ʹͲ ʜ˃˖ˍˑ˅˪ˊ˃˒ˋ˔ˍˋʡʜʞʢ˪ˏǤʑǤʒː˃˕ˡˍ˃ǣʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ˑˊː˃˅˔˕˅ˑ
˕ˎ˖ˏ˃˚ˈːːˢ ː˃˙˪ˑː˃ˎ˟ːˑ˫ ˪ˇˈː˕ˋ˚ːˑ˔˕˪ ˖ ˕˅ˑ˓˚ˑ˔˕˪
˓ˈːˈ˔˃ː˔ːˋ˘ ˏˋ˕˙˪˅ Ǽʙ˃˕ˑˎˋ˙˟ˍˑ˫ ʟ˖˔˪ǽ ʝˍ˔˃ːˋ ʠˎ˪˒˖˛ˍˑ ˪
ʝˎ˟ˆˋ ʚ˪˔ˑ˅˔˟ˍˑ˫ǡ Ǽʙˑˎ˃ˉː˪˔˕˟ ˢˍ ˇ˓˃ˏˑ˕˅ˑ˓˚ˋˌ ˈˎˈˏˈː˕ ˅
˒ˑˈˏ˃˘ʶ˅˃ː˃ʓ˓˃˚˃ǽʡˈ˕ˢːˋʠˍ˖˓˃˕ˍˑǡǼʒːˑ˔˕ˋ˚ːˋˌˇ˖˃ˎ˪ˊˏ
˖ ˏˑˇˈ˓ː˪˔˕˔˟ˍˑˏ˖ ˇˋ˔ˍ˖˓˔˪ ːˑ˅ˈˎ ʛˋ˘˃ˌˎ˃ ʮ˙ˍ˪˅˃ǽ
ʝˎˈˍ˔˃ːˇ˓˃ ʡˍ˃˚˖ˍ˃ǡ ǽʠˎ˪ˇ˃ˏˋ ˇ˓ˑˆˑ˄ˋ˚˃ːǽ ʐ˓ˑː˪˔ˎ˃˅ˋ
ʙ˖ˎˍˋǡ Ǽʙ˖ˎ˟˕˖˓ː˃ ˪ˇˈː˕ˋ˚ː˪˔˕˟ ˅ ˈ˒ˑ˘˖ ˆˎˑ˄˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ǽ ʓ˃˓˪˫
ʙˑˍˑˊˈˌ˕˃˪ːǤ
ʮˍ ˄˃˚ˋˏˑǡ ː˃˖ˍˑ˅˃ ˔˒˃ˇ˜ˋː˃ ʛˋˍˑˎˋ ʡˍ˃˚˖ˍ˃ ˦
ˇˉˈ˓ˈˎˑˏ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˪ˇˈˌ ˅ ˖ˍ˓˃˫ː˔˟ˍ˪ˌ ː˃˖˙˪ǡ ˅ˑː˃ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖˦
˒ˑ˅˃ˆ˖ ˍˑˎˈˆ ˪ ˏˑˎˑˇ˛ˋ˘ ˖˚ˈːˋ˘ ˇˑ ˌˑˆˑ ˃˅˕ˑ˓ˋ˕ˈ˕˖ǡ
ː˃ˇˋ˘˃˦ ˫˘ ː˃ ˕˅ˑ˓ˈːːˢːˑ˅ˋ˘ ˙˪ːːˑ˔˕ˈˌǡ ˅ˑː˃˒ˈ˅ːˑ˫ ˏ˪˓ˑˡ
˒ˑˊː˃˚ˈː˃ ˊː˃ˍˑˏ ˔˃ˍ˓˃ˎ˪ˊ˃˙˪˫ ˪ˏˈː˪ ˅˚ˈːˑˆˑ ˪ ˒ˑ˕˓ˈ˄ˑˡ
˕˅ˑ˓˚ˑˆˑ ˑ˔ˢˆːˈːːˢ ˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕˪˅ ˌˑˆˑ ˄˃ˆ˃˕ˑ˓˪˚ːˋ˘
ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈː˟Ǥ ʥˈ ˑˇːˑˊː˃˚ːˑ ˔˕˅ˈ˓ˇˉ˖ˡ˕˟ ˃˅˕ˑ˓ˋǡ ˢˍ˪
ˊ˃˒˓ˑ˒ˑː˖˅˃ˎˋ ˔˒ˈ˙˪˃ˎ˟ːˑ ː˃˒ˋ˔˃ː˪ ˔˕˃˕˕˪ ˇˑ ˅˃ˆˑˏˑˆˑ
ː˃˖ˍˑ˅ˑˆˑ ˊ˄˪˓ːˋˍ˃ Ǽʑ˪˚ː˪˔˕˟ ˔ˎˑ˅˃ǽǡ ˜ˑ ˊ˄˃ˆ˃˚˖˦
