Володимир ГЕТЬМАН

Бiлi крила вiтрил
Серед вiдомих українських поетiв, творчiсть яких пов'язана з Одесою, почесне
мiсце належить Володимиру Гетьману. Митець, мислитель, справжнiй лицар слова, Воло*
димир Петрович нiколи не намагався особисто бути у центрi уваги широкого загалу шану*
вальникiв поетичного слова. Навпаки, здавалось, що вiн уникає публiчностi, вважаючи, що
читач має спiлкуватись не особисто з поетом, а з його творами. Саме вони є квiнтесенцiєю
його думок, його свiтосприйняття, сповiддю його душi.
В.П. Гетьман прожив нелегке життя, у якому були i репресiї з боку радянської вла*
ди у тридцятi роки, i тривале перебування у нiмецьких таборах вiйськовополонених у роки
Великої Вiтчизняної вiйни, з яких вiн двiчi тiкав, i принизливе вiдношення комунiстичного
режиму до вчорашнього солдата пiсля його визволення з фашистської неволi. Усi цi випро*
бування не могли не вплинути на життя i характер молодої людини. Але Володимир Пет*
рович не зламався — навпаки, зберiг у своїй душi вмiння бачити красу, цiнити в людях
людське, зберiг нiжнiсть i любов до життя в усiх його проявах.
Перша книжка двадцятидев'ятирiчного поета "Рибальське щастя" вийшла у 1950
роцi. А потiм з'явились поетичнi збiрки "Зустрiч" (1955), "За дротом" (1958), "Ранковi зорi"
(1960), "Подорож до обрiю" (1963), "Iскри з*пiд молоту"… Це був послiдовний пiдйом по
сходинках майстерностi: адже з кожною новою книжкою талант Володимира Гетьмана роз*
кривався новими гранями. Висока культура вiрша, свiй, оригiнальний образний свiт, своє
мелодiйне багатство… У добу, коли українська поезiя досягла неабияких висот (Л. Костен*
ко, В. Симоненко, М. Вiнграновський, В. Коротич, молодий Б. Нечерда i ще чимало яскра*
вих iмен), голос В. Гетьмана звучав яскраво i впевнено, вiн був несхожий нi на кого,
завжди приваблював своєю творчою iндивiдуальнiстю.
На мiй погляд, пiком творчого зросту поета стали семидесятi роки, коли у поетич*
ному морi України замайорiли його "Бiлi крила вiтрил", коли читачi поринали у дивосвiт
збiрок лiрики "Квiтнева заметiль", "Не залишай мене, любове", "Святкую молодiсть"…
Поезiя Володимира Гетьмана проста i мудра, вона зростала на мiцнiй основi бага*
торiчних духовних традицiй народу i водночас вона по сьогоднi сучасна за тематикою,
за своєю образнiстю, щирiстю.
Я мав честь неодноразово спiлкуватись iз Майстром — людиною скромною, чес*
ною, вiдповiдальною, вiдданою своїй справi. Незадовго до того, як Володимир Петрович
переступив порiг Вiчностi, я одержав вiд нього листа з вiршами, який пропоную увазi чи*
тачiв. Думаю, що тон листа та змiст вiршiв якнайкраще розкажуть про те, якою людиною був
Поет, творчiсть якого, безперечно, є невiд'ємною складовою української лiтератури другої
половини ХХ та початку ХХI сторiч.
Роман БРОДАВКО
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Добродiю Романе Iсааковичу!
Ваша стаття про "Щоденник Одеський" мого вчителя i великого по$
радника Андрiя Володимировича розбудила мене напередоднi 80$рiччя (10
червня цього року). Нинi тяжко хворiю, 6 рокiв не виходжу з квартири.
Не читаю. Тiльки помацки пишу етюди. Змагаюся з Омаром Хайямом. По$
ки вiн — мудрець Сходу — перемагає. Але буду вчитися у нього. Як говорив
мiй наставник Андрiй Володимирович: "Треба завжди, постiйно, до самоза$
буття вчитися!".
Андрiй Володимирович присвятив моїй творчостi — збiркам, 6 своїх
робiт. Вiн написав i до збiрки "Квiтнева заметiль", яка вийшла у столицi,
передмову. Це — були вибранi поезiї (Київ, "Днiпро").
Традицiї Андрiя Володимировича продовжили його учнi — професори
Г.А. Вязовський, Є.М. Прiсовський. Дух нашого великого наставника витав
над ними, в тому й вони ставилися до мене доброзичливо, прихильно.
Спiльно я iз Андрiєм Володимировичем переживав удари долi, коли роз$
горнулася люта критика поезiї В. Сосюри "Любiть Україну".
(Далi до листа були доданi вiршi. — Р. Б.)

