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1933—1993 

Юрій Тарнавський 
ГОЛОДНА УКРАЇНА 
(Розділ з поеми У ра на) 

Травень 33-го 
ходить без лопати, 
не в силі втримати її, 
човгає ногами, 
черевики зношені ззаду, 
напухли сині п'яти, 
переступає трупи, 
як одяг на долівці 
(дуже спішилися до неба — 
досить їм тої України), 
в садках дерева 
з запалими боками, 
як корови, 
що дохнуть з голоду, 
витягнули 
писки до неба, 
ревуть 
за тим господарем, 
що його 
або давно вже винесли, 
або сам винісся 
бозна-куди, 
цвіт обвис 
висохлим вим'ям, 
комуніст Фітільов 
вертається схвильований 
з полювання, 
банкрутує 
його банк, 
він пускає собі 
кулю в лоб 
(цікаві очі 
відразу ж 
метнулися й собі туди — 
ану, 
що там сталося?), 
одна лише скроня 
печальною 
білоногою березою 
проплаче 
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щось із пів години 
за ним, 
приходить червень, 
червоним прапором небо, 
Постишев вдягає 
чисту 
полтавську сорочку, 
щоб краще було видно 
кров на ній 
і щоб рідніше 
вмиралося українцям 
(вдягнути б 
сто сорок мільйонів палів 
твоїми тілами, 
народе 
з генами перекошеними, 
як лице!), 
намотує партію України, 
мов косу 
на кулак, 
і береться до праці, 
липень, 
банкрутує 
банк комуніста Скрипника, 
завжди черствої вдачі, 
він нараз відчуває 
щось ліричного в собі, 
хапає 
свою грудну клітку 
(немає скрипки" 
під рукою), 
грає пристрасно 
сольо на ній, 
мелодраматично 
відкидає її, 
і слідує 
за Фітільовом 
(за своїми очима — 
ось куди 
веде партія!), 
серпень, молотень, 
кулак Росії 
замість крови в скронях, 
Україна мліє 
від немочі, 
ввиджається їй 
колос пшениці 
(її прокляття — 
краще щоб родила 
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самі будяки!), 
як заплющене око, 
капає з нього 
сухою сльозою 
одне зерно 
на тверду землю, 
звучить, 
як удар дзвону, 
з тисячу кілометрів 
діяметром, 
глушить усе, 
лунає, 
мов у гарячці, 
як в акустичній 
камері, 
в порожній хаті 
діти сидять на землі, 
може бракує одного, 
голови — міхурами 
на ниточках ший 
(важкі, 
та ось-ось 
знесуться вгору), 
очі великі, 
бачать усе, 
мати 
вже пів дня 
стоїть при печі, 
мішає щось завзято 
в казані, 
«Що це ви варите 
таке страшне, 
мамо? 
Чи скоро 
дасте їсти?» 
«Нііііі!» 
голос, 
як жмут волосся, 
крізь двері — небо 
на одній завісі, 
дибає під гірку 
гурток хрестиків, 
теж ледве 
волочать ноги, 
краєвид 
мішкуватим одягом 
звисає 
з гострих рамен, 
несуть скаргу 



