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   І. Багряний «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за 

визволення 

 

    «Нашого цвіту по всьому світу». Ці слова вже стали крилатими. Бо нема, мабуть, на земній кулі країни, 

де б не жили українці. Страшні, трагічні роки сталінського геноциду. Скільки було страчено талановитих 

людей, цвіту української нації. Скільком довелося покинути Батьківщину, податися на чужину, щоб не 

зрадити себе, не зректися свої любові, залишитися українцем не на Україні. Всі вони мріяли повернутися 

на землю своїх батьків. Але тільки сьогодні повертаються імена вчених, художників, письменників, імена 

тих, хто пройшов довгий шлях від забуття до безсмертя. Повертаються своїми творами знаними у світі, але, 

на жаль, не в Україні. Серед них І. Багряний – письменник, публіцист, людина, для якої найбільшим 

щастям було повернутися на Україну і побачити її вільною й незалежною. 

 

1. Історія написання 

   Першим великим твором І. Багряного був роман «Звіролови» (1944; 1946 р. перевидано вже під назвою 

«Тигролови»). Цей твір він написав за 14 днів, перебуваючи в Західній Україні. Спершу його було 

надруковано у львівському журналі «Вечірня година» в 1944 р. Місцеві вчителі рекомендували своїм вихо-

ванцям прочитати цей роман. Невдовзі його було перекладено німецькою мовою й видано в м. Кельні 

трьома накладами, а також перекладено англійською, французькою, голландською та іншими мовами. 

Загальний тираж роману становив три мільйони.  Сучасники письменника згадують, що книжка мала 

великий попит у закордонних читачів, особливо в Західній Німеччині — її купували молоді до свят або до 

першого причастя. Жваво відгукнулася на нього й німецька критика, яку «захоплюючий пригодницький 

роман» приваблював і цікавим сюжетом, і майстерними, уражаючими описами, і сильними характерами. 

Роман одразу високо оцінив В. Винниченко, передбачаючи велике творче майбутнє авторові, і зауважив: 

«Він не може пройти безслідно в психіці читача». 

   В основі «Тигроловів» — пережиті події під час заслання автора на Далекий Схід, де він пізнав і суворі 

закони тайги, і життя українців-переселенців, і смертельну небезпеку. Прототипом Григорія 

Многогрішного був сам автор. Тому роман написано на одному подиху. 

 «Тигролови» написано в пригодницькому жанрі. Загалом у традиції української літератури цей жанр не 

був особливо популярний, а тому й недостатньо розроблений. У той час Багряний виступав своєрідним 

новатором. Інша річ, що митець ніяк не міг впливати на цей процес, як і брати в ньому фактичну участь — 

його твори було заборонено в УPCP, що тривало до 1990-х років. 

За стильовими ознаками це неоромантичний пригодницький роман. У ньому: 

 інтригуючий, динамічний сюжет; 

 напружена фабула: читач постійно перебуває в емоційному напруженні; 

 головний герой — романтична, сильна, мужня особистість, яка перемагає; 

 проблема свободи людини, її боротьба за своє визволення; 

 наскрізна гуманістична ідея перемоги добра над злом; 

 промовиста символіка; зворушливий любовний мотив у сюжеті. 

      Проте сюжет твору далекий од мрійливої сентиментальності, навпаки — він напружений, динамічний, у 

ньому постійно відчувається мотив небезпеки. Більше того: сюжет символічний. Сірки займаються незви-

чайним і небезпечним заняттям: виловлюють у тайзі тигрів — гордих, сильних і грізних звірів. На цьому 

автор акцентує по-особливому, адже проблема свободи у творі — основна. Звернімо увагу: ці люди звірів 

не убивають, а лише ловлять, бо вони надто цінують будь-яку свободу. Недарма у двобої з тиграми вони є 

рівносильні, так само горді й незалежні.  Інша паралельна лінія сюжету — полювання майора НКВС 

Медвина за молодим «тигром», нескореним Григорієм Многогрішним. Він підступно вистежує його в 

тайзі, щоб у слушний момент убити. Проте в цьому двобої однозначно перемагає Григорій — цим мовби 

кидає «виклик цілій системі». Українці Зеленого Клину загалом протистоять силам зла, яке тут уособлено в 

образі Медвина, протистоять і перемагають. Інакше бути не може — письменник щиро вірить у перемогу 

добра.  

