КІЛЬКА СЛІВ ПРО ЦЮ КНИЖКУ

Повісn,, яку оце випускає "Гомі-н. Украі-н.и", nризиа
чена для юнацтва, яке в нас, треба ,вдарwrись в �руди,
під лектур-н.им о�лядом найбільш за-н.едба1іг, і це фа
rаль-н.о відбиваЄ'І'ься на йо�о національ'НО.41.у формува-н.-н.і.
Як nодивитuся на списки дитячої літератури, то можка
сказати, що вона вже зовсім -н.е бідна і nОІС'І'ій-н.о зба�а
чується, а от npo доріст, npo ю-н.ацтво -наше в нас .ма.яо
хто й ду.має, а коли й ду.має, то на то.му й кі-н.чає. Тому
в нас юнацька література така кількісно мізер-н.а і 'тому
наш доріст, -н.е .маючи що в рід-н.ій мові читати, силою
ще й цьо�о факту звертається до ба�атої а-н.мійської
літератури, з якою й залишається. І nривер-н.ути йо�о
знову до рідної лектури незвичай-но 'ваЗІС"ІСо, а надтd що
й не.ма до чо�о, бо не.ма в нас нічо�о рівно:mачно�о. А
якби не те, то хто знає чи -н.е вдалося б нам задержати
при собі значно більше наших дітей, бо той · вік у жит
ті, коли дитина переходить в ста-н. ю-н.ацТІва, для даль
шо�о розвитку, отже й для національно�о фор.мува:ння.
молодої душі -н.езвичай-н.о важливий. А в иас на паль
цях однієї руки можна порахувати авторів, що пишуть
для юнацтва, та й то не так ба�ато, якби було треба.
Повість Ірини Лаврівської, авторки цілої низки істо
ричних та інших казок для дітей, які вона читала сво�о
часу в своїй радіо�одині кільканадцять років то.му і за
писала на платівках (деякі друкувалися і в читанках),
призначена якраз для юнацтва, для нашо�о доросту.
Хоч вона сама одна uіяк -н.е заповнить тієї величезної
недостачі, яка в цій діля-н.ці витворилася, та все таки її
к-н.ижка є од-н.ою з ба�атьох то�о рода книжок, яких на
шій .молоді пекуче потрібно і які nови-н.-н.і nоявитис�.

Повість, що її юний -чита-ч візьме в ру,си - tc.e фа'Н.
тазія, її МОЖ'Н4 павіть вважати повістю істори-ч"йю, бо
авторка -черпала свій .матерія.л, з історії, цебто з істори-ч
них 'ІСНUЖОК, які в бібліотеці ви-читувала і про-читане
відповідно використовувала, отже майже все, npo що
тут розповідається, колись справді діялось. Такі постаті,
як Лясаль, отець Рене, індіянські племена, їж зви-чаї,
жорстокість, будова форту коло Ніяtари та йо�о зни
щення й відбудова - це все істори-чні ре-чі, я'Кі сво�о
-часу діялись і були заnиса;н,і в історії. Навіть і той
факт, що першим ко.мандаwrО,.АІ, форту Луізіяnа на пів 
дні був козак, еміtрант з України, теж історич,шй. А
розповідь діда Макси.ма npo Морозенка основана 'На на
родному переказі. Отже -чита-ч, що -читатиме цю книж
ку, може бути певний, що -читає історичну повість, бо
тут тільки сюжет створений автор-чиною уявою, але ав
торка вміла вжитися в давні ,події й постаті і вміла їх
так переконливо змалювати, що повість -читається як
фантасти-чпа - ле�ко, приємно й не без користи. А дл.<t
українсько�о Ю"й�о чита-ча вопа ще й тим кориска, що
збуджує �ордість за свій рід і парід і дає задовОЛЄ11.ня,
що українці не �ірші від інших чужинців, що приїхали
колись до Америки, а кращі, бо не такі безо�лядні ,-i
жорстокі, а -чесні й шляжеmі. Отже ми мали й тут сво
їх �ерої-чних предків, якими можемо nожваv�итись.
Коли ця 'ІСНUЖКа, nрикрашеnа образками Е. Козака,
збудить в Ю"й�о -читача саме такі почування, то її ціль
буде ося�непа, бо авторка її з тією метою й писал.а.
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Давно це було . . . дуже давно ...
Батько Дениса був козаком з діда прадіда, а мати
також з ІКозац:ькоrо роду. Ріс �малий Денис, а як мав
10 років, то так зручно шаблею оруд)78ав як старий.
І -стріляти вмів і засідки на звірі.з робити.
- Хоробрий козак буде! - раді.в батько.
А раз, .як батьків не було вдома, приі"хали чужі
люди. Карита запряжена в ;восьмеро коней, а довкола
неї повно JПОІІ;ей .на конях. Це - казали - двір цар
ський через Україну їде. І хтось побачИІВ чорн.явоrо
хлОІПЧИКа з синіми очима, а потім один з тих, що на
конях сиділи, під'їхав д,о Дениса., вз.яв йото за руку і
в кариту ІПОСадИіВ.
- Я не хочу! Пустіть мене! - рвався хлопець.
- Тихо! Кривди тобі не буде. - Сказала якась пані �московською мовою. - Тобі добре в мене буде. А
дИІВись, як ма.льований, а щічки- які, а оченята! Спаси
бі за та,кий дарунок!
І ХОІЧ .як ма.лий пру:qа.вс.я: плакав - не ПО'МО'І'ЛО.
- Ох, акби ІЯ батькову шаблю мав! - подумав Де
нис. - Але нічого, я й таJК від них ;втечу!
Іхали вони до;вго, довго. Хлопця любили і бавили
ся з ним і ніхто ШІІВіть не зауважив, що в його очах
світил:и:с.ь ;воm1ики. Недобрі �вопmки. Він уже не •..,.;;.
кs. Він знав, що mлач не ПОN()ЖЄ. Він ті..льхи прї-..ду
мував якби втекти.
СоІЩе вже зайшло, .як 11tарита затрималась :на ні-ч
біля вели.кої корч�ми. іВсі полягали спати й :малого по
клали. Десь по півночі Денис тихенько �ав і попро
бував 'Вікно. Замкнене! Двері - :захк:неиіІ Що роб,-1ти?
g