˃˅˕ˑ˓ˋ˕ˈ˕ː˪ Ǽʠ˕˖ˇ˪˫ ˊ ˖ˍ˓˃˫ː˪˔˕ˋˍˋǽ ȋ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˋˌ
˓ˈˇ˃ˍ˕ˑ˓˔ˈ˓˪˫Ȃ˒˓ˑ˗Ǥʟˑ˔˕ˋ˔ˎ˃˅ʟ˃ˇˋ˛ˈ˅˔˟ˍˋˌȌǤ


Микола ТкачукǡˇǤ˗˪ˎǤǡːǤǡ˒˓ˑ˗Ǥ
 ͳͲǤʹͷͳʹͺȀʹͳǦ͵ͶʹͳͻǤͷͲǤͳ
Проминальність часу у «Мітології Карпат» Богдана
Бойчука
ȋʐˑˆˇ˃ː ʐˑˌ˚˖ˍǣ ʛ˪˕ˑˎˑˆ˪ˢ ʙ˃˓˒˃˕Ǥ ʚ˟˅˪˅ǣ ʞ˪˓˃ˏ˪ˇ˃ǡ
ʹͲͳʹǡͳͺ˔ǤȌ

ʢ ˅˔˕˖˒˪ ˇˑ ˍːˋˆˋ ˏˋ˕ˈ˙˟ ˊ˃˖˅˃ˉˋ˅ǡ ˜ˑ ˖ ˔˅ˑ˦ˏ˖
ˉˋ˕˕˪ Ǽˆˎˋ˄ˑˍˑ ˖˔˅˪ˇˑˏˋ˅ ˒˓ˑˏˋː˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˚˃˔˖Ǥ ʢ˔˅˪ˇˑˏˋ˅
˕˃ˍˑˉ ˕ˑˇ˪ ˗˖ːˇ˃ˏˈː˕˃ˎ˟ː˖ ːˈ˔˒˓˃˅ˈˇˎˋ˅˪˔˕˟ ˎˡˇ˔˟ˍˑˆˑ
ˉˋ˕˕ˢǡ ˢˍ˖ ˒ˑˈ˕ ˔ˑ˗˓ˏ˖ˎˡ˅˃˅ ˕˃ˍˋˏ ˚ˋːˑˏǣ Ǽː˃ˏ
˒˓ˋˊː˃˚ˈːˑ ːˈ ˄˖˕ˋǽǤ ʥˈ ˖˔˅˪ˇˑˏˎˈːːˢǡ ˆˑ˅ˑ˓ˋ˕˟ ˃˅˕ˑ˓ ˖
˒ˈ˓ˈˇˏˑ˅˪ǡ˔˒ˑː˖ˍ˃ˎˑˌˑˆˑː˃˒ˋ˔˃˕ˋ˜ˈˑˇː˖ˊ˄˪˓ˍ˖˒ˑˈˊ˪ˌȂ
˒˓ˑ ˍˑ˘˃ːːˢǡ ˒˓ˑ ˉ˪ːˑˍǡ ˒˓ˑ ʙ˃˓˒˃˕ˋǡ ˒˓ˑ ˔ˈ˄ˈǤ ʏ˅˕ˑ˓˔˟ˍˋˌ
ˍˑˏˈː˕˃˓ ˅ˇ˃ˎˑ ˑˍ˓ˈ˔ˎˡ˦ ˒˓ˑ˅˪ˇː˪ ˏˑ˕ˋ˅ˋ ˊ˄˪˓ˍˋǡ

ʜ˃˖ˍˑ˅˪ˊ˃˒ˋ˔ˍˋʡʜʞʢ˪ˏǤʑǤʒː˃˕ˡˍ˃ǣʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ˑˊː˃˅˔˕˅ˑʹͳ


ˊ˃ˏˑ˅˚˖ˡ˚ˋ ˎˋ˛ˈ ˗˪ˎˑ˔ˑ˗˔˟ˍ˖ ˆˎˋ˄ˋː˖ ˒˓ˋ˘ˑ˅˃ː˖ ˊ˃
ˊː˃ˌˑˏˋˏˋˑ˄˓˃ˊ˃ˏˋǤ
ʚ˪˓ˋ˚ːˋˌ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˉ ʐˑˆˇ˃ː˃ ʐˑˌ˚˖ˍ˃ ˒ˑ˔˕˃˦ ˒ˈ˓ˈˇ
ː˃ˏˋ ˢˍ ˓ˈ˗ˎˈˍ˔˖ˡ˚ˋˌ ˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚ǡ ˢˍˋˌ ːˈ ˒˓ˑ˔˕ˑ ˑ˄˔ˈ˓˅˖˦
