нас сваіх 
хватаєт умніков. Пішєт адін: "Зичу вам успіхів". Какоє славєчко викавиріваєт: ''зичу". Нєт, 
чтоби па-чєловєчєскі: "бажаю". 

З великим трудом я влаштувався на саме журналістське дно, в багатотиражку в 
будівельне управління. 

А в чому полягало моє неправильне розуміння національної політики партії? Коли 
якось уранці я заговорив українською, звертаючись до завідувача відділом пропаганди 
редакції, він з обуренням сказав: 

— Как?! І ти с етой бандой?! 
Він натякав на україномовних літераторів з літературної студії, заняття якої я 

систематично відвідував. 
 

Виховання чи розвиховання? 
(На послугах у русифікаторів) 

Учитель, який поза уроком, на перерві, у стінах школи переходить на спілкування 
російською мовою, — це не вчитель, не педагог. Це — фарисей, руйнач майбутнього 
українського народу. Він не виховує своїх учнів патріотами України, він розвиховує їх із 
українців у малоросів, хохлів. Адже дитина тонко відчуває фальш, зневірюється в 
потрібності української мови, сприймає знання рідної мови, як формальність, коли сам 
учитель, а то й усі вчителі в школі спілкуються російською мовою, не звертають уваги на 
те, що й учні розмовляють і між собою, і з тими ж учителями російською мовою. 

Цікаво, чи задумувався про це так званий Конституційний суд України, коли 
виносив вердикт, яким дозволяється учителям та учням у школі розмовляти російською 
мовою? 

Не про Україну цей суд думав, а про лакейську послугу сусідній агресивній 
державі, підігрував її експансіоністським, імперським, окупантським намірам остаточно 
русифікувати Україну, український народ. 

 
*** 

Ще й ще раз, і в тисячний раз звертаюся до тебе, учителю: зрозумій, збагни, серцем 
відчуй, якщо ти справді Учитель! Уся надія в ці перехідні часи, коли ми ще й досі всім 
народом топчемо пісок пустелі, йдучи в землю обіцяну, уся надія на Тебе. Ти, тільки Ти 
зможеш, зумієш виховати майбутній український народ, націю. Не надійся, що це зробить 
держава. Державу в нас часто захоплюють, користуючись нашою національною 
нерозвиненістю, темнотою,  фарисеї,  вороже налаштовані проти будівництва саме 
української України. 

Будемо й ми колись такою нацією, яка розпізнаватиме вовків, різних тигрЮль з 
овечою посмішкою й рятуватиме свою Державу від них своїми голосами на виборах. 

 
Добровільний ізгой 

Українець, який відмовляється від рідної мови, — стає поза своїм народом, поза 
своєю нацією. Скажемо точніше — перетворюється на добровільного ізгоя. 
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Кривосуддя — ніж у спину 
Ще й ще раз наголошуємо! 

Страшний злочин сам по собі, та ще страшніше кривосуддя, яке виправдує цей 
злочин. Це вже дорога в нікуди. 

Страшний злочин щодня чиниться в українських школах багатьма вчителями, які в 
стінах школи на перерві, поза уроком переходять з державної мови навчання на російську 
в спілкуванні між собою і навіть у спілкуванні з учнями. Я вже не кажу про те, що ці 
вчителі "не помічають" спілкування учнів недержавною мовою і не роблять їм зауважень. 
Такий учитель — уже не учитель, не вихователь, а розучитель, розвихователь школярів, а 
якщо й вихователь, то не українців, а стовідсоткових малоросів, байдужців до свого, 
рідного, українського. 

І ось замість того, щоб засудити цей злочин у школі, який веде до калічення 
майбутньої української нації, Конституційний Суд України виносить рішення, яким 
дозволяє самозванно на Українській землі вчителям у школі, де ні на секунду не 
припиняється виховний процес, процес творення повноцінного громадянина своєї 
держави, — спілкуватися російською мовою. Конституційний Суд України на догоду 
"п’ятій колоні" в Україні приймає антиконституційне рішення, дозволяючи на службі, при 
виконанні свого службового обов’язку послуговуватися недержавною мовою. А держава 
ж, а батьки, а Україна надіються на вчителя, що він сумлінно робить своє діло — виховує 
майбутніх українців. 

Таке кривосуддя Конституційного Суду — ніж у спину молодій Українській 
Державі. Ніж, фарисейськи відточений на щербатих юридичних точилах. 

Рішення Конституційного Суду обов’язкове до виконання. Та хай знають 
торжествуючі вороги: є і над Конституційним Судом вищий суд, Вищий Судія — Україна, 
Совість Українця перед Україною і минулими та прийдешніми поколіннями українців. І є 
над усім цим Бог. Як би не криводушили, український народ іменем України і Бога 
вирівняє їхні криві стежки! 

Так буде! Інакше світ завалиться... 
 

Праведний у рідномовності 
Так, так. І в старості. Якщо ти відчув себе українцем, то переходь на українську! 

Що тобі в тій чужині мовній, яка тобі там радість? А перейшовши на рідну, українську, ти 
станеш за приклад своїм онукам і правнукам та й дітям, яких у тебе вихопила була 
совєтська система з рук і перетворила на російськомовних чужинців на українській землі. 

Подумай, шановний українцю! Скрась своє життя рідномовністю. Це додасть тобі 
років і років, і перед Богом ти будеш праведний. 

 
Не бояться гріха 

"Поза сумнівом одне — усі нині існуючі мови беруть свої витоки в пітьмі 
первовічних часів, у первісних членороздільних звуках людей. Про це можна знайти 
міркування в багатьох мовознавців". (Степан Губерначук. "Трипілля і українська мова"). 

Тим більше гріх непростимий зазіхати на будь-чию мову, душити, нищити її. 
То по якому ж праву якась Москва ось уже понад 360 років улаштовує погроми, 

нищення української мови на нашій незалежній землі, напускає на нашу мову російську, 
цькує нашу мирну, стражденну мову російською? 

Ну, хай прості росіяни чи недоумкувата кагебістська верхівка Росії не 
задумуються, що чинять, воюючи проти Божої мови українського народу, але ж 
московські патріярхи, митрополити, єпископи-то дуже знають, що творять. Не бояться ці 
гнилодухі фарисеї Страшного Божого суду! 
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Творити українців 
На українському учителю лежить місіонерська роль — обертати школярів-

малоросів на українців, допомагати творити з населення націю. 
 

Не забруднитися б 
Українофоби обурюються: для чого, мовляв, перекладати російських письменників 

українською. Адже українці й так розуміють російську. 
Звичайно, дурницю городять українофоби, бо російська й українська мови — різні 

мови, і росіяни та українці — також два різні народи, а тому, щоб українцю відчути всі 
тонкощі художнього твору іноземного поета чи прозаїка, скажемо, Пушкіна чи Толстого, 
треба прочитати їх нашою рідною мовою. 

Та коли я читаю переклади із сучасної російської прози, угноєної суцільним матом, 
то я проти перекладів з російської на українську. Читайте ви своє добро самі, купайтеся у 
своїй клоаці, а нашу мову не брудніть. 

Якщо ж і перекладати, то тільки класику. 
 

Не хилімось перед хамством і розбоєм! 
Наступ на все українське, намагання замінити його чужим Україні, російським, що 

оце чинять прийшлі до влади — це відверте хамство перед Україною, нахабна 
ноздрьовщина, брутальна, цинічна, розбійницька, принесена з імперської московської 
дороги. 

А ми ж що? Похилили вже голови? Похилились? У черговий раз? І перед ки-им?! 
Не хилімось. На нашому ж боці правда, бо ми захищаємо Богом дане нам своє 

життя на своїй землі. А вони — пришельці, а хто й корінний, тутешній з них, то вражений 
пришельством. За ними немає жодного права нищити нас, Україну. Це ж до нас слова 
великого Шевченка: 

 
Борітеся — поборете, 
Вам Бог помагає! 
За вас правда, за вас слава 
І воля святая! 

 
Промовляючи ці слова, звертаймо увагу на знаки оклику, поставлені нам Пророком. 
Пора, давно пора сказати у вічі кожному в Україні, хто не знає і не хоче знати 

української мови: 
— Як вам не совісно? Ганьба! 
 

Українською спілкуючись, захищаємо Україну 
 Скільки б не було ворогів ув України — вони минущі, не вічні. Вічна тільки 

Україна! А вони — "роса на сонці". 
З цим живімо, не випускаймо з рук зброї — української мови. Вона — наш панцир, 

спілкуймося в Україні всі поголовно тільки нею будь з ким — і ніхто нас не переможе. 
Ніхто! 
Але ж спілкуймося! Своєю і тільки своєю всі 24 години на добу! 
 

* * *  
Навздогін сказаному. Якщо ж ти раптом проявиш легкодухість і заговориш із 

співрозмовником російською, то всовістися сам себе, і хай тобі стане гірко і юдно на 
багато днів за зраду великого — України, а якщо ти ще не доріс до розуміння цього, то 
просто за зраду самого себе, за те, що даєш підтоптати себе (чуєш — себе!) чужинцям, 
зайдам, окупантам. 
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Так стоїть перед нами мовне питання і тільки так! Питання, якого ми ніяк не 
можемо, не волимо вирішити раз і назавжди всеукраїнським гуртом. 

Але доведеться, рано чи пізно, інакше пропадемо, Росія нас підтопче собі на 
перегній. 

 
Це наша зброя 

Коли ми нарешті зрозуміємо, що українська мова для кожного з нас, українців і 
прихильників українства — це наша зброя, це щит і меч проти ненависти русифікаторів 
України, щит і меч, яких ми не маємо права ні на мить випускати з рук. 

 
Нищення мови — це масове вбивство 

Ще й ще переконуюся, що в мовному питанні з росіянами домовитися полюбовно 
неможливо. 

Говориш, доводиш фактами, звертаєшся до людського, гуманного в співбесіднико-
ві, до співчуття до битої, топтаної чоботом російського шовініста мови, не пробиває, не 
бере його, не доходить. Німа його душа перед тобою, німе серце. Питаєш його, для чого 
тобі, чоловіче добрий, державний статус твоїй російській мові в чужій державі, у нас в 
Україні? За тобою ж стоїть така могутня держава Росія, в якій державна російська мова, 
цій мові нічого не загрожує в тебе на Батьківщині. Ніщо не загрожує їй і в Україні. Ви, 
росіяни, маєте в нас свої школи, де навчається 779 тисяч учнів, російську мову як предмет 
вивчає 1 мільйон 300 тисяч школярів, ви маєте в Україні російські театри, книговидання, 
газети, журнали, телебачення. Ніхто не утискує російську мову. 

Ми, всі українці, знаємо вашу мову, ви ж, живучи в Україні, з пелюшок і до пенсії, 
не знаєте, не вживаєте, не чуєте, не хочете чути жодного українського слова, часто 
глузуєте з української мови, бридитеся нею. Ви й досі почуваєтеся в Україні панівною 
нацією. І в той же час лукаво закликаєте до "двомовности" в нашій державі. Ви, якщо ми 
згодимося на другу державну мову, ніколи не вивчите української, остаточно задушите 
своєю, яку ви давно перетворили на ненависний нам засіб підкорення народів. 

У нас немає, крім України, іншої держави, де б функціонувала українська мова. 
Якщо ви задушите її російською, ми зникнемо як народ. Майте ж співчуття. Ви ж нас 
явочним порядком знищуєте! 

Ніякого співчуття у відповідь, ніякої людяности від вас. Схоже, що ви за многі 
століття так і не розчингісханилися, так і не ослов’янили своєї душі. 

І так буде, поки державне кермо не візьмуть у свої руки Українці. До того ж 
українці-державники, а не підлі землячки-хабарники. Не проповідей ми чекаємо від них 
про те, яка наша мова красива, співуча, а державних рішень, декретів, законів, 
спрямованих на захист і розвиток єдиної державної в Україні мови, української. На нашу 
українську мову ми маємо повне право, дане нам Господом. 

Треба донести і українцям, і росіянам, що нищачи нашу рідну, родову мову, вони 
нищать кожного з нас духовно й фізично. Отже, хто замахується на мову корінного 
населення, той є убивцею, якому не буде прощення ні на цьому світі, ні на тому. Нищення 
мови — це масове вбивство народу-носія цієї мови. 

 
"Друга державна" — це окупація! 

(Крещендо) 
"Що означає словосполучення "друга державна мова"? 
Воно означає, що ніби існує на цьому терені друга держава — і не менше. 
Паралельна держава. Російськомовна держава. Тіньова держава, якій ніби 

належить левова частка економіки, мови, культури, історії, території, віри, сумління і 
нещастя корінної нації. 

Проте таке явище в історії має більш виразну і бездоганну дефініцію — окупація". 
(Юрій Іллєнко). 
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Запам’ятаймо це надзвичайно точне визначення невідчепної, смертельно 
небезпечної загрози для України видатного українського кінорежисера. Нам ще не раз 
доведеться застосовувати цей розгорнутий афоризм як зброю. Окупанти не відступляться 
від нас, поки ми не дамо їм рішучої відсічі. 

 
Твоя україномовність — Молитва до Бога 

І ще скажи їм: 
Говоріть українською скрізь в Україні, на кожному міліметрі української території. 

Не вживайте в спілкуванні жодного слова колишньої імперії. Жо-одного! Несіть достойно 
рідне українське слово. Знайте, воно ваше, воно реальний вияв вашої душі, голос її, а 
через вас, україномовного, і голос нації, України. Слухаючи вас, говоритимуть ук-
раїнською й інші люди. Спілкуючись тільки українською всупереч русифікаторам усіх 
мастей, ви прискорите досягнення масової україномовности десятків мільйонів українців. 
Таким чином, говорячи українською, ви врятуєте українську мову, українську націю, 
Українську Державу, Україну. 

Скажи їм і так: 
Уся сила в нашій поголовній україномовності. Триста п’ятдесят років московсько-

російської, з них понад сімдесят років совєтсько-російської імперської неволі не змогли 
знищити України, її мови, бо увесь український народ за винятком його скореної, 
змосковленої еліти, говорив у своїй сільській, поміщицькокріпосній та 
колгоспнокріпосній темряві суцільного неуцтва своєю, Богом даною, українською мовою. 
Іншої він фактично не чув, не знав. І це врятувало українську мову. Отож порятунок наш 
сьогодні в змаганні з окупантами-русифікаторами лежить у нашому суцільному 
україномов’ї. Поголовно-суцільному! Знай, якщо випадеш ти з україномов’я, то й 
суцільний наш національний фронт розпадеться; адже ворог увірветься в наші ряди через 
завойований плацдарм у твоїй душі й піде його розширювати, проникати в наші тили, щоб 
своєю симбірною ордою добратися до нашого Українського Дерева Життя й підрубати 
його коріння. 

Тримаймо наші душі на замку проти проникнення в них російськомовної 
колонізаційної , смертоносної сили. Для цього не вимагається ніякого героїзму, ніякої 
навіть жертовности. Просто треба раз здійснити рішучий крок у своєму житті, 
заспілкуватися рідною, родовою українською мовою, а все інше — порятунок, спасіння 
Боже нації саме собою зробиться. Тільки ж говори, говори, говори українською, і кожне 
тобою мовлене українське слово матиме силу молитви до Бога за наше національне 
спасіння. 

 
Мова милосердя чи агресії 

Розмовляю з росіянином. Живе в російській "глубінкє", в Україну навідується в 
гості до родичів дружини. І зразу ж про мову, про "пріданіє русскому язику 
государствєнного статуса". Пробую пояснити, що цього не можна робити, що подібного 
немає в жодній країні. Дві державні мови тільки там, де держава утворюється з різних 
(скажемо, двох) національних територій. Надання ж у постколоніяльній державі статусу 
державної мові колишньої метрополії автоматично поверне цю постколоніяльну державу 
в лоно імперії, знищить мову корінного населення — українську. Не доходить. 

А далі чую щось схоже на "аргумент": 
— А вот говорят, что украинский язык в последнее время (це за час Незалежности) 

огрубел. Под влиянием галицкого диалекта. Пропадает певучесть, мелодийность 
украинского языка, чего не наблюдалось в советское время. 

Господи! Яке твоє діло до української мови в нас, в Україні? До її милозвучности 
чи немилозвучности? Чого ти зі своєї держави (з-за рубежа) намагаєшся навести свій 
"порядок" у нашій, чужій тобі державі? Без тебе розберемося. А ти дбай про чистоту, 
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милозвучність своєї мови в себе дома. Як казав Шевченко: у них(росіян) народ і слово, і в 
нас народ і слово. 

Ну, чого ви робите зі своєї мови, яку ми знаємо й поважаємо, не вісника добра, 
людяности, милосердя, а перетворюєте її на найжахливішу, найпідступнішу зброю 
агресії? 

 
Засіваймо мовну ниву! 

Часто можна почути від молодих таке: 
— Досить того, що я вивчив (вивчила) українську мову, але вважаю, що 

спілкуватися нею не обов’язково. Я спілкуюся російською. 
І це каже українець. Він не думає, що мова, коли нею не спілкуватися, зачахне. 

Зсипав у комору, як зерно, запер на всі запори, і хай лежить, поки й не струхлявіє, поки 
його не струблять гризуни. А зерно ж треба сіяти, культивувати, вирощувати ниву, 
збирати врожай, живитися ним і знову сіяти й вирощувати, передавати його від покоління 
до покоління, зберігаючи родючий, врожайний сорт, акліматизований до рідної землі. 
Тобто, говорити українською мовою, цією квіткою над квітками, колоском над колосками, 
живити нею душу, розум. Тоді мова житиме, а з нею і ми, українська нація. Така 
закономірність. 

 
*** 

У день рідної мови ми, письменники Черкащини зіткнулися з маленьким чудом. До 
нас, у письменницьку світлицю завітали учні з трьох шкіл Черкас. Хлопчики й дівчатка 
п’ятих-шостих, може, хтось і сьомого класів, у вишитих сорочках. Вони влаштували нам 
одногодинний концерт. Співали українських народних та естрадних пісень, присвячених 
Україні, українській мові, читали вірші про українську мову, про любов до неї, про 
збереження її. 

І подумалось оптимістично: якщо дитина промовляє перед численною авдиторією 
такі слова, співає пісні про Україну, прославляє в них українську мову, то це ж 
відкладається в неї в душі вже на все життя. 

Подумалось і про таке: ці одинадцять школярів — переможці конкурсів, які 
проводить наша обласна "Просвіта" разом зі школами. От якби започаткувати таке надалі, 
щоб із переможців створити концертну групу і з нею обійти (об’їхати міським 
транспортом) школи міста з короткою на 45 хвилин концертною програмою в 
позаурочний час. Як би це допомогло школам у налагодженні національно-патріотичного 
виховання, в прищепленні учням україномовности в їхньому повсякденні. Через 
мистецтво, через пісню, на емоційному рівні. Адже за допомогою таких летючих 
концертів у виховний процес втягуватиметься вся маса школярів. 

 
Гандизм на український лад? 

Діалог 
— А ти все кличеш і кличеш: "Україномовмось!", "Нас спасе наша суцільна 

україномовність!" Усе натискаєш на цей нещасний наш народ, затурканий, знедолений, 
обдертий олігархами (вчорашніми комсомольськими босами, виплодками злочинної 
КПСС), доведений до вимирання. Краще б ти жало свого пера спрямовував проти 
владного олімпу, який ненавидить усе українське, нашу мову, саму Україну і 
семимильними кроками веде її під здачу Росії. Бо поки ми заукраїномовимось, вони 
знищать Україну. 

— Та проклинав я їх, владоможців, що як ненаситна пацючня, роїлися і під 
першим, другим, третім президентами, і ще дужче  під захистом четвертого. І що? Бодай 
когось із них хоч нежитем прохопило від моїх ламентацій?А простий, безправний народ 
прислухається. Уже хоча б тому, що ніхто ж із влади його до цього не закликає. При-
слухається й подумає, і прокинеться в нього своя, українська душа. Я вірю в це. 
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— Ну, прислухається, скажемо, дядько Степан, дядько Микола, прочумавшись од 
самогону. Може, й віддасть свою дитину в українську школу. Ну, ще там десяток-два на 
райцентр. І що, це спасе мову, Україну? 

— А від них засвітяться инші. І піде, піде між людьми це. Підхоплять учителі, 
школи. 

— Та їх, ці українські твої школи закривають табачники, міносвіти по всій Україні. 
— Бо ще мало нас, україномовних. Бо мільйони й мільйони українців ув Україні — 

російськомовні. Аж 37 відсотків! Я ж закликаю до поголовного україномов’я українців. 
Як тільки це станеться, як заговоримо ми всі українською, то й переможемо. У нас 
з’явиться непереборна відпорна духовна сила, яка змете зі свого національного, 
державного українського шляху, мов сміття, п’яту колону Москви. 

— Якийсь гандизм на український лад. Вони нас душать, а ми толерантно собі 
будемо україномовитись? 

