XX СТОРІЧЧЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
АНТОЛОГІЯ «ВІТЧИЗНИ»

ВАСИЛЬ БАРКА
( 1908 - 2002 )
В асиль Барка (справж нє ім ’я В асиль Костянтинович О черет) народився 16 липня
1908 року в селі Солониця на Полтавщині у родині реєстрового козака, що в російськонімецькій війні зазнав 1916 року тяжкої контузії й травми хребта. Усі троє синів Очерета
навчалися в трикласній початковій школі, а згодом у Лубнівському духовному училищ і
(бурсі), де діти з «козачого сословія» могли навчатися безкош товно. Н езабаром бурсу
переф орм ували на трудову школу, а батько почав працю вати в артілі «Увечньш воин»,
невдовзі ж найнявся сторожувати сади. За такої служби сини стали йому в пригоді як
вправні пом ічники. П ісля тифу, перенесеного батьком родини, с ім ’я О черетів зазнала
тяж кої скрути, і В асиль зм уш ений був найм итувати по селах. Згодом п оверн увся до
міста і закінчив трудову школу та учительські курси, які невдовзі набули статусу педаго
гічного технікуму. Майбутній письменник дістав професію вчителя математики та фізи
ки, про що не раз потім пошкодував, позаяк цей фах не був його покликанням. До точних
наук мали хи ст його брати. Старш ий, Олександр, усе ж иття працю вав інж енером, став
автором перш ого в СРСР підручника з фотограметрії, виданого картограф ічною упра
вою в М оскві, і професором Новосибірського університету. Як оповідає в автобіографії
Василь Барка, його брат Олександр «був головним інженером аероф отознім ання на все
побережжя Л ьодовитого океану». Другий брат - середульш ий, Іван, так само був спер
шу інженером, працю вав начальником ливарного цеху великого заводу, та згодом прий
няв сан священика.
До 1928 року Василь Очерет викладав математику та фізику в шахтарському селищі
Сьома Рота на березі Дінця, що аж ніяк не давало йому втіхи. Через конфлікти з місцевим
парткерівництвом того ж таки 1928 року двадцятирічном у вчителю довелося тікати з
України. П ристав аж на Північному Кавказі. Кавказ і Кубань виявилися лю бими серцю
юнака. Там він закінчив філологічний факультет. Перші поезії, написані на Донбасі, були надру
ковані П. Тичиною у «Червоному шляху», то ж з такою прихильною путівкою у літературне
життя не забарилася і перша збірочка віршів «Ш ляхи», шо вийш ла у Харкові 1930 року. Втім,
зустрінуто її тоді було ідеологічними пролетарськими списами. «Літературна газета» на цілу
сторінку вмістила нищівну рецензію «Проти клясово-ворожих вилазок в поезії». Авторові дове
лося каятися на зборах РАППу (Російської Асоціації Пролетарських письменників) і цілеспря
мовано перевиховуватися, працюючи на заводі «Красноліт» над виробничою тематикою. Внас
лідок трудових старань вийшла друга книжка віршів «Цехи» /Харків, 1932/.
Тимчасом молодий поет читає курс історії середньовічних літератур на філологічному
факультеті і працює над дисертацією про стиль «Божественної комедії» Данте (співвідношення
реалістичності та фантастики), захистивши її у Москві, як запам’яталося письменнику, «в день
миру з Фінляндією, коли вперше зняли затемнення і багато людей з академічного кола прийшло
на захист».
Улітку 1932 року В. Очерет одружився з черкешенкою (адигейкою), - вчителькою, що
згодом поміняла педагогіку на театральне мистецтво. Під час голоду на Кубані, 1933 року, від
цього шлюбу народився син Юрій. Через десять років, під час Великої Вітчизняної війни, народ
ний ополченець, тяжко поранений новобранець регулярної військової частини Радянської Армії