Куди ІВтікати? Попробува ще раз вікно - не й.де. Сів
на підлогу та. й д�ає.
С.ІЩіаJ так і дума.в довrу :ювилину. А довкола тем:но,
тем�но й підлоrа ТІВерда. Моститься він, ях ма.ле цуце
ия, щоб :виrі,цніше сидіти було. Мацає рукаІМИ долівку,
аж намацав .ЯІКесь кільце до підлоrи прибите. СХ!Ватив
рукою і тяте. А за кільщем малі дверцята в пі·длооі підіймаються.
- Ах, - зращів Денис - це ІВихід до підвалу. Ко.р
ч:мар там ВСІЯКе добро трИІМає.
Опустився вниз. Під ноrами почув драбину і по ній
зіЙІШов на дно пі!,щвалу. Стухло й воrко, та пахне вся
:кюми незвиклими пахощІІNИ. А там віконце високо. Ско
'Ч'ИВ туди Денис. Було незакрите, ані не забезпе11ене
нічим. Ях кіт, тихе.ньсrtо про�ховзнувся і вже стояв на
дворі. Поrлянув ІЦовкола. Bapтcmoro не було, а ноm рва
нули самі. Скочив ІВ ІК)'Щі і знову біжить, аж до річки
добіr. Шумить вона тає�м:но - там зупинився, відІпочи
ти.
Аж тут враз чує, що ко.ні іржать і лЮІЦи говорять.
Хто. ж це? Ні, це не 'ІІі, що йоrо ЗJІовили, це хтось ін
ший. Ах, це коза.ки!
- Батечки, люди добрі, порятуюте - кинувся rм до
ніr - мене украли� з дому. Пані ЯJКаС'Ь московсь�к:а· на
свій двір хотіла ІВЗЯти, та я втіх.
- А хто ж ти, хлопче?
- Я козака Тт.тоша з Перехооу син:. Не кида.йrrе
мене, візьміть із собою.
- Ох, далека нам дороrа, сину!
- А куди ж ви їдете?
- Самі не знаємо. Ідемо за. rори, за ріки, за мо.ре,
світ піз.н:авати, долі шукати ...
- 'Візьміть і :мене. Я вмію шаб.лею орудувати і стрі
JІяти вмію. Дайrrе - покажу!
Взяли козаки хлопця й ІПОЇ'Хали. Іхали пОJІJІМИ, пшя
хами, і1хали через пустирі, потім через велику во.ду 10

···'ть і 11еве.
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