
   

 

Микола Ткачук

Проминальність часу у «Мітології Карпат» Богдана 
Бойчука 



«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»

Я 
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.

 «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»

Я збіг униз, щоб 
напитися з тебе, свіжої води Пив день, пив другий, пив 
життя, – поки не відчув, що ми зріднилися». 

 «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».  



   

 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? 

«Перевтілення» Я 
сидів на узбіччі гори, обростаю травою, заростав ялівцем, – 
аж душа мов випурхнула білим птахом і радісно закружляла 
наді мною»

Щовечора я приходив під ту 
копицю і грав на сопілці. Гуцулка вийшла до мене щойно 
вповні місяця, назвала себе Катериною й завела у запах 
сіна

»: Молода гуцулко, облийся весною, 
Чорнява гуцулко, зашуми травою 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 мене

Ти стоїш 
нага на скелі, мов ялинка, твоє тіло пахне ялівцем. Вітер 
розкидає тебе по палях і дебрах. Легіні, що йдуть на полонину, 



беруть з собою пам’ять твого тіла. А я, зраджений, кидаюся 
у свою розпуку

Я знав, що твоє 
ім’я Маріка, / знав також, що ми будемо коханцями

Сумував не за втратою, а за тим / що я не міг 
збагнути значення любови і зради

Краєвид з кривавою липою»

 чи наглий грім, чи хлопчаки які гойдалися на ній. / 
Груди цієї липи запалися всередину,і в них залазить наніч 
сутінь. 

Марійка 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 тишу

Коли пахла цинамоном і живицею. / Я йшов за 
тобою / На край світу але ти не зупинилася, / Пішла далі.  /А 
я побоявся /йти на другий світ



   

Хати позалазили по коліна / в сніг, мерзли / і трималися 
гір

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. 