ˍ˓˃˔˖ ʙ˃˓˒˃˕ǡ ˓˪ˇːˑˆˑ ˍ˓˃ˡǡ ˒˓ˋ˓ˑˇˋǡ ˃ˎˈˌ ˌ ˒ˈ˓ˈˌˏ˃˦˕˟˔ˢ
˗˪ˎˑ˔ˑ˗˔˟ˍˋˏˋ ˒ˋ˕˃ːːˢˏˋ ˄˖˕˕ˢǡ ˢˍ ˇ˪ˢːːˢˏǤ «Я сидів над
Тисою, в Рахові й дивився у воду: сидів день, сидів другий, води
не меншало. Але я не знав, що моя весна має кінець, що моя
любов до тебе має кінець. Той – То й річка половинна мати
кінець»Ǥ ʢ ˒ˈ˓˛˪ˌ ˒ˑˈˊ˪˫ ˊ˄˪˓ˍˋ Ǽʟ˪ˍ˃ǽ ˔˗ˑ˓ˏ˖ˎ˟ˑ˅˃ː˃
˗˪ˎˑˎˑ˔ˑ˗˔˟ˍ˃ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˃ǡ ˢˍ˃ ˘˅ˋˎˡ˅˃˕ˋˏˈ ˎ˪˓ˋ˚ːˑˆˑ
˔˖˄ǯ˦ˍ˕˃ ˊ˄˪˓ˍˋǤ ʥˈ ˒ˎˋːː˪˔˕˟ ˚˃˔˖ǡ ːˈˏˋː˖˚˪˔˕˟ ˔ˏˈ˓˕˪Ǥ
ʒˈ˓ˑˌ ˍˑːˍ˓ˈ˕ˋˊ˖˦ ˚˃˔ ˓ˈ˗ˎˈˍ˔˪ˌǡ ˢˍˋˌ ː˃ˇ˃˦
˕ˈˏ˒ˑ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˅ˋˏ˪˓˖ ˌˑˆˑ ˒ˑˈ˕ˋ˚ːˋˏ ˏ˪ː˪˃˕ˡ˓˃ˏǤ ǼЯ
зустрів тебе на краю весни, коли ти щойно випускала
пуп’янки. На краю весни, де трембіти підпирали гори, де
легіні бартками рубали сонце, де спів сопілок, сповивав
тебе.Ǥǽ  ʠˋˏ˅ˑˎ˪˚ːˋˌ ˑ˄˓˃ˊ ˅ˈ˔ːˋ ˔˕˃˦ ː˃˔ˍ˓˪ˊːˋˏ ˖
˚˃˔ˑ˒˓ˑ˔˕ˑ˓˪ ˎ˪˓ˋ˚ːˑˆˑ ˆˈ˓ˑˢǤ ʢ ˒ˑˈˊ˪˫ Ǽʙˑˎˋǽ ˎ˪˓ˋ˚ːˋˌ
ˆˈ˓ˑˌ ˜ˋ˓ˑ ˊ˪ˊː˃˦˕˟˔ˢǡ ˜ˑ ːˈ ˏˋ˔ˎˋ˕˟ ˔ˈ˄ˈ ˒ˑˊ˃ ˙ˋˏ
ˏ˪˗ˑˎˑˆ˪˚ːˋˏ ˚˃˔ˑˏǣ «Не знаю, як кохати тебе, коли ти поза
весною. Не знаю, де шукати тебе, коли ти поза мною. Я знав
тебе, коли твої ноги грали для мене, мов трембіти. А тепер