до Бога, 
вік так нестимуть, 
сіли відпочити 
цвинтариком, 
люди не всидять 
в хаті, 
вже не шукають хліба — 
місця 
де б не вмерти 
(вкінці, 
мов ті звірята, 
всі позлазяться 
до своїх лігв, 
щоб звитись там 
клубком, 
немов в утробі матері), 
тінями тополь 
снуються 
вздовж шляхів 
(видовжуються 
під вечір, 
мов тіні тополь), 
поїзди 
втікають перелякані 
зі станцій, 
голодні 
клубами пари 
лишаються позаду, 
зникають, 
мов клуби пари 
в повітрі, 
поїзди ж 
повні їх, 
як очі сліз, 
кидаються в розпуці 
від Полісся 
до Кубані — 
даремно, 
границі замкнено, 
як завжди, 
світ стоїть 
обернений спиною до України, 
народи 
попивають коктейлі, 
чути смішок, 
подзенькування 
крижинок у склянках, 
в містах 
з'являються голодні, 
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на тротуарах, 
зчовганих, як черевики, 
під стіною 
кінчається родина, 
батька вже нема, 
мати, 
завжди остання, 
ніколи 
нема часу для себе, 
як біля шевченківської хати, 
під звук хрущів, 
навчає синка вмирати: 
«Отак, отак, Івасику, 
мій маленький, 
обережно, 
бо ще виживеш!» 
діти 
вже не діти — 
старці, 
вилущені 
з дитячих лиць, 
байдужі до світу — 
скоро 
й так його залишать, 
аж страшно 
(соромно, 
що це не ти) 
від отої мудрости в очах — 
вісімдесят років досвіду 
за яких вісім, 
черепи напухли нею, 
гнуться шиї, 
щоки запалися 
від ваги, 
загнуті носи, 
як пальці, 
самі кличуть себе 
в могилу, 
кості 
вже готові туди, 
це ж їх тріюмф, 
вдягнули 
сліпучо білі 
манжети зубів, 
ждуть нетерпляче — 
Україна 
в авангарді, 
за п'ятдесят років 
етіопці 
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плагіюватимуть її 
(о, щоб хоч твої пальці, 
св. Іване Себастіяне, 
торкнулися лиць 
українських дітей, 
вилущити з них радість, 
як колись фуги 
з клявішів клявесинів 
у Ляйпціґу, 
бо сам Саваоф 
десь бенкетує 
з могутніми 
цієї землі!), 
під парканом 
розляглася братія, 
немов по дорозі 
з шинку, 
один, 
коліна трима вгору, 
може ще живий, 
блакитне 
українське небо 
(ви знаєте українське небо!) 
зазира йому в очі — 
ні, 
вже скінчився, 
білі хмари 
пливуть крізь них 
туди, де все, 
за парканом 
чорноклени 
граються в свою незрозумілу 
гру дерев, 
ніби хапають 
один одного за віти, 
та все залишать, 
наче ось-ось рвонуться 
наввипередки, 
та накінець зостануться на місці, 
байдужі, 
байдуже їм до людей — 
скінчаться ці, 
будуть інші, 
як перед ними, 
партійці 
переступають свої душі, 
спішучи до установ 
уранці, 
за ніч 
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назбирається трупів, 
наче листя, 
двірники 
кленутьїх, 
підмітаючи: 
«Понаносило вас! 
Здихали б 
у своїх норах!», 
приїжджають підводи 
підбирати тіла, 
безсоромно голі 
з бородатими животами 
(Україна 
знов у авангарді, 
за десять років 
кацетники 
всіх націй Европи 
плягіюватимуть її!), 
легкі, 
вже як душі, 
один за руки, 
другий за ноги, 
і хвиць на купу, 
«Всіх українців 
до 'дної ями, 
дітей 
за батьками!», 
ага, Павлику-Равлику, 
виставив роги 
на стоги трупів, 
перевішуєшся 
(трупом душі) 
до найсильнішого народу, 
подаєш йому руку, 
радієш, 
що не відірвати 
п'явки Москви 
(вже завбільшки 
з чверть світу) 
від України, 
взув душу 
в лапті, 
побоявся 
московських різок! 
ось де ворог наш 
найлютіший — 
у нашім серці! 
в Москві 
не зачиняються 
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двері пишних ресторанів, 
блищить натерте дерево, 
мосяж, скло, 
юні очі, 
пашать 
страви й рум'яні щоки, 
парують 
тарілки й розмови, 
Волтер Дюренті 
замикається 
в готельній кімнаті 
й задовольняє 
своє неприродне бажання 
(Сталін заглядає 
крізь дірку від ключа, 
затирає руки, 
гладить похвально 
лискучі п'явки вусів, 
вигодовані 
українською кров'ю), 
на другім боці земної кулі 
Нью-Йорк Таймз 
виконує якнайкраще 
своє репортерське завдання 
(рідний 
брате Кагановіча, 
стерво, 
смердиш 
до сьогодні!), 
п'ятдесят років пізніше, 
все ще триває 
прийняття з коктейлями, 
панове Конквест 
і Мейс, 
оборонці українців 
(пішли туди 
їх боронити!), 
під дзенькіт крижинок 
у склянках, 
нерозрізнимий 
від смішку, 
твердять: 
«Та що ви, 
йому й не вмитися 
до Голокосту!» 
ніч 
без початку й кінця, 
чийсь волохатий кулак, 
може зорі, 
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з шістьма пальцями, 
загнутими, 
як свастика, 
трощить в Едмонтоні 
твій пам'ятник, 
світ мчить 
на поїзді історії, 
сама в своїм городчику, 
зарослім бур'яном часу, 
з вінком із трупів з Вінниці 
на голові, 
меншає, меншає, меншає 
Україна 
за синіми штахетиками 
дитячих тіл! 