— Іншого виходу нема. Поки ми не відчуємо себе українською нацією, 
злютованою рідною мовою, культурою, історичною пам’яттю, доти нас поодинці ворог 
нищитиме. 

— Це ж скільки часу треба угрохати, щоб усе етнічно українське заговорило своєю 
мовою! Коли ж вона настане — наша перемога? Як рак свисне?.. 

— А вона вже настає. Ми вже з тобою задумалися, гукнули інших. Уже пішло, 
пішло поміж людьми. Тепер головне — утвердити їх у тому, що тільки через масову 
мільйонну й мільйонну, поголовну україномовність, а з нею через пробудження 
національної свідомости прийде українська перемога. 

— Чи ж усі в це повірять?.. 
— Повірять. Вони ж нормальні люди і знають, що з нічого не буває нічого. Треба, 

щоб було щось, на що ми всі можемо обіпертись. 
— На мову? 
— Та не просто на українську мову, а на повсюдну нашу україномовність в 

Україні. Повсюдну і поголовну. Я ще не переконав тебе? 
— Я попробую. От зараз зайду до супермаркету й заговорю з першою ж касиркою 

українською. А чи почує вона мене? 
— Почує, коли ти говоритимеш до неї нормально, без натуги й оглядання, а так, як 

оце зі мною говориш. 
 

"Братерство" очима росіянина 
Мої конспекти 

"Треба сказати, що на словах росіяни завжди готові визнати, що українці — народ, 
але — увага! — "братній народ". За цією лукавою формулою криється тверде 
переконання, що ми — росіяни і українці — ОДИН народ, покликаний жити в одній 
державі зі столицею в Москві. Говорячи про "братній український народ", більшість 
росіян сприймають українську мову і саме українство як прикре історичне непорозуміння, 
історичний вивих, що виник через шкідливий вплив Литви і Польщі. І при цьому росіяни 
не цікавляться: а може, вивихом є вони самі?" 

(Олексій Широпаєв, російський публіцист, поет). 
Отаке воно, "братерство", отакий він — "братній народ", старший брат", а ми, 

значить, "молодший брат". Я закликав і закликаю: викиньмо з голови назавжди цю 
імперську маячню про " братерство". Ніякі ми не брати, а нормальні окремі, етнічно, 
ментально, духовно різні народи. 

Чесний, з реалістичним поглядом росіянин О. Широпаєв попереджає нас про 
небезпеку для нас, українців, оцих розмов про "братерство", возведення в нашій свідомості 
цього "братерства" в ранг святості. Говорити нам, українцям, про міфічне "братерство" з 
російським народом — це значить отак по-дурному, добровільно відмовлятися від дер-
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жавної незалежности, добровільно надівати собі на шию імперське ярмо і вже не на 
якийсь там історичний період, а на віки вічисті, бо ж, кажу,-добровільно. 

Звільнившись від імперського чаду, українці допоможуть нарешті прочуматись і 
самим росіянам. О. Широпаєв пише в статті "Україна ніби ставить перед нами, росіянами, 
дзеркало": 

"Нам, росіянам, час усвідомити, що отримання Україною незалежності глибоко 
закономірне. Це історична справедливість, з якою необхідно не просто змиритися, нам 
треба її зрозуміти і прийняти. Розуміння, що Україна справді інша країна, справжній 
закордон (виокремлення моє— В.З.) — ось ключ до нашого самопізнання, самокритики і 
самозвільнення, передумова зародження нової російської ментальності без імперських і 
антизахідних стереотипів. Якщо це станеться, все наше бачення історії і світу зміниться. 
Україна ніби ставить перед нами, росіянами дзеркало. Треба чесно і безстрашно 
вглядітися в нього". 

Щоб те дзеркало нічим не затуманювалось, не забуваймо й собі вдивлятися в нього, 
щоб не загубити істинно свого, українського обличчя. 

 
Одне з надбань людства 

Хтось із знаменитих італійських співаків з Ла Скала сказав, що російська мова 
обмежує простір для голосу, тоді як в українській мові голосові співака просторо, як і в 
італійській. 

Уже тільки за це треба дбайливо ставитися до української мови, берегти її, як одне 
з надбань людства. 

До того ж, українська мова — це ключ до розуміння походження слов’янських мов. 
Я вже не кажу, що вона — мати санскриту. 

Яким же треба бути всесвітнім негідником, щоб нависати смертельною загрозою 
постійно, невідчепно над українською мовою. Це всеодно, що підпилювати гілку, на якій 
ти сидиш. 

 
Для перемоги потрібен Лідер нації 

(Справжній, а не імітатор) 
Кажуть: нам не треба вождів. Об’єднаємося, домовимося на виборах не перебігати 

дороги один одному й усе. Ну, це на виборах парламентських. А на президентських же як? 
Знову кого попало вибирати? Чи кого нав’яжуть вороги? Потрібен Лідер патріотичного 
руху, а отже нації. Уже зараз потрібен, а не за кілька місяців до виборів. Лідер автори-
тетний, розпіарений , тобто достатньо наагітований народові, опертий на міцну партію. 
Постать більш-менш нова, не заяложена в попередніх партійних колодах. 

Ставши Президентом, такий патріотичний чоловік має всі до одної години, 
хвилини за час своєї каденції віддати виключно побудові й зміцненню Української 
держави. Майбутній Лідер має готувати себе до президентства, до державоуправління, 
главодержавства заздалегідь, роками.  

Ми, суспільство, український народ, повинні шукати такого Лідера й гуртом ліпити 
з його главу держави на 10 років, на дві каденції. Не може стояти осторонь такого 
кандидата еліта нації, консультувати його — її обов’язок. 

Майбутній Президент має обов’язково бути етнічним українцем, патріотом. Він 
покликаний бути творцем Держави, яка б стала на захист, підтримку і розвиток 
українности України: української мови, української культури, української історії, 
української духовности, масового україномовлення. Водночас Українська Держава має 
давати простір і для розвитку нацменшин, оберігати їх, як і українство, від засилля, 
домінування над ними російськомов’я і обросіянення. Росіянам створити умови, 
рівноцінні з умовами для інших нацменшин. Не допускати на території України експансії 
російської мови і культури. Отже, не може бути найменшої думки про надання російській 
мові в Україні статусу державної. Ні за яких обставин! З таким Лідером переможемо! 
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Ти ж рідне слово побиваєш чужим! 

(…це шизофренія чи зрада) 
Уявіть собі: зустрічаю на вулиці знайомого поета. Багато нами говорено -

переговорено під час таких несподіваних зустрічей. І не раз зафіксовано собі: "А ми -
однодумці. Обом нам болить одне й те ж". 

А сьогодні він несподівано говорить таке, що й у голові моїй не втовплюється: 
— Пишу. І українською, і почав російською. Дружина казала спершу: "Ти ж 

ґвалтуєш себе, бо не в російській стихії живеш". А це заявила: "А ти знаєш, непогано 
виходить". То я все більше поринаю в російську. 

З несподіванки я навіть сказати нічого не міг. А він усе розводився захоплено про 
те, як йому все легше й легше пишеться російською. 

— Повіриш, однаковісінько, що нашою, що тією! 
— Ти ж рідне слово побиваєш чужим, укорінюєш чуже в Україні своїми руками! — 

хотілося мені крикнути, та я бачив, що він мене зараз не почує. І хто знає, чи й узагалі 
колись почує. 

Це ж лихо з нами, як і шизофренія: коли вже пристало, то назавжди. Не догукатися. 
 

Та навіщо нам цей замінник мови? 
(Від нього ж дерев’яніє язик) 

А російська ж мова, яку брутально, силоміць нав’язують і в незалежній уже 
Україні, для українця ніяка не мова, а всього лише неприродній замінник мови. Ось на що 
обертається в Україні "вєлікій могучій язик".  

Душа українця не розквітає від такої мови, а дерев’яніє. Дерев’яніє й русскій язик в 
устах українця-росіємовця. Отож треба бути несповна розуму, щоб переходити на чужу 
російську мову в себе вдома, в Україні. Треба бути несповна розуму й тим росіянам, щоб 
нав’язувати нам, українцям, свою мову, віддаючи її на українське калічення.  

 
Трохи філології 

Дилогія 
Українська мова — кордон душі, кордон України. Українська мова — це сама душа 

українця, сама Україна. 
Знайте, хто будує Україну без української мови, або й з українською мовою, але не 

захищеною державним законом, той насправді будує Росію на Українській території. 
Тобто зводить домовину Україні, копає глибоку могилу нашій Батьківщині. 

Не попускайте ворогу! 
Не попускайте! 
 

"Нє внятно!" 
Діялог 

— Про яку незалежну державу говорити, коли міністри, віце-прем’єри говорять на 
людях, виступають не мовою нашої Держави, а мовою сусідньої, російською — 
державною мовою іноземної країни. Поводяться, як звичайнісінькі окупанти. Куди вже 
далі нам іти? До цілковитого самоув’язнення, самоокупації, добровільної здачі Росії?  

— Бо терпимо елементарну неповагу до нашої Держави тих, хто править нею, хто 
стоїть на чолі її. 

— Та протестуємо…  
— Значить слабко протестуємо. "Нє внятно", як кажуть росіяни. А якби на 

кожному кроці того ж міністра, заступника, державного службовця, народного депутата 
парламенту за користування недержавною мовою, за виступ, за відповідь на прес-
конференції, при дачі інтерв’ю російською просвистіли всім залом, проганьбили криками 
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обурення раз і вдруге, і втретє, зігнали з трибуни, то вони б швидко опанували державну 
українську мову. 

— Та ще якби й преса ганьбила їх, і щоб відкрито колективні листи-вимоги йшли 
безперервно на ім’я президента. А то й узялися б зібрати підписи мільйонів громадян… 

— То чого ж ми сидимо, опустивши руки? Починаймо. Бо сьогодні вони самі 
виступають недержавною, а завтра й нас усіх примусять. Наміряються ж нав’язати нам 
другу державну мову російську або хоча б надати регіональним мовам статус офіційних, 
тобто державний.  

— Піднімаймо голос, поки нас ще чують. Поки не вбилась у колодочки ця 
окупаційна влада. 

 
*** 

Якщо держава не бореться за утвердження державної української мови в Україні, 
то вона цим самим відкриває зелену вулицю дальшому засиллю колонізаторської 
російської мови, дальшій, ще нещаднішій, ніж за СССР, русифікації України. Це на совісті 
усіх п’яти президентів України, на совісті всіх скликань Верховної Ради, на совісті 
кожного управлінця і парламентарія. 

 
Як вони нас "люблять"! 

"Независимая Украина — это неестественное государственное образование, 
обреченное на скорую гибель". (З підручників історії Росії для шкіл і вишів Російської 
Федерації). 

Прямо смертний вирок винесено нам! 
От вам, хохли, і дружба зі "старшим братом". 
Не надійтеся на те, що це всього лише пережиток радянського періоду, що це не 

надовго. Надовго!!! Це вбивається, вкручується, угвинчується в мізки майбутньому 
російському народові, кожному простому росіянинові. 

Ну, ненавидить нас офіційна Росія за бажання жити своєю державою, і цю 
ненависть виховує в російському народі, ставлячи нас у позицію найбільшого ворога 
Росії. 

Тож будьмо готові зустріти цю ненависть гідно, державооборонно і душеоборонно. 
Самі бачите — не казочки розповідають своїм дітям, юним росіянам у Росії. 

Це пропагандивний замах на Україну! 
 

Нестійкий українець 
(Діялог пробудження) 

— Чого ти так скептично скривився, коли я заплішив отому бовдуру, що я 
українець? 

— Бо засумнівався. 
— У чому? 
— У найсуттєвішому. Ти тому, як ти кажеш, бовдуру доводив це не своєю мовою. 
— Так він же ж не розуміє по-нашому! 
— Чого ж він не розуміє? Він уже двадцять років живе в нашому гіга-будинку, а 

перед цим мешкав отут ось на схилах Дніпра теж серед українців. 
— Ну, знаєш, як воно до тебе звертається російською, не хочеться розігрувати 

інтермедію Тарапуньки і Штепселя. 
— То не будь Тарапунькою! Будь чистомовним українцем. А ти якийсь глиняний, 

від першої російської фрази, зверненої до тебе, ти вже й поплив і розвалився. Нестійкі ми, 
брате. Малороси… Думаєш, мені просто триматися на українській ноті щоразу з оцими 
російськомовними? Та це треба виробити в собі й у своїх дітях до звичайного 
автоматизму. А я ж, коли кажу "Дякую" російськомовній цяці в супермаркеті, то 
почуваюся так, наче мене зараз лигнуть по загривку. Мабуть, мене й досі душить оте 360-
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річне російське ярмо? Знову ж хочуть припасувати його до наших ший. Брешете, 
людомори, цього разу не вийде! 

 
Що таке "регіональна мова"? 

(Це друга державна з чорного ходу) 
Це шулерські хитрощі русифікаторів. Це та ж сама друга державна мова, тільки з 

регіональним флером. Мовляв, там, де скупчено живуть російськомовні, там і офіційною 
буде (тобто державною) російська мова під назвою "регіональна". У нас більшість міст 
дуже зрусифіковані. От до них і вчепляться ці  фальсифікатори зі своєю "регіональною" 
— цим виплодком цинізму і облуди. 

Будьмо пильні! Упровадження так званої "регіональної" мови — це протягання 
другої державної мови окупантами-русифікаторами з чорного ходу. 

 
Важливіссімо! 

"Мова рідна збагачує і підтримує інтелект, розвиває духовний світ кожного з нас, 
наповнюючи його справжнім багатством, піднімаючи загальний рівень культури. Через те 
нам і накидають чужу мову, щоб ми були розумово слабкими, не здатними протистояти 
стороннім негативним впливам. Психологи стверджують, що чужа мова пригнічує 
природжений інтелект. (Курсив мій — В.З.).Ми можемо користуватися нею, але вона не 
пристосована до нашої мозкової матриці".(Іван Ющук).  

 
"Рідна мова — шлях до Бога" 

"Кожна віра найміцніше зв’язана з рідною мовою народу, бо рідна мова — то 
основний родючий грунт кожної віри, рідна мова — шлях до Бога".(Іван Огієнко). 

 
Двоязикі тільки гади 

"Двомовного народу не може бути — це патологія". (Василь Земляк). 
А от Росія і п’ята її колона в Україні заповзялися з нас, українців, зробити 

"двуязичних". Але ж двоязикі в природі тільки гади. 
 

Схоплене на льоту 
- І не думай , і не помишляй. 
- Чи й не який розумака. Не дуже старуй. 
- Такий уже старун, розбалакує, як старий. 
- Марко вівці погнав пасти. (Навесні нагрівається на сонці земля, і прозорими 

хвилями повітря рухається на обрії). 
- Треба телеграму вдарити, щоб мерщій  приїздили. 
- Не так старі, як давні. 
- Всю ніч не спати, це воно, я тобі скажу, нікуди не годиться. 
- Сонце пекло до памороки. 
- Вона без угаву говорила. 
- Неяремна шия в корови. 
- Іду я тріньки збоку за коровою. 
 

Бо рідна мова від Бога 
Рідна мова дана кожному народові, кожній людині від Бога. Значить, вона свята. 

Отож посягати на мову будь-якого народу — це посягати на святе, чинити великий гріх, 
бо йти проти волі Божої. Хай же знають це московські окупанти! Настане час, коли їм 
доведеться стати на відповідь перед Богом за гніт нашої, української мови. 

Я переконаний, що й той творить гріх перед Богом, перед його волею, хто 
відмовляється від рідної мови й переходить без потреби, добровільно на чужу, на мову 
заклятого поневолювача твого народу. Подвійний гріх, коли він ще й збиткується зі своєї 
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мови, нищить її разом із чужинцями. Це непрощенний гріх перед Богом, перед своїм 
народом, перед нащадками. 

 
Обличчя мови?.. 

"Діалект взагалі формує тіло — горло і обличчя. Вони навзаєм один одного 
формують… Іван Макарович Гончар колись їздив по селах і знімав типажі, і тепер 
бачимо, що той типаж український — він стає зовсім іншим. Вироджується. Чи 
народжується новий якийсь, як знати? Російська мова дає зовсім інші типажі, від 
користування нею обличчя зовсім іншої фороми набирає". (Ніна Матвієнко). 

 
Російській не бути другою державною! 

(Будьмо готові одбити атаку) 
І в сотий, і в тисячний раз повторю — намагатися надати російській мові в Україні 

статус другої державної мови може тільки запеклий ворог України, української мови, 
кожного етнічного українця, аж до немовляти, яке найшлося сюніч. 

Ворог використовує російську мову як наймогутнішу зброю проти нашої 
української мови, проти Української держави, проти нашої Незалежности. 

Отож, скажемо рішуче: ні російській мові, ні  будь-якій іншій, крім української, не 
бути державною в Україні. А для цього переходьмо, всі етнічні українці, на свою рідну 
українську мову в щоденному повсюдному в Україні спілкуванні.  

Це нас урятує. 
 

Гріх не записати! 
З усіх усюд проситься, щоб його записав. Гріх пройти мимо такого нашого 

національного багатства. Переконаний: запишу, побагатшаю не знати і як, а зі мною і 
кожен, хто  прочитає це диво з див. Як таки нам поталанило мати таку неймовірно 
багатющу мову! 

 
Ми мчали нагонцем, на всі жили брали. 
Усе гарно пристало до дівоцької вроди. 
Очам своїм  віри не йме. 
Та й танцюристий же, не взяв його кат! 
Отак! Пішли наші вгору. 
Стояв, як укопаний. 
Пограбілі  долоні на морозі. 
О! звідти визволу  вже не буде. 
Та ти ж не вцуриш це зробити. 
Такий  уже ж рахубистий ( морочливий). 
Як ухналь, худющий. 
Еге! Погнавсь, що ціна низька. 
Як дійшла літ своїх, про заміж забалакала. 
Мені вже голова макітриться. 
Ну, таке вже навратливе. 
Уже сонце було навзаходи, як вони прийшли. 
Уже здешевіли огірки. 
Не годен ніяким світом одступитись. 
Його давно вже й сліду нема. 
Дуже зажурився, аж світом нудив. 
Такий шаркий (швидкий). 
Та його й головою не знесеш. 
Бодай тебе волами возили, а мене хоч коростявою, та конячкою. (Номис). 
Достеменно. Достеменісінько! 
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Ніяк не доберу, що ти хочеш цим сказати. 
А що я хочу сказати? Те, що наша мова сама за себе все каже!  
 

Наші хранительки мови 
Вичитав у літературознавця, поетеси Валентини Коваленко, що І. Нечуй-

Левицький записував українську мову, народні вислови, слове-ечка переважно від жінок, 
менше від чоловіків. "Тому для літератури, вважає письменник, "взірцем книжного язика 
повинен бути іменно язик сільської баби, з її синтаксисом", — пише дослідниця. 

Пригадую своє дитинство в селі. Справді тієї багатющої мови стільки було 
наслухаєшся від жінок, що якби записував усе почуте, можна б видавати цілі томи. Жінки 
балакучіші від чоловіків. Дядьки стриманіші на слово, а ще ж війни були тоді — фінська, 
з німцем, з японцями… Служба у війську. Усе це калічило чоловікам мову "кацапською", 
як у нас казали, лексикою. У багатьох була вже не мова, а суржикова полова. Жінки ж 
зберігали разом із домашнім вогнищем і рідну мову в чистоті й багатстві, відгранювали її 
й розвивали своєю природньою балакучістю. 

 
Із шор чужої мови 

То ви вже мовите своєю рідною, шановний українче? Україна на вас чекає, на свого 
заблуклого сина. Сміливіше вертайте в стихію української мови. Дома, кажуть, і стіни 
помагають, і мудрість роду, пра - і прарідних зустріне вас на порозі першого ж 
українського слова. 

Починайте! Ви станете зовсім іншою людиною, нарешті українцем, який з 
полегкістю скинув з душі шори чужої мови. 

 
Будьмо щоякнайуважнішими до мови! 

Олекса Різниченко в праці "Спадщина тисячоліть. Чим українська мова багатша за 
інші?" зробив багато відкриттів, які свідчать про давність української мови, її дивовижну 
стійкість, співучість, мелодійність. Наша мова має "багато півтонів, розлогі регістри". 

Серед багатьох справжніх перлинок нашої мови, доcліджених О. Різниченком, 
мене особливо вразили дво- і навіть потрійні префікси до прикметників, ці 
"багатоповерхові" префікси подвоюють, потроюють ступінь проявлення тієї чи іншої 
ознаки предмета, явища. Наприклад, до "кращий" – найкращий, якнайкращий. Це як 
ставить і так "найкращого" ще на вищий ступінь. Але й це ще, виявляється, не межа!.. Ще 
є в нашій мові й таке: "щоякнайкращий", оце що піднімає ступінь ще на одну сходинку, на 
найвищу з найвищих, з якнайвищих. Це як піднесення голосу співака на неймовірно 
високу ноту. Такого явища - потрійного префікса – "що-як-най" не має жодна із 
старослов’янських мов. 