тужу за тобою»Ǥ ʥ˪ ˅˪˓˛˪ ˔˅ˑ˦ˡ ˎ˃ˍˑː˪˚ː˪˔˕ˡ
ˏˈ˕˃˗ˑ˓ˋ˚ːˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊ˖ ː˃ˆ˃ˇ˖ˡ˕˟ ˘ˑˍ˖ Ȃ ˉ˃ː˓ ˢ˒ˑː˔˟ˍˑ˫
˒ˈˌˊ˃ˉːˑ˫ˎ˪˓ˋˍˋǤ
ʚ˪˓ˋ˚ːˋˌ ˆˈ˓ˑˌ ˒ˑ˔˕˪ˌːˑ ˛˖ˍ˃˦ ˔˅ˑˡ ˇ˪˅˚ˋː˖ǡ ˢˍ˃ ˅
ˌˑˆˑ ˖ˢ˅˪ ˒ˈ˓ˈ˄˖˅˃˦ ˅ ˄˃ˆ˃˕˟ˑ˘ ˪˒ˑ˔˕˃˔ˢ˘Ǥ ʝ˔˟ ˅˪ː ˊ˖˔˕˓˪˚˃˦
ˏˋˎ˖ ː˃˅ˈ˔ː˪ǡ ˪ ˅ˋːˋˍ˃˦ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˋˌ ˇ˖˘ˑ˅ːˋˌ ˏ˪ˍ˓ˑˍˑ˔ˏˑ˔ ˊ
ːˈ˒ˑ˅˕ˑ˓ːˋˏ ˈ˓ˑ˔ˑˏǡ ˜ˑ ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˖˕˅ˈ˓ˇˉ˖˦ ˅˪˕˃˫˔˕ˋ˚ː˪
ˏˑ˕ˋ˅ˋǡ ˢˍ ˖ ˒ˑˈˊ˪˫ Ǽʒ˪˓˔˟ˍˈ ˇˉˈ˓ˈˎˑǽǤ ǼЯ збіг униз, щоб
напитися з тебе, свіжої водиǤ Пив день, пив другий, пив
життя, – поки не відчув, що ми зріднилися». ʞ˓ˑˇˑ˅ˉ˖˦ ˙ˈˌ
ˏˑ˕ˋ˅ Ǽʓ˪˅˚ˋː˃ ˅ ˔ˏˈ˓ˈ˙˪ǽǤ «Дівчина в постолах зайшла на
досвітку в смереку. Я щовечора сидів під тою смерекою,
вдихав живицю її тіла і співав для неї пісню про своє життя».

ʹʹ ʜ˃˖ˍˑ˅˪ˊ˃˒ˋ˔ˍˋʡʜʞʢ˪ˏǤʑǤʒː˃˕ˡˍ˃ǣʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ˑˊː˃˅˔˕˅ˑ
ʢ˓ˢˇ˪˒ˑˈˊ˪˫ˊ˅˖˚˃˕˟ˏˑ˕ˋ˅ˋ˓ˑˊˎ˖ˍˋǡ˜ˑ˔˒˪˅ˊ˅˖˚ːˋˌ
˪ˇˈ˫˒ˎˋːːˑ˔˕˪˚˃˔˖ȋǼʨˈ˒˓ˑ˜˃ːːˢǽȌǤ Вітер відніс тебе поза
шум дерев. Я коливав до тебе – а ти не бачила, як Ніч віднесла.
Ніч віднесла тебе за окраїни темряви. А ти не чула, як мені
попрощатися з тобою? 