2.  Головні ідеї та їх втілення. (У своєму романі «Тигролови» Іван Багряний прагнув не тільки зобразити 

систему сучасної йому влади, яка винищувача українську інтелігенцію, закидаючи кожному другому зви-
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нувачення у «буржуазному націоналізмі», але й показати, що навіть жорстока тотапітарна система, якою б 

сильною не була вона, не здатна зломити дух по-справжньому сильної і впевненої у своїх ідеалах людини. 

Ця ідея втілена в образі Григорія Многогрішного, який бореться до останнього і протистоїть системі в 

образі майора Медвина. Ідею збереження традицій та національного характеру знаходимо в образі родини 

Сірків.) 

 

3.Головні образи роману.  

    Григорій Многогрішний. (Григорій Многогрішний постає перед читачем сильною і незламною 

людиною від самого початку твору: за згадками майора Медвина, він не зламався на допитах, які більше 

схожі були на якісь середньовічні тортури, втік із потягу, вижив у тайзі... У романі Григорій Многогрішний 

сам формулює своє життєве кредо: «Ліпше вмирати, біжучи, ніж жити, гниючи!» Головний герой роману 

не тільки відчайдушний сміливець, але й мудра людина, здатна і до розмірковувань, і до глибокого почуття 

кохання, він багато розмірковує про долю України, постає людиною чуйною та пристрасною у почутті до 

Наталки.) Образ Григорія Многогрішного, цього достойного правнука гетьмана Демона Многогрішного, 

наповнено в романі досить багатогранним, глибоким змістом. Григорія наділено типовими рисами 

українського легендарного героя: непереможна фізична сила, підтримувана силою духу, любов до своєї 

землі і гнобленого люду, ненависть до ворога. З його образом пов’язано втілення основної ідеї твору. Тому 

він зміг зробити, здавалося, неможливе, — вистрибнув на ходу зі спецешелону в ніч, невідомість, ураз 

змінивши неволю на свободу, смерть на життя. Адже він урятувався, бо його підібрали люди з тайги, його 

земляки-українці. Отже, він не скорився системі, не став покірним рабом — і цим уже подав приклад усім 

іншим в’язням, подав їм надію на визволення. 

       Найголовніше, що через цей образ нескореного бунтівника І. Багряний довів важливість для кожного за 

будь-яких обставин не розгубити своє душевне багатство, зберегти в собі людину, повноцінну, 

самодостатню, вільну особистість, яка зможе проявити активну життєву позицію, перемогти зло. 

 

    Образ-символ ешелону. (Ешелон зображено у романі символічно в образі дракона, який летить. 

Найімовірніше, цим образом-символом Іван Багряний хотів підкреслити силу ідеологічної системи, яка має 

владу над життям людей, використовує цю владу не на добро людям, а на їх винищення. Ешелон 

зображено в образі дракона ще й тому, що картина, коли чи не тисячі людей перевозять для ув'язнення 

невідомо за які гріхи, — картина не реальна, протиприродна, фантастична; дракон також є образом непри-

родним, хоча й сильним, але його сила спрямована на зло. 1, крім того, дракон має бути переможеним, як 

цс завжди буває у легендах. 

 

  Медвин. Майор Медвин є втіленням системи політв'язниць, енкаведистських катівень. Він постає 

людиною жорстокою, безсердечною, але добре усвідомлює, що Григорій Многогрішний сильніший за 

нього морально. Медвин згадує історію допитів Многогрішного, коли той не тільки не зізнався в 

інкримінованих йому «злочинах», але й жодного разу не попросив пощади, не виявив слабкості. Медвин 

мав силу замордувати Григорія до смерті фізичної, але не мав сили перемогти його морально. 

 

Тигролови. Роман у двох частинах СКОРОЧЕНО 

ЧАСТИНА ПЕРША  

Дракон  

  Поверхнею землі, дихаючи полум’ям, повзе страшна потвора – величезний дракон... Але це не дракон, а 

всього лише потяг, хоча і не менш страшний. У ньому шістдесят коробок-вагонів, попереду його тягне 

надпотужний паротяг "Йосиф Сталін", а позаду штовхає не менш потужний "Фелікс Дзержинський". Це 

йшов ешелон смерті "ОГПУ-НКВД". Багато таких ешелонів проходило землею, туго напханих людьми, 

вкритих державною таємницею.  

   На кожній станції ешелон перевіряли: чи немає диверсій, чи всі на місці. З особливою увагою слідкували 

за одним з ув’язнених – Григорієм Многогрішним. Хвилювались, чи він ще тут, чи часом не втік? Григорій 

кожен раз відкликався.  