О. Різниченко просить не забувати, зберегти це явище в нашій мові. Особливо 
просить учителів, щоб прищеплювали мовну бережливість своїм учням. 

Звичайно збережемо! Збережемо щоякнайретельніше, щоякнайдбайливіше, 
щоякнайлюблячіше. Для того й записую собі це "що-як-най", щоб певніше було, щоб не 
загубилося. Може ж колись побачить світ і це моє письмо та й дійде до читачів, 
щоякнайуважніших, щоякнайпатріотичніших. 

 
Народ проріс рідною мовою 

(Мова в прізвищах – мова в народі) 
Та вся ж українська мова в наших прізвищах і морфологічно, і фонетично, і навіть 

синтаксично. 
Ну, ось хоча б оце: 
Безпоясний. Сорочан. Брилястий. Говорунець. Сайківський. Сердюченко. 

Трясиборода. Завертаний. Вернивода. Нешитий. Балакало. Шаблій. Решетар. Займидорога. 
Молодчій. Штурхаль. Соломатінко. Безпрозванний. Вощан. Нальотенко. Нетудихатка. 
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Шастун. Позивайбатько. Доброгодина. Богуненко. Кучугурний. Конопада.  Шовкань. 
Лаврега. Триволенко. Сурмило. Милостивий. Метеля. Копитько. Голосник. Шпетний. 
Покиньборода. Завулочний. Крижненко. Рекущий. Оленич. Моцаренко. Безсокирний. 
Розкиданий. Кочерженко. Заворітній. Годний. Вичик. Чернишенко. Штовбонько. 
Підтиканий. Синевид. Потяга. Ковалець. Пампура. Чаруха. Полегенько. Обідало. 
Замковенко. Бабеня. Коміренко. Шурубура. Багладій. Яровенко. Шепета. Тищура. Пасюга. 
Нехватило. Погомін. Занесиголова. Кужільний. Пряда. Оришака. Пелепій. Попсуйшапка. 
Поламаний. Шум. Возивода. Гармай. Безрукавий. Шелемеха. Човновий. Січкаренко. 
Вештало. Ополонець. Обміняний. Гартовенко. Підвезений. Чернечень. Семикопний. 
Печевистий. Лиходальський. Ватага. Барилястий. Замішайло. Палюга. Нев’язаний. 
Пурхало. Гуркало. Тупота. Полив’яний. Гудій. Подибайло. Зачепихатько. Хуткий. 
Сумленний. Припіяло. Ковшар. Моргай. Перемот…і…і…і… 

Ми, названі Тобою, наша Нене, почули Тебе!.. Ми вже йдемо! 
Як бачимо й чуємо, Народ несе у своїх паспортах увесь лексичний склад (кожен по 

слову) рідної мови, народ  проріс рідною мовою навічно, й оце якісь негідники, 
загарбники покладають собі у своїх погромницьких комунофашистських, замосковлених 
головах біснувату думку позбавити Україну її мови?.. Тільки з Народом ідемо!.. Поки 
Народу, доки й мови. Бо в кожного ж її по слову в паспорті. 

 
То це ж українська мова! 

Що написав, тим і здобрій. 
Дивлюся крізь воду прозірну. 
Такої краси – світ настав – не бачив. 
Усе б розказав, не потаїв би й гріха  перед нею. 
А солдати ж були, не наших хлопців. 
Сподівались його на цю неділю додому. 
І в очереті обнишпорять усі кутки. 
Та склепаю вже тобі діжку, мені рук не позичати. 
Лихий надав тобі  ті буряки копати. 
Як почув я про це, то наче світ побачив.  
Як дізнавсь я про неї, то неначе мені очі розв’язали. 
Оком не змигнуть, як він уже й у хаті. 
Така вона сваркА, усе й лається. 
Може, приведе мене Господь розжитися хоча б на мірочку зерна.  
(Оце в класиків наших вичитав. І неначе мені очі розв’язали). 
 

Отаке воно, україномовство! 
Памятка українця 

Розмовляючи українською, ми будуємо Україну, ми зміцнюємо Україну, ми 
рятуємо Україну. 

 
*** 

Що написане чорнилом, не вирубаєш і зубилом. 
 

Ще схоплено 
Зашився в місто, шукай тепер його. Еге! 
Вона без угаву говорила. 
Іду я тріньки збоку за коровою. 
Неяремна шия в корови. 
Сонце пекло до памороки. 
Не добереш, хто винен, а хто – ні. 
Роз’ятрило вчорашній біль. 
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Знаймо це й ще раз – знаймо! 

"Занимаясь долгое время сравнением арийских языков, я пришел в убеждение, что 
малороссийский язык не только старше всех славянских, не исключая так называемого 
старо славянского, но и санскритского, греческого, латинского и прочих арийских… 
Колыбелью арийских племен не была Средняя Азия, но так называемая Сарматская 
долина, или Славянская, следовательно, на этой равнине по настоящее время живут 
Малороссы". (Михаил Карасусский. "Древность малороссийского языка"). 

"…Говоры великорусского наречия сложились путем постепенной порчи 
(южно)русского говора… Восточные инородцы, русея, вообще переиначивали усвояемый 
язык, портили его фонетику… Чудская помесь портила говор…" (В. Ключевский. "Курс 
русской истории). 

 
А це вичитав у "Словогронах" Олекси Різникова 

За станом на 1970 р. було записано 470 тисяч українських пісень (мелодій з 
варіянтами слів), що удвічі з гаком більше, ніж в італійців. 

 
*** 

За даними Інституту мовознавства Академії наук УРСР картотека словникового 
запасу української мови складає 5 мільйонів карток ( це без обізваних тоді крамольними 
"діалектизмів", "застарілих", "маловживаних" "віджилих" і т. д. інших лукавих приписів). 

Великий словник Англійської мови, куди занесені геть усі словеми, складає всього 
1 мільйон слів.  

 
*** 

В сучасній українській мові є понад 6оо слів, що звучать майже однаково з 
відповідними словами санскриту – літературної мови стародавньої Індії. 

 
*** 

Боже! Що може бути ніжніше на очі за синяву, за голубінь неба й за білину 
ріденьких хмар на ньому. Бери пензель і пиши пейзаж. А для чого? Це ж буде тільки 
копія, відгомін живого неба. Краще стій так і дивись, дивись на цю красу й усміхайся в 
радість, яка народжується в тобі від цієї краси. 

О, красо!.. О, небо Боже!  
 
 

Мова, вкарбована з народних пісень 
 
"А я тую лиху біду та й перебідую, гей!" 
"Любив козак дівчиноньку, як мати дитину". 
"Іде милий доріжкою, аж підківки крешуть". 
"Да той край веселенький, де гуляє миленький". 
"Да сидю коло столу  та клопочу голову". 
"Хоч я ходю та гуляю, добрий розум маю, 
ледачому козакові віри не діймаю". 
"Як зачуєш голосочок, біжиш - переймаєш". 
"Чорні брови, біле личко на думці снується". 
"Бодай сіно вогнем сіло!". 
"Просто моїх воріт сопілочка грає". 
"Мати ж моя ріднесенька, там підківки знати!". 
(Походив милий  коло хати таємно). 
"Почнуть говорити ще, як стане світати". 
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"Не вводь  мене, козаченьку, у великую славу". 
"Буду сама тута горе горювати". 
"Не хилися ти, калинонько, ще буде цвіту білого".  
 

*** 
Рідна мова – єдина, хто ніколи вас не зрадить. Але ж і ви не зраджуйте її, і 

матимете все: і державу свою, і свободу, і нормальне життя без олігархів на вашій шиї, без 
чигання  "п’ятої  колони", без сибірських протягів на відкритих кордонах. Своя, рідна, 
материнська мова – найнадійнішим вам кордоном буде.  

О, не зрадьте рідної мови, не зрадьте самих себе! 
 

*** 
А ворогу неодступному скажімо рішуче: даремні твої, нелюде, потуги знищити нас 

і нашу українську мову. Нею за мільйони років проросла наскрізь земля українська, і ще 
не народився на світі такий негідник, який би подужав це явище. Скільки не москалили, 
не сибірили нас сотнями років, а ми як були (незважаючи часто на безголів’я наших 
поводирів!!!) українцями, так і донині є ними, бо й ми монолітно, до останнього 
капілярчика проросли українською мовою, як і наша свята земля. А проти природи, 
вороже ненаситний, безбожний, проклятущий у віках, не попреш! Тільки надірвеш своє 
ненажерне нутро й остаточно втратиш людську подобу. Та ти її вже й утратив давно. 

Поглянь: увесь світ живе в мирі, а ти все воюєш, несеш смерть, смерть і смерть то 
грузинам, то молдаванам, то чеченцям, то кримським татарам і нам, нам, нам – українцям. 
То задумайся ж, якщо ти ще здатен на це: хто ти є?..  

Коли б ти ще лишався хоч трохи людиною, то вжахнувся б, задумавшись. 
Але ж ти – антилюдина… 
 

*** 
Захищатися кордоном рідної мови. 
 
 
 
 
 

Розділ IV 
 

І ЩЕ:  УДИВЛЯЮЧИСЬ,  ВСЛУХАЮЧИСЬ… 
 
Отак удивляючись,  вслухаючись, дивуєшся та й дуже: 
— Оце ми й досі так живемо?! 
І заволає душа: 
— Україні ж боляче!.. 
(Е-ех!.…Встава-ай, коза-аче молодий, Твоя Вкраїна пла-аче…) 
 

А ленінградські школярі гралися хлібом 
Не забуваймо, не прощаймо! 

Кравчук Микола Федорович  із Умані розповідав мені в 1969 році: 
"Поїхали ми навесні 1933 року із замісником голови окрвиконкому на села. Дощі. 

Багнюки по коліна. Їхали ми на конях верхи. Я на коні, бандура через спину. Як у давні 
українські часи.  

Ага! Приїхали в село Ропотухи Уманської округи. Дивимось, стоїть гуртик людей 
на краю села, на цвинтарі. Привезли повну машину мерців, скинули на наших очах у 
вириту яму. 



 188 

Люди стоять чорні, пухлі, з облич у багатьох тече рідина. Не розходяться. 
Привезли сіяти сою. Люди просять їсти. 

Ми зайшли в контору колгоспу. Заступник голови окрвиконкому  питає в голови 
колгоспу: 

— Сколько умерло людей? 
— Та немає жодного двору, де б не вмер хтось, - сказав голова колгоспу. 
Пройшли ми по одній вулиці, заходячи в кожну хату. У хатах тихо. Хто-не хто 

вигляне з печі: важко навіть уявити собі, що то людина. Обличчя чорне, очі блищать, як 
засклянілі. А в хаті покотом лежать уже готові. 

— Видай людям допомогу, - розпорядився заступник голови окрвиконкому. 
Я виступав перед недовмерлими школярами й учителями, згадав, що в Ленінграді, 

звідки щойно оце вернувся, вільно з хлібом у крамницях і їдальнях. Хлібом навіть 
граються в їдальнях школярі, ліплять з нього коників. Як же голодно блищали очі в моїх 
пухлих слухачів. 

Через два дні заступника голови окрвиконкому не стало. Його схопили за розданий 
людям горох". 

 
Одне за одним 

Ще свідчення про 33-й 
 
Розповідає старий колгоспник: 
"Мені 8 років, а братові 9. Прориваємо буряки в колгоспі. За це дають нам баланди 

в обід. Після обіду брат покуштував бурячок, щойно вирваний із рядка. "Смачне", - каже. 
Рве та їсть. Під вечір жаліється на живіт. 

— Піду на межу, полежу, воно й пройде. 
Я прориваю, а він усе лежить там та й лежить… Уже й сонце сідає, а його нема. 

Гукаю. Не озивається. 
— Володько! Уже додому пора! 
Мовчить. Підходжу, а він… недвижимий. Я до нього… Штовхаю. Еге! Земля 

живіша за нього. Мертвий. 
А я не їв тих бурячків ще й остерігав його. Не послухав. 
Через кілька днів пішли ми з батьком у ліс по хмиз. Назбирали, несемо в’язки. 

Батько попереду, я за ним пнуся. Раптом батько спіткнувся, впав. І вже й не встав. 
Лишилися ми втрьох. Я, мати і сестричка. Боже ж, голодні… Мати десь дістала 

гречки, напекла млинців. Наїлися. Сестричка пухла вже була, повеселіла. Лягли ми з нею 
на печі. Уночі чую, щось натисло на мене. Аж то сестричка. Я штовхнув її, а вона ані руш. 
Холодна вже. 

 
Моторошніше Конармії Будьонного… 

За свідченням нач. ГПУ Балицького 
Страшне свідчення Балицького приводить у своїх щоденниках Олесь Гончар: 
"Сталін у 1933 р., призначаючи Постишева в Україну секретарем ЦК КП(Б)У і 

першим секретарем Харківського обкому КП(Б)У, підбадьорливо поплескав його по 
плечу: "Ти, Паша, назначен намі туда в ролі главгола (головнокомандувач голодом)… Етім 
оружієм ти сдєлаєшь больше, чем Будьонний Конармієй". 

А ми кажемо: "Гітлер! Гітлер!" Та за Гітлером ми не бачили й досі не добачаємо 
Сталіна, всього, до останньої його катівської крихітки. Міжнародним катюгою був він і 
такий і Совєтський Союз нам зводив на катівських ногах. 

 
*** 

Зелений світ після дощу лежав і тихо сміявся, мов скупане мамою дитя. 
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*** 
Вірші ж не пишуться, а народжуються, як одкровення, одним спалахом душі. 
 

*** 
Частіше дивіться на небо, на хмари, освітлені сонцем. Це придасть вам оптимізму. 
 

Солодкі краплі дощу 
Метафору не можна загнати в залізні лещата нашої повсякденної логіки. Один 

гарний прозаїк написав, що його герой відчув солодкі краплі дощу. Йому поважно сказали 
при обговоренні: 

— Дощ не буває солодким. І взагалі, це красивість, якийсь солодкавий образ. 
А я розумію автора. Сам скільки разів радів саме солодким краплям літньої грози. 
 

*** 
На фанфарах по фальшивих нотах. 
 

*** 
Не треба так  спрожогу казати, коли достеменно не знаєш, що там і як воно 

насправді. 
 

А при нещасній годині?.. Еге-е!.. 
Таке воно і є, не даремно ж ото співається в нашій пісні: "При годині – куми, 

побратими; при нещасній годині – немає й родини". 
 

*** 
Дивна річ, записаний анекдот на добрих 50 відсотків знесмішнюється. Мабуть, у 

ньому вся фабульна пружина розрахована на усну розповідь, на акторську майстерність 
оповідача. 

 
*** 

Сльози — та ж музика. Як музика передає те, що не можна до кінця сказати 
словами, так і сльози, плач. 

 
*** 

Важко лежали осінні шляхи, як вужі, обпившись затяжних дощів. 
 

*** 
Стоїть старенька, дивиться на автобус. Я дивлюся з вікна на неї. Раптом її 

зморшкувате обличчя майже удвічі меншає, підборіддя робиться маленьке-маленьке, 
піднімається ледь не до самого носа. Беззуба стара. Западає рот. 

 
*** 

А хто тепер  зі своїм справжнім обличчям з’являється на люди?  
 

Магнітне поле 
Людина повинна мати своє магнітне поле, тобто вміти впливати на інших. А ти, як  

та тирса,  прилипаєш до чужого поля. 
 

*** 
Як славно, коли зранку привітаєшся (саме привітаєшся) з доброю людиною, а то ще 

й перемовишся словом-другим. Зарядка на добро на весь день. 
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*** 
Материнське серце найближче до Бога. 
 

*** 
Війна правди не знає. 
 

*** 
Сказано: життя дає Бог, а відбирає його всяка гадина. 
 

*** 
Мороз такий, що навіть звуки музики на льоту замерзали. 
 

*** 
А суп такий дають, що дивишся в миску, як у дзеркало. 
 

Наша радянська могуть! 
Гордощам немає меж… 

У своїй книзі споминів про Олеся Гончара  "Я повен любові" Валентина Гончар  
розповіла про парад Побєди на Красній площі в Москві 9 травня 1977 року. Цей парад 
вона з Олесем Гончарем спостерігала тоді з вікна готелю: 

"Парад на Красній площі. Ракетні війська йдуть. Везуть товстезну ракету з 
червоною головкою. А під нею лежма лежить команда, обслуга солдат: юні, прекрасні 
обличчя! Такий контраст! Життя і смерть рухаються поруч. 

— Ота страхітлива машинерія проти нас з тобою, - каже Олесь, стоячи на сьомому 
поверсі готелю й споглядаючи парад з вікна". (стор. 186). 

Виявляється Олесь Гончар уже тоді, в 1977 році, та власне все своє свідоме життя 
думав про це, про навислу над Україною смертельну загрозу, передбачав можливість 
збройного нападу Росії на Україну в разі об’явлення нею про свою державну 
незалежність. Не було в О. Гончара жодних ілюзій не те що про "братерство" росіян, а 
навіть щодо елементарної людяности, гуманности цього народу.  

Ось хто такий був Олесь Гончар! І це в той час, коли оболванений український 
загал жив почуттям загальносавєтської гордости за непобєдімоє воєнноє могущество 
Російської Тюрми совєтських народів. 

 
На свій копил?.. 

Завжди ти більше вірив людям,  ніж треба було. Завжди ти з авансом підходив до 
них. А може, дуже був упевнений  у тому, що зумієш когось переконати, переробити на 
свій копил. А треба б тобі пам’ятати, що кожна людина в першу чергу є – вона, так як і ти 
є – ти, і вона тримається  точнісінько ж так за своє, за себе й відстоює себе, як  і ти. 

 
*** 

У дружню й веселу хату зорі лягають спати. (Народне). 
 

*** 
Бо як кажуть, ніякого пана час ждати не стане. 
 

*** 
Господиня в дому — Покрова всьому. (Народне). 
 

*** 
Людино! Допоможи сама собі. 
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Угору, до Неба 

Наші пісні Богові угодні, бо ми душу свою виливаємо в них. А тому, заспівавши 
пісню з душевним піднесенням, кажемо  із замилуванням: 

— Пішла наша пісня вгору та вгору, до самого Неба. 
 

А змилосерджуймось!.. 
"Змилосердитися". Що ж його робити, щоб таке життєдайне, таке людяне слово не 

випадало з нашого лексикону? 
 

*** 
Інколи людині, щоб оборонитися від загрози підступного, доводиться давати 

відступного. 
 

Неперевершений Гмиря! 
У Гмирі дикція чітка-чіткуща до останньої літерки. А яка легкість співу! Небесна… 

Слова його співу перекочуються  так природньо по Гмириному золотисто-оксамитовому 
голосу, купаються в цьому cвітлому басові, огромлюючись  у ньому.  Це не просто був 
спів, це було утвердження України, і Гмиря розумів це, по-шевченківськи відчував свою 
рятувально-українізаторську місію. Відчували це й вороги-антиукраїнці, тому й душили 
його весь час  і дочасно , в повному розквіті творчих сил звели в могилу.  

 
Діалог-рентген? 

— А він калічка ж… Інвалід, знаєте. 
— Отаке нещастя. А з виду наче ого-го! Що ж таке з ним?.. 
— А совісті не має. На тому місці в нього шрам великий. 
— Ху-ух! Ну, ви й налякали мене! Я вже була подумала Бог зна що… 
 

*** 
Кажуть, щоб мати друга, треба ним стати. 
 

*** 
Йдучи по чужу голову, і свою неси. 
 

*** 
Хто розуму не має, тому й коваль не вклепає. (Народне). 
 

Ну, як можна відмовлятися від рідного? 
Не можу зрозуміти тих, хто переходить на чужу мову спілкування в щоденному 

житті? Не вірю, що в таких відмовників од рідного, та скажемо точніше – відступників  од 
рідного  - нормальне життя.  Адже ти, українцю, народився в українській мові, для 
української мови,  нею просякнутий кожен ген твого єства, а ти взяв і поміняв свою рідну 
мову, наче свою сорочку на чужу, шиту на чуже плече. То й не дивуйся, що нема тобі 
щастя в житті. У чужій сорочці тобі не комфортно: душить затісний чужий комірець, 
вилазять руки по лікті з куценьких чужих рукавів, чужа вдягачка розповзлася на спині, як 
тільки ти розправив свої круті козацькі плечі. 

Яке вже там життя… 
 

Тріо Мареничів 
Після прослуховування в запису 

Боже!.. Яке це диво, яке це чудо! Який це дарунок України світу був у 70-их – 80-
их роках ХХ століття. Це говорило Небо?.. У цих голосах (жіночих і м’якому чоловічому 
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баритоні) , спокійних, некрикливих звучало стільки щирости, доброти, ніжности, 
людяности, любови до ближнього. Аж ти відчував себе Людиною, і щасливів од відчуття-
усвідомлення, що ти є Людина, яка чує над собою Небо. 