ʛ˃˦ ˈ˒˪˚ː˖ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅˖ ˒ˑˈ˕ˋ˚ː˃ ˏ˪ː˪˃˕ˡ˓˃
«Перевтілення»Ǥ ʚ˪˓ˋ˚ːˋˌ ˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚ ˓ˑˊˆˑ˓˕˃˦ ˪˔˕ˑ˓˪ˡǣ ǼЯ
сидів на узбіччі гори, обростаю травою, заростав ялівцем, –
аж душа мов випурхнула білим птахом і радісно закружляла
наді мною»Ǥ ʜ˃˔˕˖˒ː˪ ˒ˑˈˊ˪˫ ˒˓ˑˇˑ˅ˉ˖ˡ˕˟ ˙ˈ ˎ˪˓ˋ˚ːˋˌ
ː˃˓˃˕ˋ˅Ǥ ʭː˃ˍ ˒ˑ˄˃˚ˋ˅ ˆ˖˙˖ˎˍ˖ǡ ˢˍ˃ ˊˆ˓˪˄˃ˎ˃ ˍˑ˒ˋ˙ˡ ˪ ˇ˃ˎ˪
˚ˋ˕˃˚ ˄˃˚ˋ˕˟ ˓ˑˊˆˑ˓˕˃ːːˢ ˖ ˒ˑˈ˕ˋ˚ːˋ˘ ˏ˪ː˪˃˕ˡ˓˃˘ ˪˔˕ˑ˓˪ˡ
˫˘ː˟ˑ˫ ˒˓ˋ˔˕˓˃˔˕˪Ǥ ʒˈ˓ˑˌ  ǼЩовечора я приходив під ту
копицю і грав на сопілці. Гуцулка вийшла до мене щойно
вповні місяця, назвала себе Катериною й завела у запах
сінаǽȋ˔ǤͳͻȌǤ
ʡ˃ˍ ˑ˄˓˃ˊ ʙ˃˕ˈ˓ˋːˋ ˑ˄ǯ˦ˇː˖˦ ˒ˑˈˊ˪˫ ˅ ˙ˋˍˎǤ ʦˋ˕˃˚
˒˓ˑ˔˕ˈˉ˖˦ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˑˍ ˒ˑˈ˕ˋ˚ːˑˆˑ ˓ˑˏ˃ː˖Ǥ ʑ˪ː ˔ˍˎ˃ˇ˃˦˕˟˔ˢ ˊ
ˎ˃ˍˑː˪˚ːˋ˘ ˈ˒˪ˊˑˇ˪˅ ˉˋ˕˕ˢ ˎ˪˓ˋ˚ːˑˆˑ ˆˈ˓ˑˢǦˍˑ˘˃ː˙ˢǤ ʥˈ
ːˈˏˑ˅˔˒ˑˏˋːˋ˒˓ˑːˈ˒ˑ˅˕ˑ˓ː˪ˏˋ˕˪Ǥʑ˪ː˄˃˚ˋ˕˟ˇ˪˅˚ˋː˖ǡ˕ˑ˅
ˏ˪˔ˢ˚ːˑˏ˖˔ˢˌ˅˪ǡ˕ˑ˒˪ˇ˚˃˔˄˖˓˪Ǥʜ˃ˊ˅ˋ˒ˑˈˊ˪ˌ˔˕ˋ˔ˎ˪ǡˆˑ˕˖ˡ˕˟
˚ˋ˕˃˚˃ ˇˑ ˔˒˓ˋˌːˢ˕˕˃ ˔ˋˏ˅ˑˎ˪ˍˋǤ ʠ˕˃˦ ˒ˑˏ˪˕ːˑǡ ˜ˑ ˏˋ˕˙ˈ˟
˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕ˑ˅˖˦ ˔ˋˏ˅ˑˎ˪ˍ˖ ˢˍ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˋˌ ˈˎˈˏˈː˕
ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫˒ˑˈ˕ˋ˚ːˑ˫ˏ˪ː˪˃˕ˡ˓ˋǤ
ʜˈ˖ːˋˍ˃˦˒ˑˈ˕˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢ˚˖˕˕˦˅ˑˆˑ˔˒˓ˋˌˏ˃ːːˢǡ
ː˃˒˓ˋˍˎ˃ˇǡ Ǽʞ˪˔ːˢ»: Молода гуцулко, облийся весною,
Чорнява гуцулко, зашуми травоюǤ Молода Гуцулко, перейди
над днем по кладці, гуцулко, й покохай мене. Облийся весною,
чорнява гуцулко, зашуми травою холодющою у квітах,