   Нарешті ешелон дістався кінцевої зупинки і почав викидати з себе оброслих, обідраних, змучених людей. 

Були їх тисячі і тисячі, схожих на живі трупи. Не виявилось тільки серед них Григорія Многогрішного, 

того самого, якого так часто перевіряли на різних станціях. Утік він. І даремно допитували шістдесятьох 

ув’язнених з тридцять другого вагона – ніхто не виказав товариша, ніхто не зрадив, бо така вже їхня 

арештантська мораль. Для кожного з цих людей Многогрішний став вірою і надією, символом нескореності 

і свободи.  
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    Було розіслано повідомлення, що втік небезпечний злочинець, юнак двадцяти п’яти років, русявий, 

атлет, авіатор.  

 

Світ на колесах  
   Тією ж дорогою ішов зовсім інший потяг, не схожий на попередній. Цей поблискував новими боками, усі 

його вікна світилися теплим приємним світлом. Цим поїздом їхали "найкращі представники країни": 

бюрократи, раціоналізатори, військові, працівники органів тощо. Вони шукали пригод, незвичайних 

земель, де можна побачити тигрів, полювати на них.  

  Один із пасажирів, професор, розповідав присутнім, хто першим в історії відкрив для країни Сибір та 

потяг за собою тисячі "послідовників", що потім своїми кістьми прокладали тут дороги.  

   Перших було двоє: бунтар і "зрадник", український гетьман Дем’ян Многогрішний та несамовитий 

протопіп Аввакум, розкольник. Це вони — першовідкривачі багатостраждальної землі. За ними пішли 

сотні й тисячі засуджених на страждання і смерть. А скільки вони склали каторжанських пісень, що потім 

розійшлися по всій імперії і знані були всіма.  

    Розповідь професора справила враження на пасажирів. А ось і жива ілюстрація до неї: за вікнами вагону 

вздовж усієї колії простяглися обдерті, наче їх собаки шматували, брудні і голодні людські постаті. Це 

були каторжники Бамлагу.  

   Схвильовані мандрівники почали кидати в’язням у вікна одяг, їжу, навіть подушки і простирадла. Варта 

стріляла, полонені кинулись підбирати подарунки.  

   Скоро картина за вікнами змінилася...  

    Весь вагон був схвильований останніми подіями, побаченими з вікна, пасажири гуділи й обговорювали 

побачене.  

   Біля крайнього столика сидить зовсім байдужий до загального схвилювання бравий майор, якому понад 

тридцять років. Він такий спокійний та гордовитий. Їде цей майор не милуватися незвичайною красою 

природи, не полювати на екзотичних звірів — він їде працювати.  

   Професор розповідає легенду про те, як Бог створив той край, у який вони їдуть, той безлад, у якому 

розберуться "хіба що турки чи запорожці", бо запорожцям завжди доводиться братися за найскладніше.  

   До вагону заходять двоє і заарештовують підозрілого на їхній погляд юнака. Майор цікавиться, у чому 

справа. Виявляється, що втік з потяга Григорій Многогрішний, небезпечний злочинець. Майор наказує 

відпустити хлопця, бо злочинця він знає особисто.  

   Світ тьмариться одразу в очах молодого майора, бо Многогрішний — це його особистий ворог, це сам 

майор його колись катував, примушуючи хоч застогнати, це йому незламний в’язень пообіцяв, що не дасть 

йому спокою, що не буде тому спокійного сну і родинного щастя, бо завжди перед очима будуть ставати 

замучені й закатовані ним люди.  

 

Навзаводи зі смертю  

   Григорій Многогрішний пробирається тайгою вже не одну добу. Спочатку біг він дуже швидко, 

розуміючи, що все залежить тільки від нього.  

   Відійшовши зовсім далеко, почав стишувати ходу і роззиратися навкруги. Куди взагалі йти? Чи у 

Маньчжурію, чи у Японію, на Аляску? Тільки б подалі від страшного часу! Він повернеться на свою 

батьківщину, але вже як месник. Перед утікачем була безмежна чотириярусна тайга. Нетрі, несходимі, 

незміряні. Стежкою іде двонога істота – обідрана, худа, зовсім молода та безсила, обличчя заросло 

щетиною. Ішов 5-й день. Він знаходив якісь  корінці та ягідки, щоб підкріпитися. Довелося забрати в 

бурундучка горіхи – його запас на зиму, і це був єдиний злочин юнака. У тайзі не видно було ніяких ознак 

людського життя. Але він боявся зустрічі з людьми. Тільки на березі річки знайшов  іржавий ніж.  