А ще подумалось уже після концерту, що це ж наш, український голос, наша 
українська душа-пісня. Вона звертається до світу: почуйте її, оцю безмежну доброту, 
ніжність, людяність і захистіть від смертоносної, фашистозоїдної Росії. Цим самим ви 
захистите й себе, повноту людяности, доброти на Землі.  

 
З програмних документів Кирило-Мефодіївського братства: 

"Україна… держалась Закону Божого… Ні в одній стороні на світі так щиро не 
моляться Богу, ніде муж не любив так своєї жони, а діти своїх родителів". 

("Книги буття українського народу"). 
 

Олесь Гончар про Воскресіння Христа 
Мав велике щастя читати в ці дні щоденники Олеся Гончара. Дещо виписав, щоб 

було весь час перед очима. Ну, ось основоположне для віруючої людини: про Воскресіння 
Ісуса Христа. 

"03.06.1991. Читаю публікації, де в усіх подробицях описано факт Воскресіння 
Христа і Його Вознесіння. Тридцять свідків залишили свої свідчення, і серед них сирієць 
Єйшу, знаменитий лікар, що лікував Пілата, і грек Гормизій,  біограф правителя Іудеї. І 
вони спершу не були прихильниками Христа, не вірили в те, що чудо станеться, а воно 
таки сталося! І навіть Енгельс у кінці свого життя змушений був зважати на нові 
документи, на відкриття наукові, що засвідчували реальність "найбільшого з чудес історії 
– про повернення до життя того, хто був позбавлений його на Голгофі". 

 
*** 

І ще запис: 
"03.03.1993. В О.І. Білецького, виявляється, є праця "Чи воскресав Христос?" Мало 

кому відома. Ніби навмисно замовчувана. А в ній наводяться дуже важливі свідчення, 
зокрема сирійця Єйшу, придворного лікаря Пілата, котрий був посланий перевірити, чи 
справді здійсниться пророцтво. Єйшу дуже реалістично описує, як він разом із п’ятьма 
асистентами сирійцями, виконавши наказ, пішов до гробу Господнього і (хоча всі вони 
були невіруючі) стали там свідками чуда: "Він дійсно воскрес, і всі ми бачили власними 
очима". Таке враження, що хтось навмисне не підпускає науку до цих джерел". 

 
Душа наша таки не вмирає… 

Читаю в "Щоденнику" Олеся Гончара запис "21.07.1989. Раїса Іванченко пише, що 
геолог Гречишникова зробила дивовижні відкриття, досліджуючи біоенергетичне поле 
людини. Скажімо, спеціальною антеною зафіксувала, що на дев’ятий день і на сороковий 
над фотографією з’являлося біополе її померлої матері. З’являлась душа! (Курсив мій – 
В.З.). Над фотографією і над ліжком, де мати померла… Виходить, підтверджено 
безсмертя душі: що вона не розпорошується в безвісті, що цим відкрито новий вид матерії 
і що знання про дев’ятий і сороковий день, певне, були відомі здавна, а потім їх розгубили 
тупі, нікчемні атеїсти… А бабусі ж наші знали!" 

 
То вслухАймося ж! 

"Виразність народної мови, сила виразності, часом вона просто вражає. Більше б 
чути, уважніше б слухати сьогодні нам треба її, живу народну мову!" (Олесь Гончар). 

 
*** 

"Зберігати рідну мову собою". (Петро Яцик). 
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Школяр – батько людини 

Великий англійський поет Уїльям Блейк сказав: "Дитина – батько людини". 
Перетрактовуючи Блейка, можна й так сказати для більшої ясності для нашого 
Міністерства освіти: "Школяр – батько людини". 

Ми все бідкаємося, що мало патріотизму в наших людях, що ми, українці, й досі, 
після 25-ти років життя в незалежній Українській Державі, не створили з неї національно-
української Держави, і досі мільйони й мільйони українців лишаються 
російськомовними. Це одне лихо. Та ще більше, небезпечніше нашій Незалежності лихо, 
що сьогоднішні школярі навіть у самій-самісінькій столиці  Києві – переважно 
російськомовні. А це ж завтрашні будівники України. Чи руйначі  її, такі ж як і їхні дідусі-
бабусі та батьки – запеклі російськомовці. 

Воно й не дивно. Адже школи ні навчальними програмами, ані ентузіазмом 
індивідуально учителів ні на крок за 25 років Незалежності не наблизилися до 
патріотичного виховання учнів. 

Воно ще й з іншого боку не дивно. Адже ось він, наочний приклад руйнування 
України: добра ж половина державних службовців усіх рангів, аж до міністрів, аж до 
Президентської Служби (!) – російськомовні на посміх усьому світу! 

А телебачення?.. Невже воно українське? Ви насмілитеся це сказати?!  Та всі ж оті 
передачі і на медичні, і на кулінарні, і на спортивні та інші розважальні теми, усі оті 
телеігри, телеконкурси – "Когда мы дома", "Насмеши смешного", "Україна має таланти" і 
т.д., і т. д., і т. Д…, і Т.Д. (99,9% їх) російськомовні, до такого зловтішно- 
демонстраційного блиску російськомовні, наче вони створені й відредаговані в 
окупаційному горнилі червонокам’яної, двоголовоорлової Москви.   

 
*** 

У творчості, в душі Письменника має звучати біблійна чистота й висота мислення. 
Хоч митець тільки смертна людина, але ж йому підказує, мовимо, Небо, коли він творить.   

 
Місячна ніч 

Виглянув у вікно. Надворі невидиме ще сонце поки що клало свій відбиток тільки 
на витрішкуватого місяця, і над світом стояла в самому розквіті місячна запівніч, 
пригасивши багато зірок і цілі сузір’я. 

"Заповідається на  сонячний день,- задоволено подумав Т. – Ач, як погода прямо у 
вікна лащиться із самісінької ночі". 

 
Сметана 

Була така Одарка Феофанівська в селі, постійно якась в’яла, напівсонна, 
неповоротка. Про неї казали: 

 - Поки глечик з молоком доненсе до погреба, то з молока й сметана встоїться.  
 

Не відмовляйся, брате!.. 
Рідна мова – Божа мова. Відмовлятись од неї, значить упадати у великий гріх перед  

Господом-Богом і перед рідним народом. 
 

Бар’єр  проти розлюднення 
Відомо, що будь-яка, найлюдяніша влада вироджується без свого опонента – 

опозиції. А література якраз і є вічним, з часів античности, опозиціонером. Це дзеркало 
для влади, це корекція для людства в бік людяности. Література, мистецтво – це надійний 
бар’єр проти розлюднення людини. 
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Не розтратьмо себе! 

Добра душа був видатний наш український композитор і оперний співак Семен 
Гулак-Артемовський. Він дружив із Тарасом Шевченком, листувався з ним, коли поет був 
у засланні, підтримував його фінансово, у свої  листи клав десять карбованців. 

Такі ж десятирублівки укладав у листи до Шевченка й Андрій Осипович 
Козачковський (1812-1889) – знаменитий лікар, закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну 
академію, лікував Шевченка, написав про нього спогади.  Великий Тарас жив у нього в 
Переяславі в найзенітнішому своєму 1845 році, написав там вершинні українозодчі  твори 
– поеми "Кавказ", "Наймичка", посвяту П.-Й. Шафарикові до поеми "Єретик", вірш "Як 
умру, то поховайте…" ("Заповіт"). 

Шевченко зі своєї катівні за Уралом, з Новопетровського укріплення 14 квітня 1854 
року писав Козачковському: 

"Спасибі тобі, друже мій єдиний, за твои десять рублей, чи, як ти пишеш, якогось 
хорошого общезнакомого нашого, і йому, і паче тобі спасибі, йому спасибі за гроші, а тобі 
спасибі за те, що послав ти мені їх. Тілько за те спасибі не скажу, чому ти не написав мені, 
хто се такий общезнакомый наш, такий пам’ятливий та щедрий? Троха лиш (я сам собі 
міркую), чи не ти се сам посилаєш мені, убогому, із своєї власної дірявої кишені. Я 
думаю, що так. Серце моє мені нашіптує, що так. Спасибі ж тобі ще раз, друже мій 
єдиний!" 

Скільки душевного тепла, доброти в цих листах, людяності! Голубиної душі були 
ці наші знаменитості. Така ж доброта йшла й від листів Василя Стуса. Нам треба зберегти 
оцю особливу, нашу національну доброту, людяність наших українобудівничих разом із 
їхньою безсмертною, нетлінною творчістю. Свято її зберегти як притаманну нашим 
національним генам звичаєвість. Бо це - ми, неповторні у світі ми в наших високих 
духовних спалахах. 

Не розтратьмо себе! 
 

Ще і його нащадкам хочеться?! 
"Хто хоче землі нашої, покладіть йому повно до вуст, нехай удавиться нею і 

замовкне". ("Велесова книга"). 
 

*** 
Україну врятують масове україномовлення, патріотизм і совість. 
 

*** 
Чужа мова, якого б народу вона не була, буде штучною і для язика, і для душі, і для 

серця.  
 

Та сама ж людина з мови починається! 
Ми ніяк не збагнемо, що все починається з мови – і хліб, і до хліба, і держава, і 

незалежність. 
Не буде мови – не буде й хліба у волю, бо не буде ж своєї держави, яка той хліб 

захищає разом із громадянами. 
Отож, із мови все починається, мовою все й закінчується.  
  

То й створіть лікнеп! 
Нам потрібен лікнеп. Українців треба вчити з нуля  - любові до України, до рідної 

мови, народної пісні, історії. Тобто, вчити того, чого й досі не вчать наших дітей у 
школі. 
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*** 
Проти русифікації є один засіб — любов до України, до свого: до української мови, 

культури і рух за україномов’я, масовий перехід українського населення, тобто корінного 
населення на україномов’я. 

 
Самоперевірка совістю 

Якщо суспільний порядок доводиться доточувати совістю, значить із нашою 
совістю все гаразд. Коли ж совість доточують порядком – із совістю біда! 

 
*** 

Урятує Україну глибоке твоє і більшости співвітчизників переконання, що ти, 
українець, маєш в усьому на українській території повне право вимагати ( як і в усіх 
демократичних країнах їхні громадяни) свого кровного – українськости. 

 
Свободу беруть! 

Є патріоти й патріоти. Є патріоти-борці, а є й патріоти-прохачі. Та ще ніхто не 
повернув собі, скажемо, державну незалежність проханням, вимолюванням, бо свободу не 
випрошують, не виклянчують, її беруть, спираючись на силу фізичну (військову) й 
моральну. 

 
*** 

От якби кожен у своїй душі носив Україну! Стільки України, скільки можеш 
підняти й понести. 

 
*** 

"Коли чую розмову про дружбу з Росією, думаю про автомат, бо знаю, що 
доведеться захищатися". ( Леонід Талалай). 

 
*** 

Жирно їсти шкідливо для здоров’я. Жирно жити ще шкідливіше. Це викликає 
давню важку хворобу – розлюднення. 

 
На два фронти 

А я казав і далі кажу: Не дають нашій Україні державно дихнути внутрішні 
вороги-окупанти, стовідсотково суголосні із зовнішнім окупантом. Доведеться їй битися 
на два фронти. Поки ми цього не зрозуміємо – не перемогти нам не те, що російського, а 
навіть найнездалішого зовнішнього окупантика. 

 
*** 

Хто переможе в мовному питанні, той переможе в усьому. Це б зарубати собі на 
носі кожному народному депутатові. 

 
І далі любимо ворога, окупанта?! 

Ще жоден у світі поневолений народ не врятувався ( та й не придумав рятуватися) 
любов’ю до свого вбивці. А ми, українці, все любимо й любимо Росію, "велікій русскій 
язик". Цей народ – "старший брат" пішов уже відверто після багатьох нахвалянь проти нас 
сучасною війною, озброєною до зубів сучасною найдовершенішою зброєю, щодня вбиває 
наших воїнів на Донбасі, а ми одначе любимо цього вбивцю. 

Та що ж із нами діється?.. 
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Невже немає совісті? 
Слухай шановний! Ти ж відомий нам телебалакун, зявляєшся на екрані мало не 

щовечора. Зі своєю російськомовною досконалістю. Але ж ти й українською володієш 
досконало. Чого ж ти принципово не переходиш на нашу державну мову? Я хочу тебе 
спитати:  

— У тебе є совість? Елементарна людська совість!  Ти ж знаєш, що своїм 
російськомовям, та кожнісіньким російським словом ти стаєш на дорозі українізації 
України, гальмуєш процес нашого національного одужання, нашого націєутвердження, до 
якого ми йшли, пробивалися з-під російського гніту цілих 350 років. Замість удячності 
Україні за те, що вона тебе прихистила, поділилася ще у війну з твоїми батьками, як і 
пізніше з тобою всім необхідним, щоб ти жив по-людськи, в достатку, - ти Її нищиш 
кожним своїм публічно сказаним російським словом, донищуєш після російських 
комуністів. Як же ти можеш так безсовісно жити, без співчуття, без доброти, без 
удячности за українське добро? 

От і думаю: людина ти після цього, чи щось зовсім інше, з розряду нелюдей. Якщо 
людина, то де ж твоя  совість?  У людини ж обовязково повинна бути совість! 

 
Ваше владне брехолюбіє! 

Читаю в О. Довженка: "Інерція висить на нас, як хвіст у крокодила, і двоєдушність, 
і брехолюбіє (курсив мій –В. З.), і величезна відсутність смаку, і підлабузництво 
потворне".(Щоденник. 14  /УІІІ – 1942). 

Як тут уписується щільно, заплішливо оце "брехолюбіє"!  О, ми майстри!  І досі, на 
26-му (!) році Незалежности Української Держави допустили, що до влади щільним 
вовчим потоком  безкінечно вдираються і вдираються ще цинічніші брехолюби. 

 
*** 

От кажу й кажу: корінь нашої Незалежности в нашому масовому, суцільному, 
повсюдному в Україні україномовленні. 

 
*** 

Рідна мова співається в душі мовця, іноземна – перекладається. 
 

*** 
"Треба писати так, щоб із-за написаного визирнув і усміхнувся Бог". (Григорій 

Білоус). 
 

*** 
У нього повна відсутність больових відчуттів стосовно України. Отаке нещастя. 
 

Найвищий державець – рідна мова 
Найвищий державець у державі не президент, не глава уряду, а державна 

українська мова, бо вона тримає націю, а нація тримається мови, будує державу й наймає 
на службу цих тимчасових державців. 

 
Діра в кордоні 

Та українці ж через оту позичену в сусіда масову російськомовність, як через 
безмежну діру в кордоні, і пропустили в Україну московських окупантів. 

 
 

*** 
У щедрівці: 
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А на тій березі 
Кора золотая. 
Десь узялися 
Та райськії пташки, 
Та й  обцокотали 
Золотую кору. 

 
Яке ж чудове, живе-живісіньке слово, ще тепле, прямо з вуст народу – обцокотали. 

Не просто дзьобиками обцокали, а… 
Як же ж і гарно! Стовідсотково звуконаслідувально. Отак, з  глибоких правіків 

творилася наша мова, словечко до словечка, прислухаючися, скажемо, до мови вітру, 
грому, птахів, ходячих звірів. 

 
*** 

 
З рідною мовою - ми українці. Без рідної мови – малороси. Могло би бути й щось 

ще гірше, та гіршого вже не буває з нами, непам’ятними. Українців не переможе ніяка 
сила у світі, малоросів і перемагати не треба. Вони вже здалися, склавши свою зброю. 

 
Презвірх 

Диво дивне! Оце думаю ледь не до крику все про шалену корупцію у самих-
самісіньких каїнових верхах. "Та не може бути", - кажу (чи наказую) собі. Щоб отак 
відверто?.. Воно ж видно з усіх боків, бо з усіх же боків очі людські… Невже не совісно? І 
раптом натрапляю в словнику Б. Грінченка на несподіване двоскладове слово з наголосом 
на першому складі: Презвірх. Пояснення – "через край". Далі ілюстрація: "У його вже й 
презвірх є, а все загрібає".  

Боже! Та це ж про наших бідолашних верховодів-корупціонерів! Не можуть 
удержатися, щоб ще й іще не загребти, оббираючи нас до останнюсінької  нитки. Вони 
нас уже давно  - презвірх, а ми все мовчимо, бо здержуємося. Та й така думка: "Таки ж 
наші… На майданах таки ж клялися… Таки ж-таки ж.. А може, со-овість заїсть?.. Ну, вже 
ж ду-уже презвірх!" 

 
Радість слова 

Про це думаєш, це відчуваєш, читаючи створену словом мозаїку життя Романа 
Дідули. Слово в нього дзвенить, співає, а то ніжно-ніжно щось шепоче тобі, бо радіє, що 
потрапило в руки майстра-многолексикознавця, припало до його поетичної душі, стало в 
ряд таких же зраділих, виведених із мовчання, вже із забуття співбратів. Загомоніли між 
собою: "Бач, згадали нас, покликали!.. Послужимо!. "        

Не випадково ж у спогадах про М. Вінграновського "Він гранив слово, як ніхто" 
натрапляємо на таке ніжно-відверте: 

"Не раз Микола Степанович, коли написав вдалі рядки, казав мені: "Правда, 
Романе, Тарасик зрадів би (курсив мій – В. З.), якби це почув?.."  Тараса Григоровича 
називав, як найближчого друга – і тим ставав мені ще ближчим, як і наш Кобзар". 

Слова в мозаїчних творах Р. Дідули, зокрема в романі його черешневого дитинства 
"В найменшому з-поміж світів", - ці своєрідні шматочки смальти багатозначніють ( 
згадаймо образ Раю – край, Ук-рай-на, Ук-раї-на), грають півтонами, зливаються в 
полотна, яскраві епізоди, в’яжуться в сюжет. 

Автор вражає довірливою відкритістю, щирістю. Він весь час перебуває в 
синівській єдності з рідною природою, ділиться з нами її красою, магічністю рідного 
слова, злетом думки про рідну мову: "Мова – це спосіб життя душі, а може, сама душа. Бо 
як же виявити душу без мови, як вберегти душу – без мови, як виробити душу – без мови". 
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Зачаровують у автобіографічному романі щедро подані записи мови матері, батька.  
Доля батька так перегукується з долею мого батька. Його так само, як і батька Р. Дідули, 
було підведено під німецький полон, фактично здано в полон і мого батька, рядового 
санітара бездарними  "полководцями" Червоної армії, потім після німецького полону 
переслідувано тими ж полководцями  за той полон (з хворої голови на здорову?), 
утримувано у фільтраційному потім у кількарічному трудовому концтаборах. 

"Там у горах москалі зробили таку кашу, - передає розповідь свого батька Р. 
Дідула, - що ніхто не знав, де хто є, а ідіотську команду "Вперьод – ні шага назад!" треба 
було виконувати, так що татова рота заглибилась на кілометрів чотири у ворожі позиції, і 
там їх німці, як пташків під сіткою – так і накрили Без пострілів…  

— Хіба то война, то, Ромко, була бойня. Нас хтіли совіти скоро вистрільити, бо ми 
западніки, врагі родіни". 

У полон німцями було взято ( здано бездарним совєтським воєнним  керівництвом) 
5 мільйонів 754 тисячі радянських бійців. З них близько 4 мільйонів загинуло в полоні, бо 
СССР відмовився від них "за зраду". Із 1 мільйона 700 тисяч повернутих у Союз понад 1 
мільйон за свідченням маршала Жукова було розстріляно. А в числі тих близько 700 тисяч 
вижилих після густого сита совєтської катівської фільтрації й відправлених у трудові 
концтабори, були вивезені й наші батьки на кілька років ще мучитися на додачу до 
воєнних років, один на сибірські рудники, другий (мій батько) на відбудову Сталінграда. 
Так що я знаю, пане Романе, що значить жити роки й роки без батька, катованого війною і 
совєтськими концтаборами. 

Є в романі-мозаїці "Час і пора" особливої емоційної сили і щирости епізод 
духовного прозріння, приходу автора до Бога. Автор відпочиває з дітьми в карпатському 
селі. І ось літнім поранком, коли діти ще сплять, він вирушає за село зустрічати сонце. Він 
опинився в епіцентрі неймовірної  краси рідної природи , лицем до лиця із самим 
Космосом:  

"Смерічки на полонинці враз засвітилися мільйонами радуг-перлин-росинок і 
задзвонили срібно, як у церкві. Господи, яка краса! Я не міг відірвати очей, так потужно, 
на всю силу розкрилася переді мною врода землі. У цю хвилю я завжди прикований до 
космічного дива: з-за обрію викочується сонце. Я обертаюся і бачу тіло полонини Руни, 
золоте по краях, а сонце - гігантська золота квітка, схилена додолу під власною вагою. 