Василь Барка востаннє побачить свою родину. 29 січня 1943 року німці оголосили евакуацію, і
П ублікацію розпочато в перш ому числі 2000 року
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для полоненого науковця-філолога розпочалася нова сторінка долі: тяжкий шлях випробувань
остарбайтера, випадкові підробітки, відкриття Німеччини і світу.
З Берліна Василь Барка потрапив в Авгсбург, потім у Ляйпгайм, Нойбург. Під час перебу
вання у таборі «ДіПІ» він знову захопився віршами, писав есеї, там же визрів його роман «Рай»,
всуціль перейнятий гіркотою приреченості і невизначеності долі. Писав, як сам свідчить, «в
коридорі на підвіконні... бо в невеличкій кімнаті з ліжками в два поверхи було надто тісно і
шумно». Поета переслідував постійний страх і загроза видачі радянському командуванню. «Вірші,
переважно серед природи, за межами табору, складалися більш незалежними».
Намір В. Барки емігрувати до Франції і невдалий перехід кордону закінчився фіаско, бру
тальною процедурою допитів і в ’язницею, тому пізніше поет зігнорував виклик до омріяного
Парижа і з острахом невідомості, з лихими передчуттями через хворі серце й легені подався до
Америки.
Д оля ч о р н о р о б а була йому заб езп еч ен а. П рац ю вав кочегаром , п риби рал ьн и ком
(мив вікна й підлогу в ш питалі католицького монастиря Святого Хреста). Декілька років
був редактором українського відділу радіо «Свобода» в Нью -Йорку, звідки звільнився
через захворю вання кровоносних судин та очей. «М оя біограф ія, супроти звичайного
ж иттєвого становищ а, склалася невдало», - з гіркотою підсумовує письменник.
О станні роки життя Василь Барка провів у Глен Спеї (штат Н ью -Й орк), працюючи
над своїми творами у мальовничій, що нагадувала Карпати, гірській місцевості у будин
ку відпочинку «В ерховина» (власність Братського сою зу робітників-українців). Власна
його оселя - аскетична в буквальному сенсі - осиротіло ховається за стіною з валунів,
викладеною сам им господарем . Помер Василь Барка прикутий до л іж к а тяж ким п ара
лічем на 95-му році життя 11 квітня 2002 року у шпиталі «Гарріс» /Нью-Йорк/. Похова
ний у Бавнд-Бруку.
Л іри чн і й ф ілософ ські роздуми про події століття, свідком яких він був, В асиль
Барка реалізував як поет і прозаїк, літературознавець і релігійний мислитель. Його перу нале
жать книжки поезій: «Апостоли»/Авгсбург, 1946/, «Білий світ» /М ю нхен, 1947/, «Псалом го
лубиного поля»/Н ью -Й орк, 1958/, «О кеан»/Н ью -Й орк, 1959/, «Л ірн ик»/Н ью -Й орк, 1968/;
романи «Рай»/Д ж ерсі-С іті - Нью-Йорк, 1953/, «Жовтий к н язь» /М ю н х ен -Н ь ю -Й о р к , 1963/;
есеї та літературознавчі праці: «Ж айворонкові джерела» /Нью-Йорк, 1956/, «Верш ник неба» /
Нью-Йорк, 1965/, «Хліборобський Орфей або кларнетизм »/М ю нхен-Н ью -Й орк, 1961/, «Прав
да Кобзаря» /Нью-Йорк, 1961/. Для українського видання Біблії в Римі В. Барка переклав «Апока
ліпсис». Окремою книгою виходив здійснений В. Баркою переклад п ’єси В. Ш експіра «Король
Лір». Н айсолідніш е останнє приж иттєве видання творів Василя Барки - виданий «Сучасніс
тю » 1981 року строф ічний вірш ований роман «СВІДОК для сонця ш естикрилих» - чотири
п ’ятсотсторінкові томи.

ІВ І

РАИ
Моляться соняшники
Грім на хмарі Біблію читає...
тополя пошепки: страшний який
твій плач, Ісаіє!
Моляться соняшники.
Голод. Мати немовля вбиває...
тополя закричала: он який
мій рай, Ісаіє!
«Білий світ», 1947
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