  Раптом Григорій чує десь з-за дерев постріл, а потім зойк дитячий чи дівочий. Він чимдуж біжить туди і 

бачить, як велетенський чорний ведмідь намагається схопити пащею людину. В останньому напруженні 

хлопець кидається і встромляє у звіра знайденого напередодні мисливського ножа.  

  Перемігши звіра, втрачає свідомість, помічаючи напослідок, як над ним схиляється дівчина.  

 

Родина тигроловів  
   Коли Григорій прийшов до тями, то побачив себе у світлиці, схожій на ту, що була вдома; побачив 

дівчину, яку звали Наталкою, як і його сестру, й жінку, схожу на матір. Це була родина тигроловів Сірків, 

вихідців з України. Він урятував Наталку, а Сірки його  виходили, не питаючи, хто він і звідки. Григорій 

дізнався, що Сірки ловлять тигрів живцем і  здають їх у Хабаровськ. За це їм платять товаром – так і 

живуть. У цей край приїхали морем давно, потихеньку освоювали пущу. При роботящих руках тут 
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роздолля – і ліс, і риба, і звір, і ягода, і хліб родить – тільки працюй. Це була нова, щасливіша Україна, де 

селища розташовані за сотні кілометрів одне від одного, але називалися: Київ, Чернігівка, Полтавка, 

Катеринослав.  

  Займаються тим, що ловлять живих тигрів. Полювання хоч і небезпечне — загинув того року старший син 

— зате вигідне. Залишилися двоє дітей — Грицько і Наталка. Дівчина нарівні з чоловіками ходить на 

полювання, займається промислом, ловить рибу.  

  Родина приймає Григорія як рідного, починає його виходжувати і нічого не розпитує. Григорій дивується 

цій гостинності, відчуває величезну вдячність. Сірчиха розпитувала про нинішню, справжню Україну, і 

Многогрішному не хотілося засмучувати її, розказувати, яке лихо скоїлося і коїться. 

   З часом він зовсім видужує і стає повноправним членом родини, батьки приймають його за сина.  

  Батько привозить Григорію нову трилінійну гвинтівку.  

 

П’ятнування.  Разом зі старим Сірком, Грицьком та Наталкою Григорій вирушає у ліс, щоб тренуватися 

стріляти — п’ятнувати. Стріляють по різних цілях, і всі показують свою майстерність.  

 

В пралісах Сіхоте-Аліня  

   Сірко дав команду збиратися у дорогу. Вони їхали полювати оленів. Полювання у цей час називається тут 

пантуванням, бо в оленів тоді виростають молоді роги, що мають неабияку цінність. їх можна потім 

продавати дуже дорого. Пантувати протягом одного осіннього місяця дозволяється не всім, а лише 

найдосвідченішим.  

  З людьми ідуть собаки. Серед них Наталчин пес Заливай, якого вона врятувала від хвороби і смерті.  

  Пантували на солонцях, природних солоних землях, які тепер доводилось підсолювати самим, бо земля 

виснажувалась.  

  Дорогою зустрілися з Морозами, ще однією українською родиною: ті поверталися з Бамлагу, де у лікарні 

розродилася їхня дочка. Стали разом на відпочинок і ночівлю. Уночі Григорій чув розповіді старого 

Мороза про страхіття, що відбуваються у таборі, про смерті ні в чому не винних людей.  

  Розказував старий Мороз і про те, що на сибірських землях теж починаються утиски. Ось уже 

"розкуркулили" одне старовірське село, а за двома братами Кирпиченками ганялися довго тайгою, та ті з 

боєм перейшли у Китай. Не хотів підкорюватися сибірський народ.  

  Наступного дня прийшли на Голубу, де у мисливській хатині зберігалося усе необхідне. Зачиняти хату не 

було потреби, бо за мисливським законом брати чужого не можна.  

  Полювали оленів парами: Григорій з батьком, а Грицько з Наталкою. Перші дні нічого не виходило, а 

потім пощастило.  

  Оброблювали роги Сірковим способом у печі. Потім ловили рибу. Добре це виходило у Наталки. Тоді 

Григорій і почав подовгу спостерігати за дівчиною.  

 

ЧАСТИНА ДРУГА  

   Григорій перебуває і далі у родині Сірків, хоча і мучиться тим, що вони про нього нічого не знають, а він 

мимохіть накликає на цих прекрасних людей біду. Крім того, Григорій розуміє, що закохався у Наталку, і 

намагається боротися зі своїм почуттям.  

