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«Нічого, — подумав. — Пробіжуся з гори — зогріюся».
У степу було тихо. Блищали від сонця стерні й ковила1 понад
шляхом, сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина.
Удалині, між телеграфними стовпами й некрутими пагорбами, мріли
рожеві, мов спалахи багать, крейдяні гори. Десь там, біля тих гір, чув
од людей Климко, було велике місто Слов’янськ, а поміж горами,
просто на землі, лежала брилами сіль, — бери скільки здужаєш. Іще
чував Климко, що за склянку солі можна виміняти всякого добра: ми
сочку чи й дві кукурудзи, відерце картоплі чи й хліба справжнього.
Климко йшов босий, у куцих штанчатах, старій матросці, що була
колись голубою, а тепер стала сіра, та ще в дядьковій Кириловій
діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було «сто літ», і не рвалася вона
лише тому, що зашкарубла від давнього мазуту. Не брали її ні дощ,
ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі вона нахолоняла,
а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче й пекла плечі та спину.
Климко жив удвох із дядьком Кирилом, відколи осиротів. Жили вони
в залізничному бараці при самісіньких коліях. І коли мимо гуркотів
важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця: двигтіли стіни, дрижала
підлога, бряжчали шиби у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли
ешелон даленів, гуркочучи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся й
стояв, як і раніш, і під вікнами в нього знову цвірінчали горобці.
Дядько Кирило був машиністом великого паровоза ФД і ходив на
роботу коли як: то вранці, то вдень, то посеред ночі, коли Климко вже
спав. Повертався він завжди несподівано — із залізною скринькою в
руці, зморений очима й усміхнений до Климка.
—Як тут мій помошничок? Не боявся сам уночі? % питався, бувало,
знімаючи шкіряного картуза з білими молоточками, від якого на лобі
лишався червоний тугий пружок2, що ніколи не встигав зійти до чергової
зміни.
Потім дядько вмивався над великою мідною мискою, довго з хрускотом
у пальцях тручи руку об руку, хоч і сам він, і Климко знали, що руки
все одно не одмиються.
— Ось побільшаєш, Климе, і гайда до нас на паровоз, — казав
дядько. — Вивчимо тебе на помічника машиніста й заживемо: разом на
роботу, разом із роботи... А так не бачу, коли ти в мене й ростеш.
Умившись, дядько надівав чисту сорочку й сідав до столу.
— А давай лишень свої граматки, подивимося, що там у тебе з
науками.
1 Ковша — трав’яниста степова рослина родини злакових із вузькими листками та
квітками, зібраними в пухнасті волоті.
2 Пружок, пруг — лінія на поверхні шкіри; слід на шкірі від удару, рани тощо.
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Це була найбільша радість Климкова — покласти перед дядьком
чепурно списані зошити, а самому заходитися поратися: винести миску
з дьогтяною водою, витерти підлогу, де набризкано, і тихо, покрадьки,
щоб дядько не обернувся, насипати йому юшки, якої сам і наварив, —
гарячої та запашної. Про зошити він ніколи не боявся, бо тільки з
письма інколи мав «посередньо»,.
— О! — дивувався дядько, розгинаючись над столом. — А це що?
Треба було написати «холодно», а в тебе «хохолодно»...
Климко на те знічено одказував:
—То в мене, дя, після великої перерви руки дуже померзли, от воно
й хохокнуло.
Дядько, вдоволений, що знайшов помилку, відкладав зошити й брався
до юшки.
—Ай добра ж, —хвалив, ледь відсьорбнувши з ложки. —У-у-у, такої
не всяка й кухарка зварить. Візьми ж отам у скриньці гостинець.
Климко знав, що дядько неодмінно скаже ці слова, проте завжди
хвилювався: а що як ні? Що як забуде?
...Увечері дядько Кирило, чистий, виголений і ясний, знову йшов
на станцію зі своєю скринькою в руці, і Климко проводжав його аж до
паровоза. ФД стояв на запасній колії, ще гарячий від недавнього рейсу.
З труби ледь-ледь курів дим, тихо сапала пара з патрубків1 і огортала
зморені колеса — ФД спочивав, сяючи масними чорними боками й
начищеною міддю. Біля нього й узимку було тепло.
— Ти ж там хазяйнуй, Климе. А вночі спи й не бійся, — казав
дядько. — Уночі воно все так, як і вдень, тільки й того, що поночі.
І коли Климко біг потім назад до барака, дядько всміхався йому
вже з паровозної будки й махав рукою — отако, самими пальцями...
Удосвіта на станцію приїхала дрезина-рейковоз і привезла дядька
Кирила, його помічника, старого Кіндратовича, що їздив іще на
царських паровозах, і кочегара Славка-гармоніста. Дрезину оточили з
усіх боків —чергові обходчики, змажчики, стрілочники, і Климко ніяк
не міг пробитися крізь той натовп. Він побачив тільки, що всі
познімали картузи й похилили голови, і закричав, і застукав
кулачками в погорблені спини:
— Пустіть мене!
Його впізнали й розступилися... Климко побачив лише сиву дядькову
чуприну з-під брезенту, учепився за борт кузова, щоб злізти нагору,
але хтось придержав його за плечі й сказав:
1 Патрубок — коротка трубка, що є відводом від основної труби, від резервуара,
з’єднує частини трубопроводу, приєднує його до чого-небудь.
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—Зараз, синок, зараз подивишся зблизька. Знімемо —і подивишся.
— Пряме влучення... — квапливо розказував хтось. — У тендер1,
їх вугіллям побило...
Дядька ховали надвечір при відчинених навстіж дверях барака.
Надворі було вітряно. По коридору шаруділо перше осіннє листя з
пристанційного скверу й забивалося в тихі кутки. Виходили мовчазні
зморені залізничники в промащених мазутою робах, знімали картузи,
прощалися пошепки з дядьком і знову йшли на роботу; зітхали й
потихеньку схлипували жінки, які зійшлися з усього барака, і тільки
одна серед них, тітка Мотя з висілка, плакала вголос і припадала
щокою до чорних —їх так і не відмили —дядькових рук, складених на
грудях. Вона частенько приносила дядькові чисті, випрасувані
сорочки, що пахли простим чорним милом...
Після похорону тітка Мотя довела Климка до барака, заплакала
біля порога й сказала:
— Може б, ти до мене перейшов? Куди ж тобі тепер діватися? Хто
тепер тебе догляне?
Юіимко похитав головою й пішов у барак. Доглядати за собою —
зварити їсти, прибрати в хаті, випрати одежину — він умів і сам. Давно
вже вмів...
Розділ II
Климко йшов уже восьму добу.
Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пилюга на
дорозі гріла босі ноги, у кишенях дядькової діжурки лежало шість
великих сухарів із білого хліба й чимала тОрба на сіль. А тут іще степу,
сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковил-траву, колошкає
полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки. Тільки ящірки
шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках.
Сухарів дав Климкові на дорогу дід Бочонок, станційний аптекар і
дядьків Кирилів товариш. Дід Бочонок —так звала аптекаря вся дітвора
у висілку й на станції — цілими днями, навіть у неділю, просиджував
у висілковій аптеці коло базару й (це було видно через вікно) розважу
вав на манюніх вагах якісь ліки або стояв за прилавком, упершись у нього
великим животом. Він знав усіх, і його теж знали всі. Сивий, вусатий
і кругло-товстий, як справжній бочонок, аптекар любив походжати
ранками по базару —у широких смугастих штанях, у довгій, ледь не до
колін, синій косоворотці2, підперезаній крученим шовковим поясом з
білими китицями. На ногах у нього були величезні жовті черевики.
1 Тендер — причіпна частина паровоза, де містяться запаси води, палива, мастила.
2 Косоворотка — чоловіча сорочка із стоячим коміром, що застібається збоку.
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Бочонок ніколи не купував,.а лише весело перемовлявся з базаровими
й реготав басом з-під білих розпушених вусів: «Гу-гу-гу! Кха-кха-кха!
О, моє вам шануваннячко!» І знову реготав, причому живіт йому
здіймався, мов велика пругка подушка, і двигтів. Шовкові китиці на
поясі теж двигтіли. Йому тут-таки просто посеред базару скаржилися
на всілякі немочі, і він одказував поважно: «Куальцексс, куальцексс
приймайте, мій друже». Або: «Авспіріні, авспіріні пийте, моя ласко.
Тричі на день по одній пігулці. Крейди не шкода!»
...Другого дня потому, як не стало дядька Кирила, дід Бочонок
прийшов до Климка в барак, мовчки заплакав, притулившись товстим
плечем до одвірка, і, утерши сльози, присів біля Климка на стілець, що
так і охнув під важким тілом. Тоді дістав із кишені широченних своїх
штанів стосик червоних тридцяток і поклав перед Климком на столі:
— Може, хоч хлібину колись купиш. На всі. Бо зараз вони —безцінь...
А ще краще, якби ти подався на села та пристав до якоїсь бабусі в
поміч та й перебув цю лиху годину. Я тобі харчів на дорогу дам.
Климко сказав, що йому дають на станції дядьків пайок, так що
жити можна. До того ж у школі скоро почнуться заняття.
— Вони вже не почнуться, — зітхнув дід Бочонок. — Німці от-от
прийдуть...
Незабаром німецькі літаки розбомбили станцію. Климко бігав у той
день з висілковими хлопчиками за балку дивитися збитий наш «ястру
бок» і бачив здалеку, як бомби влучали в депо, у вагони, як похитнулася
й повільно впала водогінна вежа, а в повітрі над полум’ям і димами
після кожного вибуху моторошно завивали уламки рейок. Бомба влучила
і в барак, і його розвалило, розкидало в усі боки, а рештки стін і простін
ків згоріли в Климка на очах — швидко, як тріски. Пожежі ніхто не
гасив, бо станція горіла вся, горіли депо та шахта, а два паровози, що
встигли відійти за посадку біля кладовища, клично й сумно гули в два
неоднакові гудки.
Так і зостався Климко, у чім був, у чому йшов зараз.
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...Сонце стало вже височенько й пригрівало в спину, а земля була
холодна, від неї потерпли підошви й зробилися як дерев’яні. Коли
вони мерзли так, що аж пекли, і не було вже терпцю йти далі, Климко
сідав просто посеред дороги й одтирав їх руками, хукав на них,
піднімаючи до рота то одну, то другу, і знову одтирав.
Попереду забовванів лісок, самі вершечки дерев. Таке, як вибалок,
чи що. А може, якесь село низове. Над вершечками, жовтими й зеле
ними, помітив Климко, тоненькою цівочкою підіймався вгору димок.
Він не танув і не падав набік, як то буває при вітрові, а лиш погой
дувався ледь-ледь у ранковому супокої. Климко зрадів тому димкові й
подався на нього.
Багаття жевріло неподалік від путівця1, на картоплищі поміж
прижовклими осиками й кленами. Грядка була невелика, пообіч неї на
межах лежали купки старого почорнілого від моху каміння — видно,
хтось колись не день і не два труждався тут, щоб звільнити землю від
каменю й посадить у неї якусь цеберчину картоплі. Коло багаття
лежала купа прим’ятого картоплиння, змішаного з опалим листям,
і видно було глибокий слід від тачки. Картоплю вибирано, либонь,
учора звечора, бо земля в лунках ще не просохла. Климко розворушив
палицею багаття — з нього викотилося дві чорні, як вугілля,
картоплини. Шкірка на них так пригоріла, що аж відстряла од
серединок, рожевих і пахучих. Климко швидко зжував їх, забувши
навіть, що в нього є сіль. І тоді йому так схотілося їсти, що сльози
самі виступили на очах. Він повитрушував з кутиків у кишенях
діжурки крихти від сухарів, легенько видмухнув з них остюки та
солом’яну потеруху й ще трохи поласував. Останню половину
сухаря він з’їв учора зранку й відтоді не мав ані рісочки в роті.
Щоправда, в одному ліску над шляхом трапився йому в гущавині
рясний кущ глоду. Климко обірвав його до останньої ягоди і їв доти,
аж доки не занудило.
Сухарів хватило б надовше, якби вони були не червиві, якби їх
давав йому дід Бочонок, а не його жінка -- худа, злюща й скупа
Бочончиха. Климкові завжди, коли вони бували з дядьком Кирилом у
гостях у Бочонків, здавалося, що Бочончиха не ставляє миски зі
святковим їстивом на стіл, а кидає їх, на що дід Бочонок тільки
прикахикував і йорзався на стільці, проте мовчав.
Коли Климко забіг до аптекаря й сказав, що подасться на села (про
сіль він змовчав, боячись, щоб Бочонок не відмовляв його чи ще гірше —
не зоставив жити в себе), той вийшов на кухню й довго несміливим
1 Путівець — польова дорога.
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баском перемовлявся про щось із Бочончихою. Климко хотів був уже
потихеньку втекти, але тут увійшов аптекар з жінкою, що несла
поперед себе миску борщу. Вона кинула її на стіл і знову зачинилася
на кухні.
—Я не голодний, —сказав Климко, одсуваючи миску, і похнюпився,
щоб не дивитися на борщ.
— їж, — попросив Бочонок, винувато кліпаючи очима й хапаючи
себе то за той, то за той вус. — Ти на бабу не дивись. Вона така і є.
Климко навіть не поворухнувся.
У кімнаті в аптекаря дуже пахло ліками. На підлозі лежала товста
ковдра, по стінах висіли великі гарні картини в золочених рамах, на
високому ліжку під подушками спав кіт з великим пухнастим хвостом,
а від кухні пахло гарячим хлібом.
У вікно знадвору хтось легенько постукав, аптекар важко підвівся
зі стільця, виглянув через фіранку й закивав головою.
Він вийшов на веранду, не причинивши за собою дверей, і Климко
почув крізь них змучений жіночий голос:
— Не кращає йому, Карповичу... Горить увесь. Ви б ще щось дали,
таке щось, щоб помогло... А вам за те ось яєчок, сальця четвер
тинку...
— Ні-ні, то ви з хазяйкою, з хазяйкою ладнайте. А ліки я зараз
винесу.
— Хто там? — вийшла з кухні Бочончиха.
— По ліки людина прийшла. Чоловікові погано.
— Людина, людина, — перекривила Бочончиха. — І всім на дурняк
дай.
— Чого це на дурняк? — сердито одказав Бочонок. — Піди візьми
там «подаяния».
— Яєчка... Сальце осьо... — знову почув Климко.
Потім рипнули двері в прикомірок, — видно, Бочончиха пішла
ховати «подаяння» за ліки.
Коли Климко вже вийшов на ґанок, вона догнала його з шістьма
сухарями у фартусі, швидко, дрібно перехрестила перед самими очима
Й прошепотіла щось сама собі тонкими сердитими губами.
Бочонок вивів Климка за ворота і сказав:
— Глядися ж у дорозі. А краще — пристань до якихось добрих
людей, біженців, — серед нещасних багато є добрих, — та іди вкупі з
ними. їх тепер сила-силенна суне в усі кінці, — і скрушно подивився
на босі Климкові ноги. — Знайшов би я тобі і взувачку, бо як же оце
йти в осінь босому, так нога ж у мене така, що ти в один черевик увесь
із головою сховаєшся.
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На прощання він поцілував Климка, притиснувши до свого
великого живота й лоскотнувши вусами, вийняв з кишені хустку і став
умочати її в кожне око по черзі...
Перший сухар Климко розломив, коли відійшов од станції
кілометрів за двадцять п’ять і сів перепочити — гули ноги, пекло
підошви, натруджені об дрібні камінці, що траплялися в пилюзі, та й
усе тіло млоїло від утоми. Розломив і побачив, що всередині аж
кишить дрібної білої черви. Скривившись від огиди, Климко
повикидав їх соломиною, ще раз розломив сухар і ще повикидав... їсти
довелося вже крихти. Але то було не найстрашніше. Найстрашніше
сталося тоді, коли він, перепочивши, підвівся, щоб іти, і впав: ноги не
вдержали. їх ніби одняло. Що встане, то і впаде, і впаде. Він злякався,
став розтирати литки, стегна, бив по них кулаками й кричав:
— Ану йдіть! Ану йдіть мені зараз!
Він таки підвівся й пішов, ледве-ледве пересуваючи ступні в крутій
пилюзі.
Так було після кожного перепочинку, і Климко збагнув, що краще
йти повільніше, але йти і йти без упину, аніж поспішати й через кожні
п’ять-шість кілометрів падати, знесилившись, на землю...
/Я
Ш

1. Коли Климко прокинувся від холодної роси, то побачив над собою
небо
А сизе
Б рожеве
В крейдяне
Г скам ’яніло-бузкове
2. Діжуркою у творі називається
А час чергування в депо
Б робочий одяг залізничника
В залізна скринька дядька Кирила
Г барак, де мешкав Климко з дядьком
3. Установіть відповідність.
Репліка героя
1 Людина, людина... 1всім на дурняк дай.
2 Як тутмій помошничок? Не боявся сам
уночі?
3 Може б, ти до мене перейшов? Куди ж
тобі тепер діватися? 4 А краще — пристань д о якихось добрих
людей, біженців, — серед нещасних ба
гато є добрих...

Літературний герой
А
Б
В
Г
Д

Климко
тітка Мотя
Бочончиха
дід Бочонок
дядько Кирило
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4. Декількома реченнями опишіть головного героя, час і місце подій
у перших двох розділах повісті. Який сюжетний елемент нагадує
ваш опис — експозицію, зав’язку, розвиток дії, кульмінацію чи роз
в’язку?
5. Розкажіть, якими були стосунки між Климком і дядьком Кирилом.
Відповідь проілюструйте цитатами з тексту.
6. Як ви розумієте вислови скам’яніло-бузкове небо й терпкий застоя
ний холод?
7. Що таке подаяння? Як до нього ставився Бочонок, а як — його дружина?
8. Знайдіть фрагменти в повісті, які засвідчують, що Климко за своєю
поведінкою значно старший від свого фізичного віку. Що, на вашу
думку, вплинуло на раннє дорослішання Климка?
9. Поміркуйте, чому саме серед нещасних, як сказав Бочонок, ви
ряджаючи Климка в дорогу, є багато добрих людей.
10. Ви, мабуть, помітили, що в повісті багато описів природи. Яку роль
вони відіграють у творі?

^

11. У літературних творах події не завжди розгортаються в хронологічній послідовності. Справді, автори часто вдаються до зміщення
часових площин. Відстежте в перших двох розділах, де оповідач
переносить читача в минуле, а потім повертає назад. З якою метою
письменник удається до такого композиційного прийому?
12. Опишіть ілюстрацію до розділу II, а потім знайдіть і перечитайте уривок,
якому вона відповідає (письмово). Порівняйте опис письменника і
свій. З ’ясуйте, які важливі деталі ви пропустили.
Визначити найбільш уражаючий епізод із перших двох розділів
повісті й підготуватися до його детального переказу.
Прочитати розділи III і IV повісті «Климко» й виписати в робочий
зошит незрозумілі слова.

^

Д о р еч і...

За повісті «Климко» та «Вогник далеко в степу» Гр. Тютюннику в лютому
{«► 1980 р. було присуджено Літературну премію імені Лесі Українки.