— Боже! – вигукнув я. – І це я досі вірив, що таку красу може витворити хаос? 
Прости мені, Господи! 

І впав на коліна і став молитися – уперше в дорослому житті надхненно молитися. 
А що з дитинства знав лише дві молитви "Отченаш" та "Богородице Діво", то повторював 
їх безперестанку в сльозах радості і жалю. Жалю за тим, що так довго не молився, і 
радості, бо згинули сумніви в існуванні Бога, і тепер я не самотній у цьому безмежному 
світі, я знову знайшов свого Отця. Безконечною молитвою наче хотів надолужити усе за 
прожиті без Бога роки".  

Таке записується піднесеною душею. У такому осяйному тексті співає від радості 
разом із Небом кожне слово. І не минає тая радість "ані титла, ніже тії коми". 

Читаючи Вас, пане Романе, я й собі молився Богу разом із Вашими радісними 
словами нашої рідної української мови, яку Ви так любите до щасливих сліз і бережете із 
самого дитинства.  

 
На чому все держиться? 

Держимося Державою! 
 
Держімось Держави й далі! 
 
Держімо Державу рішуче національно! 
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Державмося Державою рідною! 
 
Державмо в Державі свою рідну мову і тільки її! 
 
Державіймо Державою рідною! 
 
Удержавлюймось у своїй Державі! 
 

Отака вам героїчна Велика Вітчизняна… 
Бабуся з Полісся все було й згадує страшне літо 1941-го: 
— Совіти, відступаючи,  хапковито втекли ще вночі, вважайте -  покинули нас на 

призволяще. Німецькі карателі заскочили в село вранці - й по хатах.  Із двох кутків 
напакували повен клуб людьми і… перестріляли з автоматів. Шайнули й у наш куток…  
Смерть нависала, гучніла щомиті  чужомовним, якимсь лютим  клекотом, що проривався 
крізь  сколошканий собачий гавкіт по  дворах... 

Ми крайні від лісу -  скрутьголов із села. На болотах, у хащах чаїлися… Там і ніч 
нас застала. Я заснула, сидячи на пні. Прокидаюсь удосвіта, а в мене в пелені, на колінах 
гадюка спить… Згорнулася клубком сірим… 

— Ти ж дивись, як воно у світі Божому: коли якого горя, то навіть гаддя, і те до нас 
горнеться, шукає  людського тепла… — кажу собі. 

Та тишкома зводжуся з пня… Гадюка ж скотилася з пелени, розбатожилась на всю 
свою довжину, поповзла  в траву собі нищечком, знаєте… ага, та хочби зашипіла  на мене. 
А ми, значить, люди люде-ей… О, Господи!...  

 
Його повільно вбивали… 

Щойно прочитав у "Літературній Україні" за 25 лютого 2016 року спогади про 
поета Роберта Третьякова його дочки Ольги Бертелсен – доктора історичних наук 
Колумбійського університету  "Роберт Третьяков – " поет кохання". Боже! Це такий біль! 
Це так гірко, так страшно. 

Роберт – мій однокурсник по КДУ (Київському державному університетові). Ми 5 
років училися журналістики. Він уже тоді був знаменитий на курсі, в університеті своєю 
теплою лірикою.  Сам росіянин, а вірші писав українською мовою. Якось у товаристві 
однокурсників навіть пожалівся: "Люблю російську поезію, хотілося писати російською 
мовою, а пишеться мені мимо моєї волі – українською". 

Та ще ж якою добірною, якою ніжною українською, бо про кохання. Після 
університету жив у Харкові, працював у журналі "Прапор". Надрукував одне з моїх 
перших оповідань, чим дуже й дуже підтримав мене морально на перших, дещо 
припізнілих моїх кроках у літературі. 

З відстані Донецька, а згодом і Черкас я сприймав Роберта як благополучного 
поета. Він прозвучав як один із шістдесятників у колі В. Симоненка, М. Вінграновського, 
І. Драча та інших. І далі по життю ім’я його світилося серед талановитих ліриків. І раптом 
аж оце читаю трагічну правду про Роберта. Виявляється, він був переслідуваний, тихо 
цькований совєтською владою, заляканий, доведений до відчаю, який глушив алкоголем. 
Неодноразово потрапляв у психіатричну лікарню, була спроба самогубства. 

"Іноді я питаю себе, — пише дочка Ольга, — чи змогла б я так жити, як батько, в 
суспільстві, що було просякнуте насильством, жорстокістю і брехнею, і так померти, як 
він, загубившись у морзі серед померлих через помилку санітарів?" 

І це таке вчинили совєтські кати з Поетом-ліриком першої руки, який писав: 
 

Іще була в моїм житті богиня –  
моя любов: поезія моя, 
яку я так по-зрадницьки покинув,  
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бо, мабуть, був невіруючий я. 
А потім жив і сам того не знав,  
що я для неї теж давно сконав. 

 
І ще він писав: 
 

Земля, що народила КОБЗАРЯ, 
Можливо, і обійдеться без мене. 
Та як на ній свою я смерть прийму 
Й зросту із неї осокором срібним, -  
Щаснітиму на думку лиш саму, 
Що став я їй хоч трішечки потрібним! 

 
Учитель-диверсант! 

Почну з двох афоризмів найафористичнішої ясності, які втямить навіть наша 
національно байдужа влада. 

"Тільки з рідним словом ми можемо відстояти і географічні кордони". (Павло 
Мовчан). 

"Рідномов’я – це найкраща наша оборона". (Любов Голота). 
І ось виявляється й досі в нас, в Україні, навіть у самій-самісінькій столиці України 

– Києві в школах учителі й на уроці, і на перерві спілкуються з учнями мовою одвічного 
нашого ворога – російською. Це інакше не назвеш, як звичайною, нахабною диверсією з 
боку таких горе-вчителів. Вони ж, замість готувати українців-патріотів, виховують 
юрливих малоросів, які, тільки зачувши російську мову, зразу ж переходять на неї в 
спілкуванні, мімікруючи під кондового російськомовного. 

Особисто я вже  кілька разів писав про це лихо у своїх статтях, і оптимістично 
думалося, що в державі прислухалися до моїх нарікань і  управлінці, і самі вчителі-
російськомоволюбці. Ні! Диверсія з боку вчителів триває, безкарна і безпокаянна перед 
Україною і її державною мовою. 

Ну, що тут удієш? Хіба що порадити учням говорити в безсовісні очі своїм 
учителям, що вони своїм упертим російськомов’ям у школі чинять диверсію.   

 
*** 

На чужій спині добре каміння пиряти. 
 

*** 
Хто сіє та віє – не обідніє. 
 

*** 
 Удає із себе чесного-пречесного до останньої гривні у своїй кишені. 
 

Мимо Спасителя 
Кажу, Віктор Ющенко був для України Спасителем, якого ми у 2010 році гуртом, 

натовпом у 14 мільйонів виборців розіп’яли -  й привели в Україну до влади антихриста-
антиукраїнця зі зграєю промосковських і чисто московських пекельників. Україна вже 
шостий рік горить у цьому московському пеклі, надихана, прочаджена наскрізь 
московщиною, і кінця цьому пеклу не видно. (2016). 

 
*** 

Попо-: Попоплакати, попоробити, попобігати, попоносити, попоїсти і т. д.  У 
російській мові та інших слов’янських мовах цей подвійний префікс відсутній. Загубився 
з часом. Лишився він тільки в українській. ( Зі спостережень Олекси Різниківа).  
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*** 

"Совість – це Око Боже в людині". (Мт.6. 22). 
 

Собі перед очі 
Оце з доброго десятка тисяч зібраних роками слів, висловів, переглядаючи 

записник, ще раз виписав дещицю собі перед очі. 
Кинувся суньголов. 
Завчасу. (Дуже рано). 
Допевняйся плати. 
Ницьма лежати. 
Таке ото скавло. (Від скавуліти). 
От канцелюга! 
- Щоб ти мені пригримів завтра вранці! 
Прижитне дитя в неї. 
Якийсь прицюпуватий. 
Кричма кричати. 
Пам’яткий на щось. 
Опостінь. (Через стіну) 
Натоді. (На той час). 
- Така мені оце колотнеча. 
Сухопутне, горішнє сіно. ( А ще: румове). 
Наглядці йшли за ним. 
Теліжитися. (Пертися). (А ще є село Теліжинці на Черкащині. І прізвище – 

Теліженко). 
Спрадавна. 
Поміркуймо. (Порадьмося, подумаймо). 
Прихідцями. (Уривками). 
Вимагом. (Насильно). 
Уграти себе. (Збавити здоров’я). 
Запівдармо. 
Кагла. (Отвір у печі). 
Каглянка. (Затичка. Заткало). 
Не бралось йому голови. 
Повідомляти кого, (а не кому). 
Говорити пошептом.  
На розпрощання. 
Поголоски пішли. 
Зателепуватий. 
Хватькома. (А ще – хватопеком). 
Притакливо. 
Уходорити. 
Смеркома. 
Наврочливе око. 
 

*** 
— Мало совісті, кажеш? Совість, вона або є, або її зовсім нема. 
— Вона не ділима? 
— Не ділима й не чухрима. Її не поділиш і не обчухраєш. 
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Конкретика 
Го-осподи! Та що ж це за романи пішли?.. Читаєш-читаєш його. Ім’я героя ковзає 

по тексту й усе. Подається інформація  про цю безмовну (і певно ж безмозклу?) істоту, 
про те, що він, цей герой роману, вийшов уранці з дому, пішов до станції, сів на потяг, 
поїхав до міста… Одним- двома куцими реченнями. І такої ж і в інших епізодах. Та це ж 
таки жива людина, вона ж відчуває світ на дотик, на смак, на колір, на нюх і т. д. Де ж та 
конкретика, ті деталі, детальки, мікродеталі, через які можна мені, читачеві, побачити 
героя, відчути разом із ним, по якій землі він ступає, якими ногами, відпочилими за ніч, чи 
й досі стомленими, що він видить перед собою, як воно діє на нього. Тобто, мені треба 
прози, художньої прози. А мені сунуть перед очі звичайнісіньку журналістику на 200 – 
300 сторінок. 

Уся сіль же, уся радість від конкретики, од відчуттів; там, у цій конкретиці, у 
деталях і деталях не помітно, спонтанно народжуються, спалахують метафори, без яких не 
буває мистецтва. Мистецтво – це метафора. Без метафори – то що завгодно: копія, 
натуралізм, розцяцькована геометрія, що завгодненько, ті - ільки не мистецтво. 

 
*** 

Мільйони списали на злого тирана, 
І ні з кого більше питать... 
(Олекандр Зеленько). 

 
Пісенне омосковлення 

З Другої світової війни наші українські хлопці-дядьки-солдати навезли додому хто 
в голові, хто в патефонних платівках десятки й десятки фронтових російськомовних, по 
духу російських (аж репалось!) пісеньок і співали - мугикали їх замість своїх, народних, 
довоєнних. Один дядечко притарахтарив із самого Берліна блискучий патефон і платівки. 
З однієї все співало хором з Утьосовськими приехкуваннями: 

 
Ех, єхал мімо Берліна, 
Єхал мімо Орла, 
Ех, там, гдє русская слава 
Да всє тропінкі прошла… 

 
Отакий тобі орел русскій!  А дурних українських дядьків наче й близько не було 

там, де цей пєвєц проїжджав оце повз украдену славу. Та вони ж якраз не мимо, а в самих , 
у берлінах і орлах своїми ребрами, своєю кров’ю і здобували ту славу, але, виявляється, не 
собі, а оцим ехкалам, довгоруким на чуже.  

 
Споконвічні ми трипільці! 

Ось і у Василя Стуса читаємо: 
Знову друзів додому веду –  
напівщирі, напівнезнайомі. 
Повсідались на житній соломі, 
на трипільському сонці в саду. 
(Курсив мій. – В.З.). 

 
Пише В. Стус про це, як про самозрозуміле: трипільці ми, трипільці. Чорноземний, 

хліборобський народ. Нас не здвигнеш із нашого Трипілля ні на міліметр. (Що ті росіяни 
думають, коли лізуть на Україну? Тепер оце зі своїм виродковим Путіним виродково 
приперлися в Крим і Донбас).  

Хоч од цього зелененького сусіда-садиста, пише Стус, уже ось  понад триста літ 
нам: 
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Ані жити немає, ні вмерти, 
ані вільно дихнути нема! –  

 
ми вистоїмо, переможемо, бо ми непереможні в тисячоліттях на цій з нащада віку 

нашій кровній землі.  
 

Оптимістичне! 
   Усе більше й більше черкасців на вулиці спілкуються українською мовою. Та ще 

ж часто й такою добірною, прямо трипільською. Яке-небудь словечко, а то й уся фраза так 
проспівається в устах молодої мами в розмові з дитям, аж оживуть тобі, промигнуть наші 
проминулі тисячоліття… 

 
Огребом 

Тобто, обома руками. А й справді: дивіться, огребом тягнуть наші гроші 
олігархи. Та дивіться ж пильно, бо влада милосердно зажмуряє на все те очі не тільки собі, 
а й нам, і так уже до ручки обібраним. 

 
Молитва за спасіння України 

Господи! Спаси нашу Україну від Росії!  Господи! Спаси нашу Україну від Росії!  
Господи! Молимо Тебе: Спаси нашу Україну від Росії! Амінь.  

 
Партію нам державобудівничу! 

 
Було колись – запорожці 
Вміли пановати. 
Пановали, добували 
І славу, і волю… 
(Тарас Шевченко. 
"Іван Підкова") 

 
Боляче, що Україну тримають у стані війни. Боляче, що ми ніяк не спроможемося 

взяти Державу в свої, українські руки. Чому ми, українці, ніяк не додумаємося створити 
нашу, свою, українську, патріотичну, націонал-рятівну, міцну, сильну, масову партію? І я 
б старістю увійшов у таку партію. Тільки ж справжню, не продажну. Ну, хіба ж немає вже 
в Україні святих людей  стусокрилих, стусочесних, стусоелементарнопорядних, 
голінних утворити таку Партію державобудівничу  й завоювати державну українську 
владу на вже чергових виборах від гори до низу?  Та й працювати державотворчо, чесно, 
патріотично, на благо суспільства, а не на свої  глибокі, як могили, кишені. Скільки ж 
можна терпіти знущання чужодухих! 

 
Та не спімо ж! Україна чекає! 
Будьмо! 

 
*** 

Без Бога в душі, кажемо (давно, особливо за совєтських часів остаточно 
переконалися!), людина – вже не людина, а напівлюдина, а, може, й повна звірюка. Хоча  
б і ті буксири-активісти по українських селах, які в сталінсько-більшовицький голодомор 
1933-го при трусах по людських домівках, шуканні хліба вибивали з ручок смертельно 
голодної, пухлої  вже дитинки останню картоплину… 
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Без Бога, я думаю, і сім’я не повна. У кожному разі українська сім’я. Нещодавно 
чую, як старенька говорить комусь: "Усіх гараздів вам, щастя, здоров’я в сім’ю. Хай вас 
оберігає Наша Матінка Божа!.."   

І подумалося: "Та в нашій українській сім’ї споконвіку Мати Божа (Матінка!) — 
член сім’ї, старший член сім’ї (поряд з матінкою рідною). Це ж треба почути, як та 
жіночка звично ніжно сказала: "Наша Матінка Божа". Просіть Її, і Вона попросить у 
Бога заступництва вам. 

 
"Бо я ж твоя душа!" 

Ми все добиваємося в науки: "Так є в нас, людей, душа, чи й у нас у  кінцевому 
підсумку сама лише біологія, як і в тварин?" А мова ж наша? То ж душа наша говорить! 
Го-осподи!.. Чого ж ми не хочемо її слухати, чути? Та вже ж тією мовою сказано: "Мова – 
душа нації". І ми це все повторюємо й повторюємо, не задумуючись навіть, бо 
метафоризуємо цей вислів, не здогадуючись, що це ж душа наша напряму озивається до 
нас: "Ось я! Бережіть мене! Шануйтеся! Ви ж – люди!.. Кожен із вас рано чи пізно піде із 
життя вашого первинного, а мені ж і далі жити. Я все ваше життя стукалась до вас ще й 
совістю. До кого достукалася — добре мені буде. А хто не захотів мене почути, 
відмахувавсь усе й мову мою переводив на зовсім інше! І прирік мене на вічні муки. Мене 
й себе "смертного", бо я ж твоя душа!.." 

  
*** 

У дорогу збирають когось, наказують: 
— Оце ж усе, що в сумці, їж, не дивися на нього. 
— Усе мені віддали. А самі що їстимете? 
— Ти про нас  не думай. Ми дома й мишу впіймаємо, а ти в дорозі, поміж чужих 

людей. О, горечко наше!.. 
 

Чорти чортовичі 
Ну, а звідки ж у них ті мільярди?.. 

І все ж дивакуваті наші письменники. Зображаючи всіляке чортовиння, 
звертаються до трансцедентального світу. Та вони ось же, серед нас ходять, чорти 
чортовичі, усім чортам чорти. Почитайте декларації про доходи , подані нашими 
владоможцями, народними депутатами, міністрами , прокурорами, суддями  тощо. Навіть 
мінусуючи приховане, вражають вони своїми мільйонними і багатомільйонними, 
мільярдними (!) статками, награбастаними в довготерпеливої України. 

Беріть їх живосилом і прямо – на сторінки романів висипайте. Готовісінькі вам 
Чічікови, Коробочки, Собакевичі, Ноздрьови, Плюшкіни та інша нечисть. Тільки в сто 
разів мерзенніші. Як же й дуже немає серед нас Гоголя. Він би вже цю гидоту, це 
безсовісне гаддя  вивів перед очі обездоленим українцям, щоб вони нарешті  розтумкались 
і побачили свого заклятущого ворога в "обличчя". Господи!  Про що це я? Хіба ж у 
тварюки буває обличчя?.. 

 
Передощило 

— До обіду передощило.  
Тобто — перестав іти дощ. Припинився дощ. А з ранку було задощило. Як же й 

гарно! Яка  філігранність нашої мови! 
 
А ще й таке: 
— Дім стоїть порожнем. 
— Чупрявий. Тобто "чубатий". Це в Олекси  Стороженка. 
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Не відмовляйся, брате!.. 
Рефрен 

Рідна мова – Божа мова. Відмовлятись од Неї, значить упадати  у великий гріх 
перед Богом і перед рідним народом. 

 
*** 

Ой , роде мій, роде мій, 
Роде мій милий,  
Розійшовся по всім світі, 
Як той туман сивий… 
(Нар. пісня). 

 
Моє (наше) щастя 

Я радий. Можна сказати – щасливий, що ось цей, перший устрічний на черкаській 
міській вулиці юнак вільно, голосно з кимсь перемовляється по своїй терпеливій мобілці 
своєю (моєю) українською мовою. Торохтить, не зважаючи на мене, на інших перехожих, 
весь у стихії розмови певно з коханою. І таких тепер (з недавніх пір) багато, тисячі й 
тисячі, мільйон! Та чого мільйон?.. МільйонИ! Мільйони нас! Говорить, кажу, хлопець 
вільно, само зрозуміло – без комплексів. А посягни на його слово, він тут таки, цю ж мить-
миттєву відріже: 

— Це моє! Не лізь! 
Отак природньо-кордонно! Відпорно! Не задумуючись, не здогадуючись навіть, 

що він зараз перебуває в стихії вічного, безсмертного, в ролі його гаранта. 
Оце моє щастя (говори-говори, хлопче, у свою мобілку, не зважай на мене), і це 

щастя вже не відбере в мене (у нас) ніяка ні Росія, ні Польща, ну, ніяка там намірна 
солдафонсько-окупаційна нелюдь. 

 
А совісти  нема й подивитися 

Дехто ( та де там дехто, багато!) каже з болем і аж із якимось здивуванням: 
— Ну, як йому з отакого височенного посту  в державі не соромно дивитися людям 

у вічі після того, як його в черговий-черговищий раз уловили, застукали в неправді. Невже 
його совість ніколи не мучить, не їсть очей, не душить душу? 

— Наївняки! Як же його мучитиме та совість , як її в нього нема й подивитися: що 
воно таке і з чим його їдять. Він же без-со-віс-ни-ий! Отаке лихо нам і радість йому. 

 
Родаки 

Владу в нас увесь час захоплюють (вихоплюють!) чужі й протягом їхньої каденції 
все їм наше (Україна, наша історія, наші звичаї, культура, мова – мо-ова, пісня), ну, все-
всеньке наше лишається для них чужим-чужісіньким, крім наших статків, наших усіх до 
копієчки грошей. О, тут вони все роблять, щоб наше стало їхнім власним, рідним їхній 
барилистій кишені. Тут вони – свої ( патріоти!). Прямо таки родаки!  

 
"Проклятие  человечества" 

Нарешті живімо визвольно! Київно! 
"Русские – народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на 

своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, 
грязный физически и морально, столетиями живет в темноте, мракобесии и пальцем не 
пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, 
весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества". 