    Взимку Сірко і Григорій полювали на білок. Одного разу,  блукаючи   самотою Григорій натрапив на 

стадо вепрів. Довелося  залізти на дерево. На морозі довго не всидиш. Пішов у завірюху, без сірників, без 

путньої зброї. І заблукав. Присів відпочити та й заснув. Прокинувся від того, що його лизав Наталчин пес 

Заливай. Дівчина його відшукала. Пішли далі й заблукали вже вдвох. Довелося пересиджувати хуртовину в 

бур’яні під скелею. Наталка біля нього задрімала, а він не витримав і поцілував її крадькома. 

Наталка прокинулася, спалахнула й пішла геть, а юнак довго мучився, картав себе, думаючи, що образив 

дівчину.   Сірко довгими вечорами згадує ту прекрасну Україну, яка запам’яталася йому з давніх часів. 

Григорій не хоче чорнити ці спогади і не розказує про теперішні важкі часи на рідній землі.  

  Разом з Грицьком Григорій живе взимку на заїмці, насолоджуючись первісною красою природи, 

вільністю почуттів, радістю свободи. До Різдва повертаються додому.  

 

Зима  

  Різдво у старого Сірка святкують за стародавнім звичаєм" з кутею, сам господар співає різдвяних віршів, 

бо більше нікому це робити у глухих лісах.  

  Грицькові млосно стало на серці від того, що страждає його чиста земля, яка так радісно і наївно може 

співати у свята.  
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   Після свят Гриць із Григорієм їдуть до Хабаровська – здавати хутро, поновити контакти, набрати 

боєприпасів та оформити дозвіл на зброю. У вагоні зустріли українських заробітчан, тисячі яких зірвано з 

місця й кинуто по всіх світах. Поряд їхали ешелони з репресованими, і Григорія обсіли чорні думи. У 

Хабаровську було багатолюдно. Хлопці, здавши хутро, зайшли до ресторану. По дорозі за ними ув’язалося 

двоє, ледь від них утекли та  вскочили  в ешелон.  

  У товариша Сіркового, Васі Потаюка, хлопці дізнаються, що все начальство заарештоване, і тепер дозвіл 

на мисливську зброю треба отримувати через НКВД. Дозволу не дали, але дуже довго допитували Грицька, 

чи не бачили вони кого чужого.  

  Хлопці повернулися додому, навезли Наталці цукерок, «духів» та прикрас, а вона назвала їх дурнями й 

сказала, що краще привезли б пістолет того, хто намагався на них напасти. 

 

На кішку  
  Усі мисливці родини вирушили полювати тигра. Дорогою побачили зроблені на снігу написи "Фійона 

Медвину привіт передавала". Усі знали, що Фійона — це дружина тунгуса Дядорова, але Григорія 

схвилювало зовсім не це. Звідки міг узятися в тайзі його слідчий Медвин? Чи це не він?  

   Розпочалося захопливе й небезпечне полювання на тигра. Від швидкості і вправності кожного мисливця 

залежить життя інших. Сіркам вдалося впіймати «кішку». Для неї зробили дерев’яну клітку, яку поставили 

на лижі. Також знайшли мертву (застрелену) тигрицю. Коли повернулися у свій намет, виявили, що хтось 

забрав шкурку соболя і сокиру..  Хтось наважився порушити тайговий закон і взяти чуже. Неподалік 

Григорій знайшов на снігу недопалок – мундштук дорогої цигарки  «Золота марка», і серце його 

стиснулося – такі цигарки завжди курив Медвин. Він кинувся в погоню і здогнав сани. Коні шарпнулися, із 

них вивалилося двоє військових. Многогрішний вистрелив у «товаріща слєдоватєля» і написав на  снігу: 

«Судив і присуд виконав я – Григорій Многогрішний. А за що — цей пес сам знає".  

Вирішив перейти кордон, щоб нікому іншому не довелося відповідати. 

    Раптом Григорій побачив Наталку, що дивилася на нього. Юнак сказав їй, що зробив те, що  повинен був 

зробити, — убив дракона. Вона нічого не бачила… Він піде тепер далеко звідси, а вона потім розкаже 

своїм. Наталка з болем, жалем і любов’ю в голосі спитала, куди ж він піде… можна переховатися в нетрях. 