1.
Навколо "Тихого Дону" нова суперечка:
"А хто написав епохальний роман?"
Концепцiї. Докази. Цiла вервечка.
А правда зайшла в ще густiший туман.
О, скiльки потрiбно зусилля цiнителю,
Щоб доказ його — все ж таки перемiг.
А учень читає i каже учителю:
"Вiн що — сотворити романчик поменше не змiг?!"
2
Ми часто згадуєм Кленове,
Понад Орiллю хутiрець,
Гнiздечко те зеленоброве
I запахущий вiтерець,
Конвалiй подих над хатами,
Розвеселiлий гомiн дня.
I дзвiнко струнними шляхами
Красивий легкий бiг коня...
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3
Хто продає, а хто купує
державу нашу — Україну?
А хто скажено провокує:
Почать партiйну рiзанину?!
О, люди, зморенi нуждою,
З якого ви ввiрвались краю? —
Аж видається вже з "ганьбою!"
Дiйшли таки земного краю!
4
Льоня Цвейвель, Льоня Цвейвель, Цвейвель Леонiд!
У душi моїй залишив дуже давнiй слiд.
Ще ми — дiти, ще ми — учнi... час рожевих мрiй...
Ще над нами, ще над нами — медоносний рiй.
Не братались, не стрiчались... Кожен знав свiй свiт:
I зернину, i пашнину, i достиглий плiд.
Та нiхто з нас, та нiхто з нас час не докоря,
Бо мiж нами, помiж нами з давнини — зоря...
5
Ми чаювали, гомонiли,
Переплiталися слова,
Що нашi душi освiжили,
I вiра зводилась жива,
Що за епохою епоха
В тисячолiття вiдлетить,
I доля наша (хоч забрьоха!)
I ще нам скаже: "Треба жить!"
6
...Любiть її во время люте.
Т.Г. Шевченко

Любiть її в годину скрути,
Коли розкрадена вона,
Коли вiд власної отрути —
I генiальна, i дурна;
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Коли упала на колiна
I безпорадна, i нiма;
Коли ще зветься — Україна, —
I стяг надiї пiдiйма!
7
Раїсi Кириченко

Щодня ми молимось за Вас, за нашу Раю,
Прохаємо у Бога дати Вам снагу —
Небесного, земного вiкового раю,
Бо всi, дитино, перед Вами всi в боргу.
Дружину запитаю: "Хто тебе лакує?"
I хто мене вертає також до життя?
Так, ще ми живемо — раз серце пiсню чує.
А в пiснi тiй — наснаги ждане вороття.
8
Лебедi летiли... Сiли на лиманi...
Вдарили морози дуже, дуже раннi.
Береги скувало, денеде водиця.
А в краї у теплi не проб'ється птиця.
Замерзає лебiдь, замерза лебiдка.
Хтось до них пiдходить i годує зрiдка.
I трiщать морози — дуже, дуже раннi.
I зоря холоне у Сухiм лиманi...
9
Я все летiв, а крила перебитi.
Я все кружляв, а сльози вогневi.
Гiрким стражданням, болями налитi
Мої шляхи скропляли польовi.
А я, мов жайвiр, воскресав у пiснi.
Iз неба стрiмко падав у жита:
За мною гнались хмари лиховiснi,
Передi мною грала висота.
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10
Снiг летить i кружля з Вологодського краю,
У панельну кiмнату влiтає мою.
Я не вперше оце до кiсток промерзаю,
Мов пiд вiтром палючим голий стою.
Обiзвались санки бiля мене летючi.
I ямщик ухопив i поклав у санки,
...Я стою на днiстрянськiй розвесненiй кручi —
Медоноснi летять i кружляють бджiлки...
11
Не охолону, не покину,
За "пагорбом" не буду:
Як ту поранену пташину
Забути? Не забуду;
Я принесу тобi чарзiлля,
Цiлющого напою.
I ти помножиш многосилля,
Бо завжди я с тобою.
12
Ой, напитися верба
Стала над рiкою.
Аж розхристана юрба
Суне з перепою.
Хтось — вже листя позвивав,
Трiснула гiлляка...
Ради дурощiв, забав,
Хтось — беззвучно плакав...
Р. S. За винятком 9$го — етюди ще нiде не друкувалися.
З повагою: Дiд$сiромаха Гетьман.
Панельний хутiр (адреса стара), там пошта краще працює.
27.05.2001 р.
Публiкацiя Романа БРОДАВКА
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