
М е т а: познайомити учнiв з видатним україн-
ським письменником Василем Шклярем, обговори-
ти змiст його роману «Чорний Ворон», вiдкрити уч-
ням замовчуванi сторiнки нашої iсторiї; формувати
у старшокласникiв свiдому громадянську позицiю,
виховувати почуття нетерпимостi до вiдступни-
цтва, зради, безпам’ятства; виховувати патрiотичнi
почуття на прикладi життя героїв роману, пiдноси-
ти в душах учнiв нацiональну гордiсть i гiднiсть.

О б л а д н а н н я: мультимедiйна презентацiя
життя i творчостi В.Шкляра, портрет письменника,
виставка його творiв, записи класичної музики,
грамзаписи народних пiсень «Висока верба» та «За-
будь мене», записи висловiв на плакатах, узятi за
епiграфи до уроку.

Е п i г р а ф и: Менi ж, о Господи, подай
Любити правду на землi.

Т.Шевченко
Мiй ярий крик, мiй бiль тужавий,
Випалюючи ржу i грiх,
Ввiйде у складники держави,
Як криця й камiнь слiв моїх.

Є.Маланюк
Мiй Чорний Ворон – це бiлий янгол волi.

В.Шкляр
П е р е б i г  у р о к у

Повiдомлення теми, мотивацiя навчальної
дiяльностi.

У ч и т е л ь - с л о в е с н и к. Сьогоднi у нас незви-
чайний урок – урок-ретроспектива, презентацiя тво-
ру «Чорний Ворон», який, щойно з’явившись, набув
широкого розголосу не лише в лiтературних колах, а
й у цiлому суспiльствi, здобув загальне визнання й
високу нагороду – народну Шевченкiвську премiю.
Особливiсть нашого уроку ще й у тому, що на ньому
присутнiй автор роману письменник Василь Шкляр.
Привiтаймо гостя.

У ч и т е л ь  i с т о р i ї. Гортаючи сторiнки роману,
ми повернемось у двадцятi роки двадцятого столiття
– надзвичайно складний перiод нашої iсторiї – й
пильно та об’єктивно з погляду сучасностi й держав-
ницьких позицiй простежимо сюжетнi лiнiї цiєї кни-
жки, аби переконатися в тому, що розбуджена про-
цесом боротьби за нацiонально-державне вiдро-
дження українська нацiя i в двадцятi роки продов-
жувала вiдстоювати свою незалежнiсть.

У ч и т е л ь - с л о в е с н и к. Я тримаю в руках не-
звичайну книгу, яку автор писав упродовж трина-
дцяти рокiв. Це книга правди про трагедiю україн-
ського народу, якої нам не вiдкривали. Мабуть,
пам’ять про жорстокий час i невимовний бiль за
втратами спонукали письменника, аби вiн розповiв
про трагiчну долю, що спiткала його землякiв та
рiдних по кровi людей.

«Цей задум жив у менi давно, – зiзнається Ва-
силь Шкляр, – можливо, на генному фонi, живився
згадуваннями про мого дiда, балачками старих
дядькiв про цi подiї ще в п’ятдесятих роках».

У ч и т е л ь  i с т о р i ї. Книга цiкава й унiкальна
ще й тим, що в нiй тiсно переплелися художнiй вими-
сел i документалiстика, представлена матерiалами
державних архiвiв, якi засвiдчують факт потужного
повстанського руху, зокрема вiдчайдушний опiр оку-
пантам, який чинили повстанцi Холодного Яру. 

У ч и т е л ь - с л о в е с н и к. Сподiваємося, що
цей твiр викличе у вас бажання бiльше дiзнатися
про тi подiї, самостiйно опрацювати, дослiдити цi
сторiнки iсторiї. Нехай стануть вони для всiх нас не-
забутнiм уроком правди, любовi, вiри.

Сприймання та засвоєння навчального ма-
терiалу.