Григорій заперечив: це великий собака. Він  відбивав безвинним людям печінки, ламав кості, видряпав би й 

серце, якби дістав. Його він мучив  два  роки, потім відправив до божевільні. І все лише за любов до 

Батьківщини. Йому, Григорієві, вдалося втекти, його знову впіймали і мучили, потім засудили на 25 років 

каторги. Він знову втік – вистрибнув на ходу зі скаженого поїзда. І, на щастя, потрапив до них, Сірків. Як 

каже їхня мати, сміливі завжди мають щастя. Наталка припала до нього й залилася плачем, поцілувала 

його, віддала свою зброю, показала дорогу й пішла. 

 

Назавжди із щастям  
  Але Григорій не міг піти, не побачивши батьків. Три дні він ішов снігами і боровся сам з собою. Дійшов 

на стару пасіку Сірка. Підійшов до хати, собаки забрехали. Григорій свиснув, і собаки опинилися біля 

нього. У старих усе валилося з рук. Сірко, похиливши голову, синів похнюпившись, подумки порівнював 

Григорія з гордим тигром. В хаті була гнітюча мовчанка. Грицько гнівався на побратима, що той зник, 

нехтуючи його дружбою, навіть не попрощався. Раптом в сінях зашелестіло. Зачинивши двері, біля порога 

стояв Григорій. З материних очей покотилися сльози. Наталка стояла край столу, смертельно бліда. 

Григорій сказав, що прийшов попрощатися. Стара зібрала  рюкзак на дорогу, батько застібав ґудзик йому 

на грудях. Тут увійшла Наталка, виряджена, як на полювання. Стала посеред хати біля Григорія. Зблідла 

Наталка вискочила з хати, прочитавши в очах юнака відповідь на своє німе питання. Ввійшла знову, 

одягнена, як на полювання, взяла за руку Григорія і попросила батьків їх благословити, бо вона йде з ним. 

Став  хлопець на коліна перед Сірчихою, як перед власною матір’ю, бачачи, що дівчина може переступити 

батьківське слово заради нього. Батьки зрозуміли, що це щастя дочки, й  благословила дітей. Вони взяли з 

собою пса Наливайка, який повинен принести батькам звістку, коли вже будуть у безпеці. 

     Однієї ночі на Маньчжурському кордоні зчинилася тривога, почалася стрілянина. Ловили порушників 

кордону. Це були двоє на лижах і величезний пес. Вони в одному кінці селища Пашкове підпалили копицю 

сіна, прикордонники побігли туди, а втікачі спокійно перейшли кордон навпроти селища. 

А на тім боці Амуру стояли винуватці, весело відсапуючись, розхристані,  і так, наче подуріли. Закохані 

дали волю своїм почуттям. Наталка нагодувала пса, прив’язала до його нашийника записку, обачливо 

приготовану ще вранці, й відправила додому, щоб повідомити, що вони в безпеці. 
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Шлях їм прослався вперед, в невідоме. Десь навколо світу. Приготовані на всі труднощі, на жорстоку 

боротьбу, вони спалили всі  кораблі за собою та й вірили у свою зорю, що присвічувала їм шлях, — шлях в 

життя. Шлях туди – десь на ту далеку, для одного з них зовсім незнану, сонячну Україну.  

Преса була сповнена сенсаційними повідомленнями: по-перше, про озброєну  банду ворогів народу на чолі 

з Григорієм Многогрішним, яка вбила начальника особового відділу НКВД Медвина, «славного і 

доблесного чекіста, що в боротьбі з ворогами не знав жалості і що  рука в нього не дрижала ніколи…»; по-

друге, повідомлення про конфлікт на кордоні, про кількагодинний бій  і відбиття великої  диверсійної 

групи ворогів, що хотіла проламати «границю на замку». 

    Другого дня після приїзду Сірка з Хабаровська, надвечір, прибіг схудлий і здичавілий Заливай із 

запискою Наталки.  То був радісний день для  Сірків. Пса виходили,  а на п’ятий день вранці Заливая не 

дошукались. Вірьовка була, Заливая не було. Зринув десь уночі і втік. Одчайдушний і безмежно вірний пес 

розумів дружбу по-своєму і зробив так, як воліло йому собаче серце. Подався доганяти без усякої надії 

наздогнати, але сміливі завжди мають щастя. 

 

ПИТАННЯ ДО САМОКОНТРОЛЮ 

1. Для чого у творі показано полювання на ізюбрів та на тигрів? 

2.Чому пасажири комфортабельного поїзда співчувають і допомагають пасажирам "ешелону смерті"? 

3. Українці Зеленого Клину зберігали свою ментальність в умовах Сибіру. Доведіть це. 

4. Чи завжди сміливі мають щастя? 