Кость Мілонадіс: «Кінетична конструкція», 40*15*7 ін. 
(102*38*18 см), колекція М. Ізенштайна. 
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Богдан Бойчук 
ГОЛОД 
(Перероблена версія) 

Пантомімно-балетне дійство 

Людські житла хиляться на пізній пополудень, їхні 
бліді стіни покалічили жорстоко ті в мундирах. Поля 
лежать у глибоких ранах, забинтовані корінням бур'янів, 
будяччя, диких квітів. Селяни в полотняних сорочках 
намагаються лікувати свої житла, стодоли і 
поля мозолистими руками. Вони ліплять, затикають діри, 
білять і обкопують щепи. Старий дідок тремтячою 
рукою пестить у торбині зерно, кидає його на ниву, 
що жахтить від сонця. 

Три солдати, з закривавленими зорями на чолах, ідуть 
полями. Провідник підходить до дідка, хапає торбинку 
з зерном і рве до себе. Але торба наче приросла до 
діда. Він пручається, кидає на провідника прокльони, 
кличе на підмогу все, що було святим в його житті. 
Але даремно. Провідник вдаряє старого кулаком в обличчя, 
два солдати відбирають торбу, і дідок падає лицем 
в ріллю, яку орав усе життя і в якій залишиться 

Три солдати вайлувато підходять до комори і гримають 
у двері. Та за дверми мовчать. Провідник підставляє плече 
під двері й натискає. Кремезний селянин тяжким 
кроком підходить збоку і порухом правиці 
відсуває їх, мов тіні, від дверей. Солдати піняться, 
плюються лайкою і накидаються на кремезну постать 
селянина. Але відбиваються від нього, мов м'ячики. З усіх боків 
збігаються селяни в полотняних сорочках, обурюються, 
грозять кулаками. Солдати наскакують на них, 
але селяни суцільним порухом викопують їх від садиб, 
женуть за обрій. 

Обличчя жителів сумні, в очах тремтить тривога. Деякі 
зневірено вертаються до хат, до праці; інші радяться, 
ще інші сперечаються. Хлопець ступає з молодою 
дівчиною, не можучи вловити крок. Аж відчайним відрухом 
обоє ловляться за руки, зазирають собі в очі. 

На обрії являються, мов привиди, солдати. Товпляться, 
находять на село. Вони сердиті, кидають селян під 
ноги, гупають по них підошвами, знущаються. Селяни 
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в полотняних сорочках одним суцільним рухом ніг 
відкопують солдатів. Та солдати прилипають до 
селянських ніг і чинять їх безрухими. 

Провідник помітив дівчину, яка закохано дивилася 
на молодого хлопця. Жадоба червоним буряком 
тиснулася назверх провідникові. Він вхопив долонями 
дівчину за стан і перегнув її до себе. Хлопець кинувся, 
щоб рятувати дівчину, та провідник підніс його за 
ковнір, як дитину, вистрілив йому пістолею в чоло, 
жбурнув ним, закривавленим, під ноги і почав тягнути 
дівчину до себе. 

Солдати заметушилися, стали господарити в коморах, 
засіках, стодолах і хлівах: стали накладати на 
свої вози добро, селян. 

Провідник жбурляє під ноги дівчину — зґвалтовану, 
яка ридає, ломить руки, роздирає груди. 
Провідник шаліє, копає ногою хлопця, якого дівчина 
взяла в обійми і, пригортаючи до себе, обціловує. 

Постать в чорному, з худим лицем, з хрестом у руках,— 
нахиляється над мертвим хлопцем і справляє обряд. 
Солдат викопує чернечу постать, зневажає її. Та 
чернець вертається назад до хлопця, і солдат вдаряє 
його кулаком у груди. Чернець підносить вгору хрест і кидає 
прокляття на солдатів. Провідник наскакує на 
нього, виломлює з руки хреста і дає наказ: солдати 
кидаються на старого, несуть під голе дерево, 
зашморгують йому на шию шнур,— нижче нагинається гілляка. 

Ті селяни, що залишилися в живих, блукають по пустій оселі 
або засихають на плотах. Провідник тягне дівчину за 
коси і наказує їй поховати хлопця. Дівчина лагідно 
підбирає тіло й тягне поза обрій. 

Кругом темніє. 