П о в i д о м л е н н я  у ч н i в,
що готували випереджувальнi  завдання

«Б i о г р а ф и».
1-ш е  п о в i д о м л е н н я. Наш гiсть – Василь

Шкляр, вiдомий український письменник, перемо-
жець престижних лiтературних конкурсiв, лауреат
багатьох лiтературних премiй. Його вважають бать-
ком українського бестселера (на екранi пояснення
слова «бестселер»). Великий резонанс дiстали його
романи. Лише культовий роман «Ключ» зiбрав цiлу
колекцiю нагород i останнiми роками витримав
12 видань в Українi та за кордоном.

За роман «Ключ» Василь Шкляр здобув гран-прi
конкурсу «Золотий Бабай», премiї журналiв «Сучас-
нiсть» та «Олiгарх». «Спiраль столiть» одержав на
Мiжнародному фестивалi фантастики «КиївКон –
2003». За роман «Елементал» (2001) нагороджений
гран-прi Всеукраїнського конкурсу романiв та кiно-
сценарiїв «Коронацiя слова». Та найбiльше iмпонує
Василевi Шкляру премiя, що має назву «Автор, чиїх
книжок найбiльше вкрали з книгарень».

2-г е  п о в i д о м л е н н я. Василь Миколайович
Шкляр народився 10 червня 1951 року в селi Ган-
жалiвка Лисянського району Черкаської областi.
1963 року родина переїхала до мiста Звенигородки,
де майбутнiй письменник закiнчив середню школу
зi срiбною медаллю. 1968 року вступив на фiло-
логiчний факультет Київського унiверситету iм. Та-
раса Шевченка. Водночас навчався (за обмiном сту-
дентiв) на фiлологiчному факультетi Єреванського
державного унiверситету, де студiював вiрменську
мову й лiтературу.

Пiсля навчання рiк працював молодшим науко-
вим спiвробiтником Центрального державного iсто-
ричного архiву. Вiдтак довший час працював у
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пресi, завiдував вiддiлом прози в журналах «Ранок»
та «Днiпро», був прес-секретарем Української рес-
публiканської партiї, обiймав посаду головного ре-
дактора видавництва «Днiпро». Нинi – заступник
голови Нацiональної спiлки письменникiв України.

Друкувати свої твори Василь Шкляр почав ще
школярем, 1967 року. Окремими виданнями вийшли
книжки прози «Перший снiг» (1976), «Живиця»
(1982), «Черешня в житi» (1983), «Шовковий до-
щик» (1984), романи «Пралiс» (1986), «Ностальгiя»
(1989), «Тiнь сови» (1990) в перекладi росiйською
мовою), «Елементал» (2001), «Кров кажана» (2003),
«Залишенець» («Чорний Ворон», 2009).

Ретроспекцiя «Історична доба та iсторичнi по-
статi, вiдображенi в романi».

Словникова робота.
Ретроспектива – погляд у минуле, аналiз минулих

подiй, вражень; звернення до минулого для виявлення в
ньому зародкiв тих тенденцiй, що властивi сучасностi.

«І с т о р и к и».
1-ш е  п о в i д о м л е н н я. У своєму новому творi

«Чорний Ворон» письменник вiдтворює одну з най-
драматичнiших сторiнок нашої iсторiї – боротьбу ук-
раїнських повстанцiв проти окупацiйної влади у
двадцятих роках минулого столiття на територiї Хо-
лодного Яру. «Вiд самого початку я знав, що це книж-
ка мого життя, тому працював над нею з винятковою
стараннiстю й любов’ю», – зiзнався якось автор.

Подiї, описанi в романi «Чорний Ворон», за сло-
вами самого письменника, «це перiод нашої iсторiї,
який був особливо замовчуваний владою. Його i
досi не розкривають». Василь Шкляр родом iз Чер-
кащини. А Холодний Яр – то лiси мiж Кам’янкою i
Чигирином, де знаходилася так звана Холодноярсь-
ка республiка. 1921 року долю чотирилiтньої вiйни,
яку Росiя розв’язала проти Української Народної
Республiки, було вирiшено на користь загарбника.
Армiя УНР опинилася iнтернованою за колючим
дротом колишнiх польських союзникiв. Однак
збройна боротьба ще роками тривала майже на всiх
теренах України. 