Стегна розпашілі, вслухайся у літо кування зозулі. Молода
гуцулко, перейди над днем, Перейди кладкою над днем по
кладці, гуцулко, й покохай менеǤȋ˔ǤʹͶȌǤ
ʔ˓ˑ˕ˋˊˏˎ˪˓ˋˍˋːˈˎˋ˛ˈ˔˕ˑ˔˖˦˕˟˔ˢˉˋ˕˕˦˔˕˅ˈ˓ˇːˑˆˑ
˒˃˗ˑ˔˖ǡ ˑ˔˒˪˅˖˅˃ːːˢ ˏˋ˕˪ ˎˡˇ˔˟ˍˑˆˑ ˜˃˔˕ˢǡ ˃ˎˈ ˕˃ˍˑˉ
˒ˑ˦ˇː˖˦˕˟˔ˢ ˊ ˕˓˃ˇˋ˙˪ˌːˋˏ ˕ˈˏ˃ˏˋ ˊ˓˃ˇˋǡ ˓ˑˊ˔˕˃˅˃ːːˢǡ
˒˓ˑ˜˃ːːˢǤ ʞ˓ˋˍˎ˃ˇˑˏ ˦ ˒ˑˈˊ˪ˢ Ǽʑˈˎˋˍ˃ ˊ˓˃ˇ˃ǽǣ ǼТи стоїш
нага на скелі, мов ялинка, твоє тіло пахне ялівцем. Вітер
розкидає тебе по палях і дебрах. Легіні, що йдуть на полонину,
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беруть з собою пам’ять твого тіла. А я, зраджений, кидаюся
у свою розпукуǽǤ
ʜˈ˒ˑˏ˪˕ːˑ˪ˏǯˢ ʙ˃˕ˈ˓ˋːˋ ˊːˋˍ˃˦ ˊ ˒ˑˈ˕ˋ˚ːˋ˘ ˕˅ˑ˓˪˅ǡ
ː˃˕ˑˏ˪˔˕˟ ˊǯˢ˅ˎˢ˦˕˟˔ˢ ˑ˄˓˃ˊ ʛ˃˓˪ˍˋǤ ʚ˪˓ˋ˚ːˋˌ ˆˈ˓ˑˌ ˒ˑǦ
˓ˑˏ˃ː˕ˋ˚ːˑˏ˖˒ˈ˓ˈˉˋ˅˃˦ˍˑ˘˃ːːˢˢˍˇˑˎˡǣǼЯ знав, що твоє
ім’я Маріка, / знав також, що ми будемо коханцямиǽǤ ʙˑˎ˃ˉ
˒ˑ˚˖˕˕˪˅ ˒ˑ˚ˋː˃˦˕˟˔ˢ ˔˒ˑ˚˃˕ˍ˖ǡ ˜ˑ ˊ˃˔˅˪ˇ˚˖ˡ˕˟ ˕˃ˍ˪ ˒ˑˈˊ˪˘
Ǽʛ˃ˌˉˈ ˊ˖˔˕˓˪˚ǽǡ Ǽʖ˃ˍˑ˘˖˅˃ːːˢǽ ˪ ˊ˃˅ˈ˓˛˖˦ ˙ˡ ˎˡ˄ˑ˅ː˖
˪˔˕ˑ˓˪ˡ Ǽʜ˃˕ˡ˓ˏˑ˓˕ ˪ˊ ˊ˓˃ˇˑˡǽǤ ʞˈ˓ˈˉˋ˅˃ˡ˚ˋ ˚ˈ˓ˆˑ˅˖
˓ˑˊˎ˖ˍ˖ ˆˈ˓ˑˢ ʐǤʐˑˌ˚˖ˍ˃ ː˃ˏ˃ˆ˃˦˕˟˔ˢ ˑ˔ˏˋ˔ˎˋ˕ˋ ˔˖˕ː˪˔˕˟
˔˅ˑˆˑ ˄˖˕˕ˢǣ ǼСумував не за втратою, а за тим / що я не міг
збагнути значення любови і зрадиǽǤ
ʢ ˘˖ˇˑˉː˟ˑˏ˖ ˇˋ˔ˍ˖˓˔˪ ˊ˄˪˓ˍˋ ˊˏ˃ˎ˟ˑ˅˖˦˕˟˔ˢ
˄˃ˉ˃ːːˢˆˈ˓ˑˢː˃˗ˑː˪˒˓ˈˍ˓˃˔ːˑˆˑˍ˓˃˦˅ˋˇ˖ǡː˃˕ˎ˪ʙ˃˓˒˃˕ǡ
˘˖ˇˑˉː˪ˌ ˔˅˪˕ ˒˓ˋ ˙˟ˑˏ˖ ˒ˑˊː˃˚˃˦˕˟˔ˢ ˆ˖˙˖ˎ˟˔˟ˍˋˏˋ
˓ˈ˃ˎ˪ˢˏˋǤʞˈˌˊ˃ˉː˃ˎ˪˓ˋˍ˃ˑ˄ǯ˦ˇː˖˦˅ˑˇːˈ˙˪ˎˈ˓˪ˊːˑ˒ˎ˃ːˑ˅˪
ˑ˄˓˃ˊˋǡ ˢˍ ˖ ˒ˑˈˊ˪˫ ǼКраєвид з кривавою липою»Ǥ ʚ˪˓ˋ˚ːˋˌ
ˑ˒ˑ˅˪ˇ˃˚˔˖ˏː˪˅˃˦˕˟˔ˢǡˢˍ˃˔ˋˎ˃ˊ˅ˋ˘ː˖ˎ˃˙ˡˎˋ˒˖ǣ
чи наглий грім, чи хлопчаки які гойдалися на ній. /
Груди цієї липи запалися всередину,і в них залазить наніч
сутінь.