(Іван Шмельов, російський письменник, мислитель). 
І це в такому пеклі 350 років ми катувалися, тобто жили "в единой братской семье 

"вольных народов" з народом, котрий "ненавидит волю, обожествляет рабство" ?! 
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Котрий "готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир"?!!  І ще не нажилися?!!  
Хтось ще хоче всією Україною -  в цю кошмарну підмосковну смерть, у це окупаційне  
небуття?!! Та це ж клініка! 

Та радіймо ж нашому національному, державному Визволенню!  Щодня, 
щохвилини, щосекундочки!  І живімо визвольно! Київно! 

 
* * * 

Та що я, два віки житиму?  Якби я знав, що так воно буде, то один би вік ішачив, а 
другий жив. 

 
* * * 

Що значить мистецтво!.. Слова одні й ті ж самі, про одне й те ж саме, про двох, про 
їхнє кохання, чисте, палке, небувале і т.д. співається. І от в одного – це просто ритмічні 
шуми, просто звуки музінструментів, голосу співака, слова-загальники, вони пролітають 
мимо почуттів. А в іншого – кожнісіньке слово оголене. Таке слово обіймає твою душу, 
воно довірливо відкрите назустріч, дитинно щире. Та воно й не слово вже, а саме почуття. 
Ну, живе-живісіньке почуття… 

Яке щастя зустрітися зі справжнім мистецтвом.  
 

* * * 
З обрядових пісень сонцепоклонницьких: 
"Вистрашили, виполошили гнідого тура з лугу". 
 

* * * 
Найглибинніше міг нам пояснити Шевченка тільки Євген Сверстюк, людина 

віруюча, християнин. Оту апостольську, пророчу, великомученицьку молитовність поезії 
Тараса пояснити. Молитовність до Бога, до нас за Україну. До нас, грішних!.. 

 
* * * 

За ніч намело, забуркувало вулиці, й перші перехожі різалися через пухкі намети, 
по коліна пірнаючи в сипкий сніг.  

 
* * * 

— Ти знаєш,  якийсь він прителепкуватий. 
 
Дзвін тривоги 
Що? Дуже калатаю? Ще ж не хряпчить? Дзвени-ить. Ну, то слухайте далі! 
 
 

Україномовний світанок  
День буде 

Ви ж погляньте, вони світяться! Від них іде життєдайне тепло. Та відкрийте свою 
душу їм назустріч. Інакше вони й далі лежатимуть у забутті, як лежали вже віками. А в 
них же душа України. Я їх збирав, списував з уст людських на Полтавщині, Київщині, 
Харківщині, Житомирщині, Чернігівщині, Донеччині… Дивувавсь їхній силі, живучости. 
Багато з них попало в мою прозу. Ось і нині виходить у світ спеціально з ними моя 
чергова книжка «Правічний дух мови. Україніссімо». 

Зараз я працюю ще над однією книжкою, яка також присвячена нашій багатовічній 
мові. Я звернув увагу на те, що багато із записаного від людей, прямо з їхніх розмов, 
їхнього спілкування – це усталені, щільнослівні афористичні вислови, які не рідко 
переростають у метафору. Їм притаманні щиро-широка варіантність, синонімізм, 
особливий, неповторно-український синтаксис. І все це простий народний мовець уживає 
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на інтуїтивному рівні, щоб якнайточніше, щоякнайтонше передати суть сказаного ним, 
донести до співрозмовника свою думку, почуття, настрій. 

Таке не понавидумуєш, не створиш за якесь століття-двоє, та ще й напозичавшись у 
сусідів, як деякі вчинили, привласнивши собі чимало й нашої лексики і синтаксису. Таке ( 
як бачимо, хвилююче відчуваємо!) виколошувалося, виколисувалося, розвивалося не 
одним тисячоліттям душею і розумом нашого ясночолого народу-трипільця, ще із сивих 
часів Дотрипілля.  

Оця самобутня, щиро українська лексика, афористичність, згин думки ясними 
променями пронизують товщу віків, тисячоліть щораз, коли наш українець говорить 
сьогодні. У них закодовані голоси наших праукраїнців. Хіба ж можна допустити, щоб 
вони замовкли. Так же можуть колись через байдужість, неувагу й наші голоси 
замовкнути. А ми ж теж творимо нові й нові, не поскромничаю, золоті злитки нашої 
мови.  

Я взяв якусь маленьку кількість цих віковічних золотих злитків – сталих висловів у 
нашій мові й побачив, як багато в них сконденсовано почуттів, думок, які творилися 
тисячоліттями на нашій українській землі нами, українцями. Наважуюся деякі з них 
розписати, частково розтлумачити, подати це чи то у вигляді новелок, ачи просто 
публіцистичних роздумів. 

Про що говорять нам сьогодні оці трипільської проби золоті злитки, сяєво яких ми 
навчилися вгадувати, чітко вирізняючи їх з-поміж фальшивих підробок? Про те вони, 
золоті наші, сонцесяйні говорять, що все більше українців почали прозрівати. Вони 
відчули, як їм затісно, задушно в малоросійських фуфайках, спартолених у Москві. Над 
Україною зажеврів україномовний світанок. Усе більше й більше українців з Божою 
поміччю звільняється від малоросійських, наскрізь промосковлених уніформлених лахів, 
убираючись у людський, козацький одяг. 

Над Україною світає. День буде! 
 

Пошли, Боже, тиху воду і теплу росу. 
Казали наша бабуся при першому громі. 
Не грім, а музика, бо він і не гримить, а басить, гмирить, адже вчився в нашого 

геніяльного Бориса Гмирі, тому й знайомий і милий нам до нотки щоразу при відкритті 
чергового літа. Раді Тебе чути, Борисе Романовичу! Ждали Твого леткого, зенітно-
небесного голосу-гомону й цього літа. 

 
Як почало роззорюватися, пустилися вони в дорогу. 

- Ти що, козаче, ще куняєш на ходу? – озвався Він згори так якось, що аж тепло 
зробилося. – А ти на небочко поглянь, як воно ото над полукіпками просинюється. Аж у 
віччу свіжіє, не треба й умиватися. 

- Ех, ну чого ж ви не сказали цього, діду, раніше! 
- Хто ж гадкував, що так воно буде святешно гарно. Та не тільки ж очам, а й душі. 

Дивись, поки ми оце балакаємо собі, а воно вже зовсім не дрімає. Розмашливо відслоняє 
запону разом із вишитими зірочками. Уже й ногам видно і чути кожен скіпчик, кожен 
горбик. Що значить роззорюється у світі! Придаймо тепер ходи в ноги. 

— А чого, хай співають, як ви кажете. Дідусю! Коли вже спродаємося, то не 
забудемо заглянути в книжковий ряд? 

— З тобою забудеш. Хальви не згадаєш, а на книжку останню копійку видушиш. 
— І хальву не минемо, чого ж. Вона ж саме по дорозі нам до книжок. 
— Та воно що хоч по дорозі, були б тільки дурні гроші. 
— А ви не кваптеся ділитися з ними розумом. Ми меткенько обернемось, то вони й 

не одуріють. 
— Меткенько, кажеш? Наввипередки з останнім розумом? 
— Та я й холоші попідкочую!.. 
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Батько приїде впорожні. 

Малого питають: 
— Де це твій батько, що не видно його? 
— У лікарні. 
— І довго він там вилежуватиметься? 
— Хіба ж я знаю. Мати лежала в лікарні зовсім не довго й привезла маленьку 

сестричку. А батько, видно вже, що, мабуть, приїде впорожні. 
 

По чужих словах, як по драбині. 
Це ж тільки по окремих словах, а коли в цілому по чужій мові? Як по драбині та ще 

й розхитаній, зі зламаними щаблями?.. Скільки нас ще й досі цією акробатикою сутужно 
займається! Замість того, щоб сягнисто ходити своїм добротним дзвінким мостом від 
слова до слова, від коми до крапки. 

 
Це та, що на одній волосині яйце пече. 

А що ще казати? Хіба цим мало сказано? Ви що, не бачили таких? Та правда, вам 
же не видно самої себе. Ну, а сусідка… А що сусідка? Сусідка, як сусідка… 

 
У який народ прийдеш, таку й шапку надінеш. 

Так-то воно так, але чого ж стільки російськомовних у нашій Україні? Мільйони. Та 
шапки на них такі вже облізлі, заяложені. І будьоннівки ще, і кубанки, і тривухи всякі. А 
не міняють. Україна щиро припрохує кожного з них до новенької, теплої, кукібної шапки. 
Радісно на таку он подивитися – не беруть. І на часинку не згоджуються зодягти. Хоча б 
же, коли на державну службу йдуть. Еге-е!  Та ні крихітки прихильности! Дивуюсь, як 
можна віками жити в цьому нашому народі й отак відштовхувати нашу теплу, щедру 
шапку? 

 
Розмалоросюймось! 

Із цим-оцим горесловом вечірозасинаймо і ранковопрокидаймось, як із молитвою. 
З молитвою до самого себе. Оце наш корінь нашого двотисячокілометрового кордону з 
Росією. Тож і вимовляймо при публічному мовленні (при спілкуванні) кордонно кожне 
українське слово, кожну українську фразу з крутим почуттям оборонно-наступальної 
кордонности, аж поки це остаточно не принатуриться кожному з нас, вільних же, зовсім 
вільних… 

Боже! Яке це щастя бути нарешті українцем. Ставати українцем! 
Тільки ж розмалоросюймось! До останньої крапелиночки.  
 

Уже й повитоплялося скрізь. 
Оце було скаже взимку баба, і ждемо в хату гостей-балакух. І так затишно стане від 

оцього «повитоплялося». А вже як посходяться бабусі, тітки  та посідають і коло столу, і 
так на лавах та заведуть балачку, то я заб’юсь у куток біля ліжка та слухаю-слухаю... Про 
що гомоніли, не пам’ятаю, окремі слова стоять у пам’яті й досі, та завжди-завждісінько, і 
як вони були сказані, а скорше не самі слова, а душа їхня чи що? Та щира ж щирісінька. 

Як же затишно, тепло, просторо було тобі, рідна українська мово! Дома ти була, як 
і тисячі років тому, ще перед Трипіллям. І не знали ми у своєму хуторі, що тебе катують і 
розстрілюють ночами разом із твоїми носіями... 

Та вижили ми. І бачимо, що ти вистояла і квітнеш, як сад під українським небом. 
Ідемо до тебе як сором’язливі гості, а ти не зважай на те, приймай нас, які вже ми є. Ми ж 
твої діти нерозумні. 

А ти  згадуєш, Мово, оте зимове передобіддя, коли вже повитоплялося по хатах і на 
слово-друге, в обійми до рідного слова сходяться, сходяться?.. Заходь і ти в оту біленьку 



 209 

хату з блакитними віконницями, під блакитним небом. Заходь собі додому. Ми вже в тебе 
сидимо в гостях. 

 
Ось-ось прийде, на брязку! 

Знаємо ми ці «ось-ось». Може  зараз, а може  й від ранку до самого обіду жди його 
– виглядай. 

— Не переконливо? Ну, що ти вдієш із цим Хомою хоч і віруючим, а все ж 
недовіряючим. А ви послухайте полтавців! Вони споконвіку кажуть, як щось звичне- 
звичайнісіньке, але спробуйте не повірити: «Ось-ось прийде, на брязку!».    

Ну, цю ж хвилечку! Ось-ось забряжчить вашими рипуче-скрипучими, давно, 
мабуть, не мащеними дверима. Так скоро прийде, що ніколи вже й вимовити таке задо-
овге – забряжчить, як він же ось уже, ну «на брязку». Ледь не попереду самого отого 
«прийде».  

 
Державіймо! 

( На чому все держиться?) 
Уже ж відчуваємо – Державна міцність наша вже на брязку! 
Держимося Державою! 
Держімося Держави й далі! 
Держімо Державу рішуче національно! 
Державмося Державою рідною! 
Державмо в Державі державно свою рідну українську мову і тільки її! 
Удержавлюймось у своїй Державі! 
Державоукраїнніймо! 
Державіймо рідною Державою! 
Державостіймо! 
Державозахищаймось! 
Державогордімось! 
 

Угору, до Неба. 
Наші пісні Богові угодні, бо ми душу свою виливаємо в них. А тому, заспівавши 

пісню з душевним піднесенням, кажемо із замилуванням: 
— Пішла наша пісня вгору та вгору, до самого  Неба. 
 

Та сама ж людина з мови починається! 
Ми ніяк не збагнемо, що все починається з мови -  і хліб, і до хліба, і держава, і 

незалежність.  
Не буде мови – не буде й хліба у волю, бо не буде ж своєї держави, яка той хліб 

захищає разом із громадянами. 
Отож, із мови все починається, мовою все й закінчується. 
 
 

Та заукраїномовмо ж нарешті! 
Проти русифікації є один засіб – любов до України, до свого: до української мови, 

культури і рух за україномовлення, масовий перехід на україномовлення українського, 
тобто корінного населення. 

 
І далі любимо ворога, окупанта?! 

Ще жоден у світі поневолений народ не врятувався ( та й не придумав рятуватися) 
любов’ю до свого вбивці. А ми, українці, все любимо й любимо Росію, «вєлікій русскій 
язик», ніяк не налюбимося. Цей народ – «старший брат» пішов уже відверто після 
багатьох нахвалянь проти нас сучасною війною, озброєною до зубів сучасною 
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найдовершенішою зброєю, щодня вбиває, калічить наших воїнів на Донбасі, а ми одначе 
любимо цього вбивцю. 

Та що ж із нами діється?.. 
 

Обживешся, то й у пеклі байдуже. 
Може, того ми й не мали так довго своєї незалежної держави, що багато з нас 

обживалося. Обжилих і сьогодні в нас, хоч греблю гати. Я, наприклад, не думаю, що всі 
російськомовні так уже дуже люблять російську. Чимало таких, що просто обжилися в 
російськомов’ї та й годі. 

 
Свободу беруть! 

Є патріоти й патріоти. Є патріоти-борці, а є патріоти-прохачі. Та ще ніхто не 
повернув собі, скажемо, державну незалежність проханням, вимолюванням, бо свободу не 
випрошують, не виклянчують, її беруть, спираючись на силу фізичну (військову) й 
моральну. 

 
Доточена совість? 

Якщо суспільний порядок доводиться доточувати совістю, значить із нашою 
совістю все гаразд. Коли ж совість доточують порядком, - із совістю біда! 

 
Діра в кордоні. 

Та українці ж через оту позичену в сусіда масову російськомовність, як через 
безмежну діру в кордоні, і пропустили в Україну московських окупантів. 

 
Усе життя їли хліб пополам із слізьми. 

А як і хліба не ставало, то доточували тими ж слізьми. 
 

Не чіпай дурня, то й свого розуму не пощербиш. 
Та воно й дурень скаже, якщо він не зовсім дурень: «Було б що щербити!». 
 

Шарахкались коні. 
Одним словом, а як багато зроблено нашою рідною роботяжечкою-мовою. Одне-

однісіньке слово намалювало нам цілу картину, озвучило її через активне 
звуконаслідування, зродивши в нашій пам’яті масу інших слів, у нашій уяві одчуття 
тривоги, страху, пориву, руху, застояної сили. Коні харапудилися, лякались, форкали, 
сопли, били копитами, дзеленчали збруєю, рвалися з прив’язу, ладні притьма виметнутися 
надвір, подалі від уявної небезпеки. 

 
Думка пручнулася. 

Думка пручнулася – а чи не взятися за будівництво хати. 
Не просто спала, прийшла, народилась, а увірвалася. Не просто чуєш, а наяву 

відчуваєш її фізично, руками пручкість, пругкість стрімку, якусь аж бринькувату, як 
струна, натягнуту, як та ж струна. Може, вона й бринькнула, аж задзвеніла. 

 
Не в багатстві сила, а в чорних руках. 

І все ж ви, думаю, маєте на оці те, що чорні руки таки ж зароблять те багатство, бо 
чого ж вони ото й чорні? Не для краси ж. Але казав мудрий, - не в тім сила, що кобила 
сива, а як вона везе. Оце ж і з руками виходить історія. Дивлячись для кого вони 
заробляють багатство! Добре ж, якщо ті чорні руки вільні, а коли вони перебувають у 
захланних лабетах якого-небудь любителя багатства! 
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Огоголені! 
Без тебе, рідна Мово, ми не просто оголені, а огоголені! 
 

Рідна мова гарматніша від гармат! 
Хай би полізла Росія зі своїми окупаційними гарматами у французькомовну 

Францію, чи в англомовну Англію, німецькомовну Німеччину, несучи їм на замін їхніх 
рідних мов свою окупаційну російську, та весь би світ засміяв ту Росію з її 
найгарматнішими гарматами. А чого ж так спокійно, байдуже  тим же світом 
сприймається агресія Росії проти України, гарматне нав’язування їй своєї окупаційної 
російської мови замість багатотисячолітньої української, нищення її, 
багатотисячолітньої  на короню?! Ми ж уже держава Українська Незалежна, держава з  
державною українською мовою за всіма  земними, аж досамого Неба юридичними, 
цивілізованими сьогоднішніми правами! 

Та світ світом, а справа ще й у нас самих, віками окупаційно русифікованих. Нині 
Україна українськомовиться на очах. Як тільки вона масово, підстовідсотково 
заукраїномовить, Росія зі своєю окупаційною російською мовою, підкріпленою гарматним 
вогнем, одпаде від нас, як короста. Відпаде, бо рідна мова в рідномовного народу 
сильніша, гарматніша від ворожих гармат, кордонніша будь-якого міцного державного 
кордону. А особливо наша, Українська Мова. Ви ж погляньте, віками,  З50 років нищена 
окупаційно російською мовою, наша мова вистояла на  землі й подає сьогодні свій голос 
до Неба, розмовляє з Богом. Бог же все бачить, з Неба ж воно видніше. Мова наша 
дозволила створити нам нарешті Українську Державу. Лишилося зовсім-зовсім небагато. 
Масово нам заукраїнськомовити. Ви ж бачите, 350 років мова наша билася за Українску 
Державу, незалежну від Росії-окупанта і перемогла. Ми нарешті в самостійній власній 
державі, ми нарешті державний народ. Лишилося небагато, щоб  остаточно 
огарматитись проти одвічного ворога з ворогів – Росії. Заукраїномовмось масово! Від 
немовляти починаючи і аж до дідугана і бабусі. Всі-усі! Мовногарматніймо!!! 

І все ж мені, громадянину Української Держави, цікаво було б знати, як би повівся 
світ, коли б Росія, не доводь Господи, поперлася, остаточно вже збожеволівши, зі своєю 
окупаційною російською мовою в англомовну Англію або, скажемо, в іспаномовну 
Іспанію, - чи й далі б відмовчувався той світ, тремтячи десь позаокеанню?! 

 
Та побий мене, Господи, коли неправду кажу! 

Як зараз чую цю фразу, і сам її промовляю подумки. Чую, як її проказує наш сусід 
на нашому славному хуторі Гутирівка під Полтавою. Він стрілочник на Південній 
залізниці, що йде з Києва на Харків через Полтаву і повз нашу ж Гутирівку, всього за 
якихось 400 метрів од наших крайніх од залізниці хат. А що він батько мого ровесника 
Анатолія, то я часто товкся в сусідів у хаті, як дома. 

Отож і чув од Анатолієвого батька цей вигук «Та побий мене, Господи, коли 
неправду кажу!», як він часто-густо вимовляв, аж наче виспівував його за столом, сидячи 
за чаркою з гостем, чи коли гомонів із Анатолієвою матір’ю, ачи зі своїм старшим братом 
Грицьком. Самого стрілочника звали Михайлом Левковичем (за очі кликали його 
Михайлом Левківським). Був він спокійний-спокійний, сумирний чоловік, добрий-
предобрий, зовсім не лайливий. 

Від нього я ніколи не чув жодного сколоченого, гниленького слова. Воно тоді ще 
тільки дехто з наших молодших дядьків починав запоганюватися привнесеними (чи 
привезеними тією ж залізницею з холодних далек) чужими чорними лайками. Хіба ж 
могло щось приліпитися темне після оцього «Та побий мене, Господи!», яке Левкович 
вимовляв натхненно високим, аж дещо, кажу, співучим голосом так щиро, і так ставало й 
від того голосу, і від самих молитовно чистих слів гарно на душі, затишно, чисто, 
спокійно й тепло-тепло, наче тебе вкривали щільненько  м’якою ковдрою, коли ти, 
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набіганий удень далеко за конячу дозу, вкладався на печі й ось-ось мав уже заснути 
солодко-солодко на всю непробудну ніч, аж до самого ранку. 