Вiдчайдушний опiр бiльшовикам чинили пов-
станцi Холодного Яру. На їхньому чорному бойово-
му прапорi були слова: «Воля України або смерть». 

Чекiсти писали: «Жовто-блакитный остров –
кипящий казан, с которым нельзя справиться».

Справдi, Червона армiя перемогла Антанту, Де-
нiкiна, Махна, полякiв, але не могла впоратися з хо-
лодноярськими хлопцями. Це були досить освiченi
люди, колишнi офiцери армiї УНР, ранiше – офiце-
ри царської армiї, тi, хто свiдомо, з iдейних переко-
нань узяв зброю в руки, а також українськi селяни,
яких образила радянська влада.

2-г е  п о в i д о м л е н н я. Дiя в романi розпочи-
нається 1921-м роком, коли Росiя була не сусiдом, як
тепер, а ворогом УНР, щоправда, уже знищеної. І для
багатьох читачiв чи не вперше в постгеноциднiй
українськiй лiтературi художньо переконливо, з iсто-
ричною вiрогiднiстю доведено: у 20-х роках минулого

столiття в Українi точилася не громадянська, а укра-
їно-росiйська вiйна, в якiй росiйська сторона виступа-
ла агресором.

В очах селянства це була навала, подiбна до
орди. Так бачив своїх ворогiв i Чорний Ворон, вiд
iменi якого ведеться романна оповiдь.

Офiцiйна влада наклала табу на цей перiод iсто-
рiї, оголосивши бандитами героїв, провiдникiв, та
учасникiв народного руху. Будь-якi згадки про
повстанцiв методично знищувались. Могили нацiо-
нальних героїв бiльшовики зрiвнювали з землею.
Складалося враження, що протистояння в Українi
закiнчилося цiлковитою перемогою радянської вла-
ди. Спираючись на численнi документи архiвiв,
свiдчення вцiлiлих холодноярцiв, письменник своїм
романом розвiнчав мiф «української всепокiрностi».

«Чорний Ворон» вiдтворює той останнiй етап хо-
лодноярської iсторiї, коли бiльшовики реалiзовували
план лiквiдацiї отаманiв, повстанцiв, а згодом розгор-
нули масштабнi репресiї проти всього населення, уто-
пивши в кровi народний спротив. 

3-т є  п о в i д о м л е н н я. Показовим є i те, що
описанi у творi подiї розгортаються на рiднiй для
письменника черкаськiй землi: «У Холодному Яру
я буваю по кiлька разiв на рiк. Вiдвiдую мiсце, де на
хуторi Крiсельцi загинув Василь Чучупак, приход-
жу на його могилу в селi Мельниках. Потiм їду в се-
ло Цвiтне, звiдки походить отаман Пилип Хмара,
завертаю в Цибулеве, де гуляв колись отаман Кi-
бець. Радiю, що до Холодного Яру рiк у рiк приїз-
дить дедалi бiльше людей з усiх куточкiв України».

Документи – невiд’ємна, надзвичайно вагома ча-
стина твору. Письменник розповiдає: «У пригодi
стали доступнi менi документи Галузевого держав-
ного архiву СБУ, численнi донесення уповноваже-
них ЧК та ГПУ, iнформацiйнi зведення, поясню-
вальнi записки, звiти, доповiднi, рапорти i навiть
шифрограми». Автор органiчно вплiтає у тканину
роману уривки, у яких зафiксовано хiд збройного
опору, наведено промовистi подробицi.

З  о п е р а т и в н и х  з в е д е н ь:
1-й  у ч е н ь. : «Бандитский террор по-прежнему

свирепствует в районах, прилегающих к Холодному
Яру, Черному и Чутовскому лесам, обстановка здесь
напоминает времена расцвета повстанчества.

Кроме того, банды располагают большими по-
тенциальными силами в виде подпольных организа-
ций, повстанкомов и «таемных сотен», которые
усиленно готовятся ко всеобщему восстанию, чтобы
по первому же сигналу влиться в ряды действующих
отрядов.