Розділ III
...Того задушливого від полум’я й диму серпневого дня, коли згорі
ла станція, Климко знайшов собі притулок у невеличкій кімнатці на
шахтній сортувальні, де була колись вагова. Товсті кам’яні стіни ваго
вої й ззовні, і зсередини були густо вкриті чорною кіптявою: ззовні від
вугільної куряви й штибу, що лежав тут-таки, одразу за ваговою, висо
кими кучугурами; зсередини — від диму з круглої чавунної грубки«буржуйки», що виходила іржавою трубою надвір через бляшану шибку
у вікні... Климко переніс із гуртового барачного погреба ті запаси,
152

ГРИГІР тю тю нник
що вони мали з дядьком про осінь: шестеро відер дрібної картоплі«розовки», два кусники сала, старого, жовтого зверху, та з десяток ци
булин — і зажив у ваговій сам-один. А втім, він рідко коли залишався
наодинці в закіптюжених стінах, бо в нього частенько, — бувало, що й
до ночі, — засиджувалося шкільне хлоп’яче товариство — бідові непо
сидющі висілкові хлоп’яки. А Зульфат Гареєв, онук дідуся Гареєва з
хлібопекарні, той і ночувати мало не щодня зоставався. Хлопцям до
вподоби було в низенькій кам’яній Климковій хижі серед глухих шти
бових кучугур на одшибі від висілка — ніби на Робінзоновому остро
ві... Повсідаються долі, сплівши ноги по-турецьки, і гомонять — без
світла, серед червоних райдуг від напаленої до вишневого кольору ча
вунної «буржуйки». Або ж умовкнуть нараз усі, не змовляючись, і слу
хають, слухають далекий гуркіт нічного бою.
...Дві ночі Климко спав на голому столі й одбивався від пацюків
палицею, стукаючи нею по стіні. Пацючня, що, либонь, уже давно звикла
хазяйнувати тут, лякалася й нишкла, а трохи згодом, ще Климко не
встигав і повіки склепити, знову заводила вискливий, з тупотнявою та
шкряботнявою шабаш.
Лише на третю ніч Климко заснув спокійно, бо пацюки вже не
надокучали йому. Спровадив їх з вагової Зульфат Гареєв, давній
Климків товариш. Він знайшов Климка по димкові з труби, що вихо
дила крізь шибку надвір. Прибіг захеканий, з гарячими рум’янцями на
гострих смуглих вилицях, і так зрадів зустрічі, що схопив Климка в
оберемок і носив його поперед себе, до хрускоту стискаючи ребра.
Зульфат був дужий хлопчик, хоча й нижчий від Климка, уважай, на
голову.
—А я бігав-бігав по висілку, —швидко, зліплюючи слова, заговорив
Зульфат. —Сюди-туди... фух!.. Питаюся: де Климка? Хто бачив Климку?
Немає Климки, ніхто не бачив... А ти осьде! Хорошо! У-у-у, хорошо!
...А через півмісяця — сталося те зранку — після короткого бою на
станцію зі степу прийшли італійці. Вони цілий день ганялися по
висілку за курми, стріляли по них із карабінів та автоматів і
лементували, як цигани. (До їхнього приходу ні Климко, ні Зульфат
не знали, що кури можуть літати не згірш за всяку птицю, тільки
невисоко). Поївши курей, італійці гуртами, найменше по двоє-троє,
пхалися від двору до двору й шукали собі їжу за гроші.
— Марка, марка!.. — вигукували вони.
Ніхто у висілку не розумів, що те означає, і ті, у кого завалялися
марки для конвертів, виносили їх італійцям. Вони сердилися і то
по-своєму, то по-німецьки кричали, вибалушивши чорні циган
ські очі:
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— Дурні! Сольдато італьяно... дати вам маркен... Денаро деля...
Ґросдойчен Райхес, унд зі мюссен... ві повінні дати... фюр дізес вертфоллє ґельд: лютте — молько, бурро — масльо, формаджо —сір... Манджяре! Ессен! їсти!..
Про це розповів Климкові Зульфат, бо італійці приходили й до
них. Дід Гареєв сказав їм:
— У нас є вугілля... Більш нічого в нас немає.
Тоді італійці кинулися грабувати й брали не тільки їжу, а й одяг, де
кращий.
Через тиждень вони пішли далі, а у висілку почався голод.
На маленькому базарному майдані щоденно, з ранку до вечора, сто
яли мовчазні люди, тримаючи в руках усе, що було в них найновіше:
костюми й пальта, сукні й сувійчики матерії, черевики й «кіровські»
годинники на вузеньких ремінцях... І все те не продавалося, а міняло
ся хоч на який-небудь харч. Та найчастіше в натовпі було чути: «Солі...
Солі ні в кого немає? Віддаю за склянку солі...»
Якось, покружлявши навколо хлібопекарні, де ще недавно з жовтих
дерев’яних лотків горнувся, мов з рукава, гарячий хліб і де ще й досі
пахло хлібним духом, Климко із Зульфатом зайшли на базар. Може,
вони й не завернули б туди — надивилися вже на змучених голодом
людей з якоюсь дитячою жалібною надією в очах, — якби там не зчи
нився ґвалт.
Біля старих дерев’яних прилавків, побачили вони, стояла підвода.
Її оточили з обох боків і кричали, піднімаючи над головою в кого що
було:
— Візьми в мене! Новісіньке, подивися!..
— Бери костюм. Шевйотовий1, не надіваний і разу...
— Черевики хромові треба?..
— Драп на пальто... Попробуй, який важкий. Вічне буде пальто.
На возі, запряженім парою коней, стояв здоровецький бородатий
дядько й гув примирливо, перемацуючи очима товари:
— Тихо, тихо... Що мені треба — усе візьму. Сам виберу. Тільки ти
хо, граждани! Ша! Ану одійди, не мацай мішків, бо так батогом і встюжу. Мацає воно... Ти, з драпом, давай. Що тобі? Борошно є, кукурудза,
сіль біла, слов’янська...
Натовп ізнову загув, заколихався.
— Були б оце наші шахтарики, вони б тебе вдягли й узули, ще й під
перезали б... —неголосно мовила якась жінка. У руках у неї було поно
шене дитяче пальтечко.
1 Шевйотовий, шевйот — дорогий сорт шерстяної або напівшерстяної тканини.
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Бородань почув її, знайшов кам’яними очима в натовпі й сказав:
— А ти вобше может тут не стоять. Вобше не підходь, бо я в тебе й
золота не візьму, хоч би в тебе воно й було. їх пожалій, привези, а вони
ще й зубами скреготять...
На жінку несердито зацитькали, ніби просили її мовчати.
І тут Климко побачив Наталю Миколаївну, вчительку свою й
Зульфатову. Вона стояла з немовлям на руках, притиснувши до себе
разом із немовлям трояндову, мов сто троянд, сукню. Климко бачив
Наталю Миколаївну в цій сукні лише двічі на рік: першого вересня й
в останній день занять. Наталя Миколаївна щоразу так хвилювалася,
зустрічаючи їх, своїх учнів, а чи проводжаючи на канікули, що троян
ди з трояндової сукні зацвітали в неї й на щоках. А минулої весни на
останньому уроці вона сказала, печально всміхаючись: «От і підете ви
в юність, уже з іншими вчителями, а я знову повернуся до маленьких,
таких... грибочків, як були ви, коли прийшли до першого класу.
Пам’ятаєте?» — і сльози, дві сльозинки, покотилися їй з очей, однак
вона не чула їх і усміхалася. Тоді сказала: «Урок закінчено, до поба
чення, діти...» — й одвернулася до вікна. А вони стояли й стояли за
партами, хоч у коридорі вже знявся радісний гамір: закінчився учбо
вий рік, сонця надворі повна чаша, аж до піднебесся, — хто ж не раді
тиме!
Наталя Миколаївна стояла осторонь від натовпу, що затулив під
воду, і, маленька, бліда, дивилася на бороданя широко розплющеними
очима. У них не було ні презирства, ні гніву, а лише зляканий подив.
Одна її брова, поторкана золотом од ранкового сонця, напружено під
нялася вгору й дрібно-дрібно тремтіла. Климко із Зульфатом підій
шли до неї (вона не помітила їх) і, затинаючись від хвилювання, ска
зали, перебиваючи один одного:
—Добрий день, Наталю Миколаївно...
Вона здригнулася й випустила з рук трояндову сукню. Климко із
Зульфатом спритно підхопили її, легесеньку, як пух, і так стояли з
нею, ніяково й щасливо всміхаючись.
— Климко?.. Зульфат?.. Ой, як ви мене злякали... — й осяяла їх
такими лагідними, такими рідними очима, що їм обом здалося на мить,
ніби все навколо так, як і колись було, що немає й не було ніколи
війни, і похмурого бороданя на возі, і вибитих вікон у магазинах, і
холодної неживої пекарні за сірим дощаним парканом; що ось зараз на
станції озветься гудком паровоз і дзвоник за клубом, де школа,
покличе їх на перший урок...
— Ей ти, молодице! — гукнув бородань. — 3 червоним платтям.
Підходь, я беру твій товар.
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Наталя Миколаївна повільно обернулася до нього й сказала тихо,
але так, що всі в натовпі почули й оглянулися:
— Ні-ні. Вам я його не проміняю... нізащо.
Бородань примружив кам’яні очі і, перекосивши рота, сказав:
— Поду-у-маєш, яка цяця... Ва-ам! Ну, тоді пухни з голоду! —
видно, сукня йому подобалася.
— Ходімте, хлопчики, проведете мене трошки, — сказала Наталя
Миколаївна до Климка та Зульфата.
Вони пішли геть від базару. А бородань перепитав у когось із
натовпу:
— Хто вона? Учительша? —і погукав: — Ей, ти, вчительша!.. Горда!
Іди сю...
Він не встиг доказати, хутко присів на возі й затулив голову
руками. Каменюка пролетіла понад ним і вдарилася об стіну аптеки.
Натовп одсахнувся від воза, усі злякано дивилися на Наталю
Миколаївну та хлопців, а Зульфат тремтів і кричав:
— Я вб’ю його! Таких треба вбить! — він ухопив грудку породи,
прищулив очі й замахнувся вдруге...
— Не смій, Зульфате! — звеліла Наталя Миколаївна, а Климко
перехопив товаришеву руку й сказав:
— Не треба, Зуль, а то ще свого когось улучиш.
— Іш, чому вона тих виродків навчила! — прохрипів бородань. —
Вчи-и-ительша... -- він побачив, що небезпека вже минула, і знову
випростався на возі. — Іш, чому навчила!
Вони відійшли вже далеченько від базару, а Зульфат усе ще
тремтів, мов у пропасниці, і раз по раз люто озирався, блискаючи
очима. Наталя Миколаївна легенько погладила його блідою, у синіх
прожилочках рукою по чорній стриженій голові й сказала:
— Ну годі-бо, Зульфате, заспокойся... Кармелючок мій милий, —
вона тихо, лагідно засміялася, і хлопці, мовби вони ждали знаку, теж
заусміхалися. Тоді Климко нерішуче спитав:
— А можна, ми подивимося на вашого маленького?
— Маленьку... — на щоках у Наталі Миколаївни виступили ледь
помітні блідо-рожеві троянди. — Її звати Оля, — вона трохи підняла
косинчик бузкової сповивачки, і Климко із Зульфатом разом,
зіткнувшись лобами, заглянули під той косинчик. Вони побачили
маленьке-маленьке личко, біле, аж крейдяне, і щільно заплющені
повіки, що здригалися від сонця, а губенята, не червоні, а синюваті,
ожинові, невпинно ворушилися, наче шукали щось.
— Зараз, зараз... — промовила до личка Наталя Миколаївна.
Хлопці не зрозуміли, що означало те «зараз», лиш усміхалися:
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— Олю, О-олю! — І причмокували губами.
—Де ти живеш тепер, Климку? — Наталя Миколаївна сумно глянула
Климкові в очі. — Я знаю, мені розказували про все, що тоді сталося,
і... мені дуже хотілося... треба було тебе побачити, та Оля народилася.
Саме в той день...
Климко посумнішав, Зульфат теж похнюпив стрижену голову.
— Ми зараз удвох із Зульфатом, — сказав Климко. — Додому до
нього, правда, навідуємося щодня — води наносимо, вугілля
навибираємо під териконом... Там тепер усі гребуться. І знову до мене.
У ваговій живемо, на сортувальні. Де штибові кучугури, знаєте?
Італійці туди ні разу й носа не поткнули! У нас там гарно, тепло,
грубка є залізна, картопля... — Климко перезирнувся із Зульфатом.
Той на мить заплющився, тоді швидко закивав головою. — Наталю
Миколаївно... — Климко зупинився й подав учительці її трояндову
сукню, яку досі ніс під полою дядькової діжурки. — Не треба вам
нічого промінювати, а переходьте — це ми вас із Зульфатом удвох
просимо, — переходьте жити до нас. Ми вам помагати будемо,
маленьку глядітимемо...
— Усе помагать будем! — вигукнув Зульфат, зблиснувши на
Наталю Миколаївну гарячими відданими очима. — А Олі я колиску
принесу. У нас є. Залізна! Батько сам у депо зробив, як я оттакенький
був. У кузні гнув, електрозваркою варив!
Наталя Миколаївна всміхнулась і опустила очі. їй справді ніде
було жити. Коли італійські солдати отаборилися в школі й вчинили там
галасливий курячий бенкет (вони ламали парти, розкладали в
шкільному саду вогнища та смалили над ними курей, з регатами й спі
вами), Наталя Миколаївна з дитиною й чемоданом, у якому були одяг
та дещиця сухарів, тихцем пішла зі своєї кімнати у виселок і назад уже
не повернулася, бо кімнату було пограбовано й затоптано брудними
черевиками. Та й уся школа стала схожа на казарму, а в класах стояв
нудотний дух курячої смалятини. Не те що жити —моторошно й жаль
дивитися було на стареньку приземкувату школу з чорними, як
синяки, вибитими вікнами...
— Спасибі, — тихо мовила Наталя Миколаївна до хлопців і додала
ще тихіше: — Я рада за вас, мої хлопчики, я просто щаслива...
Климко та Зульфат упоралися швидко. Від полудня до вечора вони
перенесли з кімнати Наталі Миколаївни все, що в ній було: ліжко,
стільці, книжки, розкидані по підлозі, етажерку, постіль (подушки
були чомусь порізані, і з них віялося пір’я). Зостався тільки великий
вазон у дерев’яній діжечці — розлога, з шовковим листям троянда.
Хлопцям стало шкода кидати її саму, і вони вже смерком, щоб ніхто не
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бачив, обнявши бочонок з обох боків, спотикаючись і сапаючи, стаючи
раз по раз перепочити, перенесли до вагової і троянду.
Уже геть споночіло, коли Зульфат приправив колиску, надівши її
сіткою на голову. Колиска була з усіх боків розцяцькована квітами з
дроту й усякими дротяними кучериками. Фарба на ній, весела, голуба,
деінде облущилася, і там виступила іржа, та коли Зульфат гойднув ко
лиску пальцем, вона гойдалася довго, як маятник, сама, наче промов
ляла: «Дивіться, яка гожа я нянечка!»
Слідом за Зульфатом прийшов і дідусь Гареєв, низенький, сухоплечий, у ватяних штанях, вовняних шкарпетках і гостроносих шахтар
ських чунях. Дідусь приніс торбинку сухарів і, торохтячи ними, по
клав на столі, а сам пішов до порога, щоб там сісти. Зульфат поспішив
за ним слідом і підставив стілець. Дідусь зіперся руками й грудьми на
ціпок і мовчки дивився, як Наталя Миколаївна, маленька, з рожевим у
сяйві од «буржуйки» волоссям на плечі, поїть дитину чаєм з пляшечки.
—Тобі тут буде хорошо, Наташ Миколавна. Можна жит!.. Ай-я-яй...
Маленькому —чай! Не годиться. Маленькому молоко давай. Старому
чай, кості гріть. Да-а... Німець хитрий! Сам пішов на Ростов, там є що
кушат. Сюди послав італьянів —тут нічого кушат! — він хрипко засмі
явся. Тоді кивнув сивою стриженою головою на сухарі: — Нестандарт
ний сухар. Хліб нестандартний — сухар нестандартний. Вийняв з печі
хліб, узяв буханка, верхушка раз — одпала. Без верхушка буханка не
стандартний. Брак. А хліб не буває брак. Хліб ніколи не брак... Да-а,
можна жит! Молодим жит, старим — туди! — і постукав костуром по
підлозі. — Сухар економить!
— Не кажи так! — сердито крикнув Зульфат.
— Мовч! — іще сердитіше цитькнув на нього дідусь Гареєв.
Він посидів ще, покивав головою своїм думкам, потім устав і зімружено подивився в личко немовляти на руках у Наталі Миколаївни.
— Молока треба! — сказав суворо.
Наталя Миколаївна подивилася на нього винуватими очима:
— Немає... Не стало, Муса Шафарович...
Дідусь Гареєв обернувся до Зульфата, тицьнув у нього костуром:
— Підеш на Лобовку до Файзуліних. Там є молоко.
— Зараз? — підхопився Зульфат.
— Завтра, — сказав дідусь.
— Ні-ні, я вас прошу: не треба, не турбуйтеся, — благально мовила
Наталя Миколаївна.
— Мовч! —сердито, як і на Зульфата, сказав їй дідусь Гареєв, і хлоп
цям стало від цього ніяково перед Наталею Миколаївною, а вона лише
усміхнулася, схилившись над дитиною.
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Дідусь Гареєв, не попрощавшись, рипнув дверима, кивнувши, щоб
ішов за ним і Зульфат.
Климко догнав їх уже за штибовими купами. У пітьмі біліла й по
хитувалася голова дідуся Гареєва (він ходив швидко); Зульфат чимчи
кував поруч, як невидимка. Климко смикнув його за рукав, і вони трохи
відстали.
— Знаєш, що я придумав, Зульф, — збуджено сказав Климко. —
Я піду по сіль.
Зульфат зупинився.
— Куди?
—У Слов’янськ. Чув, як отой мурло бородатий на базарі казав: «Сіль
слов’янська, біла?» А це ж недалеко. Дядя Кирило туди часто ешело
ни водив. Уранці поїхав — увечері вже дома... — і зашепотів квапливо,
щоб Зульфат не перебив його: — Що, що в нас картоплі є трохи та са
ла? Цього хоч би на два місяці хватило. А скоро зима. Зараз, коли теп
ло, треба йти. Харчів наміняємо по дорозі назад, молока, може...
— Сам не підеш, —уперто сказав Зульфат. — Я теж з тобою.
— А по молоко в Лобовку? А дома, з малими хто буде, з дідусем?
А з Наталею Миколаївною? Обіцяли помагати, а самі втекли. Та тебе
й не пустять. А мене держати нікому...
— Не пустять, — погодився Зульфат.
На прощання він сказав:
— Завтра?
— Удосвіта, поки ще спатимуть, — сказав Климко. — А ти потім
розповіси Наталі Миколаївні, куди я подався.
Зульфат міцно вхопив Климка за плечі, притяг до себе й довго
держав так. Потім гаряче зашепотів на вухо:
— Хочеш, я тобі італійський кинджал на дорогу дам? Хочеш?
— Поцупив? — здивувався Климко.
—Ні. Виміняв на четверо яєць. Вони за їжу й карабіни проміняли б!
Я знаю.
—Не треба кинджала, —сказав Климко. —Так піду. Хто мене займе?..
Він прокинувся дуже рано. Між кучугурами ще тільки-но почало
сіріти. Наталя Миколаївна спала, згорнувшись клубочком.
Біля неї тулилася Оля. Вона майже цілу ніч поплакувала, а тепер
спала міцно, і щоки їй узялися ледь помітним сонним рум’янцем.
Климко тихо підсипав у «буржуйку» вугілля (він і вночі вставав
підсипати, як звик те робити, ще живучи в бараці з дядьком Кирилом),
узяв чистий зошит, олівець і написав:
«Наталю Миколаївно! Я пішов. Зульфат вам усе розкаже. Я скоро
вернуся. Клим».
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Він навшпиньки викрався з вагової, вдихнув досвітнього степового
повітря, немовби води з криниці В И П И В , і подався у виселок до
Бочонка.
...Над баштаном і куренем стояв молочний надщерблений місяць.
Була вже північ. Климко ворушився в соломі й кашляв до сліз, що за
ливали й холодили йому щоки.
Він утирався сонний і знову засипав. І знову кашляв.
А на баштанищі то тут, то там блищали холодною росою кавунчата.
Тої ночі кінчився вересень і почався жовтень.
Розділ IV
Він устав разом із сонцем. Довго кашляв, сидячи в солом’яній постелі
й туго обіпнувшись рябою плащ-палаткою. Тіло йому охопила гаряча
млость, в очах плавали жовті плями, і від того здавалося, що й надворі
теж жовто.
«Ще захворію», —подумав Климко. І злякався: що тоді? Були б оце
сірники або хоч кресало, розпалив би солом’яне вогнище, зогрівся,
картоплі напік. Може, після гарячого й полегшало б. Хоч їсти йому не
хотілося.
Дістав з торби галети, подержав у руках —просто так, аби знати, що
вони є, — і поклав назад. «Хай, пригодяться». І знову тяжко закаш
лявся.
В очах бриніли сльози, бриніла сиза роса на бур’янах і кавунячому
огудинні, а руки так трусилися, що він міцно сплів їх пальцями й затис
між коліньми.
«Треба швидше йти. Там хоч люди».
Климко підвівся — ноги одразу загули й налилися гарячим, —
похитнувся, але не впав і не сів знову, а, тримаючись обома руками за
куренів дашок, виступив надвір. Земля була холодна. Сяяло сонце,
гралося з росою в блискітки — хто кого переблищить — і зовсім не
гріло. З рота йшла крута пара. Климко й кашляв парою, і тремтів,
тримаючись руками за курінь. Ні, по такій холоднющій землі далеко
не зайдеш, хоча й близько вже: оно воно, місто, і за ним гори з
рожевими вершечками — рукою наче дістав би.
Климко повернувся до куреня, узяв плащ-палатку і, зціпивши од
напруги зуби, одірвав од неї чималий клапоть. Потім розірвав його ще
навпіл — і вийшло дві онучі.
«Однаково холодно буде, як намокнуть», — подумав Климко.
Навибирав, де цілішої, сухої соломи, поробив товстенькі вустілки й
примірив їх до ступні, щоб ні великі були, ні малі. Потім туго обмотав
ноги разом із вустілками плащ-палатяними клаптями й позав’язував
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кінці вище кісточок. Підвівся, обійшов довкола куреня — ступалося в
новій взувачці легко й м’яко —і сказав сам собі, як дід Гареєв: «Можна
жить!»
Він ще посидів у курені, перепочив трохи на дорогу, узяв на плечі
торбу й пішов до шляху, раз по раз корчачись від вибухів кашлю.
Ішов і розмірковував, що робити далі: чи податися відразу просто
в гори по сіль, а чи зайти в місто на базар і спробувати Бочонкові
гроші. Той жмуток тридцяток, п'ятнадцять червоних цупких папірців,
що дав йому аптекар, як поховали дядька Кирила, лежав у нього в
спідній кишені діжурки. Щоб не загубити його, Климко заколов ки
шеню мідною дротиною й закрутив її. Можна й спробувати. Адже со
лі тут, мабуть, стільки, що за так бери. Якщо гроші — безцінь, то й сіль
не дорожча.
«Спробую», — порішив Климко й пішов швидше.
Місто починалося такими ж будиночками в садах, як і в звичайному
висілку. На парканах коло хвірток висіли дерев’яні поштові скриньки
з дашками від дощу. Усі вони були порожні... Вицвірінькували горобці,
підплигуючи на цегляних тротуарах. По одному паркану ходив рудий
кіт і мружився на сонце зеленими очима.
Віконниці в будиночках було позачиняно, — може, тому, що рано,
а може, від вулиці їх і вдень не одчиняли.
Климко йшов іржавою трамвайною колією, переступаючи з шпали
на шпалу. Взувачку свою він зняв ще край міста —незручно якось туп
цяти в онучах, подумають: старець.
Людей траплялося мало. Скрипне хвіртка, висунеться з неї дитяча
голівка, стригне очима по вулиці: оно якийсь вурка йде з торбою за
плечима, худий, брудний, босий, а великі сині очі, червоні по білках, так
і нишпорять... Хлоп — зачинилася хвіртка.
— Ей, хлопчику чи дівчинко! —гукне Климко. -- Як до базару йти —
не знаєш?
Тихо за хвірткою, тільки чути, що сопе. Тоді: туп-туп-туп до хати —
утекло.
«Що за люди?» — зітхає Климко і, покашлюючи, йде далі.
Почалися будинки, довші й вищі, — у три, чотири, п’ять поверхів.
Вони були сірі й мовчазні, ніби ніхто в них і не жив. Але людей побіль
шало. І всі вони — з тачками, клунками, вузлами — сунули в одну ву
лицю. Біженці чи місцеві, не розбереш. Климко пішов за ними й скоро
побачив базар. Він починався старцями, що густо сиділи й стояли по
під вицвілим зеленим парканом. Були тут зрячі й сліпі, безногі, безрукі,
старі й молоді. Кухлики, картузи, пелени, простягнуті коритцем
жмені...

ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

— Пода-а-йте... пода-йте... подайте... — линуло понад парканом як
одна й та сама скорботна й жалібна пісня.
— Ану ке-лиш, сестрице, не проходь мимо, огляньсь на свого
бр-рата й подай йому р-руку! — вимогливо гукав якийсь молодий
дядько без ноги. Очі в нього були недобрі, пекучо поблискували в усі
боки.
Дзень, дзень, дзень... падали в кухлики монети.
— Спасибі, дитино, дай тобі, Боже, діждатися мужа чи брата.
— Ти, стара, проси, та не забалакуйся, бо через тебе й нас поліція
загребе.
— А що я таке сказала?..
— Що, що... Чуємо, не глухі.
Климко зупинився коло старої-престарої бабусі, яка гомоніла до
перехожих тихим немічним голоском, але не жалібно, а так, ніби казку
вела:
— Прийшла неміч, люди добрі. Оце дивіться на мене та й побачите,
яка вона, тая неміч. Кажу земельці: розступися, забери стару... А вона
не розступається. Прошу-прошу — не хоче й квит... —у пелені в бабусі
лежало три картоплини, дрібна цибулинка й з десяток гривеників.
Бабуся подивилася на Клима вологими вилинялими очима й
сказала: — Іди, іди, хлопчику, це я не тобі розказую...
Климко видлубав з кишені одну тридцятку й поклав бабусі в
пелену, а сам швидко пішов геть.
...За сірими, вицвілими на сонці прилавками сиділи й стояли жінки
та дідусі й неголосно, сторожко озираючись на всі боки, припрошували
до своїх товарів. Тут були старі, побиті шашіллю1 ікони і в них —боги
під склом серед барвистих воскових квітів; мідні, поначищувані
каблучки й серги; товсті давні книги; червоні намиста з дукачами —
і знову ікони, старіші й новіші, в оправах і без оправ, але боги на них
були схожі один на одного, як брати, і всі дивилися сумними очима не
на людей, а поверх них.
Далі йшли прилавки, заставлені мисочками з житом, кукурудзою,
просом; біліли склянки з борошном, содою, вологою сіллю («Ось
вона!» — зрадів Климко); стояли клунки з картоплею, капустою, бу
ряками. І все це добро не продавалося, а мінялося на одежу, гас, мило,
сірники...
«Видно, й тут гроші не нужні нікому», — подумав Климко, від
чуваючи страх: нічого він тут не добуде...
1 Шашіль — коричневий жук завдовжки 2 -3 мм, личинки якого, розвиваючись пере
важно в мертвій деревині (меблях, будівлях тощо) чи борошні, точать їх.
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...Біля крайньої тачки на дерев’яних колесах стояла дівчина, з на
пуском на очі зап’ята старенькою чорною хустиною. Вона тримала в ру
ках чепурно, квітка до квітки складений букет чорнобривців. На плечах
у неї була ще одна хустка —велика, у веселих червоних і зелених квітах,
а темно-вишневі шовкові китиці ледь не торкалися землі. Щоки в дівчини
були перепнуті по-старечому, навкіс, як у хворої на зуби, а маленькі
тонкі пальці, що тримали квіти, тремтливо перебирали зелені стебельця.
— Купіть мою хустку. Дивіться, яка ловка... — тихим голосом так
лагідно й боязко просила дівчина, що Климко зупинився біля неї. —
Я й чорнобривців на додачу ще дам... Купіть мою хустку...
Климко пом’явся, переступаючи з ноги на ногу, і сказав:
— Чудна ви. Кому ж вони зараз нужні, чорнобривці оті?
Дівчина сполохано глянула на нього темними затіненими очима і
швидко вп’ялася пальцями у квітчасту хустку.
— Та ви мене не бійтесь, — усміхнувся Климко й згадав, що він
сьогодні не вмивався. — Я не вурка, я по сіль сюди прийшов...
Дівчина одвернулася й стояла мовчки.
— Ото хлопець тобі правду каже, — озвався з-під магазину якийсь
дядько. — Ти б поставила отуто коло мене тачку, пішла в ряди й вимі
няла, чого тобі треба. А то — «чорнобривці»...
Дівчина так само наполохано, як і на Климка, подивилася на нього.
Дядько сидів просто на землі, обгорнувши ноги старою сукняною
ковдрою. На скронях йому густо висіялася кучерява розсадка сивини,
а лице було все в зморшках. І в кожній зморшці, здавалося Климкові,
чаїлася добра, лагідна усмішка. Перед дядьком двома рівними рядоч
ками стояли прорезинені тапочки -- великі, і малі, і зовсім манюні, на
дитину. Видно, він був швець і сам їх понашивав.
Швець поманив Климка пальцем:
— Здалеку йдеш ч р і тутешній? —
спитав.
— Із Донбасу я, — сказав Климко.
—А-а! Землячок... По сіль, кажеш?
Климко кивнув.
— А що ж у тебе на сіль?
— Торбинка осьо,
Климко зняв
із плеча торбу.
— Ні, — усміхнувся швець, і кожна
його зморшка теж усміхалася. — Я пи
таю, на що міняєш чи купуєш. Одежа
якась путня є чи, може, марки?
— Такого нема, — зітхнув Климко,
розглядаючи тапочки («Чи не спробу163
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вати вимінять»?). — Гроші довоєнні є, так за них нічого не продають.
Треба йти в гори, туди, — він махнув-рукою, — там я й даром наберу.
Так же?
— А чого ж босий?
— Щоб легше на ноги... — Климко ледь скривив губи, пробуючи ус
міхнутися. — Картопля в мене ще є. То, може б, ви проміняли взувачку на неї? Дрібнувата, правда...
— Візьми приміряй.
Климко привзув тапочки. Ногам одразу стало затишно.
— Більші бери, щоб онуча влізла, — порадив швець.
Климко послухав його, взув більші й заходився розв’язувати торбу.
— Не треба, — сказав швець. — Носи собі, раз уже ти земляк...
Він скрутив цигарку, припалив од саморобної, з патрона, запаль
нички й сказав, огортаючись димом:
— А сіль ти, синок, проминув. Кілометрів п’ятдесят зайвих про
йшов. Сіль —це біля Артемівська. Чув? (Климко чув і навіть бачив це
місто здалеку днів три тому). Так ото біля нього станція така є, нази
вається вона Сіль. Там сіль. А тут що — крейда, сода, вода солона в
озерах є, але ж у торбу її не набереш... Проминув ти, брат, сіль.
Климка обсипало колючим жарком, а ноги потерпли й знемоглися,
як після цілоденної ходьби. Він сів на проломлений дощаний ґанок і
мовчав, стиснувши долонями щоки.
— Що ж... треба вертатися, — насилу вимовив він, похлинувся клуб
ком, що стояв йому в горлі, і закашлявся.
— О, як тебе пробрало, — швець поклав на плече Климкові велику
руку, подзьобану вугільними скалками, наче покроплену синькою. —
Нічого, не скисай, щось придумаємо.
З-за магазину вихопилося два поліцаї в чорному, з карабінами за
плечима й плоскими німецькими багнетами при боці. Вони підійшли
до дівчини з хусткою й стали.
— Приймись! — сказав один із них, у кубанці1, на яку по-селезнячому закручувалася чорна чуприна. Він уперся коліньми в тачку, ніби
йому не було більше дороги, і подивився на дівчину дуже пильно
спідлоба.
Дівчина вхопилася за дишель2 і підтягла тачку ближче до магази
ну. Руки в неї тремтіли.
Поліцаї пройшли повз шевця й Климка, навіть не глянувши на них,
і той, що в кубанці, сказав другому;
— Бачив, яка краля? Може, зараз візьмем?
1 Кубанка — невисока смушева шапка з плоским верхом із тканини або шкіри.
2 Дишель — товста жердина, прикріплена до передньої частини воза або саней, що
використовується для запрягання коней і допомагає правити ними.
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— А куди вона дінеться? Устигнемо ще.
Люди поміж тачками загомоніли...
— Щось вони затівають, — сказав швець до Климка й кивнув
головою. — Бач, скільки їх оно висипало. Як гусей.
Поліцаї, чоловік, може, сорок, вервечкою, на однаковій відстані
один від одного швидко йшли понад обома парканами.
—Ловитимуть когось...
У рядах принишкли, і від цієї тиші, що настала враз, одрубом, на
майдані зробилося моторошно-похмуро. Климко помітив, що з базару
через токовисько спершу поодинці, далі невеликими гурточками по
чали вишевкуватися люди. Вони йшли непоспіхом, ніби вже відбазарувалися, потім швидше, швидше... І раптом біля прилавків надривно,
страшно серед тиші закричала жінка:
— Ай, що ж це ви робите! Пустіть мою дитину! Пусті-і-ть! — Усе
торжище разом схарапудилося, гойднулося — і люди побігли, зби
ваючи одне одного, вириваючи з-поміж плечей свої клунки, вузли,
торби...
— А-а-а!.. — злинуло над базаром, як багатоголосий стогін.
А поміж тими, що товпилися коло тачок, поповзло незнайоме
Климкові слово:
— Облава!.. Облава!..
Сіра людська хвиля з розпачливим криком накотилася на паркан.
Він прогнувся, мов гумовий, затріщав з краю в край і впав. Але на ву
лиці щільно, майже один проз один, стояли німецькі мотоцикли й грузо
вики. Пролунало кілька автоматних черг — видно було, що стріляли
вгору, —і натовп знову повернув на базарний майдан, розсипаючись у
всі боки. У ньому густо синіли поліцайські шинелі.
— Молоденьких виловлюють, — сказав швець, примружено, гостро
дивлячись туди, де вирувало людське стовписько.
Він обернувся до дівчини з хусткою:
— Ти, дочко, іди сідай коло мене. Та хустку оту заховай геть, бо цві
те на весь базар.
Дівчина, бліда, з величезними карими очима, у яких аж кричала
безпорадна мука від страху, зібгала хустку тремтячими пальцями і
сховала її під полу жакетика. Вона сіла між Климком і шевцем, затули
ла обличчя руками й заплакала.
— Цить, — суворо звелів їй швець. — Сиди собі й годі. Як щур у го
рах —тихенько.
Посеред майдану з'юрмилися, тулячись одна до одної, душ тридцять
дівчат і серед них один-однісінький, високий, на голову вищий за всіх,
блідолиций юнак. Звідти було чути плачі. Поліцаї з карабінами напе165
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реваги оточили й повели бранців до воріт. Слідом за ними, голосячи,
пішло кілька жінок з вузликами й торбами за плечима і сивий, без кар
туза (картуз він тримав у руці) дідусь на дерев’яній ступці. Він махав
нею швидко, і рукою з картузом у лад ході своїй вимахував, — певно,
боячись відстати.
— ...Та тут самі старі, ми вже дивилися, — почув Климко й упізнав
голос поліцая в кубанці. їх було троє. Вони наближалися, перемацую
чи очима кожне обличчя в ряду тачкарів. —Де ж це та пташка з квіточ
ками? Казав, давай зразу брати, так ні.
— Ну да, — заперечив йому другий, у синьому картузі, вигнутому
на німецький манер. —А вона б рейвах1 підняла. Тоді всі розбіглися б.
Дівчина тоненько заплакала й зашепотіла до шевця:
— Спасіть мене, дядю, спасіть...
— Тихо-тихо-тихо, — швидко сказав їй швець. — Не бійся...
А Климко висмикнув з торби надірвану плащ-палатку, розіпнув її
в руках так, щоб затулити дівчину, і став роздивлятися, бурмочучи
заклопотано перше, що спало йому на думку:
— Якби не надірвана, то була б довша... Так надірвана... — а в голо
ві стукотіло: «Хоч би пройшли, хоч би пройшли!»
— Хах! Ось де вона сховалась!
Климко побачив над плащ-палаткою простягнену руку в чорному
суконному рукаві. Та рука взяла дівчину трьома пальцями за підборід
дя й підштовхнула його вгору. Дівчина підняла голову й дивилася на
поліцая повнісінькими сліз карими очима.
— Уююй... Вони плачуть!.. Чого, моя квітко, хто тебе обидив, га?
— Не руш дитини, — тихо, але владно сказав швець.
— Ш-шо? — перепитав поліцай, скосивши на нього нахраписто-весе
лі сірі очі. — Ш-шо ти промекав?!
— Не руш дитини, кажу, — хрипко вимовив швець.
— Ану встань! — випростався поліцай. Два інші теж похмуро диви
лися на шевця. — Вста-а-ть, кому сказано!!!
— Немає на що стать, — осміхнувся швець. Він не дивився на полі
цая, він дивився кудись повз його коліна.
Поліцай коротко, прямо вдарив його п’ятірнею в обличчя.
Швець похитнувся назад, але не впав — устиг обіпертись на руки.
Він притулив долоню до розсіченої губи, а поліцай одкинув чобо
том ковдру й відступився на крок, скрививши рота. Під шевцем був
маленький дерев’яний візок на підшипникових коліщатах. Поруч ле
жали дві дерев’яні підпихачки — дві дощечки з обшитими шкірою
ручками.
1 Рейвах (розм.) — галас, крик, безладна біганина, метушня.
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— Шмаркач, —незлостиво промовив з-під долоні швець, дивлячись,
як і раніше, мимо поліцая. — Я, щоб тобі тепленько жилося, ноги в
шахті зоставив, а ти мене за це — по зубах...
Поліцай покашляв у стулені докупи пальці, потер ними губи, ніби
поправляючи скривлений рот, і знову обернувся до дівчини:
— То тебе що — просить? — сказав крізь зуби, ухопив її за руку й
смикнув на себе.
Дівчина зойкнула (хустка випала з-під поли, розіслалася по землі)
і звелася навколішки. Климко випустив плащ-палатку, учепився дів
чині в другу руку й закричав:
— Пустіть її! Це моя сестра! Сестра моя, чуєте? Вона мені за ма
тір!!
— Та облиш ти цих старців, Стьопа... — сказав третій поліцай,
позиркуючи на людей, які покидали свої тачки й підійшли ближче. —
Ходімо. Без одної Химки ярмарок буде.
— Н-ну, — зло видихнув той, що в кубанці. — Однак ти далеко не
зайдеш. Чула?!
Поліцаї пішли через токовисько до порожніх прилавків і скоро
зникли за ворітьми.
— От бачиш — і минулося, — сказав до дівчини швець, утираючи
долонею закривавлені губи.
Дівчина стояла навколішки й оніміло дивилася в хустку, що ро
зіслалася на землі. А Климко міцно тримав її за руку побілілими паль
цями, і кашляв, і тремтів од кашлю.
Котрась жінка подала шевцеві хусточку втертися, але він сказав:
— Спасибі, не треба. Нащо ж добро переводити. Язиком оближу —
швидше загоїться.
Поспівчувавши, тихо й злякано оглядаючись, жінки помалу ро
зійшлися. Заскрипіли немазані колеса на тачках, поспівали сумно до
воріт: який там тепер базар.
Дівчина враз немов опритомніла, ухопила шевця за руку, гладила її
тонкими пальчиками й шепотіла, шепотіла плачучи:
— Спасибі вам, дядечку, спасибі, рідненький... Отак вони вас... че
рез мене... Повіки не забуду... Спаси...
Швець легенько вивільнив руку.
— Чого ж ти плачеш? Минулося — і цур йому, радій, що минулося.
Далеко тобі ще йти?
— У Сумщину, дядечку... Я на шахтах була в Донбасі. А тут війна...
Тепер до мами добиваюся...
— І доб’єшся, — лагідно хмурячи брови, сказав швець. — Чого ж.
Тільки накинь зараз на себе старе шмаття якесь або хусткою вели167
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кою запнися, щоб ні лиця, ні очей не було видно. Та серединою
міста не їдь, а глухими вуличками —- і на шлях. А там людей багато,
з ними веселіш буде. Я тебе на своїй машині проведу закавулками. —
Швець усміхнувся й поторкав долонями шарикопідшипникові колі
щата.
Дівчина слухала його і швидко, по-дитячому кивала головою.
Тоді обернулася до Климка й винувато, соромко подивилася на
нього заплаканими очима.
— Спасибі тобі, хлопчику... Я тебе зразу так і злякалася... Тобі, бува, не по дорозі зо мною, ні?
— Мені назад, — сказав Климко крізь кашель. — У Донбас.
— А то й справді був би моїм братиком... — дівчина жалібно підня
ла брови. — У нас із мамою нікого більш немає. Жив би в нас...
— Назад мені треба, — сказав Климко.
Повз них тягла тачку якась жінка в довгому синьому плащі й у ка
лошах на босоніж. Швець озвався до неї:
— Ти, молодице, хотіла балетки за сіль. То бери.
Та хотіла, — сказала жінка й зупинилася з тачкою. — Ви ж бо
просили борошенця хоч склянок п’ять. Нема, чоловіче, борошенця, не
взяла.
— Нічого, якось обійдуся вже. Давайте за сіль. Тут ось хлопчик, —
швець кивнув на Климка, — земляк мій, забився аж із Донбасу. Двісті
кілометрів пройшов, щоб солі достати. А де ж її тут зараз найдеш?
Жінка швидко зиркнула на Климка.
— Роздала ж бо я, хазяїне, сіль. Те просить, те: «Дайте, тітонько, хоч
у носовичок, хоч зо жменю». Жалко дивитися. Склянок, мо!, з десяток
осталося.
«Десять склянок!» — подумав Климко й уявив купку солі, вели
ченьку таку. І зашпортався мерщій у кишені, добуваючи гроші.
Дома в мене то ще є, та й багатенько, із Солі привезла два мішечки,
як війна почалася. А тут -- осьо, тільки на денці... — жінка дістала з
тачки жовтий сировий клуночок.
— Давайте, скільки є,— сказав швець, ■— та вибирайте собі взувачку, яка на вас дивиться. —Тоді подумав і додав: — А може, хлопчик по
міг би вам тачку додому правити, а ви йому дома вже солі досипали б
іще, га?
— Я вам, тітонько, води наношу, дров нарубаю чи ще щось зроблю,
що скажете. Чесне слово! — Климко похапцем розкрутив дротинку на
кишені й простяг жінці всі гроші, дивлячись на неї вгору хворими
очима.
Жінка зажурено подивилася на нього:
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— Не треба мені грошей, хлопчику. Я тобі й так насиплю з півпуда,
а то й більше, скільки донесеш. — І спитала в шевця з надією в очах: —
Що ж воно оце далі буде, хазяїне?
— А що буде, — одказав швець. — Ось вернуться наші, пошию вам
усім трьом чобітки на рипах, на скрипці заграю чи на баяні... А ви ме
ні пісні хорошої заспіваєте або потанцюєте. Я колись любив потанцю
вать! — І він усміхнувся. — Отак і буде. А як же інакше?
І всі заусміхалися теж, дивлячись на його веселі зморшки біля очей
і по всьому виду, і над похмуро порожнім, усипаним сміттям майда
ном ніби проясніло. А швець дістав з-під свого візка старий речовий
мішок солдатський, поскладав у нього парами тапочки — ті, що зоста
лися, — ковдру, зав’язав тугенько й накинув лямки на плечі.
— Що ж, рушаймо, одбазарувалися, —сказав він. —Ти, дівчино, паняй1 за мною, я покажу, де тобі повернути. — Узяв у руки дерев’яні
підпихачки, дужо обіперся ними об землю й перший, з мішечком за
плечима, покотив до воріт.
Усі рушили за ним.
За ворітьми швець сказав жінці:
—Ви ж підмогніть там хлопчині. Як тебе хоч звати, земляче? Климко?
Бувай, Климку, кріпися в дорозі, бо вона ж тобі неблизька. Бувай, —
і помахав Климкові дощечкою-підгшхачкою.
Він, не оглядаючись, поїхав щербатим цегляним тротуаром по не
густому опалому листю: тьох-тьох, тьох-тьох, — озивалися підшипни
кові коліщата під його візком. А дівчина згорблено, низько опустивши
голову, тягла за ним свою тачку на дерев’яних колесах.
— Поїхали й ми, тітонько, — сказав до жінки Климко. — Разом ве
селіше буде, еге ж?
—А ти бідовенький, — завважила жінка. — Бідовенький же?
— Не знаю, —зніяковів Климко.
Він узявся за холодну залізну ручку в дишлі тітчиної тачки й ще
раз, востаннє подивився вслід шевцеві, що котив помалу мережаним
тротуаром: із тіні в сонце, із тіні в сонце... f все глухіше було чути: тьохтьох, тьох-тьох...
Спровадити пацюків із вагової Климкові допоміг
А дядько Кирило
Б дідусь Гареєв
В дід Бочонок
Г Зульфат
1 Паняти (розм.) — рушати, прямувати.
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2. Прочитайте рядки.
На скронях йому густо висіялася кучерява розсадка сивини, а лице
було все в зморшках, і в кожній зморшці, здавалося Климкові,
чаїлася добра, лагідна усмішка.
Це
А
Б
В
Г

