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Визначним досягненням бойової української радянської публіцистики, безсмертним, 
подвигом письменника-борця Ярослава Галана є його антиватіканські памфлети, написані 
протягом 1945—1949 рр. — «З хрестом чи з ножем», «Що таке унія», «Отець тьми і присні», 
«На службі в сатани», «Апостол зради», «Годі!», «Плюю на папу». 

Перед початком роботи над антиватіканськими памфлетами письменник досконало 
вивчив твори класиків марксизму-ленінізму, в яких викривається реакційна суть релігії, 
простудіював літературу з історії Ватікану, ознайомився з найновішими матеріалами про 
підступи католицизму в країнах народної демократії, використав величезну кількість 
історичних фактів і документів, у тому числі відомості з історії боротьби українського 
народу проти унії. 

Завдяки глибокому вивченню першоджерел, великому мистецькому обдаруванню 
Ярослава Галана перед читачами постав кривавий образ католицизму — натхненника і 
прислужника найчорнішої реакції, організатора найжорстокіших злочинів проти 
українського народу протягом кількох століть, запеклого ворога демократії, миру, прогресу. 

Продовжуючи і розвиваючи традиції революційно-демократичної і радянської 
літератури, навчаючись мистецтва пристрасного викривального слова на кращих творах І. 
Вишенського, Т. Шевченка, М. Гоголя, М. Салтикова-Щедріна, І. Франка, М. Горького, В. 
Маяковського, Ярослав Галан своїми памфлетами завдав нищівного удару католицизму, 
затаврував Ватікан і римських пап, яких він назвав «гадюками з Петрової скелі». 

В антиватіканських творах письменник виступає як вдумливий історик-публіцист, який 
нестримною силою логіки, обвинувальними фактами і документами розтрощує вщент 
єзуїтську ідеологію папства. 

«Висока художня довершеність памфлетів, їх виразність і простота, їх вогниста 
сатирична насиченість поєднані з бездоганною точністю доводів і висновків, з ясністю 
ідеалів автора»1. 

Мова антиватіканських памфлетів Я. Галана надзвичайно барвиста, соковита, образна і 
емоційна. Памфлетист постійно дбав про смислову точність і гостроту, емоційну 
наснаженість і простоту слова. 

Рукописи Я. Галана засвідчують його невтомну роботу над мовою памфлетів, постійні 
пошуки потрібного, єдино можливого в кожному конкретному випадку слова. Він був 
глибоко переконаний в тому, що досягти високої майстерності, довести її до такого рівня, 
щоб читач навіть не помічав її, можна лише титанічною працею. Не випадково в листі від 8 
листопада 1947 року до одного поета-початківця Я. Галан писав: 

«Я не хочу... сказати, що ви ніколи не будете поетом. Навпаки, ви можете стати ним, але 
тільки під умовою, якщо: 

1) і серцем і розумом будете завжди йти з ідеями нашого часу; 
2) будете по-каторжному працювати над собою й своїми творами. 
Талант — це необхідний багаж на творчому шляху. Але л и ш е  з цим багажем — 

недалеко заїдеш»2. 
Автографи памфлетів антиватіканського циклу переконують у тому, що Я. Галан володів 

виключним чуттям мови, умінням вловити найтонші нюанси значення слова, він нещадно 
викреслював і замінював окремі лексеми та вирази, дбаючи про точність смислу і ясність 
емоцій, простоту і дохідливість вислову. 

Так, Я. Галан зробив кілька виправлень у машинописі памфлета «Присмерк чужих богів», 
зокрема замінив слово закороткі сполученням занадто короткі (руки) в абзаці: «В особі 
князя [прем’єр-міністра тимчасового уряду князя Львова] граф [Шептицький] здобуває 
уважного слухача. Князь ладен би йому небо прихилити, та руки князя вже занадто 
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короткі»3. 
Ясно, що словосполучення занадто короткі більш об’ємне, більш конкретне за 

семантикою і емоційно місткіше, ніж слово закороткі. 
Речення «За кілька місяців перед зустріччю союзних армій на Ельбі граф Андрій 

Шептицький кінчить свою земну мандрівку» мало спочатку такий вигляд: «Зрештою, за 
кілька місяців перед зустріччю союзних армій на Ельбі граф Андрій Шептицький кінчить 
шлях свого життя»4. 

Я. Галан відчув, що вставне слово зрештою тут зайве, і викреслив його, а 
словосполучення шлях свого життя, яке мало наліт небажаної урочистості, заступилось 
іншим — свою земну мандрівку. Воно зазвучало саме так, як того хотів Ярослав Галан, — 
іронічно-саркастично. Поширене у мові клерикалів, воно добре пасувало до предмета 
зображення і, головне, в контексті змісту памфлета мало сатиричний підтекст: немало під час 
оцих «земних мандрів» Шептицького було з його вини пролито сліз і крові, заподіяно 
смертей і горя. 