Вновь отличается банда Черного Ворона; 11 июня
она совершила налет на торфяные разработки у
Ивановой гребли, что в 7 верстах северо-западнее го-
рода Смелы, ограбила склады, после чего розбросала
листовки с призывом «Бий комунiстiв i кацапiв!». 

2-й  у ч е н ь. «Вообще бандиты чувствуют себя
слишком свободно, разьезжают по селам и хуторам,
как по своей вотчине. Крестьяне Сентовской волос-
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ти с Куликовских хуторов рассказывают, что к ним
часто наведываются лесовики, берут продукты,
фураж, причем за все взятое тут же платят с лих-
вой. Денег у них полно всяких – советских, романов-
ских, польских, петлюровских…»

3-й  у ч е н ь. «В последнее время банда Черного
Ворона часто действует совместно с бандой из-
вестного главаря Загороднего; обособленно держит-
ся от них атаман Гупало, который, однако, затаил-
ся в Черном лесу в нескольких верстах от станции
Хировка, то есть в зоне, объявленной нами вне зако-
на, где каждый встречный подлежит расстрелу на
месте без каких-либо выяснений. Следует обратить
внимание на этого коварного и, по всей видимости,
опытного разбойника – ему около 35 лет, носит вы-
зывающий полуаршинный оселедец, любит наизусть
почитать перед бандитами стихи Шевченко». 

«Указанный район в силу его природных условий
долгое время являлся бандитским гнездом петлю-
ровских ставленников, причем партизанское движе-
ние носило здесь такой организованный и стреми-
тельный характер, что Украина стала Вандеей рус-
ской революции. Пресловутый Холодный Яр в глазах
контрреволюции до сих пор является ярчайшим
символом борьбы против Советской власти».

4-й  у ч е н ь. «Вообще в последнее время замечено,
что бандиты формируются в более крупные отря-
ды, и банда Загороднего, по нашим сведениям, на
данный момент насчитывает около полторы сотни
сабель и до ста штыков, банда Черного Ворона – по-
рядка сотни сабель, причем все его боевики как на
подбор, ездят на хороших лошадях, одеты с иголоч-
ки. Им удалось переманить на свою сторону даже
китайцев, во всяком случае, наш агент видел одного
монголоидного бандита, владеющего какими-то осо-
быми секретами рукопашного боя.

Сам Черный Ворон чрезвычайно меткий стрелок,
однажды выстрелом из револьвера спокойно выбил
из рук своего подопечного бандита подсолнух, с ко-
торого тот щелкал семечки во время серьезного раз-
говора».

5-й  у ч е н ь. «На ликвидацию бандитизма в Хо-
лодный Яр направлены огромные войска, которые
наведут там порядок. Предпринимаются все меры
по обнаружению тайников с оружием, коим снабжа-
ются банды. Продолжается планомерное изъятие и
расстрел ответчиков из сел, содействующих банди-
тизму или ведущих с ним недостаточную борьбу…»

У ч и т е л ь  i с т о р i ї. Цi «оперативные донесе-
ния», «информационные сводки», «рапорты», «отче-
ты» и «инструкции» розкривають хижацьке нутро
окупанта, здатного або привласнювати, або нищити.
І хоча тексти просякнутi ненавистю до українства,
все ж iнформатори мимохiть повiдомляли про
мужнiсть та неабияку спритнiсть повстанцiв. У ба-
гатьох документах ЧК та ГПУ йдеться про заруч-
никiв або вiдповiдачiв з-помiж родичiв повстанцiв.
Цих, часом немолодих людей, катували, а тих, чиї во-
яки нападали на радянськi установи, розстрiлювали.

Загальнолюдське i нацiональне в романi.
В и с т у п и  «л i т е р а т у р о з н а в ц i в» 

1-ш е  п о в i д о м л е н н я. Холодноярський по-
встанський рух – провiдна тема твору «Чорний Во-
рон». За жанром – це iсторичний роман. Але не
тiльки. Це i вестерн, i роман-притча, i реалiстичний
документальний роман про фiнал визвольних зма-
гань у двадцятих роках. У ньому є все: i справдешнє
кохання, i кров з погонями та зрадами, i карколом-
ний сюжет, i дивовижнi герої.