портретна характеристика
дідуся Гареєва
діда Бочонка
поліцая
шевця

3. Установіть відповідність.
Репліка героя
1 Ти б поставила отуто коло мене
тачку, пішла в ряди й виміняла, чого
тобі треба. Ато — «чорнобривці»...
2 А то й справді був би моїм брати
ком. .. У нас із мамою нікого більш
немає. Жив би в нас...
3 Мовч!.. Молока треба!.. Підеш на Лобовкудо Файзуліних. Там є молоко.
4 Пустіть її! Це моя сестра! Сестра
моя, чуєте? Вона мені за матір!!

Літературний герой
А
Б
В
Г
Д

Наталя Миколаївна
дідусь Гареєв
Климко
дівчина
швець

4. Через що, на вашу думку, Наталя Миколаївна передумала міняти
свою сукню на харчі?
5. Чому вчителька назвала Зульфата Кармелюком?
6. Звичайно ж, сучасним українським школярям важко уявити побут
Климка: що він їв, як жив у ваговій, як подорожував холодним осін
нім степом, щоб добути сіль. Чи був такий момент, де б головний
герой скаржився на негаразди, висловлювався песимістично чи
нарікав на долю? Як ця риса людської вдачі його характеризує?
7. Якого ефекту досягає автор повісті, використовуючи прийом
повтору в такому реченні: «В очах [Климка] бриніли сльози, бриніла
сиза роса на бур’янах і кавунячому огудинні, а руки так трусилися,
що він міцно сплів їх пальцями й затис між коліньми»?
8. Що таке самопожертва? У яких учинках Климка й Зульфата ця
людська риса виявляється?
9. У розділах III і IV, як і в усій повісті, переважають сірі тони в зображенні
подій. З чим це пов’язано? Які яскраві кольорові плями контрастують
у цих двох розділах із сірим і холодним тлом?
10. Покажіть на карті України, де відбуваються події повісті.
11. Підготуйте коротке повідомлення про те, як мова характеризує
людину, перечитавши й проаналізувавши репліки Наталі Миколаївни
й дідуся Гареєва.
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12. Поділивши текст.на частини за змістом, складіть простий план до
розділів III і IV повісті Гр. Тютюнника «Климко».
1. Прочитати повість Гр. Тютюнника «Климко» до кінця й виписати в ро
бочий зошит незрозумілі слова.
2. Підготуватися до стислого усного переказу розділу III повісті Гр. Тю
тюнника «Климко».
3. Об’єднатись у групи (3 -4 учні) і підготуватися до інсценізації одного
з фрагментів розділу IV (за бажанням).
4. Підготувати усне повідомлення про події Другої світової війни. Чому
на українських землях під час війни перебували італійські й чеські
солдати?