Особливо цікавий матеріал для спостережень і висновків дає автограф памфлета Я. 
Галана «Отець тьми і присні»5. 

Привертає до себе увагу винятково наполеглива праця митця над добором із 
синонімічних рядів найбільш вдалих, емоційно наповнених, образних слів. 

Наприклад: «Містер Тейлор привіз детально обміркований план дій, в якому перше місце 
приділялося планові Маршалла, точніше висловлюючись, його вкоріненню в упертий 
європейський грунт». На місці слова вкоріненню в рукописі спочатку стояло впровадженню. 
Заміна емоційно нейтрального впровадження експресивним синонімом вкорінення сприяло 
створенню фізично відчутного, сатирично спрямованого образу, який допомагав уявити, 
якими насильницькими методами насаджувався горезвісний план Маршалла. 

Глибоке знання і тонке чуття мови підказали Я. Галану необхідність замінити 
дієслово-присудок заволав у першому варіанті речення «Пій XII... слізно заволав про 
небезпеку...». Справді, це слово не має сатиричної експресії, і тому памфлетист шукає і 
знаходить сатирично забарвлений синонім до нього — зарепетував. 

Цікаво відзначити, що навіть тоді, коли, здавалось би, використано те слово, яке потрібно, 
вимогливий художник не задовольняється ним і невпинно продовжує пошуки. Наприклад: 
«їх [ультрамонтанів з англійської газети «Католік геральд»] виводять з себе навіть 
найнесміливіші натяки миролюбних християн на можливість уникнення війни, і вони з 
нетерпимістю «пса божого», св. Домініка, спершу залякують їх, вишкірюючи ікла, потім 
накидаються з явним наміром розшарпати їх на шмаття за зраду справи, з такими 
труднощами підготовлюваної війни». Спочатку в тексті на місці розшарпати стояло 
розюрати. Та письменник не зупинився на виборі слова розідрати, а замінив його більш 
експресивним синонімом розшарпати, який виразніше передає безсилу лють реакційного 
католицького духовенства, викликану прагненням більшої частини людства до миру. 

Результатом тривалих шукань автора був презирливо-іронічний синонім закапелки до 
слова завулки в такому уривку з памфлета «Отець тьми і присні»: «Через деякий час граф 
помирає, ключі від греко-католицької церкви, волею папи і Шептицького, приймає Йосип 
Сліпий. Проте від цього нічого не змінюється, святоюрський енклав надалі залишається 
місцем темних контактів і контрактів, а його закапелки — ідеальним притулком для 
фашистських рицарів довгого ножа». 

Я. Галан — талановитий майстер надзвичайно точного сатиричного епітета. Він сміливо 
проникав у мовні надра і відкривав там дорогоцінні скарби. 

Так митець замінив означення найгіршу метафоричним епітетом найжорстокішу в 
памфлеті «Плюю на папу»: «Для них [учнів] учитель божого закону придумав спеціальну 
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кару: в найжорстокішу спеку він садовив їх проти сонця»6. 
Звичайно, емоційний заряд в епітеті найжорстокішу значно сильніший порівняно з 

словом найгіршу (спеку). Ним Галан підкреслював, які витончені знущання придумував для 
дітей нелюдяний і бездушний піп-василіянин. 

Замість «терновий... вінець досить зручного фасону» стало: «терновий вінець досить 
вигідного фасону» («Отець тьми і присні»). Одним уже цим епітетом публіцист створив 
гостру сатиру на підступного і хитрого главу уніатської церкви Шептицького, який всіляко 
маскувався, приховуючи єзуїтське єство, і ради власної вигоди був готовий на все. 

Наскільки уважний був Я. Галан до епітета, якого значення надавав йому як художньо-
зображальному засобові, свідчить такий, зокрема, факт: у памфлеті «З хрестом чи з ножем» 
після авторської правки з’явилось чотири сатиричних епітети, зовсім відсутні у першому 
рукописному варіанті твору. Це іронічні: чудесний тризуб, яничарських капеланів, гарячкової 
діяльності Шептицького, крикливих релігійних брошур і газет7. 

Знаменно, що Я. Галан, пишучи десятки творів на ту саму тему, ніколи не повторювався, 
а знаходив свіжі барви, оригінальні мовні засоби. Це — система його роботи, це невід’ємна 
ознака його мистецького почерку. Те, що Я. Галан говорив про свою роботу над 
памфлетами нюрнберзького циклу, стосується всієї його творчості і, зокрема, 
антиватіканських памфлетів: «Я сказав собі: треба дати читачеві новий, цікавий і 
повчальний матеріал. Треба будь-що уникати штампу, шаблону, повторювань тих самих 
думок, фраз, епітетів, особливо епітетів...»8. 

Ярослав Галан пильно й ненастанно дбав про те, щоб мова памфлетів іскрилась, мов 
криця серед бою, щоб вона була «чистіша чистої сльози». 
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