У центрi оповiдi – безстрашний вояк, що харак-
теризується граничною самовiдданiстю. Вiн добре
розумiє, що його життя, по сутi, скiнчилося, бо ви-
черпалася можливiсть вибороти волю для України.
Другий зимовий похiд (остання надiя) завершився
крахом. Усвiдомлюючи свою приреченiсть, нi про
що не шкодує, бо свiдомо зробив свiй вибiр. Вдивля-
ючись у майбутнє, знаючи, яким воно буде для ньо-
го особисто, для України, вiн i далi веде свою вiйну. 

Головний герой роману – син лiсника з-пiд Тов-
мача, випускник московських математичних курсiв,
колишнiй штабс-капiтан царської армiї Черноусов,
згодом офiцер вiйська УНР сотник Чорновус, а ще
пiзнiше отаман Чорний Ворон. Цiлком реальний i
водночас невловимий, вiн з’являється щоразу в
iншому мiсцi, там, де на нього не чекають, щоб зав-
дати удару як не вiйськовою силою, то хитрощами.
У його душi уживаються поряд твердiсть i чулiсть,
жорсткiсть i нiжнiсть. Вiн здатний на художнє осяг-
нення дiйсностi, пише вiршi, кохає так, що навiть
смерть вiдступає перед його коханням.

З перших сторiнок роману Чорний Ворон постає
високим, красивим, сильним чоловiком у розквiтi
сили й розуму. Таким його бачимо й на останнiх
сторiнках – звитяжним воїном, вольовою особис-
тiстю. Вiн стоїчно витримує всi труднощi воєнного
часу, не тiльки вимагає вiд пiдлеглих мужностi, ви-
тримки, а й хоче, щоб його бiйцi почували себе
справжнiми визволителями, лицарями честi.

Інсценiзацiя уривка. (Частина третя, роздiл чет-
вертий, сцена «Гра в карти» – вiд слiв «Без роботи,
звичайно, нудилися…» до слiв «“Ху-у-у”, – полег-
шено видихнули козаки».) 

2-г е  п о в i д о м л е н н я. То хто ж вони – герої
роману Василя Шкляра? У чекiстських звiтах вони
проходили як «бандити», «головорiзи». А насправдi
спочатку це були загони самооборони (перший
загiн з 22 осiб було створено для захисту Мотро-
нинського монастиря вiд чекiстського плюндруван-
ня), згодом сформувався двотисячний полк опору,
який невдовзi перетворився в 15-тисячну армiю –
потужну силу в боротьбi за право бути господарями
власної долi на своїй землi.

Один iз критикiв зауважив письменниковi, що
повстанцi не могли спiвати в землянцi пiсню
«Закувала та сива зозуля», бо це, бачте, дуже
складна пiсня в обробцi Нiщинського. «Але ж, –
вiдповiв автор, – у тiй землянцi сидiли не свинопа-
си, а хлопцi з «Просвiти», якi давнiше спiвали в хо-

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             

– 28 –



рах, були хористи самого Кошиця, а начальник
штабу полку гайдамакiв Холодного Яру Петро Чу-
чупака закiнчив консерваторiю. І про те, як прони-
кливо спiвали цю пiсню гайдамаки, залишив
свiдчення представник ворожого табору чекiст
Пташинський». 

Невипадково й епiграфом до роману взято слова
з народної пiснi.

Звучить аудiозапис пiснi.
Забудь мене

Забудь мене, мене забудь,
Як нам колись жеврiла грудь,
Як серце рвалося колись –
Тепер ми розiйшлись…

Ми мали сльози у очах,
Як ми iшли в противний шлях,
Я плакав з горя, але ти –
З щасливостi, з щасливостi…

Тобi зозуля навеснi
Кувала радiсть, а менi
Вороння каркало сумне –
Забудь мене, забудь мене…

Я йду в далеку сторону
Боротися за вiтчизну,
А може, смерть мене там жде,
Забудь мене, забудь мене…

Юнацькi роки вже пройшли,
Не вернуться вже вони,
В остатнiй раз прошу тебе,
Забудь мене, забудь мене…

Коли ж доведеться менi
Загинуть в чужiй сторонi,
Оркестра грала нам сумне
Забудь мене, забудь мене…

3-т є  п о в i д о м л е н н я. Це була одвiчна ук-
раїнська трагедiя: у найвiдповiдальнiший момент
замiсть пiдтримки – пустi обiцянки i зрадливiсть,
боягузтво i вiдступництво. Повстанцi чекали на до-
помогу емiграцiйного центру, чекали сигналу до за-
гального виступу, а його так i не було. 