Зараз мені, слава тобі Господи, вже за вісімдесят, а я й досі часто відходжу до сну з 
цією фразою. І знаєте, вона й досі таки мені світиться вся, рівно зігріває мені душу, і на 
якусь мить перед тим, як склепити повіки, я стаю хлопчиком, зовсім не причетним ні до 
школи, ні до університету, ні до війська, тюрми, концтабору, повернення під поліцейську 
волю, славлення як письменника. От тільки пережити цього всього я вже не зможу ще раз. 
І не хочу. «Та побий мене, Господи, коли неправду кажу!» А що ви чекали від хлопчика? 

Відгуло вже!.. 
 

Треба вже подаватися додому 
— А що, вже пора? 
— Пора й перепорило. Там уже, мабуть, усі жданики поїли за нами. 
— Тоді запрягаймо, раз так  сурйозно. 
 

Телесом пхався в хату. 
Можна ще сказати «телесувався», тобто пхався таки, перся, ліз, сунув, сунувся. Та 

зараз нас вабить оце: «телесом пхався». Ми чуємо, як він пхнеться із шелестом 
невідчепним, насідливим, незупинним, навальним, я не кажу вже – непроханим. І де він 
узявся на нашу голову?  Ми ж його не присоглашали. 

 
Та й дідові не медяно стало. 

Сяк-так ще жилося його 75-ти рокам, а з ними і йому старому. А як прийшла до них 
ота грудаста, натоптувата, з гаркітливим голосом, то роки всі до одного поховалися, а він 
сам-самісінький представ перед тим грамофоном... І слухає щодень її проповіді. Син 
мовчить, а ти, старий, слухай, поки й зовсім оглухнеш. А куди ти дінешся, куди підеш із 
тими 75-ма боягузами? 

Ой, не медяно стало нам, хлопці. Та не ховайтеся, ви ж не дітлахи! Вам же також 
кожному 75 вірненьких стукнуло. 

 
Та воно тут відколишньо валяється. 

Це ж треба отакої гнучкости та ще й економности на слова. Валяється вже давно на 
очах у всіх, на перечепі, хтозна відколи валяється. Скільки оце слів потрачено, замість 
того, щоб узяти й прибрати його з дороги й з-перед очей те валяще. 

Ага, прибрати. Так ми б же тоді не мали отакого замашного словечка – 
«відколишньо». То ж бережімо його! Бо ми з вами такі роззявкуваті, такі згодяї, що ладні 
перевести перше-ліпше наше рідненьке в розряд відколишніх. 

 
Він їсть за трьох дурнів. 

Не скажу точно – за трьох чи за двох він їсть дурнів, а  що не дурний попоїсти, то це 
справді так, та ще ж щоб і на дурницю. Тут і дурневі ясно. Не дурно ж господар, від якого 
лиш вийде цей моторний їстівник, - довго чухає потилицю та задурманено крутить своєю 
розумною головою.    

 
Найвищий державець – рідна мова. 

Найвищий державець у державі не президент, не глава уряду, а державна 
українська мова, бо вона тримає націю, а нація тримається мови, будує державу й набирає 
на службу цих тимчасових державців. 

 
А совісти нема й подивитися! 

Дехто (та де там дехто, багато!) каже з болем і аж із якимсь здивуванням: 
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— Ну, як йому з отакого височенного посту в державі не соромно дивитися людям 
у вічі після того, як його в черговий-черговищий раз уловили, застукали в неправді. Невже 
його совість ніколи не мучить, не їсть очей, не душить душу? Неймовірно! 

— Наївняки! Як же його мучитиме та совість, як її в нього нема й подивитися, що 
воно таке і з чим його їдять. Він же без-со-віс-ни-ий! Отаке лихо нам і радість йому. 

 
Бідний не той, у кого мало, а той, кому мало. 

Отакоїчки, стара, а ми все бідкаємося, все бі-ідкаємося, виходить на свою голову. І 
все ж пожив би цей розумака цілими днями без шматка хліба, без копійки в кишені, 
подивився б я, якої він би заспівав тоді. 

 
Передощило. 

До обіду передощило. А з ранку  як було задощило. Як же й гарно! Як легко 
дихається і в повітрі, і в мові нашій, мов у літньому післядощовому повітрі. 

 
На побій погнали їх! 

Це в 1943 році мобілізованих авралом українців. Та сотнями ж тисяч гнали їх, не 
обмундированих, у домашній одежині, беззбройних, на кількох одна гвинтівка. «У баю 
дабудєш у врага!», «Таваріщ упадьот, у нєво вазьмьош!»І кидали на прорив у Корсунь-
Шевченківське бойовище, на форсування Дніпра. Там і склали вони свої голови. Отака 
москово-совєтська банда! 

Може й ще буде колись на землі пекло за гріхи людства, тільки не нам, українцям. 
Ми вже відбули його певно за всі держави світу. 

 
По чиєму ж це нашепту? 

Скільки ж їх було, цих нашептів! Не мали ми життя від них, од цих доносів прямо 
у вуха кагебістам. Усе ж щиро українське гинуло під тими нашептами. В’язниці були 
переповнені нашептуваними, обшептуваними, зашептуваними на роки й роки, а то й на 
смерть. 

 
Кричав розпаюшений. 

Ви ж услухайтесь, яке слово має наша мова! Розпаюшений, розпаюшитися. Це 
синонім до наших щоденно  підручновживаних: розгніваний, роздратований, розпалений, 
збуджений. Та не просто, а надзвичайно, до крайньої межі. Прямо заюшений увесь тим 
гнівом. 

 
Лиха стільки, що за день і конем не об’їдеш. 

Не те, що за день! 350 років тільки те й робимо, що всією Україною об’їжджаємо те 
лихо і ристю, і в скочку, і важкою ступою. Та нічого, вже бачимо обірвані краї його. Он і 
Грузія прорвалась, а поряд Вірменія, західніше Латвія, Литва, Естонія... А отут ось і ми 
вирвемось остаточно. Крізь вогонь, гарматні вибухи, смерть, зойки поранених українських 
хлопців. 

«Чи є у Бога люте зло, щоб у цій хаті не жило?» - запитував долю наш апостол 
правди і свободи. Зло не буває вічне. Навіть московське-перемосковське, кляте-перекляте, 
навіть 350-річне. 

 
Угаву тобі немає! Отаке невстріливе! 

Ну, що вони, оці мама! Я ж таки стараюся тихенько. Ну, заспівав там маршової так, 
що телевізор примовк. Ну, вітання там. Вигукнув: «Рядовому Петру Гайдученку (це мені!) 
– слава!» То вже ж відповідаєш на таке діло: - «Героям слава!» Гарно ж як. Хочеться й ще 
хоч раз дунути. Може ж таки одумаються вороги наші, ворожища в тій проклятущій на 
віка Москві, дійде й до тих убивць, супостатів, антихристів, що нас, які б ми не були 
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миролюбні, не погулаєш. Дамо відсіч хіба ж таку (!), відстоїмо Україну. Он і наш учитель 
історії те ж саме каже, і Марія Карпівна на українській мові тієї ж, що таки ж наша візьме. 
«От тільки любіть рідну українську мову й живіть у ній день і ніч, дома й у школі зі 
своїми рідними й чужими в балачках». Ми так і чинимо. Ще як були в перших класах, то 
тільки й знали, що «штокали», а тепер зайдіть хоча б і в наш п’ятий клас. Та ми не згірш 
учителів балакаємо, як кажуть наші бабуся. От тільки жалко наших солдатів у Донбасі. 
Убивають їх і калічать щодень заклятущі московські вороги. Он і сусіда нашого Івана 
Бородая вбили. Півроку, як поховали. Як же він гарно грав на акордеоні... Не прощу! 
Стільки житиму, стільки й ненавидітиму московських убивць. У нас кожне в класі так і 
каже. От вам і угав, мамо, і невстріливий. Ніколи нам угавати, мамо!  Бо знову нас 
«заштокають», а це смерть Україні. Ні, вже не дамося! От ми такі. Побули б ви в нас у 
класі та послухали нас. Закам’яніємо на кородоні, як стіна, а не пустимо московського 
окупанта землю святу українську топтати! 

О, Боже Ясний, Боже Праведний! Світає... Над усією Україною світає! Молодо, 
невстріливо! 

День буде! Наш, український, невідворотньо вічний! 
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Слово підтримки 

( Із рецензій на рукопис книжки ) 
 
 

Записаний голос народу 
 
Це дещо незвичний твір, особливої, рідкісної форми. Це власне записаний голос 

нашого народу. Робив В. Захарченко цей запис усного мовлення з уст селян із 
Полтавщини, Черкащини, Київщини, Житомирщини, Донеччини протягом багатьох років 
і використовував їх у своїх прозових творах, урізноманітнюючи, збагачуючи таким чином 
їхню мову. 

Таких записів у відомого нашого письменника назбиралися тисячі й тисячі. 
Справжнє багатство! От і виникла думка подати їх книжкою, зі своїми коментарями, які б 
зацікавили творців сучасної літератури, а також журналістів, перекладачів літератури з 
іноземних мов, а ще вчителів, учнів, студентів. 

Річ у тім, що нині наша вітчизняна художня література і перекладна за рідким 
винятком хибують на стилістичну сухість мови, лексичну бідність, на глухість до 
синонімів. Забуті цілі золоті поклади української мови, які й зараз живуть в усній мові 
народу. Свого часу наші класики української літератури широко користувалися цими 
покладами мови, та просто жили в стихії живої народної мови. Зразки мови з творів 
класиків літератури В. Захарченко щедро наводить поряд із  записами усної мови народу. 
Цим автор рекомендованого твору й хоче нагадати про існування в народі мови, відмінної 
від канцелярськи збідненої, чужої, закнижненої мови сучасних творів. 

Пропоновані записи – це не сухий довідник, не просто збірка, скажемо, афоризмів 
та ідіом, хоч є в книжці й такі, часто вживані в народі. Та поряд з ними широко подані  
просто зразки питомо українського синтаксису, української лексики, які таять у собі 
правічний, багатотисячолітній, ще з часів Трипільської культури і Дотрипілля, сам дух 
української мови, сам згин українського мислення. Читач, розгорнувши цю книжку, 
доторкнеться душею до джерельної стихії нашої мови, надихається нею. А тому й читати 
треба книжку не як сугубо довідкову літературу, а ще і як живу українську мову, подані 
окремі елементи якої можуть будь-коли стати тілом мови, стилю майбутніх творів. 

В.Захарченко звертає увагу читача на  мальовничість, змістовну вагомість 
українського слова. "Нерідко фраза, - пише В. Захарченко, - це готовий міні-твір, міні-
новелка зі своїм сюжетом, з наміченими експозицією і фіналом". 

 
 
Володимир Ткаченко. 
Член Спілки письменників України. 
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Аж із… першомовлення українськими предками 

 
Здавалося б, видрук окремих фраз, одна за одною. Одна одної не стосуються. 

Кожна – про своє. А читається! І читається з якимсь особливим почуттям. І що далі, то це 
почуття зростає, заполоняє вас… любов’ю до кожного словечка, до рідної мови. Усе це 
записувалося із живих уст простих людей, по селах Полтавщини, Черкащини, Київщини, 
Житомирщини, Донбасу. 

Але звідки оце трепетне почуття?  Від авторової любові, з якою він це подає, а 
особливо коментує. Саме в оцьому коментуванні, безпосередньому, щирому звертанні до 
майбутніх читачів і чаїться ота любов сина народу до його мови, до рідної мови самого 
автора. Він пише, що метою збірки є "допомогти зберегти в наших душах правічний дух 
рідної мови, наш національний набуток, який таїться в неповторному синтаксі, щедрій 
синоніміці, рідкісній милозвучності, співучості нашої мови". 

"Допомогти зберегти…" Сучасним письменникам, перекладачам, журналістам, 
учителям, учням, кожному бажаючому укріпити весь чар нашої мови, її багатство 
лексично-синонімічне, синтаксичне. І В.Захарченко щедро, сотнями й сотнями, тисячами 
записів усного мовлення та письма наших класиків, перейнятого народним мовленням, 
обдаровує читача, огортаючи ці відібрані записи своєю любов’ю. Ця щедра і щира любов 
передається і нам, читачам. Непомітно для самих себе ми входимо в стихію звучання цих 
записів, вони виринають перед наші очі з таких праглибин праглибинних, десь аж із не те, 
що Трипілля нашого рідненького, кількатисячолітнього, а й із Дотрипілля ще, "з 
першомовлення нашими українськими предками", - пише Василь Захарченко. 

Коментар В. Захарченка, роззосереджений рівномірно по всій збірці, закличний, 
активний, а отже й дієвий, агітуючий. Це й оте "україніссімо" (трепетно винесене й у 
заголовок майбутньої книжки) – цей якнайвищий ступінь українності (українно!), любові 
до України. 

Віриться, читач майбутньої книжки, цього гімну українській мові перейметься 
авторською любов’ю, а отже заклики автора досягнуть мети, книжка попрацює активно на 
збереження і розвиток української мови в наших душах і в цілому в Українській Державі. 

 
 