ʒˈ˓ˑˌ ʐˑˆˇ˃ː˃ ʐˑˌ˚˖ˍ˃ ˖ˏ˪˦ ˅˪ˇ˕˅ˑ˓ˋ˕ˋ ˃˖˓˖
˒˓ˋ˓ˑˇˋ˪ˍ˓˃˔˖ˎˡˇˋːˋǤʝ˔˟ˏ˪ː˪˃˕ˡ˓˃Ǽʡˋ˘˃ː˪˚ǡ˔˅ˢ˕˃ː˪˚ǽ
ǼМарійка сиділа під ялиною, співала стару гуцульську
колядку, а до неї тулилися вівці. Зорі падали з небес і грілися в
її волоссі. Тоді Маріка зайшла до мене в колибу. Вівці полягали
навколо ватрища й жували тишуǤǽ
ʢ ː˃˔˕˓ˑˢ˘ ˆˈ˓ˑˢ ˎ˪˓ˋˍˋ ˒ˈ˓ˈ˅˃ˉ˃˦ ˉˋ˕˕˦˓˃ˇ˪˔ːˈ
ː˃˚˃ˎˑǡːˈˊ˅˃ˉ˃ˡ˚ˋː˃˕ˈǡ˜ˑ˅˪ː˔˕ˋˍ˃˦˕˟˔ˢˊ˪˔˕˓˃ˉˇ˃ːːˢˏǡ
ˊ˓˃ˇˑˡ˪ː˃˅˪˕˟˔ˏˈ˓˕ˡǤʶːˍˑˎˋ˙ˈ˒˓ˋˊ˅ˑˇˋ˕˟ˇˑˆ˓ˑ˕ˈ˔ˍːˋ˘
ˊˏ˪˜ˈː˟ǡ ˒ˑ˦ˇː˃ːːˢ ˜ˑˇˈːːˑ˫ ˍ˓˃˔ˋ ˪ ˈˍˊˋ˔˕ˈː˙˪ˌːˋ˘
ˏˑˏˈː˕˪˅ǣ ǼКоли пахла цинамоном і живицею. / Я йшов за
тобою / На край світу але ти не зупинилася, / Пішла далі. /А
я побоявся /йти на другий світǽǤ
ʓ˓˖ˆ˃ ˚˃˔˕ˋː˃ ˊ˄˪˓ˍˋ Ǽʑˈˎˋ˚˃ˡ ˆˑ˓ˋ ˪ ˇˑˎˋǽ ːˈˏˑ˅
˒ˑ˅ˈ˓˕˃˦ ˚ˋ˕˃˚˃ ˇˑ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˚˃˔˖ǡ ˔ˍˑ˓ˑˏˋː˖˜ˑ˔˕˪
ˎˡˇ˔˟ˍˑˆˑˉˋ˕˕ˢǤʚ˪˓ˋ˚ːˋˌˆˈ˓ˑˢːˈˏˑ˅˒ˈ˓ˈˉˋ˅˃˦ˑ˔ˢˢːːˢǡ

ʹͶ ʜ˃˖ˍˑ˅˪ˊ˃˒ˋ˔ˍˋʡʜʞʢ˪ˏǤʑǤʒː˃˕ˡˍ˃ǣʚ˪˕ˈ˓˃˕˖˓ˑˊː˃˅˔˕˅ˑ