Розділ V
...Перше, що побачив Климко, коли розплющив очі, — велике, рівно
обведене око червоного сонця у вікні (воно світило, мов крізь морок),
і став пригадувати, де він. А пригадавши, спитав:
— Тітонько, тьотю Марино... Що воно — ранок чи вечір? Де ви, ті
тонько? — спитав так тихо, що ледве гіочув свій голос.
—Тут я, синок, осьо, —тітка Марина схилилася над ним і поторкала
теплими губами його чоло. — Слава Богу! —зраділа. —Охолонув лобик.
А то ж горів, як жарина. Ранок зараз, дітки, сонечко тільки що зійшло.
—Довго я спав, тьотю? — спитав Климко.
— Не спав, а в гарячці був. Без пам’яті був трохи не три дні. Так тебе
тіпало, бідолагу, що аж підкидало на ліжку. Не знали вже, чим і вкривати.
Застудився ти дуже...
Климко поворухнувся під важкою вкривачкою й сказав:
— Треба йти.
Він хотів підвестися, але ні спина, ні шия, ні руки не скорилися йо
му —тільки в жар кинуло, і на лобі виступив піт.
—Лежи, лежи, —придержала його тітка Марина. —Куди ж ти підеш
отакий немічний. Підчинишся трохи, тоді й підеш. Лежи, а я тобі мо
лочка сходжу напитаю. Як їсти схочеш, бери, ось я поклала на стільці,
їж. Тільки гляди ж не вставай.
«Три дні!» — Климко відчував, що йому запекло в очах, як тоді,
в балці, де він дожував останні крихти від Бочонкових сухарів, і заплю
щився.
Три дні... Це ж половину дороги пройшов би вже. А мо’, і більше, ніж
половину, бо назад, із сіллю, ішов би швидше. Та й ніг уже не треба
було б сідати гріть. Він ішов би так, як тоді, коли вони з тіткою вихо
пилися за Слов’янськ, і Климко побачив і впізнав далеко в полі той
курінь, у якому ночував минулої ночі, а ще далі — станцію й чепурний
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виселок, де він сидів під парканом і ждав, що горобці зіб’ють йому
двійко червивих яблук. Отже, він вертався додому!
— А нам з вами, тьотю, ще й по дорозі! —сказав тоді Климко й став
тягти так завзято та так легко й широко ступав у нових тапочках,
хоч вони трошки й хляпали без онуч, що тітка Марина — так звали
жінку — ледве встигала за ним і дивувалася:
—Де в тебе та й силочка береться, он скільки пройшовши голодний
і холодний.
Климко-бо з вдячності до неї розказав, звідки, чому і як ішов сюди.
А надвечір, уже в тітчиній хаті, його раптом почало так трусити, що й
слова не міг вимовити. Він ще встиг помитись у ночвах з літеплом,
гуркочучи брусочком мила по худих ребрах, перевдягтися у велику
чисту чоловічу сорочку, що пахла, як і дядькові Кирилові сорочки,
простим чорним милом, — і тоді його звалїіло. Далі він чув тільки, як
йому давали пити щось гірке, а зуби цокотіли об вінця залізного кухля...
Климко розплющився. Тітки Марини в хаті не було. Він поскидав
із себе одну за одною всі вкривачки: теплу ковдру, старе пальто, якісь
кофти, діжурку свою — і встав, спустивши ноги додолу. У хаті було
чисто та ясно від сонця, веселих вишиваних рушників на стінах і від
червоних калачиків і хвастунців, що цвіли на лутках у кожному вікні.
На стільці коло ліжка лежала скибка хліба, намазана смальцем і по
трушена зверху сірою сіллю, та двоє червонобоких яблук. Климко
повільно, стримуючи себе, з’їв хліб і одне яблуко. «А те хай, — подумав
про друге, — у дорогу візьму». Він побачив на лаві рівно складену чисту
свою одежу, матроску й штани (вилиняли після прання ще дужче,
аж побіліли), устав і вдягся. Потім накинув діжурку й вийшов надвір.
Сонце різонуло в очі, з них побігли дві сльозини. Климко витер їх
пальцем, У повітрі пахло садовим димом. Так пахло восени і в їхньому
висілку.
«Листя палять, — подумав Климко. —-Треба ж роботу якусь зробити
тітці, а то тільки набалакав: і те зроблю, і те...»
Він Знайшов у сінях якийсь віник-деркач і промів тічок1 біля порога
та вузеньку між споришем стежку до хвіртки — так вони замітали
щоосені й щовесни в шкільному дворі. Тоді обійшов тітчину хату,
повисмикував старий цупкий бур’ян попід призьбою — і хата відразу
ніби повищала. Обдивився довкола — що б його ще таке зробити? —
і помітив за хлівом солом’яний погрібничок, теж зарослий густим
бур’яном. Він підійшов до погрібничка, ухопився обома руками за найдебелішу гіллясту бур’янину, щоб її вирвати, і раптом почув приглу1 Тічок — утоптане, вирівняне місце.
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шене підземельне: «Ко-ко-ко-ко?!» Заджеркотіли й кури, але тихіше й
не так сердито, як півень, і теж з-під землі. «А-а-а», —здогадався Клим
ко, усміхаючись, і облишив бур’ян: хай, серед нього не всяк одразу й
помітить погрібничок. Він пішов у хату, застелив ліжко й сів перепочити,
бо втомився. «А як же оце йти, як і од віника вхоркався?» — і заспокоїв
себе тим, що добре попоїв, тож сили прибуде.
Незабаром повернулася тітка Марина, весела, рум’янощока, очі
сміються. У руках вона тримала маленьке жовте глеченя із квітками
по боках, над вінцями в нього біліла шапочка молочної піни.
— Таки встав? — здивувалася й високо, ялиночкою підняла брови
(вона і в дорозі піднімала їх так, коли дивувалася). — Ну й меткий!
У вас там на шахтах що — усі такі? І у дворі він уже, бачу, хазяйнував.
Хіба ж можна отакому хворому —і за роботу? Тобі ще лежати та лежати.
— Я піду, тьотю, — тихо сказав Климко. — Сьогодні. А то ще один
день пропаде...
Тітка Марина поставила глек із молоком на лаву й подивилася на
Климка спершу злякано, потім обличчя їй жалібно скривилося, очі
набралися слізьми.
— А може б, ти, синочку, у мене зостався, га? — спитала вона
невпевнено. — Назовсім. До кого ж тобі туди йти? Це я ще дорогою
подумала, та зразу не сказала: бачу ж — хворе хлопченя... А вчителька
з дитинкою якось переб’ється, серед людей же... Я тебе вдягла б як слід
і взула. їсти в мене, хвалити Бога, є що — німці до нас тільки врядигоди заскакують, то ще й не обібрали, глуша в нас тут. А прийде дядько
Петро, чоловік мій, з війни — хай там його, козака, смерть обминає —
житимемо втрьох, будеш нам за рідного сина... У школу тебе оддамо...
Га? —в очах у неї світилася надія й ще щось таке ласкаве, чого Климко
не міг збагнути. Йому тільки дуже шкода стало тітки, і він сказав:
—Я прийду до вас, тітонько Марино. Як тільки не стане в нас голоду,
так і прийду або приїду. А зараз треба мені назад, мене там ждуть...
(Климко не знав того, що Зульфат щодня виходить за переїзд у степ
і довго журно дивиться пригаслими чорними очима на дорогу через
вибалки й узгірці, звідки має прийти Климко; що часто разом із ним
виходить за переїзд і Наталя Миколаївна з маленькою О лею на руках,
тоді вони дивляться на дорогу вдвох із Зульфатом і мовчать, картаючи
себе в душі: Зульфат —що не розрадив Климка, Наталя Миколаївна —
що не почула, як він пішов. Надвечір вертають онімілим у голодному
горі висілком назад до вагової, і їм здається, що там їх уже чекає
Климко —усміхнений, мовчазний і синьоокий.
Але його немає...)
Климко цього не знав. Він знав лише одне: там його ждуть.
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Тітка Марина зітхнула, витерла долонею очі й сказала вже іншим,
стурбованим голосом:
— Сідай тоді пий молоко, а я тобі клуночок складу.
Вона внесла з хатини склянку й налила в неї молока, густого та
тепло-пахучого.
— А півня, тітонько, ви краще заріжте, бо він і курей продасть... —
сказав Климко.
Тітка Марина тихо засміялася й подивилася на нього залюбленими
очима:
— Хто тебе й викохав отакого... А що, хіба його чуть?
— Як підійдеш близько, чуть, а з двору ні.
— Він у мене й на волі розбишакуватий був і горлатий. Думала, хоч
у погребі посмирнішає. От босяцюра! — тітка зітхнула. — Я не хотіла
тобі зразу казати, думала ж, зостанешся... Німці товарний поїзд учора
пустили в Донбас, до Єнакієвого чи до Горлівки, точно не знаю. А сьо
годні ввечері ще один піде. З нашої станції. — (Климкові стало важко
дихати —так стисло в грудях). — Це мені той чоловік, де я молоко брала,
сказав. Він перед війною обходчиком робив, то й зараз погнали, дарма
що старий уже. Кажуть, не підеш — корову заберем. Він підсобить тобі
сісти, як перегомоніти з ним, га? — і сама ж собі відповіла: — Перего
моню. А ти пий молоко та лягай хоч до полудня поспи — здоровіший
будеш. Піду я в печі розтоплять.
Климко скуштував ковток молока, ще ковток... У склянці поменша
ло на третину. Подумав, подумав — і долив її водою з кухля, що стояв
на столі. Потім ще надпив і ще раз долив, і ще... Поки стало не молоко,
а синя бурдичка.
— Що то ти робиш? —почув він і підняв голову: у хатинних дверях
стояла тітка Марина.
— Доливаю... — винувато сказав Климко.
— Водою?!
Климко опустив очі й кивнув.
— Мені, тітонько Марино, якби хоч пляшечку із собою взяти,
додому, — сказав тихо. — Може, довезу...
— То й візьмеш! Спарю — і візьмеш! Сміливо пий, я ще дістану. —
Вона вернулася в хатину й голосно зітхнула там.
А Климко випив ще стакан молока, уже чистого, тихенько роздягся
й ліг. Він дивився у вікно й ждав полудня, аж доки й заснув.
Було вже поночі. На станції ані вогника, ані голосу людського. Тільки
паровоз, видно, старенький уже, хрипко дише та кидає негусті іскри в
захмарене небо.
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«Вугілля в топку закидають, — подумав Климко, — інакше іскри не
летіли б». Вонн вилітають з труби лише на ходу й коли «шурують»
топку, щоб підняти пару. Климко знав це ще змалечку від дядька
Кирила. У паровозній будці тим часом погасли червоні відблиски, —
дверці закрились, — перестала шурхати об вугілля лопата. Климко
захвилювався: скоро відправлятимуть. Він сидів під якоюсь будкою
біля клунка, а тітка Марина пішла шукати обходчика.
З кінця ешелону почулося тоненьке видзвонювання молоточка. Воно
ближчало. А коли порівнялося з будкою, де сидів Климко, стихло,
зарипіла черепашка під ногами, і Климко почув шепіт тітки Марини:
— А порожні вагони є, Гнатовичу?
— Вони всі порожні, — одказав їй хрипкий старечий голос. — Веди
свого пасажира до другого з кінця, там уже є люди. Та й чисто: з-під
лісу вагон. Тільки двері тихо одчиняйте.
Климко побачив маленьку чорну тінь обходчика з довгоносою
мастильницею в руці — і знову задзвенів по колесах молоточок.
Підійшла тітка Марина, теж як тінь з ночі виринула, зашепотіла:
— Ходімо, синочку. Повезло нам, дякувати добрих людей.
Вона легко закинула клунок на плечі й узяла Климка за руку.
— Осюдою, поза вокзальчиком ходімо, бо ще наскочимо на того
виродка... Начальник станції тут об’явився новий.
Біля передостаннього вагона вони постояли, прислухаючись, потім
тітка Марина легенько постукала в двері й сказала неголосно:
— Свої, не бійтеся...
Двері тихо відкотилися, утворивши чорну щілину.
— Може, підсобити? — озвався зсередини чоловічий голос, і про
стяглася рука.
Тітка Марина подала клунок, заплакала тихо, поцілувала Климка,
зросивши слізьми йому щоки, і зашепотіла гаряче:
— Прощай, синочку... Так хотілося мені тебе зоставити в себе,
такий ти мені любий став, як ішли тоді з города, як хворів, — серця б
тобі увірвала... Приїжджай... Пішки не йди — далеко... А при
їжджай...
— Я не забуду вас, тьотю Марино, — надломленим голосом сказав
Климко. —Я... спасибі вам... я приїду... Чесне слово! —паровоз тоненько
свиснув. Тітка ще раз поцілувала Климка, шепочучи щось сама собі,
і поїзд, брякнувши буферами, рушив.
У вагоні пахло старою сосновою стружкою, на стрілках він погой
дувався й рипів, а коли поїзд набрав швидкість, його стало метляти з
боку в бік, і він уже не рипів, а стогнав.
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Чоловік, — мабуть, той, що брав Климків клунок, — довго черкав
сірником, а коли спалахнув вогник, Климко побачив купу стружок у кутку
й під ними душ-п’ять жінок з якимись пожитками в мішках і кошиках.
Жінки дивилися на вогник тьмяно-блискучими сміливими очима.
«Наші, — подумав Климко, — донбасівські». І йому стало легко,
тепло й затишно в цьому рипучому вагоні.
А чоловік прикурив цигарку й сказав Климкові вже в пітьмі:
— Візьми підмости собі стружок під боки, то подрімаєш у дорозі.
— Нічого, я і сидячи вмію спати, — бадьоро одказав Климко.
Він сів біля дверей, притулився спиною до стіни вагона, що ходила
сюди-туди, мовби приколихувала, і дивився в прочинені двері на небо.
Низькі чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони
час від час)/ засмолювали негусті дрібні зорі і як ті зорі знову ненадов
го з ’являлися, Климко здогадався, що хмари біжать.
Поїзд ішов нерівно: то смикався й набирав шаленої швидкості, то
гальмував так само різко, як і розганявся, то зупинявся просто посеред
степу й довго стояв, а від переднього вагона біля паровоза було чути
німецьке ґелґекання. Тоді в кутку, де сиділи жінки, нишкли, а чоловік
гасив цигарку. Він курив часто, і в спалахах сірника було видно ста
реньке зморшкувате лице з кустратим и 1 бровами.
І знову поїзд рушав, помалу, навпомацки долаючи ніч і посвистуючи
тоненько хтозна й до кого. Дядьків ФД так не їздив. Він пролітав стан
цію, як ураган. І Климко, зачувши його потужний лицарський гудок ще
за семафором, ледве встигав вискочити з барака, щоб помахати дядькові
Кирилові та побачити, як він усміхається йому й махає рукою, а білява
хвиляста чуприна в’ється на вітрі. То був веселий і мудрий паровоз...
Він міг мчатися, по-молодецьки жбурляючи шапки сивого диму під ва
гонні колеса, а міг нищечком, як довга чорна щука, підкрастися під са
місінький барак, поставити на землю дядька Кирила із залізною
скринькою в руці, потім гучно зачахкати трубою, мовби зареготавши,
і задки швидко покотитися на станцію.
Та було інколи й так, що ФД зникав кудись на цілу добу чи й дві,
а дядько лишався вдома. Найчастіше це траплялося у свято, коли депо,
шахта, станція, клуб і школа сяяли вночі червоно-синьо-жовто-зеленими гірляндами, що гасли аж по тому, як сходило сонце, а з вікон у ви
сілку грали патефони, і в бараці крізь тонкі стіни було чути з кімнати в
кімнату святковий гомін. Дядько Кирило, у білих напрасованих брюках,
білих парусинових черевиках і блакитній сорочці, легко перехопленій
! Кустратий (діал.) — кудлатий.
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у стані шовковим поясом, одягав Климка в матроський костюм з без
козиркою, у нові рипучі сандалі, брав його за руку, і вони йшли до ма
газинів по морозиво та цукерки — смугасту «Ракову шийку»... Вітер
грався стрічками безкозирки й лоскотав ними тоненьку Климкову
шию. Климко напихав кишеньки цукерками, лизав кругле морозиво,
а дядько присідав біля нього навпочіпки й казав:
— Біжи тепер додому, а я ще побуду з товаришами.
Очі в нього були усміхнено-печальні — він ніколи не усміхався
ними весело, — а біляве хвилясте волосся світилося на сонці шовком.
«Посадимо із Зульфатом вишню над ним, —думав Климко, уткнув
шись головою в коліна. — Весною вона біло цвістиме, улітку ягідьми
блищатиме, шпаки налітатимуть... А восени встелятиме могилу червоним
листям з усіх боків...»
Вагон розгойдувало дужче й дужче, а стрічки від безкозирки лоско
тали й лоскотали Климкові шию — так м’яко, так ніжно...
Він прокинувся від гучного гуркоту дверей. І не зразу розгледів на
тлі сірого дощового неба німця у вагоні, що стояв простоволосий, без
зброї, у довгих, по самі лікті, шкіряних рукавицях. Німець обвів ліхтари
ком усі кутки, помовчав, розставивши ноги й згасивши ліхтарик, і рап
том крикнув, як вистрілив:
— Гераус!1
Першим пішов до дверей дядько, що все курив. У руках у нього був
кошик і невеличкий вузлик. Німець ждав його, стежачи за ним зосе
реджено, спідлоба. Коли дядько підійшов близько, німець відкинувся
плечима назад, обкрутнувся на одній нозі, а другою з усього маху вдарив
старого вище колін. Дядько охнув і сторчма випав з вагона. Німець
знову став у попередню позу і ждав жінок. Климко попробував одчинити
свої двері, але вони не подавалися, видно, намокли за ніч під дощем.
Зойкнула жінка, закричала друга, третя... Німець бив їх так само, як і
старого, — мовчки, з усього маху. Климко на превелику силу встав із
клунком за плечима й пішов до дверей. Він помітив, що німець б’є ли
ше правою ногою, і хотів проскочити зліва від нього. Німець скоса сте
жив за Климком, Климко теж не зводив з нього очей. Не дійшовши до
дверей кроків три, він зігнувся калачиком, аж клунок посунувся на го
лову, подався ще трохи вліво од німця й разом з клунком полетів із ва
гона, перекинувся в повітрі й посунувся сторч головою по крутому
мокрому насипу просто в калюжу, а клунок боляче придавив шию. Ні
мець таки достав його вже на льоту кулаком у груди... Климко спробу1 Гераус! (Нім.) — Геть!
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вав підвестися, але в грудях і в коліні так заболіло, що він застогнав і
поповзом, ковзаючи ліктем по грязюці й тягнучи за собою клунок,
вибрався з калюжі. Біля переднього пасажирського вагона стояв гурт
німців. Вони курили й реготалися. Коли до них підійшов той, що вики
дав, гурт обступив його і зареготав ще дужче.
Скоро поїзд рушив.
Климко розтер груди й коліно. «Добре, що тітонька Марина дала шта
ни, хоч були вони й великі, а то живого місця на ногах не зосталося б», —
подумав він, підвівся й видерся на насип. Недалеко, кілометрів за три,
він побачив станцію і впізнав її: то було Дебальцеве!
Тепер йому лишалося пройти кілометрів шістдесят. Климко повернув
за акацієву посадку й побачив неподалік у степу старого з кошиком і
жінок з мішками за плечима. Вони посувалися помалу й дуже горбилися.
Климко пішов слідом за ними.
А мокрий степ гірко пах полином і тихо шумів од вітру. Низько над
ним сунули хмари.
Розділ VI
Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне після до
щу надвечір’я. Дощова роса м’яко блищала на пожухлих придорожніх
травах, і сонце, що вже ледь торкалося найдальшого пагорка, малино
во яскріло в кожній росині.
Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею.
Мішок із сіллю та харчами (була серед них і пляшка молока, що
якимось дивом не розбилась, як упав з вагона) він перев’язав пополам
і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі.
У дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов і йшов,
напнувшись надірваною плащ-палаткою, доки несли ноги.
Ішов він помалу ще й тому, що не треба вже було поспішати: он він,
виселок, мріє крізь безлисту посадку, а он лежить за іржавими колія
ми великий залізний бак зваленої водокачки, звиваються димки по ні
мому териконові — порода горить. У висілку теж деінде курять негус
ті дими з димарів і тануть над посадкою.
Дома, дома!.. Уже дома.
Він не піде висілком, ні. На переїзді він зверне ліворуч і колією, мимо
станції, депо, печища на місці барака й хлібопекарні дістанеться до
вагової. Постукає тихенько в двері... «Хто там? — спитає Наталя Ми
колаївна.
Заходьте, будь ласка»... Климко всміхнувся і, сам того не
помічаючи, пішов швидше.
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Нараз у висілку глухо хлопнув пост
ріл. Потім коротко диркнув автомат. «Нев
же знову італійці?» — подумав Климко.
Вони й тоді, як прийшли, зчинили та
ку стрілянину по курях, наче у висілку
точився бій. Так де ж ті кури зараз, як їх
витрощили до одної?
Знову бухнув постріл, уже ближче, ку
ля десь угорі тівкнула.
І тут Климко побачив, що від переїзду
назустріч йому біжить якийсь чоловік —
босий, у солдатському галіфе з розв’яза
ними поворозками і в гімнастерці без ре
міняки.
Він біг і весь час оглядався. На переїзд вискочило ще двоє, у чор
ному. Один з них припав на коліно й вистрілив. Той, що біг, вильнув
убік.
І тоді Климко все зрозумів.
— Туди, дядю, біжіть! — закричав він, показуючи рукою праворуч
від себе. — Туди! Там балка!..
Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнуло в
груди й обпекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоно
гарячі плями.
Він уп’явся пальцями в діжурку на грудях, тихо ойкнув і впав.
А з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу
сіль...
— Климка-а-а! Кли-и-мка-а! — почув Климко з гарячої пітьми й ні
чого вже більше не чув.
Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка
Зульфат.

Щік

'

Климко планував посадити над могилою дядька Кирила
А вишню
Б яблуню
В калину
Г вербу

2 . Німець прогнав Климка з паровоза біля станції
А Єнакієве
Б Горлівка
В Дебальцеве
Г Слов’янськ
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3. Події в розділах V і VI розгортаються в такій послідовності
А Климко розводить молоко водою — Климко порається у дворі
тітки Марини — тітка Марина проводжає хлопчика до паровоза —
німець проганяє Климка
Б тітка Марина проводжає хлопчика до паровоза — Климко порається
у дворі тітки Марини — Климко розводить молоко водою — німець
проганяє Климка
В Климко порається у дворі тітки Марини — Климко розводить
молоко водою — тітка Марина проводжає хлопчика до паровоза —
німець проганяє Климка
Г німець проганяє Климка — Климко порається у дворі тітки Ма
рини — Климко розводить молоко водою.— тітка Марина про
воджає хлопчика до паровоза
4. За що тітка Марина полюбила Климка, як рідну дитину?
5. Знайдіть і прочитайте прощальний діалог тітки Марини й Климка
біля вагона. З якою метою автор у репліках героїв кілька разів
використовує три крапки?
6. Прочитавши Климкові спогади про дядьків паровоз, визначте
художні засоби, використані в них.

7.

8.
9.

10.

То був веселий і мудрий паровоз... Він міг мчатися, по-молодецьки
жбурляючи шапки сивого д им у під вагонні колеса, а міг нищечком,
як довга чорна щука, підкрастися під самісінький барак, поставити
на землю дядька Кирила із залізною скринькою в руці, потім гучно
зачахкати трубою, мовби зареготавши, і задки швидко покотитися
на станцію.
Знайдіть у тексті уривок, у якому Климко думає посадити дерево на
могилі дядька Кирила. Як ці міркування його характеризують? Що
надає поетичності цим рядкам?
Як ви вважаєте, чому з пробитого мішка тоненькою білою цівкою
потекла сіль, а не посипалася на дорогу?
Як називається сюжетний елемент, ілюстрований наприкінці
повісті? Чи вдалося, на вашу думку, художникові передати весь біль
і гіркоту за Климка?
Ще раз перечитавши відомості з біографії Гр. Тютюнника, устано
віть паралелі між життям автора й сюжетом твору. Чи можна повість
«Климко» назвати автобіографічною?

11. Доберіть заголовок до кожного розділу повісті Гр. Тютюнника
«Климко».
12. Якби ви могли змінити події наприкінці твору, то як би вони роз
вивалися далі? Напишіть свою кінцівку повісті ( 5 - 7 речень).
Визначити найбільш уражаючий епізод із повісті Гр. Тютюнника
«Климко» й підготуватися до його усного докладного переказу.

ГРИГІР

тю тю нник

Теорія літератури ----------------------------------------------------------------------------

Художня деталь
Упродовж усієї повісті Климко зазнає страждань, а підсилити тра
гізм у певних ситуаціях допомагає така речова деталь, як діжурка. Ще
на початку оповіді ми дізнаємося, що «тій діжурці, як казав дядько, було
“сто літ”, і не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давнього мазуту.
Не брали її ні дощ, ні сніг, ані сонце. Пахла діжурка паровозом. Уночі
вона нахолоняла, а вдень аж димувала на сонці, пахла ще дужче й пекла
плечі та спину». Згодом, коли не стане дядька Кирила, у Климка-сироти
діжурка залишиться останньою річчю, що нагадуватиме рідну йому лю
дину, по-особливому грітиме. Тому не раз протягом розповіді автор
використовує цю деталь. Діжурка — це не просто одежина, це річ, спов
нена особливого змісту, у ній — запах шахтарського висілку, а отже,
батьківщини. Тому одяг набуває тут символічного звучання й стає ху
дожньою деталлю.
Художня деталь — це така характерна риса чи подробиця, яка має
відносно самостійне значення й використовується для того, щоб емоцій
ніше й глибше змалювати картини чи образ, підкреслити важливість
чогось, індивідуальну особливість.
Художній деталі властива особлива змістова наповненість, симво
лічність, через неї значною мірою виявляється спосіб художнього мис
лення письменника, його здатність вихопити з-поміж безлічі речей чи
явищ таке, що в спресованому вигляді лаконічно й з великою емоційною
виразністю дає змогу висловити авторську ідею твору. В одних випад
ках художня деталь може набирати характеру символу, в інших — бути
деталлю-штрихом. У тексті цей спосіб мислення матеріалізується в
речових, портретних, пейзажних, інтер’ерних деталях. Художня деталь
може надавати особливого забарвлення мовленню персонажа. У творі
вона буває як наскрізною (повторюваною), так і одномоментною, але
в кожному разі має прихований сенс, підтекст, може викликати широ
кий спектр асоціацій, здатна замінити розлогий опис, авторську харак
теристику, міркування, цілий епізод тощо.

га г-і

1 - Художня деталь обов’язково
А характеризує головного героя
Б повторюється декілька разів
В сумна за сприйняттям'
Г інформативно містка
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2. Перебування Климка в тітки Марини є
А зав’язкою
Б розвитком подій
В кульмінацією
Г розв’язкою
3. Портретною художньою деталлю в повісті є
А діжурка дядька Кирила
Б сукня Наталі Миколаївни
В покалічені ноги шевця
Г чорнобривці дівчини
4. Визначте ознаки повісті як літературного жанру на прикладі прочи
таного твору про Климка.
5. Пригадайте оповідання А. Чехова, які ви читали на уроках зарубіжної
літератури. Які художні деталі в його творах вам найбільше запам’я
талися?
6. Знайдіть і назвіть інтер’єрні деталі в повісті Гр. Тютюнника «Климко».
7. Визначивши речові деталі в повісті, поміркуйте, що вони символі
зують.
8. Знайдіть пейзажні деталі та з ’ясуйте, яку роль вони відіграють у тексті
твору.
9. Відшукайте портретні деталі в повісті.
10. Визначте наскрізну (повторювану) деталь у повісті.

О

^

11. Яка з ілюстрацій до повісті Гр. Тютюнника «Климко» і чим саме вам
найбільше сподобалася? Який би ще епізод твору ви проілюстру
вали? Чому саме цей епізод?
12. Поміркувавши над тим, яке значення мають доброта й чуйність у
людському житті, візьміть участь у дискусії на тему «Чи лише в казках
добро завжди перемагає зло?».
Підготувати невелику усну розповідь про цікаву пригоду у вашому
житті, використати в ній дві-три художні деталі.