Дехто з повстанцiв зневiрився, зламався, пiшов
на амнiстiю, а потiм був розстрiляний. Кмiтливiшi
пiдробляли документи i виїжджали в дальнi краї, на
Донбас, улаштовувались на шахти, казали: «Пiд зе-
млею нас не шукатимуть, бо то вже тюрма». Декому
вдалося втекти за кордон.

Інсценiзацiя уривка. (Частина третя, роздiл
другий, сцена «Роздуми про правду вiйни» – вiд
слiв «Ось ти вважаєш мене перебiжчиком» до слiв
«Пора спати, ця дискусiя безкiнечна…»)

4-т е  п о в i д о м л е н н я. Надзвичайно важкий
час холодноярських подiй художнiми засобами вiд-
творив письменник – перiод , коли вже не було надiї
на перемогу. Була неймовiрна змора: лiс, холод, но-
чiвля на снiгу, переслiдування. У станi цiлковитого
виснаження дехто з повстанцiв зiтхав: «Менi б пере-
ночувати хоч одну нiч у сухiй постелi i вмерти».
Бiльшовики обiцяли: «Ви – воїни, ми вам усе про-
бачаємо, здавайтесь, ви пiдете червоними команди-
рами, очолюватимете мiлiцiю, у вас досвiд, ви ли-
царi». Легковiрнi вiрили – i гинули.  А бiльшiсть
лiсовикiв казали: «На моєму чорному бойовому
прапорi написано: “Воля України або смерть”. Я не

здобув волi, обираю друге. Загину, але залишу по
собi iдею. На моїй могилi проросте мета».

Утративши пiдтримку провiдникiв та вiйська
УНР iз-за кордону, не маючи надiйного тилу (селян-
ство, повiривши у НЕП, стомившись вiд безперерв-
ної вiйни, боячись репресiй, вiдступилося вiд пов-
станцiв), «залишенцi» ще майже десять рокiв не
припиняли збройної боротьби з окупацiйною вла-
дою, тримаючи у страху й непевностi бiльшовиць-
кий режим, виявляючи стiйкiсть, мужнiсть.

Інсценiзацiя уривка. (Частина третя, роздiл
перший – вiд слiв «Кусять везуть…» до слiв «По-
киньте… Я помираю…»)

5-т е  п о в i д о м л е н н я. Друга назва роману –
«Залишенець». Самозреченiсть, трагiзм, жертов-
нiсть – усе, що увiбрало це не зафiксоване словни-
ками слово, гостро усвiдомлюємо аж наприкiнцi ро-
ману, зоставшись наодинцi з його останнiм героєм –
отаманом. Це – залишенець. Вiн залишився в лiсi,
не звабившись амнiстiєю, не шукаючи теплої хати
взимку, залишився вiрним побратимом, залишився
вiдданим iдеї боротьби за волю українства. Поли-
шений усiма, до краю виснажений смертельною
втомою, власною гiркотою. Однак живий. Неско-
рений.

Вийшовши з друку, роман блискавично набув
величезної популярностi. Причина його успiху по-
лягає, звичайно, не лише у вагомостi теми, а й не
меншою мiрою – в художнiх достоїнствах. «Пре-
красна мова, майстерно вибудуваний сюжет, яскра-
вi колоритнi образи, драматичнi колiзiї – це тi якос-
тi роману Василя Шкляра, яких так бракує су-
часнiй прозi, – зазначив А.Дiмаров. – На мою дум-
ку, його вже зараз можна поставити поруч iз ук-
раїнською класикою». 

