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ПАЛІНДРОМОН Ч.1

А тембр от є: бідо, виживи.
Мара — то і діло, еро?

Мить, ти чума, зол сага,
жон сіть, ти цар і парадокс;
а лір білок — колібрі ласк,
ода-рапіра. Цить, тісно ж!

А гасло замучить тим:
ореол ідіота Рами (вижив)

одіб’є торб мета.

12.10.90
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ПАЛІНДРОМОН Ч.2

Ади, кумир звідки? —
рас, ебену, ну — дів;

метр тем.
Епос є враг, де — оп! —

напротивагу драма, гопак,
ліро-горілка (По).

Га? Мар дуга: ви тор пан;
По Едгар в’є, сопе метр, тем відун,

у небеса рик дів з Риму кида.

14.10.90
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***

íå çäàòåí ÿ ïåðå÷èòàòè
ïåðå-ïèòè-áèòè

ïåðåïèòàòè
÷åðåï’ÿíå?

òà äçåí!
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***

óìîâà
êóëüò³â: 
àíîíñ —

ÿñà: 
÷èòàòè ÷àñ! 

ÿñíî 
íàâ³òü 

ëóêàâîìó 
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окреслених варто при цій нагоді згадати також Лучукові тексти “А ля 
тріолет” і “Вижив (мо’ гекзаметр’ом)”.

Окремо слід згадати про паліндромонні поеми Івана Лучука та 
Назара Гончара. Доволі вичерпну інформацію про них навів Тарас 
Лучук у своїй розвідці “Рак літеральний: Нарис історії українського 
паліндрома”: “Також не завадить згадати про позалітературний резо-
нанс, викликаний ракотворчістю українських поетів. Ще 1993 р. Івана 
Лучука проголошено чемпіоном українського паліндрома. Нині його 
найдовший паліндромон зареєстровано у ‘Книзі рекордів України’, на 
черзі — ‘Книга рекордів Ґіннесса’. Звичайно, чемпіонство — в поезії 
річ відносна: відколи це явище почало привертати увагу, найдовшим 
українським ‘раком літеральним’ був паліндромон Івана Лучука — 
‘Монстру — гурт сном’ (651 знак). Але цей паліндромічний рекорд 
було побито двічі: спершу Назар Гончар написав свій ‘Левержет’ (повна 
назва — паліндромічна: ‘Молоко бентеж реве левержет небоколом’), 
складений з 1691 знака (без втручання розуму — кількість знаків 
‘Левержета’ збіглася з роком оформлення збірки ‘Млеко’ Івана Велич-
ковського, від якого, як заведено, ведеться відлік ‘рака літерального’); 
потім світові було явлено неперевершений і по сей день ‘Епос’ — знову 
ж таки — Івана Лучука (повна назва, як і в переважній більшості тих 
паліндромонів, які мають назви, — мається на увазі творчість Н. Г. 
та І. Л. — паліндромічна: ‘Епос і нині сопе’), кількість знаків — фан-
тастична — 3333”. До цих слів вже важко щось і додати, — мається 
на увазі, про поеми. А додати варто ще про два “чужомовні” нюанси. 
Перше, це те, що Іван Лучук має у своєму доробку палінд ром ні пе-
реклади — зі старопольської він переклав “Cancer” (“Рак”) Симеона 
Полоцького, з німецької — “Nur du, Gudrun” (“Окрім тебе — щебет, 
Мірко!”) Герберта Пфайффера, а з англійської — “Picnic” (“Пікнік”) та 
“Aid for a Scandinavian Alcoholic” (“Для скандинавського алкоголіка”) 
Джей.Ей.Ліндона. А друге, це те, що Назар Гончар та Іван Лучук на-

47



43

писали деякі паліндромні тексти чужими мовами. У Гончара є тексти 
латинською, англійською та німецькою мовами, а в Лучука — лише 
німецькою.

     Не завадить згадати і про те, що Іван Лучук і Назар Гончар є актив-
ними учасниками та діяльними організаторами паліндромного руху 
в сучасному літературному процесі. Вони обидва є співзасновниками 
літературних груп “ГЕРАКЛІТ (Голінні ентузіасти рака літерального)” 
(1991) та “ПУП (Планетарна Управа Паліндромії)” (1993). Обидва та-
кож були промоторами першого Фестивалю ПУП (20.02.2002) у Львові, 
а теж — асоційованими редакторами паліндромного спецпроекту 
часопису текстів і візії “Четвер”.

Надія Кафка
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