182

ОЛЕКСА СТОРОЖЕНКО
( 1806 - 1874)
У країнський письменник.
Найвідоміші т вори: повість «М арко П роклятий»,
оповідання «Закохан и й чорт»; зб ірка «У країнські
оповідання».

Олекса Петрович Стороженко народився 24 листопада 1806 р. в с. Лісогорах Чернігівської області в родині дрібного поміщика. Дитинство
майбутнього письменника минуло на Полтавщині. Спочатку хлопець
здобув домашню освіту, а потім навчався в «благородному пансіоні»
при губернській гімназії в м. Харкові. Виданий О. Стороженкові атестат
засвідчує, що в гімназії він вивчав російську, французьку, німецьку,
латинську мови, історію, географію й виявив «превосходные», «хоро
шие», «изрядные» та «достаточные» успіхи.
Майже тридцять років він перебував на військовій службі, пройшов
ши шлях від унтер-офіцера в кінно-єгерському до поручика в драгун
ському полках. Згодом став старшим офіцером у штабі кавалерійського
корпусу. Здебільшого служив в Україні й, виконуючи різноманітні
доручення, нерідко переїжджав з однієї місцевості в іншу. Завдяки цьому
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він добре вивчив життя та побут селянства в Південній Україні, зуст
річався з колишніми січовиками, від яких почув перекази та легенди
про Запорозьку Січ. Цей життєвий матеріал був узятий за основу ба
гатьох творів митця.
Олекса Стороженко був енергійною людиною з міцним здоров’ям
і силою, за власним свідченням, «згинав двогривенні й носив на гору
десять пудів», хоча в останні роки життя все частіше давалася взнаки
давня контузія. Багато часу він віддавав грі на віолончелі, малював,
ліпив і був навіть нагороджений медаллю Академії мистецтв.
Помер О. Стороженко 18 листопада 1874 р. на своєму хуторі. Похо
ваний у м. Бресті (Білорусь).
СКАРБ
Був собі чоловік і жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх
доволі: і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком і левадою.
Послав їм Господь на втіху одного тільки синка — Павлусем звали. Та
вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика! Не так батько, як
мати. І що то вже за мати була! Між матірками — навдивовижу мати!
Уже Павлусь був чималий пахолок1, а вона ще возилася з ним, як із
маненькою дитинкою. Було, власними руками годує його, а він, теле
пень, тільки глита та, як той пуцьвірінок, знов рот роззявлює. Усю зи
му й осінь із хати не випустить. «Не ходи, синку, — каже, — холодно,
змерзнеш, та ще, крий Боже, занедужаєш, то я й умру, не діжду, поки
ти й одужаєш». Прийде весна або літо —знов не пуска: «Не ходи, син
ку: душно, сонце напече головку, голова болітиме». Цілісінький рік не
дасть йому порога переступити, хіба в неділю поведе до церкви, та за
ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не то
що штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти,
то такий галас підійме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере.
«Ходім, мамо, додому, — хлипа, — їсти хочу!» То мати й веде його
додому, не діждавшись кінця служби й благословенія. Як кладе його
спати, то сама й стеле, і роздягає, й хрестить, і ще й котка співає, нена
че над годовичком. Часом батько, дивлячись на се юродство, стане
гримати на жінку й похвалятись, що він Павлуся віддасть у школу до
дяка аж у друге село. Так куди!.. І не кажи... Така з неї добра й покірна
жінка, а як дійде діло до її Павлуся, то як скажена стане: і очі витрі
щить, і запіниться, і за ніж хапається; крий Боже, що виробляє!..
Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати.
1 Пахолок — хлопчик, підліток.
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Доріс Павлусь до парубка. Так його вигнало та розперло, такий
став гладкий та опецькуватий! Пика широка й одутлувата, як у того
салогуба, а руки білі та ніжні, як у панночки. Та од чого б їм і пошерх
нуть? Зроду не то щоб ціп або косу в руках подержав, — не взявся й за
лопату, щоб одгребти сніг од порога, або за віник, щоб вимести хату.
Було, старий і стане доказувати жінці:
— На яку радість ми його вигодували? Який з його хазяїн буде?
Що з ним станеться, як ми помремо?.. Останеться він на світі, мов сліпий
без поводатаря!
— Е, чоловіче, — одкаже жінка, —як Бог милосердний пошле йому
щастя, то без нас житиме ще лучче, як теперечки!
Уже Павлусеві минув і двадцятий, уже б він і на вечорниці пішов,
так мати не пуска.
— Не ходи туди, синку, — каже, — на вечорницях збираються самі
п’яниці та розбишаки; там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай
трошки — я сама знайду тобі дівчину, саму найкращу на всьому світі,
саму роботящу, вона буде тебе й годувать, і зодягать, і доглядать, як
рідна мати.
Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз уночі розвередувався
Павлусь, як на живіт кричить: «Меду та й меду!» У старих на ту пору
не було меду. Що тут на світі робити?.. Устала мати, накинула на себе
свитину, не схотіла будити наймичку й сама метнулася по селу шука
ти того меду. А на той час піднялась фуга1, що не то що уночі, а вдень
не побачила б світу Божого. Бігала, сердешна, бігала від хати до хати
(у кого й є, та каже нема: не хочеться уставать) та якось уже випросила
в попа. За один цільничок2 обіцяла бузівка3 подарувати. Трохи не за
мерзла, та таки принесла, і що ж?.. Павлусеві вже не до меду; заснув
манесенький — ніяк його й не розбуркаєш. Так через той-то мед зане
дужала небога та й вмерла. За нею вслід і батько ноги простяг, а наш
Павлусь і не схаменувся, як зоставсь круглим сиротою.
Що ж із ним сталося?.. Правду казала мати: «Як Бог милосердний
пошле йому щастя, то без батька й без матері житиме ще лучче, як за їх».
У покійників, — звісно, як у заможних хазяїнів, — був наймит і най
мичка. Наймит —парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а най
мичка — теж чесного роду, осталася бідною сиротою, і покійниця
прийняла її до себе як рідну дитину. За Павлусем і їм добре жилось;
було чим-небудь йому угодять, то стара й дякує, і грошей їм дає, і добру
1 Фуга (діал.) — сильний вітер із снігом; завірюха, хуртовина.
2 Цільничок, цільнйк (діал.) —стільник; лист, утворений із воску, що його бджоли й оси
роблять для зберігання меду:
3 Бузівок (діал.) — однорічне теля.
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одежу, а часом за наимита скотину в поле вижене, а за наимичку хату
вимете й води принесе. Отож як умирала стара, то благословила
наймита з наймичкою побратись, наділила їх худобою і аж руки їм ці
лувала та просила, щоб вони не обижали її Павлуся, доглядали б його
й були йому рідним батьком і матір’ю, а вже вона на тім світі буде
благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя й та
лану.
Отож після смерті старих наймит оженився з наймичкою й стали
собі господарювати. Щастя, як горох із мішка, так і сиплеться на нашо
го Павлуся: і урожай у його луччий, як у других, і корів нема ялових.
Накупили волів і послали кілька хур у Крим за сіллю, на Дін за рибою,
построїли шинок із лавкою та й годують скриню карбованцями, як сви
ню горохом. Кругом у сусідів талій1 давить скотину, а в Павлуся, як на
сміх, хоч би один тобі віл іздох.
Раз наймит піймав у садочку ройка2, так з того одного розроїлося
колодок із тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати: і го
дує його, і голову йому змиє, і розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так
йому у вічі й дивиться —думку його відгадує, бо Павлусь за ввесь день
і пари з рота не пустить; хоч би часом чого і схотів, уже не попросить:
якось йому й слово важко вимовити. Тільки йому й робити, що ці
лісінький день їсть (а лопав здорово) і спить. Було, прокинеться вран
ці — зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку, або
качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною; їсть неборак, аж
за ушима лящить. Не вспіла наймичка його утерти, а він уже й уклав
ся спати. Поспить на перині, лізе на піч поспати ще в просі. Пообідає
й знов куня; коли зимою, то знов у просо, а коли літом, то вийде в садок,
ляже під грушею, а часом, глянувши угору, трошки й розсердиться:
—Бісові груші, —пробубонить, —які спілі й над самісінькою головою
висять, а ні одна ж то не впаде в рот.
І щоб то дриґонуть ногою та штовхнуть об цівку3! То й посипа
лись би, так, кажу ж, йому важко і поворухнутись. Лежить, лежить та
й засне. Пополуднує — і знов іде в комору спати й спить уже аж до
захід сонця. Розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, здійме свитину,
чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалось, наймит
вернеться з поля й навідається до Павлуся, а тому й голову важко дер
жати на плечах.
— А чи не смикнули б, пане Павле, люльки? — спитає наймит.
— Смикнув би, — пробелькоче Павлусь, — так люльки не знайду.
1 Талій — заразна хвороба сільськогосподарських тварин.
2 Ройок, рій — сім’я бджіл.
3 Цівка (розм.) — стовбур дерева.
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—Та ось же вона — біля вас на лавці.
—Та хто ж її наб’є?
— Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину. Отже, біля
вас і справа положив!
Та викреше вогню, розпалить люльку й устромить йому в рот, то
він і смокче.
Було, прийдуть до Павлу ся парубки та й намовляють його, щоб
ішов з ними на вечорниці.
— Не піду! — пробубонить та й очі заплющить.
— Чому? — питають.
— Далеко. Якби вечорниці збиралися біля моєї хати, то, може б,
і пішов.
— Е, пане Павле! — кажуть йому парубки.
Якби ти побачив на
ших дівчат, то не казав би, що далеко!
— Бачив, доволі бачив... — озивається Павлусь.
—Де ж ти їх бачив? Ти ж із хати ніколи носа не виткнеш!
— Так коли ж сняться, щоб вони показились! Аж обридли!.. —
одкаже Павлусь та й перевернеться на другий бік.
Засміються парубки та й підуть від нього.
Раз на Зелені свята зібралося парубоцтво шукати скарб. Узяли із
собою заступи1, лопати (...) та й пішли в степ. Ідуть біля Павлусевої
хати, от один парубок і каже:
— Знаєте що, хлопці! Візьмемо із собою на щастя Павла Лежня (та
ке приложили йому прізвище), то вже певно знайдемо скарб: він такий
щасливий, що такого й на всьому світі не знайдеш!
Підійшли парубки до вікна (вікно було одчинене), дивляться, а Пав
лусь розпластався на перині й хропе на всю хату.
— Пане Павле, а пане Павле! — гукнули парубки. — Ходім лишень
з нами скарб шукати!
— Не піду! — одрізав Павлусь.
— Ходім-бо! — просять парубки, аж кланяються. — Ми тебе так
з периною на руках і понесемо; не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти
з нами будеш, то, може, Бог дасть, і знайдемо скарб.
— Еге!.. Як Бог дасть, то й у вікно вкине!.. —одказав Павлусь. — Не
піду!
—Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати.
Зареготалися та й пішли собі, заспівавши чумака.
Ходили, ходили по степу аж до вечора. Шукали, розкопували
могили, до всього приглядувались — і нічогісінько не знайшли. Розка1 Заступ — звужена донизу залізна лопата для земляних робіт.
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зують люди, що часом скарби й самі вилазять на верх землі, переки
нувшись у яку-небудь пакость: у старого шолудивого діда, або в мир
шавеньке козеня, або в дохлу кішку. Кому щастя — той і пізна скарб.
Так, кажу, до всього приглядались — і нічого не побачили. Уже верта
ючись, як смерклось, недалечко від села дивляться — лежить край до
роги дохлий хорт. Мабуть, давно й іздох — аж гидко до його й близько
підступити. От один парубок і каже:
— Слухайте, хлопці: візьмемо сього хорта та шпурнем Лежневі в ха
ту — нехай се буде той скарб, що Бог йому у вікно вкине.
Парубкам сподобалася ся вигадка; от вони підняли того хорта на
дрючок і понесли. Підійшовши тихенько до Павлусевої хати, розма
хали хорта та й шпурнули у вікно, а він як бебехнеться об поміст,
так і брязнув, і задзвенів, і, як жар, по всій хаті розсипався дука
тами!
— Стривай, не руш! — закричали парубки. — Се наш скарб, се наші
гроші...
— Брехня! —каже Павлусь. — Се мій скарб, се мені Бог у вікно вки
нув! А що? Я ж вам казав — не вірили?
Парубки не слухають його та товпляться в хату, а тут на той галас
де не взялися наймит із наймичкою, убігли в хату, за рогач і макогін,
як штурхнуть одного, другого — так вони й угамувались.
— Будь ласкав, — кажуть парубки, — хоч що-небудь дай за те, що
принесли твому хазяїнові скарб!
Наймит кинув їм кілька дукатів та й каже:
— Нате вам за працю, а се наші гроші, бо самі таки розсудіть: хто б
їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів!
Та, сеє кажучи, позбирав наймит гарненько дукати й сховав їх у
скриню.
Отакий-то був щасливий наш Павлусь! Сказано: як кому Бог дасть
щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба й скарбу шукати: сам
скарб його знайде. А другому неборакові на бездоллі в те ж саме вікно,
у котре вкинувся скарб, улізе злодій і останню сорочку витягне; не по
робить день, то на другий і їсти нічого.
Щаслива нитка до смерті не ввірвалася Павлусеві. Найшлась і дів
чина, що, як той скарб, сама до нього залицялась. Послав йому Господь
і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він пудофет1, а в матір, бо жінка його була невсипуща господиня. І віку йому
таки чимало протяг Господь: до білого волосся доспався. Спав, спав,
аж поки навіки не заснув.
1Пудофет (розм.) — важкий на підйом.
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Що таке на світі щастя? —спитав би я в дуже письменних. Частень
ко чуєш, люди кажуть: отой щасливий. Глянеш на того щасливого,
а він тобі показує на другого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть
щасливими й тих, що ввесь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь.
Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є і чого їм
треба. Зовуть і скупого щасливим, бо в його багацько грошей; а він,
неборак, увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу,
ніякої користі з них не має — і голодний, і холодний, ще гірш од якого-небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто
другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав, — той,
кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулися вони по сві
ту, як розрослася пшениця на добре виораній ниві. Нагодує вона й па
харя, і його сусідів, попаде від неї скибка й старцеві в торбу. Не той
тільки щасливий, що сам натріскається й виспиться, а той, що й друго
го нагодує та заспокоїть, бо в такого й душа буде не голодна.
Оце ж так загвоздив вам з-письменська, щоб самі відгадали, чи мій
Павлусь справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Гледіть же, щоб не було по приказці: «Хвалить шинкар
п’яницю, а дочки своєї за його не віддасть!» Завидуєте щастю мого
Павлуся, а ніхто б не схотів бути Павлусем.
Й Й к 1- Слова Щ о таке на світі щастя? належать
А Павлусеві
Б оповідачеві
В матері Павлуся
Г сільським парубкам
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2. Установіть відповідність.
Літературний герой

Репліка героя
1 Як Бог м илосердний пошле йому
щастя, то без нас житиме ще лучче, як
теперечки!
2 Нате вам за працю, а се наші гроші,
бо самі таки розсудіть: хто б їх у чужу
хату вкинув, якби не сам Бог того схо
тів!
3 Бісові груші, які спілі й над самісінь
кою головою висять, а ні одна ж то не
впаде в рот.
4 Будь ласкав, хоч що-небудь дай за те,
що принесли твому хазяїнові скарб!

А
Б
В
Г
Д

наймит
Павлусь
наймичка
мати Павлуся
сільські парубки

3. Установіть послідовність подій.
Послідовність
подій
1

2
3
4

Подія
А Отож після смерті старих наймит оженився
з наймичкою й стали собі господарювати.
Б Раз уночі розвередувався Павлусь, як на ж и
віт кричить: «Меду та й меду!»
В Уже Павлусеві минув і двадцятий, уже б він
і на вечорниці пішов, так мати не пуска.
Г Раз на Зелені свята зібралося парубоцтво
шукати скарб. Узяли із собою заступи, лопа
ти (...) та й пішли в степ.

4. До яких видів мистецтва, окрім літератури, мав здібності О. Сторо
женко?
5. Твори якого літературного жанру мають такий же початок, як і опо
відання «Скарб»? Чому саме так письменник починає оповідання?
6. Чи правильно, на вашу думку, мати виховувала Павлуся й чи бажа
ла вона йому щастя? Відповідь обґрунтуйте.
7. Чи хотілося б вам бути таким щасливим, як Павлусь? Чому саме?
8. Ч и є з-поміж ваших друзів і знайомих такі щасливці, як Павлусь? Як
що так, то чим саме вони на нього схожі?
9. Що це за могили, які розкопували парубки, шукаючи в степу скарб?
10. Які народні вислови, наведені нижче, відповідають подіям в оповіданні?
Без щастя в ліс по гриби не ходи.
«Дай, Боже, щастя», — просила Настя.
Д е щастя родиться, там і зависть плодиться.
Дурень спить, а щастя в головах лежить.
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Д е щастя упало, там і приятелів мало.
Коли нема щастя зранку, не буде й д о останку.
Кому щастя, тому й півень несеться.
На чуже щастя не впасти.
Не в кожної Насті однакове щастя.
Не роди мене, мати, красного, але щасного.
І Ь і і 11. Намалюйте словесний портрет Павлуся, коли він «доріс до парубка».
12. Поміркуйте, чи справді Павлусь був щасливою людиною. Яким ба
чить справжнє щастя автор твору? Візьміть участь у диспуті на тему
«Що таке щастя і чи в кожного воно різне?».

ш

1. Підготуватися до усного стислого переказу оповідання «Скарб».
2. Виписати з тексту оповідання прислів’я, приказки та ф разеоло
гізми.