˔ˈ˓ˈˇǡ ː˃ ˒ˈ˓˛ˋˌ ˒ˑˆˎˢˇǡ ˊ˅ˋ˚˃ˌːˑˆˑ ˕ˑ˒ˑ˔˖Ǥ ʡˑ ˅˪ː ː˃
˅ˈ˓˛ˍ˖ˆˑ˓ˋǡ˕ˑˊ˃ˌ˛ˑ˅ˇˑˊˋˏ˃˓ˍˋ˪˅ˊˢ˅˔ˢ˕ˑ˅ˍ˕ˋ˖˔˕˖˒˪ǡ
˃ˎˈ ːˈ ˕ˈǡ ˜ˑ ˑ˚˪ˍ˖˦ ˚ˋ˕˃˚ǡ ˃ ˕ˈˏ˓ˢ˅˖ ˇ˖ˏˑˍǤ ʑ ˙˪ˌ ˚˃˔˕ˋː˪
ˊ˓ˑ˔˕˃˦˓ˑˎ˟ˏˈ˕˃˗ˑ˓ˋǡ˘˖ˇˑˉː˟ˑˆˑ˒˃˓˃ˎˈˎ˪ˊˏ˖Ǥʜ˃˒˓ˋˍˎ˃ˇǣ
ǼХати позалазили по коліна / в сніг, мерзли / і трималися
гірǽǤ ʥˈ ˒ˈˌˊ˃ˉː˃ ˎ˪˓ˋˍ˃ǡ ˃ˎˈ ː˃˒ˑ˅ːˈː˃ ˏˈ˕˃˗ˑ˓ˋ˚ːˋˏ
ˊˏ˪˔˕ˑˏǤʞˑˈ˕ˋ˚ː˃ˏˈ˕˃˗ˑ˓˃˕˖˕˕ˢˉ˪˦ˇˑˏ˪˗˖Ǥ
ʖˑˍ˓ˈˏ˃ ʟ˪ˊˇ˅ˑ ʤ˓ˋ˔˕ˑ˅˖ ˒ˈ˓ˈˇ˃˦˕˟˔ˢ ˚ˈ˓ˈˊ
˗˃ː˕˃˔ˏˑˆˑ˓˪ˌː˖ˍ˃˓˕ˋː˖ǣ
Падав лапатий сніг,
Нагинав гілля смерек
І творив
Таємну стаєнку.
З усіх сторін всесвіту
Зліталися комети,
Кружляли над вертепом
І слухали, як у яслах
плакала ліщина.
ʙˑ˔ˏˑˆˑː˪˚ː˪ ˏˑ˕ˋ˅ˋ ˇ˓˖ˆˑ˫ ˚˃˔˕ˋːˋ ˊ˄˪˓ˍˋ
ʐǤʐˑˌ˚˖ˍ˃ Ǽʛ˪˕ˑˎˑˆ˪ˢ ˍ˃˓˒˃˕ǽ ˅ˋ˔˕˖˒˃ˡ˕˟ ˍˑː˕˓˃˔˕ˑˏ ˇˑ
˒ˈ˓˛ˑ˫ǡ˒˪ˇˍ˓ˈ˔ˎˡˡ˚ˋ˒˓ˑˏˋː˃ˎ˟ː˪˔˕˟˒˓ˋ˔˕˓˃˔˕ˈˌˎˡˇˋːˋǡ
ˊ˃ˎˋ˛˃ˡ˚ˋ˅˒˃ˏǯˢ˕˪ˎˋ˛ˈˍˑ˘˃ːːˢǤ
ʖ˄˪˓ˍ˃ Ǽʛ˪˕ˑˎˑˆ˪ˢ ʙ˃˓˒˃˕ǽ ʐˑˆˇ˃ː˃ ʐˑˌ˚˖ˍ˃
˒˓ˑˇˑ˅ˉ˖˦ ˔˕ˋˎ˟ˑ˅˪ ˒ˑ˛˖ˍˋ ˏˋ˕˙ˢǡ ˅ˑˇːˑ˚˃˔ ˅˪ˇˊː˃˚˃˦˕˟˔ˢ
˙˪ˍ˃˅ˋˏˋˊː˃˘˪ˇˍ˃ˏˋǡˏ˪˗ˑˎˑˆ˪˚ːˋˏˋˑ˄˓˃ˊ˃ˏˋǡˏˈ˕˃˗ˑ˓˃ˏˋǤ