6-т е  п о в i д о м л е н н я. Роман написано так яс-
краво i колоритно, що вiн надається для екранiзацiї.
У творi багато кровi, смертей, пiдступiв, проте вiн
читається на одному подиховi, хоч i не без болю. 

Коли гортаєш сторiнки «Чорного Ворона», не
полишає думка: а все ж могло бути iнакше. Зреш-
тою, якби отi холодноярцi зосталися живими, а не
впали вiд ворожих куль, не вимерли з голоду, ми
мали б iншу iсторiю. Але так не сталося. Добре, що
письменник iсторично вiрогiдно вiдтворив тi подiї й
дав нам можливiсть заглибитися в стихiю Холодно-
ярської республiки. Створенi ним персонажi вкар-
бовуються в нашу пам’ять. І дуже символiчним є
той факт, що головного героя, який уособлює iдею
незалежностi України, автор залишив живим.

В и с т у п  п и с ь м е н н и к а
В а с и л ь  Ш к л я р. Шановне товариство! Я при-

ємно вражений вiд побаченого, i менi видається, що
мiй роман так глибоко i широко представили учнi, що
навiть важко щось додати. Здається, ви знаєте про
нього бiльше, нiж я. 

Описаний у романi перiод нашої iсторiї виявив-
ся для мене найцiкавiшим i найдраматичнiшим. Вiн
був особливо замовчуваний владою. Я вважав спра-
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вою честi написати цей твiр. Я сам iз тих країв – з
Черкащини. В нас тривалий час ходили легенди про
цих лiсовикiв. Один iз моїх дiдiв теж у той час заги-
нув. Менi нiколи не казали, що вiн боровся за Ук-
раїну, казали, що вiн був бандитом. Не рiднi казали,
а сусiди. Але я потiм про нього дiзнався – виявило-
ся, що вiн був офiцером армiї УНР, а до того –
офiцером царської армiї. Коли я шукав прототип
для свого героя, то вивчав бiографiї багатьох ота-
манiв. Один iз них звався Микола Шкляр, як мiй
батько. Вiн мав псевдонiм Чорний Ворон. І вiн зга-
дується в романi Горлiса-Горського. Цей Микола
Шкляр загинув у 1920 р., а я цiкавився перiодом
пiзнiшим. Чорних Воронiв було п’ять чи шiсть, то-
му я пiшов не за прiзвищем, а за географiєю.

У нашiй лiтературi такого українця, як Чорний
Ворон, не було. Все тому, що вiн узятий зi сторiнок
iсторiї. У цiй iсторiї взагалi були сильнi герої, але їх
було мало. Власне, вся iсторiя рухалася на одини-
цях. Так i тепер. Кожен українець – це пересiчна
маса. Кожен народ складається з такої маси i цвiту
нацiї. Один iз правдивих отаманiв, Іван Санченко-
Нагiрний, з Черкащини, сказав, що пiшов боротися
за народ у високому розумiннi, а тодi побачив, що
народ – то сiра маса, яка не здатна мрiяти про свою
кращу долю. Тi ж самi маленькi українцi його про-
дали i здали, посадили у в’язницю, де його розстрi-
ляли. Але йому вдалося написати листа рiдним, де
вiн i каже, що помирає не за народ, а за iдею. Якщо
нацiю пригнобили та зрусифiкували, то треба все
вiдроджувати.

– Говорять про класичнiсть вашого нового рома-
ну. Ви справдi орiєнтувалися на зразки української
класики? 

– Нi, звичайно. Не орiєнтувався нi на що. Просто
хотiв написати цiкавий роман. На вiдмiну вiд ба-
гатьох письменникiв, якi кажуть, що не йдуть на
повiдку в читача i пишуть фiлософськi речi про по-
шуки Бога. Для мене iнтерес читача – понад усе.

Ось уже про УПА писали… Але це не мало нiяко-
го резонансу, бо написано патетично. А що таке па-
тетика? Це нудно, нав’язливо, дидактично.

Моє завдання – щоб прочитали якомога бiльше
людей про те, що менi цiкаво.

– Хто ваш читач? 
– Мiй читач – це внутрiшньо красива людина з

глибоким почуттям власної гiдностi. Власна гiд-
нiсть – це i нацiональна гiднiсть, i гордiсть. Не гор-
диня, а гордiсть. 