-Запам’ятайте!
Пригадайте, чим відрізняється гумористичний твір від сатиричного.
У гумористичних творах зображається смішне в життєвих явищах і
людських характерах у доброзичливому, жартівливому тоні (співо
мовка С. Руданського «Запорожці в короля»), а в сатиричних — різко
висміюються, викриваються людські вади (байки Л. Глібова «Щука»,
«Муха і Бджола»). Оповідання О. Стороженка «Скарб» гумористич
не: автор тут не викриває вади Павлуся, а в жартівливому тоні вияв
ляє смішне в характері й поведінці головного героя, у способі його
життя. А й справді, Павлусь нікого не ображає, нікому не шкодить і не
заважає жити, проте його спосіб життя видається смішним.
За допомогою яких засобів автор досягає гумористичного зобра
ження?
Одним із найпоширеніших засобів гумористичного зображення є
мова оповідача та героїв твору. Павлусева мати, звертаючись уже до
дорослого сина, використовує зменшувально-пестливі суфікси: «Не
ходи, синку: душно, сонце напече головку, голова болітиме». Такі ж
виражальні засоби використовує й оповідач: «Павлусеві вже не до ме
ду; заснув манесенький — ніяк його й не розбуркаєш».
Також поширеним засобом досягнення гумористичного ефекту є
використання слова в одному реченні одночасно в прямому й пере
носному значенні: «...та й годують скриню карбованцями, як свиню
горохом».
Автор гумористичного твору з метою створення комічного ефекту
вдається також до принагідних згрубілих коментарів (їх зазвичай
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беруть у дужки): «Тільки йому й робити, що цілісінький день їсть (а ло
пав здорово) і спить».
Звичайно ж, гумору її дотепності додають перлини усної народної
творчості — приказки й прислів’я, які ви мали виписати вдома до ро
бочого зошита. Виберіть і назвіть саме ті вислови, що виступають за
собом творення гумору.
1. В оповіданні О. Стороженка «Скарб» яскраво виражені ознаки
А міфу
Б казки
В балади
Г легенди
2. Прочитайте речення.
Підійшли парубки д о вікна (вікно було одчинене), дивляться, а Павлусь розпластався на перині й хропе на всю хату.
Гумористичного забарвлення в описі Павлуся додають слова
А вікно, хату
Б парубки, Павлусь
В розпластався, хропе
Г підійшли, дивляться
3. Висновок до оповідання «Скарб» починається словами
А Щаслива нитка д о смерті не ввірвалася Павлусеві.
Б Отож після смерті старих наймит оженився з наймичкою...
В Щ о таке на світі щастя? — спитав би я в дуже письменних.
Г Завидуєте щастю мого Павлуся, а ніхто б не схотів бути Павлусем.
4. Які епізоди видалися вам найсмішнішими утворі?
5. Назвіть відомі вам засоби гумористичного зображення.
6. Оповідання О. Стороженка «Скарб» гумористичне чи сатиричне?
Відповідь обґрунтуйте.
7. Знайдіть у тексті оповідання слова зі зменшувально-пестливими
суфіксами й запишіть їх у зошит. Яку роль вони відіграють у творі?
8. Намалюйте в зошиті два перетнутих кола й упишіть у перше ознаки
гумористичного твору, а в друге — сатиричного. У спільну частину
(у перетині кіл) упишіть спільні ознаки гумору й сатири.
9. Чого навчає оповідання О. Стороженка «Скарб»?
10. Що символізує образ скарбу?
11. Складіть план оповідання О. Стороженка «Скарб».
2. Підготуйтеся до виразного читання найкумеднішого уривка опові
дання.
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Прочитати казку Б. Лепкого «Мишка» й виписати незрозумілі слова.

БОГДАН ЛЕПКИЙ
( 1872-

1941)

У країн ськи й письм енник, педагог, перекладач,
літературознавець, худож ник.
Н айвідоміш і твори: оповідання «Ц віт щ астя»;
казки «Під тихий вечір», «М ишка»; пісня «Ж уравлі
(Ч уєш , брате мій...)».

Богдан Сильвестрович Лепкий народився 9 листопада 1872 р. на Тер
нопільщині в родині священика. Майбутній письменник почав здо
бувати освіту вдома: за одну зиму навчився рахувати, читати й писати;
від батька дізнався про пригоди Робінзона Крузо; нянька співала йому
народних пісень; від діда Богдан довідався про славну минувшину
України. З основами шкільної науки його ознайомив домашній учитель.
Певно, таке оточення не могло не виховувати в маленького хлопчика
потягу до знань, невгамовної допитливості. Тому шестилітнього Богда
на Відразу зараховують до другого класу школи з польською мовою
навчання.
Згодом Б. Лепкий вступив до Бережанської гімназії. Художні твори
почав писати дуже рано: у 2 класі гімназії з’явилася його поема про ру
салок. Проте, сховавши її під стріху, потім так і не знайшов свого першого
твору. Після закінчення гімназії юнак вступив до Віденської академії
мистецтв, проте навчання в ній перервав, а згодом перейшов до Львів
ського університету, де під час навчання ввійшов у коло передової сту
дентської молоді. Канікули проводив удома, у колі своєї родини, частим
гостем якої був А. Чайковський, автор повісті «За сестрою».
Закінчивши Львівський університет, Б. Лепкий повернувся до Бере
жанської гімназії як учитель української та німецької мови й літератури.
Завдяки блискучим лекціям здобув повагу як серед своїх колишніх
учителів, так і поміж гімназистів. Потім його запросили читати лекції до
Ягеллонського університету (Краків, Польща). Восени 1899 р. він пе
реїхав сюди разом із своєю дружиною. Відтоді майже все його творче
життя було пов’язане з цим містом.
Богдан Лепкий помер 21 липня 1941 р.
До речі...
Ягеллонський університет — один із найдавніших у Європі. З XVI ст.
тут навчалися та викладали й українці. Одним із найвідоміш их його
викладачів був український учений, доктор медицини та філософії
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Юрій Дрогобич, про якого детальніше ви дізнаєтеся на уроках історії
України.
1972 р. на Раковецькому цвинтарі м. Кракова на могилі Б. Лепкого встановлено барельєф, а одну з вулиць міста названо ім ’ям письменника.

МИШ КА
Казка для дітей: для малих і великих
Була собі мишка. Така, як і другі: сіренька, маленька, кінчасті вуш
ка, довгий, гладкий хвостик.
У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, ма
ла свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне.
Ніхто з людей не заглядав туди.
О, люди — це дуже цікаві створіння!
Мишка боялася людей.
Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висува
ла головку, зиркала направо й наліво, і скоренько, скоренько, як шну
рочок, пересувалася попід стіну у двері.
Шу-усть! — і вже на подвір’ї.
Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута1, що ходив, мов
жандар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав,
ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею2, а язиком ще го
лосніше, ніж терлицею, — нікого!
Бігла на поле.
Там стрічалася зі своїми сестрами з міста.
І Ті були дуже бідні: худі, голодні, миршаві3. Ледве хвостики волок
ли за собою. Розказували, що тепер у них у городі страх погані часи.
Люди не мають що їсти, а про миші, то вже й не згадуй. їм просто про
падай! Ніде ні крушинки хліба, ні
одної крупинки, нічого. Господиня,
як крає хліб, то над тарілкою, а крає
так тонко, що руку крізь краянку
видно. Як пряче зі стола, то криш
ки на долоню згортає й дитині до
рота несе, щоб з голоду не вмерло...
кажуть, війна. Люди людей морду
ють, не мають часу працювати на
хліб...
1 Когут (діал.) півень.
2 Терлиця — знаряддя для тіпання, тертя льону, конопель тощо.
3 Миршавий — такий, який має непривабливу зовнішність, нездоровий, жалюгідний
вигляд; слабосильний, хворобливий.
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А наша мишка на те до них:
— У моїх господарів не те. Єсть чим поживитися. Коли я й вибігаю
в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ,
бо в норі скучно. Усе з тими дітьми, та й з тими дітьми. Такі вам
неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув.
О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись ту двох ка
банів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі,
коптить. А м’ясо їдять. Добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди,
і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком, недалеко
від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Зла
зить двоє людей і з хати виносять м’ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке
чутке сало, що аж в носі вертить...
— Не говори, сестричко! — перебивають городські мишки. — Не го
вори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає.
Мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає й говорить
дальше:
— А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає
його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тиче жінці гроші
під ніс і каже: «Що, гарно пахнуть? Ха-ха-ха! От бачиш, і війна на щось
придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць.
Розбагатіємо». І ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли
колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи, і ящик цей тяжко буде замк
нути, так їх багато.
—А господиня? — питають цікаві мишки.
—Господиня ходить тепер, як паня. Які в неї сорочки, які кружева —
пфу! Пахучим милом вимивається.
Городські миші вірити не хочуть:
— Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми...
Наговорившися доволі, мишка вертає домів.
Перетиснеться крізь двері, як тінь, майже попід стіну і —шу-усть! —
до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить,
бо де там тепер людям заглядати під ліжко.
їм не до того.
Раз якось вертає наша мишка й чує — у хаті чужим духом пахне.
Знялася на задні лапки —заглядає. Перше побачила великі черевики
на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана
сорочка, а ще вище обличчя, худе, худе, лиш шкура та кості, лиш ці
червоні, заплакані очі. «Це одна з тих, із міста, — погадала собі миш
ка. — Вони приходять без нічого-й відходять з нічим. Побачимо».
А жінка говорила, мовби за труною йшла:
— Змилосердіться, господине, дивіть! Ніг собі в цих проклятих
колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати?
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МИШ КА
Казка для дітей: для малих і великих
Була собі мишка. Така, як і другі: сіренька, маленька, кінчасті вуш
ка, довгий, гладкий хвостик.
У самім кутку хати, де нога від ліжка щільно притикає до стіни, ма
ла свою нору. Мешкання не розкішне, але безпечне.
Ніхто з людей не заглядав туди.
О, люди — це дуже цікаві створіння!
Мишка боялася людей.
Коли на хаті не видно було ані одного чобота, ні одної ноги, висува
ла головку, зиркала направо й наліво, і скоренько, скоренько, як шну
рочок, пересувалася попід стіну у двері.
Шу-усть! — і вже на подвір’ї.
Там не боялася нікого. Ні пишно вбраного когута1, що ходив, мов
жандар, ні круторогого вола, що лежав біля стайні, мов гора, і румигав,
ні господині, що на ціле село тарахкотіла терлицею2, а язиком ще го
лосніше, ніж терлицею, — нікого!
Бігла на поле.
Там стрічалася зі своїми сестрами з міста.
Ці були дуже бідні: худі, голодні, миршаві3. Ледве хвостики волок
ли за собою. Розказували, що тепер у них у городі страх погані часи.
Люди не мають що Їсти, а про миші, то вже й не згадуй. їм просто про
падай! Ніде ні крушиики хліба, ні
одної крупинки, нічого. Господиня,
як крає хліб, то над тарілкою, а крає
так тонко, що руку крізь краянку
видно. Як пряче зі стола, то криш
ки на долоню згортає й дитині до
рота несе, щоб з голоду не вмерло...
кажуть, війна. Люди людей морду
ють, не мають часу працювати на
хліб...
1 Когут (діал.) — півень.
2 Терлиця — знаряддя для тіпання, тертя льону, конопель тощо.
3 Миршавий — такий, який має непривабливу зовнішність, нездоровий, жалюгідний
вигляд; слабосильний, хворобливий.
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в поле, то це не з голоду, а так із привички, щоб подивитися на світ,
бо в норі скучно. Усе з тими дітьми, та й з тими дітьми. Такі вам
неслухняні, пищать, а на мені шкура терпне, щоб господар не вчув.
О, мій господар дуже страшний. Його всі бояться. Колись ту двох ка
банів забив. Такі здорові кабани, а він їх порізав. Сало повісив у димарі,
коптить. А м’ясо їдять. Добре їдять. Уночі приходять якісь чужі люди,
і він їм продає. За гарні гроші. Гроші ховає в ящик під ліжком, недалеко
від моєї нори. Іноді, як ціле село спить, перед хату заїжджає візок. Зла
зить двоє людей і з хати виносять м’ясо, масло, яйця, крупу й сало. Таке
чутке сало, що аж в носі вертить...
— Не говори, сестричко! — перебивають городські мишки. — Не го
вори, бо нам млісно стає. Ми вже й забули, як сало виглядає.
Мишці жаль голодних городянок, вона важко зітхає й говорить
дальше:
— А коли вже добре навантажить візок, то господар випроваджає
його полевою доріжкою під ліс, а сам вертає в хату. Тиче жінці гроші
під ніс і каже: «Що, гарно пахнуть? Ха-ха-ха! От бачиш, і війна на щось
придасться. Перше ми за рік не заробили стільки, що тепер за місяць.
Розбагатіємо». І ховає гроші в ящик під ліжко. У цьому ящику стояли
колись гранати, а тепер гроші. Ще трохи, і ящик цей тяжко буде замк
нути, так їх багато.
— А господиня? — питають цікаві мишки.
— Господиня ходить тепер, як паня. Які в неї сорочки, які кружева —
пфу! Пахучим милом вимивається.
Городські миші вірити не хочуть:
— Пахучим милом вимивається, а наша вмивається слізьми...
Наговорившися доволі, мишка вертає домів.
Перетиснеться крізь двері, як тінь, майже попід стіну і —шу-усть! —
до нори. Тільки хвостик іноді визирає. Але й хвостика ніхто не бачить,
бо де там тепер людям заглядати під ліжко.
їм не до того.
Раз якось вертає наша мишка й чує — у хаті чужим духом пахне.
Знялася на задні лапки — заглядає. Перше побачила великі черевики
на деревляних підошвах, а там обшарпана спідниця, а вище полатана
сорочка, а ще вище обличчя, худе, худе, лиш шкура та кості, лиш ці
червоні, заплакані очі. «Це одна з тих, із міста, — погадала собі миш
ка. — Вони приходять без нічого й відходять з нічим. Побачимо».
А жінка говорила, мовби за труною йшла:
— Змилосердіться, господине, дивіть! Ніг собі в цих проклятих
колодках не чую. У мене хора дитина, як мені без молока вертати?
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Най би хоч перед смертю напилося. Совісті нема на тую муку дивитися.
Я ж —мати. Я вам цього, спасителько моя, вовіки не забуду. Я вам гроттті
в суботу принесу, так мені Боже, дай спокійно сконати, що принесу...
А господиня:
— Мої корови тільки молока дають, що кіт наплакав. От, дою, щоб
не запустити. Прийдіть, як отеляться. Тепер ми самі не маємо що пи
ти. Спитайте в наших сусідів. Може, продадуть; вони на гроші ласі й
рідного батька продали б, а в нас нема що продавати, хоч і хотіли б.
Як мишка тую розмову почула, то так їй соромно зробилося, не за
себе, а за господиню, що чимскорше побігла до нори.
«Добре, що діти сплять, а то б ще навчилися брехати, як люди. І як
цим людям язик на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з го
лоду гинуть, а другі папір у ящик ховають. Хіба ж папір важніший від
життя? Але я їм!»
І в маленькій мишачій голові зродилася велика ідея. Знищити, поторощити цей папір, що його кривдою людською чути, поганий папір.
Вона припала до деревляного ящика, і гризла, і гризла, і гризла.
Зразу ящик, а там і гроші. Працювала цілу ніч. У днину відпочивала,
а на ніч дальше до роботи. Так кілька діб, аж не було що гризти.
Одної днини каже господар до своєї жінки:
— Я чоловік праці. У мене ніхто не сміє дармувати. Гроші також. їх
треба пустити в рух. Купимо за них кілька свинок, двоє-троє телят,
підгодуємо, продамо й купимо нових, і знов продамо, поки не будемо
мати тільки грошей, що в банку. Бог знає, коли буде друга війна.
Кахикаючи й постогнуючи, бо був товстий, як годований кабан, по
ліз під ліжко. Добув ящик, відчинив і... очі йому пішли в стовп, брови
підлізли вгору, волосся дубом стало.
— Погризли, погризли, погризли!
— Що? Де? Коли? — питалася жінка.
— О, дивися! О!
І вона теж встромила ніс у ящик:
— А-а-а!
— Це ти тому винна, це ти!
— У всьому я винна, усьому я... — плакала жінка.
А господар кричав:
— Я не раз говорив, що треба нам кота, великого, здорового кота,
а ти ложки молока жалувала для його: ти! ти! ти!
І кинувся на неї з кулаками.
Але мишка не чекала, що дальше буде; моргнула на дітей — і вони
шнурочком вибігли крізь відчинені двері на поле.
Краще там, ніж у такій хаті.
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т

1 - У ящику, де господарі ховали гроші, раніше лежало (лежали)
А гранати
Б рушниця
В дитячі іграшки
Г теслярське приладдя
2. Слова Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають належать
А городським мишам
Б сільській мишці
В жінці-жебрачці
Г господині
3. Щоб пустити в рух гроші, господар збирався
А покласти їх у банк
Б , купити курей і двоє-троє телят
В купити качок і кілька свинок, підгодувати, продати та знову купити
Г купити кілька свинок і двоє-троє телят, підгодувати, продати та
знову купити
4. Чи справедливим є кінець казки? Відповідь обґрунтуйте.
5. Хто викликає більше симпатій у казці: люди чи тварини? Як ви
вважаєте, чому автор наділив найбільшою мудрістю саме маленьку
сіру істоту?
6. Знайдіть і прочитайте в тексті казки рядки, у яких зображено турботу
мишки про добре виховання своїх дітей, на відміну від господарів.
7. Пригадайте, як називають казку, що має яскраво виражену мораль.
Яку назву має такого самого жанру казка Е. Андієвської, яку ви
читали в 6 класі?
8. Як називають такі вислови: умиватися слізьми, ніг не чути, кіт на
плакав, рідного батька продати? Поясніть їх лексичне значення,
замінивши словом-синонімом. Яку роль ці сполуки слів відіграють у
тексті?
9. Чи засуджуєте ви прагнення людини до матеріального збагачення?
Якщо ні, то чому ви не схвалюєте поведінки господаря й господині?
10. Чого навчає казка Б. Лепкого «Мишка»?
11. Випишіть із тексту казки порівняльні звороти й поясніть, як вони
характеризують явища, риси людей чи тварин, предмети.
12. Пригадайте прислів’я та приказки, які відображають мораль казки
Б. Лепкого «Мишка».

ш

1. Підготуватися до виразного читання казки «Мишка» за ролями.
2. Намалювати той ф рагмент казки, який вам найбільше спо д о
бався, і взяти участь у конкурсі на кращу ілюстрацію художнього
твору.
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(народилася 1930 р .)
С учасна україн ська поетеса.
Найвідомгші твори: поетичні збірки «Н ад бе
регами вічної'ріки», «Сад нетанучих скульптур»;
ром ан у вірш ах «М аруся Ч урай»; історичний
ром ан «Берестечко».
Л ау р е ат Д ер ж авн о ї п рем ії У кр аїн и імені
Т. Г. Ш евченка (1987).

Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р. в м. Ржищеві
(неподалік від м. Києва) у сім’ї вчителів. Коли їй виповнилося шість
років, родина переїхала до м. Києва.
Майбутній поетесі було одинадцять років, як розпочалася війна.
Десь у чотирнадцять років дівчинка почала писати вірші, а в шістнадцять
з’явилися її перші друковані твори.
Творчість Л. Костенко —видатне явище в сучасній українській літе
ратурі, проте на своєму творчому шляху їй довелося пережити шіст
надцятилітнє мовчання, оскільки тодішня влада забороняла друкувати
твори поетеси, яка виражала свою позицію прямо й відкрито: «І не бо
юсь донощика в трактирі, бо все кажу у вічі королю».
З чистою душею, вона нічого не боялася, адже в неї були крила. Що
це за крила, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте вірші «Чайка на крижині»
та «Крила». Поезія «Дощ полив...» намалює у вашій уяві дивовижну
картину викупаної зливою природи, а вірш «Кольорові миші» розпо
вість про красу незвичайного й сірість буденного.
Нині Л. Костенко —почесний професор Національного університету
«Києво-Могилянська академія» і, звичайно ж, Митець, який «малює
птиць срібним олівцем на лляному полотні»: «Я дерево, я сніг, я все,
що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність».
ДОЩ

полив...