Сергій Носань. 
Член Спілки письменників України, 
лауреат обласної літературної премії імені В. Симоненка,  
регіональної премії імені М. Старицького. 
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	Ми все бідкаємося, що мало патріотизму в наших людях, що ми, українці, й досі, після 25-ти років життя в незалежній Українській Державі, не створили з неї національно-української Держави, і досі мільйони й мільйони українців лишаються російськомовними...
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	***
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	Рідна мова – Божа мова. Відмовлятись од неї, значить упадати у великий гріх перед  Господом-Богом і перед рідним народом.
	Бар’єр  проти розлюднення
	Відомо, що будь-яка, найлюдяніша влада вироджується без свого опонента – опозиції. А література якраз і є вічним, з часів античности, опозиціонером. Це дзеркало для влади, це корекція для людства в бік людяности. Література, мистецтво – це надійний ба...
	Не розтратьмо себе!
	Добра душа був видатний наш український композитор і оперний співак Семен Гулак-Артемовський. Він дружив із Тарасом Шевченком, листувався з ним, коли поет був у засланні, підтримував його фінансово, у свої  листи клав десять карбованців.
	Такі ж десятирублівки укладав у листи до Шевченка й Андрій Осипович Козачковський (1812-1889) – знаменитий лікар, закінчив Петербурзьку Медико-хірургічну академію, лікував Шевченка, написав про нього спогади.  Великий Тарас жив у нього в Переяславі в ...
	Шевченко зі своєї катівні за Уралом, з Новопетровського укріплення 14 квітня 1854 року писав Козачковському:
	"Спасибі тобі, друже мій єдиний, за твои десять рублей, чи, як ти пишеш, якогось хорошого общезнакомого нашого, і йому, і паче тобі спасибі, йому спасибі за гроші, а тобі спасибі за те, що послав ти мені їх. Тілько за те спасибі не скажу, чому ти не н...
	Скільки душевного тепла, доброти в цих листах, людяності! Голубиної душі були ці наші знаменитості. Така ж доброта йшла й від листів Василя Стуса. Нам треба зберегти оцю особливу, нашу національну доброту, людяність наших українобудівничих разом із їх...
	Не розтратьмо себе!
	Ще і його нащадкам хочеться?!
	"Хто хоче землі нашої, покладіть йому повно до вуст, нехай удавиться нею і замовкне". ("Велесова книга").
	***
	Україну врятують масове україномовлення, патріотизм і совість.
	***
	Чужа мова, якого б народу вона не була, буде штучною і для язика, і для душі, і для серця.
	Та сама ж людина з мови починається!
	Ми ніяк не збагнемо, що все починається з мови – і хліб, і до хліба, і держава, і незалежність.
	Не буде мови – не буде й хліба у волю, бо не буде ж своєї держави, яка той хліб захищає разом із громадянами.
	Отож, із мови все починається, мовою все й закінчується.
	То й створіть лікнеп!
	Нам потрібен лікнеп. Українців треба вчити з нуля  - любові до України, до рідної мови, народної пісні, історії. Тобто, вчити того, чого й досі не вчать наших дітей у школі.
	***
	Проти русифікації є один засіб — любов до України, до свого: до української мови, культури і рух за україномов’я, масовий перехід українського населення, тобто корінного населення на україномов’я.
	Самоперевірка совістю
	Якщо суспільний порядок доводиться доточувати совістю, значить із нашою совістю все гаразд. Коли ж совість доточують порядком – із совістю біда!
	***
	Урятує Україну глибоке твоє і більшости співвітчизників переконання, що ти, українець, маєш в усьому на українській території повне право вимагати ( як і в усіх демократичних країнах їхні громадяни) свого кровного – українськости.
	Свободу беруть!
	Є патріоти й патріоти. Є патріоти-борці, а є й патріоти-прохачі. Та ще ніхто не повернув собі, скажемо, державну незалежність проханням, вимолюванням, бо свободу не випрошують, не виклянчують, її беруть, спираючись на силу фізичну (військову) й моральну.
	***
	От якби кожен у своїй душі носив Україну! Стільки України, скільки можеш підняти й понести.
	***
	"Коли чую розмову про дружбу з Росією, думаю про автомат, бо знаю, що доведеться захищатися". ( Леонід Талалай).
	***
	Жирно їсти шкідливо для здоров’я. Жирно жити ще шкідливіше. Це викликає давню важку хворобу – розлюднення.
	На два фронти
	А я казав і далі кажу: Не дають нашій Україні державно дихнути внутрішні вороги-окупанти, стовідсотково суголосні із зовнішнім окупантом. Доведеться їй битися на два фронти. Поки ми цього не зрозуміємо – не перемогти нам не те, що російського, а навіт...
	***
	Хто переможе в мовному питанні, той переможе в усьому. Це б зарубати собі на носі кожному народному депутатові.
	І далі любимо ворога, окупанта?!
	Ще жоден у світі поневолений народ не врятувався ( та й не придумав рятуватися) любов’ю до свого вбивці. А ми, українці, все любимо й любимо Росію, "велікій русскій язик". Цей народ – "старший брат" пішов уже відверто після багатьох нахвалянь проти на...
	Та що ж із нами діється?..
	Невже немає совісті?
	Слухай шановний! Ти ж відомий нам телебалакун, зявляєшся на екрані мало не щовечора. Зі своєю російськомовною досконалістю. Але ж ти й українською володієш досконало. Чого ж ти принципово не переходиш на нашу державну мову? Я хочу тебе спитати:
	— У тебе є совість? Елементарна людська совість!  Ти ж знаєш, що своїм російськомовям, та кожнісіньким російським словом ти стаєш на дорозі українізації України, гальмуєш процес нашого національного одужання, нашого націєутвердження, до якого ми йшли,...
	От і думаю: людина ти після цього, чи щось зовсім інше, з розряду нелюдей. Якщо людина, то де ж твоя  совість?  У людини ж обовязково повинна бути совість!
	Ваше владне брехолюбіє!
	Читаю в О. Довженка: "Інерція висить на нас, як хвіст у крокодила, і двоєдушність, і брехолюбіє (курсив мій –В. З.), і величезна відсутність смаку, і підлабузництво потворне".(Щоденник. 14  /УІІІ – 1942).
	Як тут уписується щільно, заплішливо оце "брехолюбіє"!  О, ми майстри!  І досі, на 26-му (!) році Незалежности Української Держави допустили, що до влади щільним вовчим потоком  безкінечно вдираються і вдираються ще цинічніші брехолюби.
	***
	От кажу й кажу: корінь нашої Незалежности в нашому масовому, суцільному, повсюдному в Україні україномовленні.
	***
	Рідна мова співається в душі мовця, іноземна – перекладається.
	***
	"Треба писати так, щоб із-за написаного визирнув і усміхнувся Бог". (Григорій Білоус).
	***
	У нього повна відсутність больових відчуттів стосовно України. Отаке нещастя.
	Найвищий державець – рідна мова
	Найвищий державець у державі не президент, не глава уряду, а державна українська мова, бо вона тримає націю, а нація тримається мови, будує державу й наймає на службу цих тимчасових державців.
	Діра в кордоні
	Та українці ж через оту позичену в сусіда масову російськомовність, як через безмежну діру в кордоні, і пропустили в Україну московських окупантів.
	***
	У щедрівці:
	А на тій березі
	Кора золотая.
	Десь узялися
	Та райськії пташки,
	Та й  обцокотали
	Золотую кору.
	Яке ж чудове, живе-живісіньке слово, ще тепле, прямо з вуст народу – обцокотали. Не просто дзьобиками обцокали, а…
	Як же ж і гарно! Стовідсотково звуконаслідувально. Отак, з  глибоких правіків творилася наша мова, словечко до словечка, прислухаючися, скажемо, до мови вітру, грому, птахів, ходячих звірів.
	***
	З рідною мовою - ми українці. Без рідної мови – малороси. Могло би бути й щось ще гірше, та гіршого вже не буває з нами, непам’ятними. Українців не переможе ніяка сила у світі, малоросів і перемагати не треба. Вони вже здалися, склавши свою зброю.
	Презвірх
	Диво дивне! Оце думаю ледь не до крику все про шалену корупцію у самих-самісіньких каїнових верхах. "Та не може бути", - кажу (чи наказую) собі. Щоб отак відверто?.. Воно ж видно з усіх боків, бо з усіх же боків очі людські… Невже не совісно? І раптом...
	Боже! Та це ж про наших бідолашних верховодів-корупціонерів! Не можуть удержатися, щоб ще й іще не загребти, оббираючи нас до останнюсінької  нитки. Вони нас уже давно  - презвірх, а ми все мовчимо, бо здержуємося. Та й така думка: "Таки ж наші… На ма...
	Радість слова
	Про це думаєш, це відчуваєш, читаючи створену словом мозаїку життя Романа Дідули. Слово в нього дзвенить, співає, а то ніжно-ніжно щось шепоче тобі, бо радіє, що потрапило в руки майстра-многолексикознавця, припало до його поетичної душі, стало в ряд ...
	Не випадково ж у спогадах про М. Вінграновського "Він гранив слово, як ніхто" натрапляємо на таке ніжно-відверте:
	"Не раз Микола Степанович, коли написав вдалі рядки, казав мені: "Правда, Романе, Тарасик зрадів би (курсив мій – В. З.), якби це почув?.."  Тараса Григоровича називав, як найближчого друга – і тим ставав мені ще ближчим, як і наш Кобзар".
	Слова в мозаїчних творах Р. Дідули, зокрема в романі його черешневого дитинства "В найменшому з-поміж світів", - ці своєрідні шматочки смальти багатозначніють ( згадаймо образ Раю – край, Ук-рай-на, Ук-раї-на), грають півтонами, зливаються в полотна, ...
	Автор вражає довірливою відкритістю, щирістю. Він весь час перебуває в синівській єдності з рідною природою, ділиться з нами її красою, магічністю рідного слова, злетом думки про рідну мову: "Мова – це спосіб життя душі, а може, сама душа. Бо як же ви...
	Зачаровують у автобіографічному романі щедро подані записи мови матері, батька.  Доля батька так перегукується з долею мого батька. Його так само, як і батька Р. Дідули, було підведено під німецький полон, фактично здано в полон і мого батька, рядовог...
	"Там у горах москалі зробили таку кашу, - передає розповідь свого батька Р. Дідула, - що ніхто не знав, де хто є, а ідіотську команду "Вперьод – ні шага назад!" треба було виконувати, так що татова рота заглибилась на кілометрів чотири у ворожі позиці...
	— Хіба то война, то, Ромко, була бойня. Нас хтіли совіти скоро вистрільити, бо ми западніки, врагі родіни".
	У полон німцями було взято ( здано бездарним совєтським воєнним  керівництвом) 5 мільйонів 754 тисячі радянських бійців. З них близько 4 мільйонів загинуло в полоні, бо СССР відмовився від них "за зраду". Із 1 мільйона 700 тисяч повернутих у Союз пона...
	Є в романі-мозаїці "Час і пора" особливої емоційної сили і щирости епізод духовного прозріння, приходу автора до Бога. Автор відпочиває з дітьми в карпатському селі. І ось літнім поранком, коли діти ще сплять, він вирушає за село зустрічати сонце. Він...
	"Смерічки на полонинці враз засвітилися мільйонами радуг-перлин-росинок і задзвонили срібно, як у церкві. Господи, яка краса! Я не міг відірвати очей, так потужно, на всю силу розкрилася переді мною врода землі. У цю хвилю я завжди прикований до космі...
	— Боже! – вигукнув я. – І це я досі вірив, що таку красу може витворити хаос? Прости мені, Господи!
	І впав на коліна і став молитися – уперше в дорослому житті надхненно молитися. А що з дитинства знав лише дві молитви "Отченаш" та "Богородице Діво", то повторював їх безперестанку в сльозах радості і жалю. Жалю за тим, що так довго не молився, і рад...
	Таке записується піднесеною душею. У такому осяйному тексті співає від радості разом із Небом кожне слово. І не минає тая радість "ані титла, ніже тії коми".
	Читаючи Вас, пане Романе, я й собі молився Богу разом із Вашими радісними словами нашої рідної української мови, яку Ви так любите до щасливих сліз і бережете із самого дитинства.
	На чому все держиться?
	Держимося Державою!
	Держімось Держави й далі!
	Держімо Державу рішуче національно!
	Державмося Державою рідною!
	Державмо в Державі свою рідну мову і тільки її!
	Державіймо Державою рідною!
	Удержавлюймось у своїй Державі!
	Отака вам героїчна Велика Вітчизняна…
	Бабуся з Полісся все було й згадує страшне літо 1941-го:
	— Совіти, відступаючи,  хапковито втекли ще вночі, вважайте -  покинули нас на призволяще. Німецькі карателі заскочили в село вранці - й по хатах.  Із двох кутків напакували повен клуб людьми і… перестріляли з автоматів. Шайнули й у наш куток…  Смерть...
	Ми крайні від лісу -  скрутьголов із села. На болотах, у хащах чаїлися… Там і ніч нас застала. Я заснула, сидячи на пні. Прокидаюсь удосвіта, а в мене в пелені, на колінах гадюка спить… Згорнулася клубком сірим…
	— Ти ж дивись, як воно у світі Божому: коли якого горя, то навіть гаддя, і те до нас горнеться, шукає  людського тепла… — кажу собі.
	Та тишкома зводжуся з пня… Гадюка ж скотилася з пелени, розбатожилась на всю свою довжину, поповзла  в траву собі нищечком, знаєте… ага, та хочби зашипіла  на мене. А ми, значить, люди люде-ей… О, Господи!...
	Його повільно вбивали…
	Щойно прочитав у "Літературній Україні" за 25 лютого 2016 року спогади про поета Роберта Третьякова його дочки Ольги Бертелсен – доктора історичних наук Колумбійського університету  "Роберт Третьяков – " поет кохання". Боже! Це такий біль! Це так гірк...
	Роберт – мій однокурсник по КДУ (Київському державному університетові). Ми 5 років училися журналістики. Він уже тоді був знаменитий на курсі, в університеті своєю теплою лірикою.  Сам росіянин, а вірші писав українською мовою. Якось у товаристві одно...
	Та ще ж якою добірною, якою ніжною українською, бо про кохання. Після університету жив у Харкові, працював у журналі "Прапор". Надрукував одне з моїх перших оповідань, чим дуже й дуже підтримав мене морально на перших, дещо припізнілих моїх кроках у л...
	З відстані Донецька, а згодом і Черкас я сприймав Роберта як благополучного поета. Він прозвучав як один із шістдесятників у колі В. Симоненка, М. Вінграновського, І. Драча та інших. І далі по життю ім’я його світилося серед талановитих ліриків. І рап...
	"Іноді я питаю себе, — пише дочка Ольга, — чи змогла б я так жити, як батько, в суспільстві, що було просякнуте насильством, жорстокістю і брехнею, і так померти, як він, загубившись у морзі серед померлих через помилку санітарів?"
	І це таке вчинили совєтські кати з Поетом-ліриком першої руки, який писав:
	Іще була в моїм житті богиня –
	моя любов: поезія моя,
	яку я так по-зрадницьки покинув,
	бо, мабуть, був невіруючий я.
	А потім жив і сам того не знав,
	що я для неї теж давно сконав.
	І ще він писав:
	Земля, що народила КОБЗАРЯ,
	Можливо, і обійдеться без мене.
	Та як на ній свою я смерть прийму
	Й зросту із неї осокором срібним, -
	Щаснітиму на думку лиш саму,
	Що став я їй хоч трішечки потрібним!
	Учитель-диверсант!
	Почну з двох афоризмів найафористичнішої ясності, які втямить навіть наша національно байдужа влада.
	"Тільки з рідним словом ми можемо відстояти і географічні кордони". (Павло Мовчан).
	"Рідномов’я – це найкраща наша оборона". (Любов Голота).
	І ось виявляється й досі в нас, в Україні, навіть у самій-самісінькій столиці України – Києві в школах учителі й на уроці, і на перерві спілкуються з учнями мовою одвічного нашого ворога – російською. Це інакше не назвеш, як звичайною, нахабною диверс...
	Особисто я вже  кілька разів писав про це лихо у своїх статтях, і оптимістично думалося, що в державі прислухалися до моїх нарікань і  управлінці, і самі вчителі-російськомоволюбці. Ні! Диверсія з боку вчителів триває, безкарна і безпокаянна перед Укр...
	Ну, що тут удієш? Хіба що порадити учням говорити в безсовісні очі своїм учителям, що вони своїм упертим російськомов’ям у школі чинять диверсію.
	***
	На чужій спині добре каміння пиряти.
	***
	Хто сіє та віє – не обідніє.
	***
	Удає із себе чесного-пречесного до останньої гривні у своїй кишені.
	Мимо Спасителя
	Кажу, Віктор Ющенко був для України Спасителем, якого ми у 2010 році гуртом, натовпом у 14 мільйонів виборців розіп’яли -  й привели в Україну до влади антихриста-антиукраїнця зі зграєю промосковських і чисто московських пекельників. Україна вже шости...
	***
	Попо-: Попоплакати, попоробити, попобігати, попоносити, попоїсти і т. д.  У російській мові та інших слов’янських мовах цей подвійний префікс відсутній. Загубився з часом. Лишився він тільки в українській. ( Зі спостережень Олекси Різниківа).
	***
	"Совість – це Око Боже в людині". (Мт.6. 22).
	Собі перед очі
	Оце з доброго десятка тисяч зібраних роками слів, висловів, переглядаючи записник, ще раз виписав дещицю собі перед очі.
	Кинувся суньголов.
	Завчасу. (Дуже рано).
	Допевняйся плати.
	Ницьма лежати.
	Таке ото скавло. (Від скавуліти).
	От канцелюга!
	- Щоб ти мені пригримів завтра вранці!
	Прижитне дитя в неї.
	Якийсь прицюпуватий.
	Кричма кричати.
	Пам’яткий на щось.
	Опостінь. (Через стіну)
	Натоді. (На той час).
	- Така мені оце колотнеча.
	Сухопутне, горішнє сіно. ( А ще: румове).
	Наглядці йшли за ним.
	Теліжитися. (Пертися). (А ще є село Теліжинці на Черкащині. І прізвище – Теліженко).
	Спрадавна.
	Поміркуймо. (Порадьмося, подумаймо).
	Прихідцями. (Уривками).
	Вимагом. (Насильно).
	Уграти себе. (Збавити здоров’я).
	Запівдармо.
	Кагла. (Отвір у печі).
	Каглянка. (Затичка. Заткало).
	Не бралось йому голови.
	Повідомляти кого, (а не кому).
	Говорити пошептом.
	На розпрощання.
	Поголоски пішли.
	Зателепуватий.
	Хватькома. (А ще – хватопеком).
	Притакливо.
	Уходорити.
	Смеркома.
	Наврочливе око.
	***
	— Мало совісті, кажеш? Совість, вона або є, або її зовсім нема.
	— Вона не ділима?
	— Не ділима й не чухрима. Її не поділиш і не обчухраєш.
	Конкретика
	Го-осподи! Та що ж це за романи пішли?.. Читаєш-читаєш його. Ім’я героя ковзає по тексту й усе. Подається інформація  про цю безмовну (і певно ж безмозклу?) істоту, про те, що він, цей герой роману, вийшов уранці з дому, пішов до станції, сів на потяг...
	Уся сіль же, уся радість від конкретики, од відчуттів; там, у цій конкретиці, у деталях і деталях не помітно, спонтанно народжуються, спалахують метафори, без яких не буває мистецтва. Мистецтво – це метафора. Без метафори – то що завгодно: копія, нату...
	***
	Мільйони списали на злого тирана,
	І ні з кого більше питать...
	(Олекандр Зеленько).
	Пісенне омосковлення
	З Другої світової війни наші українські хлопці-дядьки-солдати навезли додому хто в голові, хто в патефонних платівках десятки й десятки фронтових російськомовних, по духу російських (аж репалось!) пісеньок і співали - мугикали їх замість своїх, народн...
	Ех, єхал мімо Берліна,
	Єхал мімо Орла,
	Ех, там, гдє русская слава
	Да всє тропінкі прошла…
	Отакий тобі орел русскій!  А дурних українських дядьків наче й близько не було там, де цей пєвєц проїжджав оце повз украдену славу. Та вони ж якраз не мимо, а в самих , у берлінах і орлах своїми ребрами, своєю кров’ю і здобували ту славу, але, виявляє...
	Споконвічні ми трипільці!
	Ось і у Василя Стуса читаємо:
	Знову друзів додому веду –
	напівщирі, напівнезнайомі.
	Повсідались на житній соломі,
	на трипільському сонці в саду.
	(Курсив мій. – В.З.).
	Пише В. Стус про це, як про самозрозуміле: трипільці ми, трипільці. Чорноземний, хліборобський народ. Нас не здвигнеш із нашого Трипілля ні на міліметр. (Що ті росіяни думають, коли лізуть на Україну? Тепер оце зі своїм виродковим Путіним виродково пр...
	Хоч од цього зелененького сусіда-садиста, пише Стус, уже ось  понад триста літ нам:
	Ані жити немає, ні вмерти,
	ані вільно дихнути нема! –
	ми вистоїмо, переможемо, бо ми непереможні в тисячоліттях на цій з нащада віку нашій кровній землі.
	Оптимістичне!
	Усе більше й більше черкасців на вулиці спілкуються українською мовою. Та ще ж часто й такою добірною, прямо трипільською. Яке-небудь словечко, а то й уся фраза так проспівається в устах молодої мами в розмові з дитям, аж оживуть тобі, промигнуть н...
	Огребом
	Тобто, обома руками. А й справді: дивіться, огребом тягнуть наші гроші олігархи. Та дивіться ж пильно, бо влада милосердно зажмуряє на все те очі не тільки собі, а й нам, і так уже до ручки обібраним.
	Молитва за спасіння України
	Господи! Спаси нашу Україну від Росії!  Господи! Спаси нашу Україну від Росії!  Господи! Молимо Тебе: Спаси нашу Україну від Росії! Амінь.
	Партію нам державобудівничу!
	Було колись – запорожці
	Вміли пановати.
	Пановали, добували
	І славу, і волю…
	(Тарас Шевченко.
	"Іван Підкова")
	Боляче, що Україну тримають у стані війни. Боляче, що ми ніяк не спроможемося взяти Державу в свої, українські руки. Чому ми, українці, ніяк не додумаємося створити нашу, свою, українську, патріотичну, націонал-рятівну, міцну, сильну, масову партію? І...
	Та не спімо ж! Україна чекає!
	Будьмо!
	***
	Без Бога в душі, кажемо (давно, особливо за совєтських часів остаточно переконалися!), людина – вже не людина, а напівлюдина, а, може, й повна звірюка. Хоча  б і ті буксири-активісти по українських селах, які в сталінсько-більшовицький голодомор 1933-...
	Без Бога, я думаю, і сім’я не повна. У кожному разі українська сім’я. Нещодавно чую, як старенька говорить комусь: "Усіх гараздів вам, щастя, здоров’я в сім’ю. Хай вас оберігає Наша Матінка Божа!.."
	І подумалося: "Та в нашій українській сім’ї споконвіку Мати Божа (Матінка!) — член сім’ї, старший член сім’ї (поряд з матінкою рідною). Це ж треба почути, як та жіночка звично ніжно сказала: "Наша Матінка Божа". Просіть Її, і Вона попросить у Бога зас...
	"Бо я ж твоя душа!"
	Ми все добиваємося в науки: "Так є в нас, людей, душа, чи й у нас у  кінцевому підсумку сама лише біологія, як і в тварин?" А мова ж наша? То ж душа наша говорить! Го-осподи!.. Чого ж ми не хочемо її слухати, чути? Та вже ж тією мовою сказано: "Мова –...
	***
	У дорогу збирають когось, наказують:
	— Оце ж усе, що в сумці, їж, не дивися на нього.
	— Усе мені віддали. А самі що їстимете?
	— Ти про нас  не думай. Ми дома й мишу впіймаємо, а ти в дорозі, поміж чужих людей. О, горечко наше!..
	Чорти чортовичі
	Ну, а звідки ж у них ті мільярди?..
	І все ж дивакуваті наші письменники. Зображаючи всіляке чортовиння, звертаються до трансцедентального світу. Та вони ось же, серед нас ходять, чорти чортовичі, усім чортам чорти. Почитайте декларації про доходи , подані нашими владоможцями, народними ...
	Беріть їх живосилом і прямо – на сторінки романів висипайте. Готовісінькі вам Чічікови, Коробочки, Собакевичі, Ноздрьови, Плюшкіни та інша нечисть. Тільки в сто разів мерзенніші. Як же й дуже немає серед нас Гоголя. Він би вже цю гидоту, це безсовісне...
	Передощило
	— До обіду передощило.
	Тобто — перестав іти дощ. Припинився дощ. А з ранку було задощило. Як же й гарно! Яка  філігранність нашої мови!
	А ще й таке:
	— Дім стоїть порожнем.
	— Чупрявий. Тобто "чубатий". Це в Олекси  Стороженка.
	Не відмовляйся, брате!..
	Рефрен
	Рідна мова – Божа мова. Відмовлятись од Неї, значить упадати  у великий гріх перед Богом і перед рідним народом.
	***
	Ой , роде мій, роде мій,
	Роде мій милий,
	Розійшовся по всім світі,
	Як той туман сивий…
	(Нар. пісня).
	Моє (наше) щастя
	Я радий. Можна сказати – щасливий, що ось цей, перший устрічний на черкаській міській вулиці юнак вільно, голосно з кимсь перемовляється по своїй терпеливій мобілці своєю (моєю) українською мовою. Торохтить, не зважаючи на мене, на інших перехожих, ве...
	— Це моє! Не лізь!
	Отак природньо-кордонно! Відпорно! Не задумуючись, не здогадуючись навіть, що він зараз перебуває в стихії вічного, безсмертного, в ролі його гаранта.
	Оце моє щастя (говори-говори, хлопче, у свою мобілку, не зважай на мене), і це щастя вже не відбере в мене (у нас) ніяка ні Росія, ні Польща, ну, ніяка там намірна солдафонсько-окупаційна нелюдь.
	А совісти  нема й подивитися
	Дехто ( та де там дехто, багато!) каже з болем і аж із якимось здивуванням:
	— Ну, як йому з отакого височенного посту  в державі не соромно дивитися людям у вічі після того, як його в черговий-черговищий раз уловили, застукали в неправді. Невже його совість ніколи не мучить, не їсть очей, не душить душу?
	— Наївняки! Як же його мучитиме та совість , як її в нього нема й подивитися: що воно таке і з чим його їдять. Він же без-со-віс-ни-ий! Отаке лихо нам і радість йому.
	Родаки
	Владу в нас увесь час захоплюють (вихоплюють!) чужі й протягом їхньої каденції все їм наше (Україна, наша історія, наші звичаї, культура, мова – мо-ова, пісня), ну, все-всеньке наше лишається для них чужим-чужісіньким, крім наших статків, наших усіх д...
	"Проклятие  человечества"
	Нарешті живімо визвольно! Київно!
	"Русские – народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живет в темноте, мракобесии и пальцем не пошевели...
	(Іван Шмельов, російський письменник, мислитель).
	І це в такому пеклі 350 років ми катувалися, тобто жили "в единой братской семье "вольных народов" з народом, котрий "ненавидит волю, обожествляет рабство" ?! Котрий "готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир"?!!  І ще не нажилися?!!  Хто...
	Та радіймо ж нашому національному, державному Визволенню!  Щодня, щохвилини, щосекундочки!  І живімо визвольно! Київно!
	* * *
	Та що я, два віки житиму?  Якби я знав, що так воно буде, то один би вік ішачив, а другий жив.
	* * *
	Що значить мистецтво!.. Слова одні й ті ж самі, про одне й те ж саме, про двох, про їхнє кохання, чисте, палке, небувале і т.д. співається. І от в одного – це просто ритмічні шуми, просто звуки музінструментів, голосу співака, слова-загальники, вони п...
	Яке щастя зустрітися зі справжнім мистецтвом.
	* * *
	З обрядових пісень сонцепоклонницьких:
	"Вистрашили, виполошили гнідого тура з лугу".
	* * *
	Найглибинніше міг нам пояснити Шевченка тільки Євген Сверстюк, людина віруюча, християнин. Оту апостольську, пророчу, великомученицьку молитовність поезії Тараса пояснити. Молитовність до Бога, до нас за Україну. До нас, грішних!..
	* * *
	За ніч намело, забуркувало вулиці, й перші перехожі різалися через пухкі намети, по коліна пірнаючи в сипкий сніг.
	* * *
	— Ти знаєш,  якийсь він прителепкуватий.
	Дзвін тривоги
	Що? Дуже калатаю? Ще ж не хряпчить? Дзвени-ить. Ну, то слухайте далі!
	Записаний голос народу
	Член Спілки письменників України.
	Зміст
	Правічний дух мови. Українініссімо
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