– Кому довiряєте перше прочитання творiв?
– Дружинi. Вона фiлолог, грамотно вичитує мої

тексти. Вона добрий коректор i добрий редактор,
тож їй вiдразу вiддаю рукописи.

До остаточного редагування я ставлюся дуже сер-
йозно. Знаю, що тепер виходять книжки з купою по-
милок. А мене дратує навiть те, що в текстi по-рiзно-
му надрукованi тире: десь широкi, а десь – вузенькi.
Для мене багато значить культура видання. 

– Чи сваритеся з видавцями?

– Сварюся. Я не з тих авторiв, якi напишуть
книжку, вiддадуть у видавництво – i вважають спра-
ву завершеною. Нинi взагалi ж немає iнституту ви-
сокопрофесiйних редакторiв. Через це намагаюся,
щоб iще в рукописi багато людей прочитало мiй твiр.

Мiй новий роман i в одному, i в другому видав-
ництвi виходив практично без редактора – у тому
не було потреби.

– Чи є коло людей, з якими радитесь пiд час напи-
сання своїх творiв?

– Нi, щоб я з кимсь радився, як зробити, – нiко-
ли не раджусь. Це моє сокровенне. Хоч, коли писав
«Чорного Ворона», то звертався до Романа Коваля.
Це документалiст, який цю тему розорав на доку-
ментальному рiвнi. Я вважаю його консультантом.
Я дав йому рукопис, щоб вiн перевiрив, чи немає
десь недоглядiв фактологiчних, iсторичних.

– Ми читали, що був якийсь поворот iз фiналом
«Чорного Ворона». 

– Так. Чимало людей знали, що я працював над
романом. Я багато говорив iз Ігорем Римаруком, з
Олександром Федоруком… Вони якось вiдчували,
що Ворон загине. Ще я нiчого не говорив, а вони
вже казали: «Не вбивай! Хай залишиться живим!»
Але я зробив вiдкриту кiнцiвку, мiфологiчну.

А так щоб сюжетнi повороти… Це моє iнтимне.
– У вас є хобi? Чим займаєтесь на дозвiллi?
– Риболовля – моє найбiльше захоплення. В ме-

не є маленька хатка на курячих лапках на березi
Тiкича. Це Звенигородщина. Я там рибалю. Мiй ре-
корд – короп на 22 кiлограми. З нього потiм була
смачна юшка. Фото, на жаль, немає. Але є свiдки.

Пiдсумок.
У ч и т е л ь - с л о в е с н и к. Для нацiї багато ва-

жать чинники iсторичної пам’ятi, нацiональної та
громадянської самосвiдомостi, гiдностi. Не маючи
цього, люди не мають i високої мети та енергiї мо-
гутнього волевияву, а нацiї з народiв перетворюю-
ться в населення й постають не суверенними твор-
цями, а марiонетками в театрi життя. Про це свiд-
чить наша iсторiя. Це переконливо й зримо показує
наша лiтература, одним iз найкращих зразкiв якої є
роман «Чорний Ворон» Василя Шкляра.

– Якi моральнi чесноти героїв-холодноярцiв є
свiдченням саможертовностi, безмежної вiдданостi
високим iдеалам?

У ч и т е л ь  i с т о р i ї. Маємо запам’ятати уроки
iсторiї, проаналiзувати помилки, що спричинилися
до поразки української державностi в 1917–1922 ро-
ках, аби об’єктивно оцiнювати сьогодення. Нинi, як i
тодi, Україна переживає перiод iсторичного випро-
бування. Тож повчiмось у наших нацiональних ге-
роїв мужностi й мудростi, щоб вистачило сили бути
господарями власної долi. 

– Оформiть у розгорнуте висловлювання давню
мудрiсть «Історiя є вчителькою життя», спираючись
на iсторичну основу роману Василя Шкляра.

Домашнє завдання. Написати твiр-роздум «Що
для мене вiдкрив “Чорний Ворон” Василя Шкляра».

ДДДД ИИИИ ВВВВ ОООО             
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