Дощ полив, і день такий полив’яний.
Все блищить, і люди як нові.
Лиш дідок старесенький, кропив’яний
блискавки визбирує в траві.
Струшується сад, як парасолька.
Мокрі ниви і порожній шлях...
Ген корів розсипана квасолька
доганяє хмари у полях.
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КОЛЬОРОВІ МИШІ
Давно,
іще в шістсот якомусь році,
ну, цебто більш як три віки тому,
коли носили шпаги ще при боці
і розважали стратами юрму,
коли відьом палили при народі,
коли наук не знали ще ладом, —
кажу, давно, кажу, у Вишгороді
підсудна Анна стала пред судом.
Було тій Анні, може, десять рочків.
Її привів розлючений сусід.
Багряне листя, кілька тих листочків,
останнє листя із кленових віт
було на стіл покладене, як доказ,
і шаруділо тихо на сукні.
Осіннє сонце, яблуко-недбквас,
стояло в голих кленах у вікні.
І той сусід сказав тоді у тиші:
— Панове судді! Я її привів.
Вона робила... кольорові миші
з оцих ось жовтих і сухих листків.
Ото складе листочок до листочка,
два рази хукне —так і побіжать.
У мене діти, в мене син і дочки,
у них цяцьки так жужмом і лежать.
Вони були нормальні і здорові,
а ця чаклунка збила їх з пуття.
Вночі їм сняться миші кольорові.
Од тих мишей немає нам життя!
Тоді суддя в судейській чорній мантії
сказав:
— Життя — це справа без гарантії.
Чаклунок ми караєм по закону.
Перехрестіться, пане, на ікону.
Скажіть суду: вона із димаря
вночі літала чи згасила зірку?
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Чи вам ті миші згризли сухаря,
а чи прогризли у підлозі нірку?
Сусід сказав, що миші ті якраз
такої шкоди не чинили зроду,
що в господарстві наче все гаразд,
а йдеться швидше про моральну шкоду.
Суддя спитав: — Вони на вас гарчать?
— Та, — каже, — ні. Але вони яскраві. —
•Два рази хукнув писар на печать.
Сиділа тихо дівчинка на лаві.
Був сірий день. І сірий був сусід.
І сірий стіл. І сірі були двері.
І раптом нявкнув кольоровий кіт.
Залив чорнилом вирок на папері.
Вірш «Дощ полив...» належить до лірики
А особистої
Б пейзажної
В філософської
Г громадянської
2. Репліка Життя — це справа без гарантії («Кольорові миші») належить
А судді
Б сусідові
В дівчинці Анні
Г кольоровим мишам
3. Сусід («Кольорові миші») звинувачував Анну за те, що вона
А уночі літала з димаря
Б згасила зірку на небі
В завдала моральної шкоди
Г завдала шкоди господарству
Які відчуття у вас викликав вірш «Дощ полив...»? Чи переживали ви
подібне раніше? Коли саме?
5. Чому лірична героїня вірша «Дощ полив...» порівняла сад із пара
солькою, а корівок — із квасолькою? Невже тільки через риму?
6. Як ви вважаєте, умовна чи реальна ситуація зображена у вірші
«Кольорові миші»? Аргументуйте свою відповідь.
7. Що означає тут образ кольорових мишей? Чому вони саме кольорові,
а не звичайні сірі? Який художній прийом допомагає поетесі роз
крити цей образ?
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8. Якою постає у вашій уяві дівчинка Анна? Чи схожа вона на інших
дітей? У чому її особливість?
9. Як ви вважаєте, сусід заздрив Анні через її талант чи його справді
дратували яскравий колір, краса, якої він не розуміє? Обґрунтуйте
свою думку.
10. Поясніть, як ви зрозуміли останні рядки вірша «Кольорові миші»:
І раптом нявкнув кольоровий кіт.
Залив чорнилом вирок на папері.
§“У Д 11 ■ Висловте свої міркування з приводу, чи потрібні світові неповторні,
не схожі на інших особистості. Чи краще хай переважають на землі
пересічні мешканці, тоді життя буде простішим?
12. Складіть і запишіть невеликий опис ( 3 - 4 речення) побаченого за
вікном пейзажу, що переданий такими поетичними рядками у вір
ші «Кольорові миші»: «Осіннє сонце, яблуко-недоквас, стояло в
голих кленах у вікні». Як ви розумієте виділене слово в цьому ре
ченні?

її

1. Підготуватися до виразного читання вірша Л. Костенко «Кольорові
миші» за ролями.
2. Намалювати ілюстрацію до вірша Л. Костенко «Кольорові миші» (за
бажанням).

ЧАЙКА НА КРИЖИНІ
В цьому році зима
Не вдягала білої свити.
Часом вже й приміряла,
Та хтось її зразу крав.

Все збиралась на силі,
Та не встигла огледіться,
Як проснулись дерева
І на Одрі3 лід потемнів.

Пошукала, поплакала...
Що ж робити? —
Бідувала в старій
Із тодішніх зів’ялих трав.

Крига буйно ломилась
У відкриті двері протоки.
Лід кришився, б’ючись
об каміння берегове...

Як коли лютувала,
Стелила рядно1 ожеледиць2.
Сперечалася з морем,
Несла сум’яття вітрів.

І нарешті по Одрі —
темній, широкій —
на останній крижині
самотня чайка пливе.

1 Рядно — вид покривала.
2 Ожеледиця — тонкий шар льоду на поверхні землі.
3 Одер — ріка в Західній Європі.

«ТИ ЗНАЄШ , ЩО ТИ - ЛЮДИНА...»

— Ти куди ж розігналась?
Чи бува не до самого моря?
Чайки держаться гурту,
А ти відпливеш одна.

Ну, а що, коли їй
та удержать тебе несила?
Затріщить і відломиться...
Піде вода кругами...

А крижина тонка.
А крижина майже прозора...
Ну, а що, як її
Підмиє вода весняна?

— Дивна людино!
Я ж маю крила.
Нащо крилатим фунт
під ногами?

1. У вірші «Чайка на крижині» одягнуто в стару свитину «із тодішніх
зів’ялих трав»
А осінь
Б зиму
В весну
Г літо
2. Прихід весни («Чайка на крижині») передано словами
А стелила рядно ожеледиць
Б сперечалася з морем
В несла сум ’яття вітрів
Г на Одрі лід потемнів
3. У першому реченні вірша використано
А інверсію
Б гіперболу
В порівняння
Г персоніфікацію
4. Як ви розумієте фразеологізм мати ґрунт під ногами? Чи в такому
значенні цей вислів ужито у вірші?
5. Який художній засіб використано у вірші для зображення характеру
зими? Наведіть приклади.
6. У яких кольорах ви побачили цей вірш? Чи змінюються вони під час
розгортання подій?
7. Вірш «Чайка на крижині» належить до пейзажної чи до філософської
лірики? Чому?
8. Подумайте, чому в людини, яка у вірші спілкується з чайкою, немає
імені. Хто це: він чи вона, дитина, лю дина молода чи старшого
віку? Чому, на вашу думку, автор уникає такої конкретизації?
9. Що означають крила для чайки, а що для людини?
10. Визначте головну думку вірша «Чайка на крижині».
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11. Знайдіть присудки в першій строфі вірша й прочитайте цей уривок,
інтонаційно їх виділяючи. Якого ефекту досягає автор накопичен
ням дієслів-присудків?
12. Поділіть вірш «Чайка на крижині» на три частини за змістом.
Доберіть до кожної з них заголовок. Запишіть заголовки в робочий
зошит.

Іі

1. Написати своє продовження вірша Л. Костенко «Чайка на крижині»
( 5 - 7 речень).
2. Підготувати коротке повідомлення про те, що символізує чайка в
усній народній творчості (за бажанням).

КРИЛА
А й правда,
крилатим ґрунту не треба.
Землі немає,
То буде небо.

Живе на землі.
Сама не літає.
А крила має.
А крила має!

Немає поля,
То буде воля.
Немає пари,
То будуть хмари.

Вони, ті крила,
не з пуху-пір’я,
а з правди,
чесноти і довір’я.

В цьому, напевно,
правда пташина...
А як же людина?
А що ж людина?

У кого — з вірності
у коханні.
У кого — з вічного
поривання.

«ТИ ЗНАЄШ , ЩО ТИ - ЛЮДИНА..,

У кого — з щирості
до роботи.
У кого — з щедрості
на турботи.
У кого — з пісні,
або з надії,
або з поезії,
або з мрії.
Людина нібито не літає...
А крила має,
А крила має!
Д о р еч і...
В українській мові є чимало фразеологізмів зі словом крила:
•
ростуть (виростають) крила — хто-небудь відчуває приплив сили,
енергії, натхнення;
•
як на крилах — у доброму настрої, на піднесенні; дуже швидко;
•
під своє крило — для захисту, опікування;
•
давати крила — викликати в кого-небудь піднесення, натхнення, по
чуття впевненості в собі, у своїх силах, здібностях;
•
обламувати крила — позбавити кого-небудь високих прагнень, пори
вань, мрій;
•
опустити крила — утратити впевненість у собі, примиритися з чимось,
зневіритись у своїх силах;
•
обпалювати собі крила — зазнавати невдачі в чому-небудь; не до
сягати чогось бажаного;
•
складати крильця — відмовлятися від будь-яких дій, від боротьби;
скорятися;
•
підрізати крила — позбавити кого-небудь можливості здійснювати
щось; підірвати міць, знесилити когось або обмежити поле діяльності.

Зауваж те
Крила — це символ духовності, багатства думки, емоційного піднесення,
могутності, незалежності й упевненості. У греків крила символізували лю
бов і перемогу. Давньогрецький філософ Платон уважав крила символом
розуму. їх зображують на взутті (як у Меркурія1), що означає здатність до
величезного духовного піднесення («Словник символів»).
1 Меркурій — у римській міфології — вісник богів, охоронець подорожніх і купців,
бог торгівлі й прибутків.
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т
Ш

1- Однакові початки поетичних рядків у вірші «Крила» називаються
і
гіперболою
Б алегорією
В символом
Г анафорою
2. У вірші «Крила» НЕМАЄ образу
А моря
Б поля
В неба
Г хмар
3. У вірші «Крила» повторюється рядок
А крилатим ґрунту не треба
Б Людина нібито не літає
В А як же людина?
Г А крила має
4. Що таке алегорія й алегоричний образ?
5. Як ви розумієте алегоричний образ крил?
6. У чому полягає пташина правда у вірші Л. Костенко «Крила»? Знайдіть
і прочитайте уривок на початку повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді
летять...», у якому йдеться про лебедині крила. Що в крилах із
поетичного й прозового твору спільне?
7. Пригадайте, з чого Дедал виготовив крила для Ікара (грецька міфо
логія). Які крила повинна мати людина?
8. Прочитайте уривок, у якому йдеться про те, з чого зроблено крила
людини. Виберіть із-поміж названих свої. Поясніть свій вибір.
9. Як за змістом пов’язані вірші «Чайка на крижині» й «Крила»?
10. Про які крила йшлося в розповіді про Л. Костенко?

^

г й

11. Послухайте продовження вірша «Чайка на крижині», написані вашими однокласниками, і прочитайте своє. З ’ясуйте провідну
думку кожного з них. Вони переважно про матеріальне чи про д у
ховне?
12. Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Нащо крилатим ґрунт під
ногами?» ( 5 - 7 речень).
Вивчити напам’ять один із віршів Л. Костенко.
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ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО
( 1935 - 1963)
У країнський письменник.
Н айвідоміш і твори: зб ір к а п оезій «Л ебеді м а
теринства»; казки «Цар П лаксій та Лоскотон»,
«П одорож в країн у Н авп аки»; зб ір ка оповідань
і новел «В ино з троянд».
Л а у р е а т Д е р ж а в н о ї п р е м ії У к р а їн и ім ен і
Т. Г. Ш евченка (1995, посмертно).

Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 р. в с. Біївцях
на Полтавщині. Батько залишив сім’ю, тому майбутній письменник
зростав у неповній родині.
Зверніть увагу на рік народження В. Симоненка. Цей рік свідчить
про те, що дитинство його припало на часи Другої світової війни й піс
лявоєнні роки. Незважаючи на це, хлопець закінчив школу із золотою
медаллю, потім вступив на факультет журналістики Київського універ
ситету, після закінчення якого працював у газетах, а також займався
літературною творчістю. У його доробку є казки, вірші, оповідання та
новели.
Хоч і прожив митець усього двадцять вісім років, проте залишив
для нас пристрасні рядки про призначення людини:
Я х о ч у б у ти н есам о в и ти м ,
Я х о ч у в п о л у м ’ї згоріть,
Щ об н е ж а л іт и за п р о ж и ти м ,
Д и м к о м н а світі н е чадіть.

Відомий письменник О. Гончар назвав В. Симоненка «лицарем на
білому коні» в українській літературі. У давнину лицарем іменували
середньовічного феодала, який належав до військово-дворянського
стану, а нині цим словом характеризують самовідданого й благород
ного захисника кого- або чого-небудь, виховану й підкреслено чемну
людину. Промовистою є і така цитата цього письменника: «Серед літе
раторів трапляються такі, чия творчість стає мовби частиною нашого
буття, часткою повітря, яким ми дихаємо, і помислів, що ними живе
мо... Симоненко такого типу поет. За такими читач вимірює свої емоції,
свої заповітні думи».
Пропонуємо вам прочитати декілька поезій В. Симоненка й вимі
ряти свої емоції й заповітні думи.
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ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА
Мріють крилами з туману лебеді рожеві,
Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві1.
Заглядає в шибку казка сивими очима,
Материнська добра ласка в неї за плечима.
Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,
Не пущу тебе колиску синову гойдати.
Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,
Опустіться, тихі зорі, синові під вії.
Темряву тривожили криками півні,
Танцювали лебеді в хаті на стіні,
Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,
Лоскотали марево золотим сузір’ям.
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
Виростуть з тобою приспані тривоги.
У хмільні смеркання мавки чорноброві
Ждатимуть твоєї ніжності й любові.
Будуть тебе кликать у сади зелені
Хлопців чорночубих диво-наречені.
Можеш вибирати друзів і дружину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
Можна вибрать друга і по духу брата,
Та не можна рідну матір вибирати.
За тобою завше будуть мандрувати
Очі материнські і білява хата.
І якщо впадеш ти на чужому полі,
Прийдуть з України верби і тополі.
1 Сургучевий — червоний.

«ТИ ЗНАЄШ , ЩО ТИ - ЛЮДИНА...»

Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибрати не можна тільки Батьківщину.
1.
Ш

Вірш «Лебеді материнства» написаний у формі
А казки
Б легенди
В переказу
Г колискової

2. У вірші «Лебеді материнства» утверджується думка, що НЕ можна
вибирати
А друга і дружину
Б матір і по духу брата
В Батьківщину й матір
Г дружину й Батьківщину
3. Установіть відповідність.
Означення
1
2
3
4

чуже
золоте
рожеве
хмільне

Художній образ
А
Б
В
Г
Д

поле
пір’я
сузір’я
марево
смеркання

4 . Як ви розумієте характеристику В. Симоненка — «лицар на білому
коні» в українській літературі?
5. Визначте й прокоментуйте засоби художньої виразності у вірші
«Лебеді материнства».
6. Чи можна сказати, що вірш «Лебеді материнства» романтичний?
Чому саме?
7. Що символізують лебеді?
8. Визначте мотиви вірша «Лебеді материнства».
9. Як ви розумієте слова Прийдуть з України верби і тополі?
10. На могилі поета в м. Черкасах викарбувано останні два рядки вірша
«Лебеді материнства». Як ви вважаєте, чому саме ці слова?
11. Поміркувавши над поєднанням слів лебеді й материнство, прокои
ментуйте назву вірша.
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12. На уроках зарубіжної літератури ви прочитали чимало віршів, пере
кладених українською мовою. Чи відрізняється від них поезія В. Симоненка «Лебеді материнства» національним колоритом? Висловте
свої думки з цього приводу.

ш

1. Знайти у вірші В. Симоненка «Лебеді материнства» слова-символи,
виписати їх у робочий зошит, розкривши значення.
2. Намалювати той фрагмент вірша В. Симоненка «Лебеді материнства»,
який вам видався найтеплішим і найромантичнішим, і взяти участь
у конкурсі на кращу ілюстрацію (за бажанням).

ТИ ЗНАЄШ , ЩО Т И -Л Ю Д И Н А ?
Ти знаєш, що ти —людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Сьогодні усе для тебе —
Озера, гаї, степи.
І жити спішити треба,
Кохати спішити треба —
Гляди ж не проспи!

Більше тебе не буде.
Завтра на цій землі
Інші ходитимуть люди,
Інші кохатимуть люди —
Добрі, ласкаві й злі.

Бо ти на землі — людина,
І хочеш того чи ні —
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

Т.Яблонська. Юність. 1969 р.
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ГЕЙ, НОВІ КОЛУМ БИ Й МАГЕЛЛАНИ
Гей, нові Колумби й Магеллани,
Напнемо вітрила наших мрій!
Кличуть нас у мандри океани,
Бухту спокою облизує прибій.
Хто сказав, що все уже відкрито?
Нащо ж ми народжені тоді?
Як нам помістити у корито
Наші сподівання молоді?
Кораблі! Шикуйтесь до походу!
Мрійництво! Жаго моя! Живи!
В океані рідного народу
Відкривай духовні острови!
Геть із мулу якорі іржаві —
Нидіє на якорі душа!..
Б ’ються груди об вітри тужаві,
Каравела в мандри вируша.
Жоден вітер сонця не остудить,
Півень землю всю не розгребе!
Україно! Доки жити буду,
Доти відкриватиму тебе.
Мріяти й шукати, доки жити,
Шкварити байдужість на вогні!..
А якщо відкрию вже відкрите, —
Друзі! Ви підкажете мені...

Дж. Бреретон. У морі. 2003 р.
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1. Провідний мотив вірша «Ти знаєш, що ти — людина?»
А потреба в удосконаленні себе як людини
Б цінність і неповторність кожної людини
В постійні пошуки й жага нових відкриттів
Г матір і Батьківщину не вибирають
2. У рядку Бухту спокою облизує прибій використано
А епітет
Б асонанс
В гіперболу
Г персоніфікацію
3. Установіть відповідність.
Означення
1
2
3
4

тужаві
іржаві
молоді
духовні

Художній образ
А
Б
В
Г
Д

сподівання
острови
якорі
вітри
кораблі

4. Якими словами у вірші «Ти знаєш, що ти — людина?» стверджується
унікальність людини? У чому вона виявляється?
5. У яких рядках ліричний герой закликає цінувати життя?
6. Коли читаєш поезію «Ти знаєш, що ти — людина?», складається
враження безпосереднього спілкування з ліричним героєм. Визнач
те, за допомогою яких мовних засобів В. Симоненко досягає такої
спрямованості вірша на читача.
7. Визначте ідею вірша «Ти знаєш, що ти — людина?».
8. Оптимізм, піднесення, романтичність... Які ще ознаки властиві вір
шу В. Симоненка «Гей, нові Колумби й Магеллани»?
9. У яких рядках засвідчено громадянську позицію ліричного героя?
10. Розкривши значення алегоричних образів океану, островів, іржа
вих якорів і каравели, визначте ідею вірша «Гей, нові Колумби й
Магеллани».
11 ■ Визначте й р и п и ш і т ь у робочий зошит засоби художньої виразності
вірша «Гей, нові Колумби й Магеллани».
12. Зважаючи на слова: «Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші
ходитимуть люди...» («Ти знаєш, що ти — людина?»), візьміть участь
у дискусії «У чому полягає сенс життя людини на землі?».

ш

Вивчити напам’ять один із віршів В. Симоненка.
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