Дещо прояснюється. З усіх боків ринуть голосіння і шепоти: 

І 

ГОЛОС 1: 
МУЖЧИНА: 
ГОЛОС 2: 
МУЖЧИНА: 
ГОЛОС 3: 
МУЖЧИНА: 
ГОЛОС 4: 

Святий Боже, святий кріпкий. 
В мундирах, з зорями на чолах. 
Святий безсмертний, помилуй нас. 
Роздирають села, палять. 
Царю небесний, утішителю, душе істини. 
Толочать ниви, забинтовані корінням. 
Сокровище благих і жизни. 
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МУЖЧИНА: Виривають з уст цілушки хліба! 
ГОЛОС 1: Прийди, вселися в нас, спаси нас. 
МУЖЧИНА: Викидають трупів крізь розбиті двері. 
ГОЛОС 2: Посіти й ісціли немощи наша, 
ГОЛОС 3: Імени твоего ради. 
МУЖЧИНА: Повісили на голім дереві. 
ЖІНКА: О-о-о! На яблуні розп'яли... 
ГОЛОС 4: Нині, присно і во віки віков. 
ЖІНКА: І на судній день піде без тіла! 
МУЖЧИНА: Спухлі немовлята гинуть на дорогах. 
ГОЛОС 1 : Хліб наш насущний даждь нам днесь. 
ЖІНКА: Хліба, дай їм хліба, хліба, хліба! 
ГОЛОС 2: Даждь нам днесь. 
МУЖЧИНА: Трупами вкривається земля. 
ЖІНКА: Моя дитина плаче. 
МУЖЧИНА: Хай плаче. 
ЖІНКА: Вона вмирає, ой, вона вмирає! 
ГОЛОС 1: Упокой, Господи, душі рабов твоїх. 
ГОЛОС 2: На тя бо упованіє возложиша. 
ГОЛОС 3: Во діже ність болізни, ні печалі. 
ГОЛОС 4: Но жизнь безконечная. 
ГОЛОС 1: Приснопоминаємим рабам твоїм. 
ГОЛОС 2: Вічний упокой подаждь. 
ГОЛОС 3: І сотвори їм. 
ГОЛОС 4: Ві-і-і-і-чную па-а-а-а-а-м'ять... 
ВСІ: вічную пам'ять, ві-і-і-чную па-а-а-а-

Знеможені голоси никнуть, прояснюється сцена. Збоку видніє 
знищене розп'яття: в Христа поламані коліна і пощерблені уста. 
Згодом вирисовується з темряви постать мужчини в бур'янах. 

МУЖЧИНА: (Молодий, але знищений злиднями, говорить до се
бе, міряє кроками землю вздовж, значить каменем; 
міряє вширш, знов значить) — Так, чотири кроки 
вдовжину, два-три вширину. Здається так приписа
но.— (Сумнівається, знов міряє кроками, пересуває 
каміння. Помічає розп'яття, довго дивиться на ньо
го божевільним зором.) 
(Наближається з немовлям при грудях) — Люлі, 
люлі, ш-ш-ш... 
(Занепокоєний, втікає і ховається за каменем.) 
(Виморена, її хода хитка, часто спотикається, бо
язко тисне дитину до грудей. Знесилена зсувається 
на землю, дитина захлинається плачем) — 

Ш-ш-ш. . . 
люлі-спи, люлі-спи, 
моє маленьке, спи: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
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хай поллється молоко 
з Божої руки, 
люді-спи, люлі-спи.. . 

МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

(Знаходить в пазусі окрушку хліба; розжовує його в 
устах і дає дитині. Немовля втихає. Жінку млоїть 
запах хліба, їй робиться погано. Вона повзе до 
розп'яття і кладе дитину в холодку в ногах 
Христа. її тіло здригається конвульсійно, врешті 
корчі минають, вона повзе назад, підбирає торбину 
і сідає збоку від дитини.) — Спи, спи. Найкраще 
спати і не чути, як голод лиже живіт. Так найкраще: 
заснути і не пам'ятати, як вішали, як стріляли, як 
нас осиротили. В саду... за тридцять срібняків... ні, 
за кусень хліба і мішок пшеничної муки. На 
яблуні... і не дозволили його здійняти, бо боялися, 
щоб не воскрес. А дощі здирали з нього тіло, аж до 
костей. (Риється в торбині, знаходить зварену в 
лушпинні картоплину і гризе.) 
(Побачивши картоплю, повзе на колінах до жінки, 
несподівано кидається на неї, вириває картоплю і 
їсть пожадно, ковтаючи великими кусками.) 
(Скрикує, перелякана і починає скімлити.) 
Чого скиглиш? 
(Дивиться на нього переляканими очима.) 
Чому не відзиваєшся? Нема чого скиглити. Я го
лодний. Чи не маєш більше? 
(Рухає устами, але не може вимовити слова.) 
Я питаюся, чи не маєш більше їсти! Ти не вмієш го
ворити, чи що? Я — голодний — (термосить її за 
плече) — чуєш! 
(Нишпорить в торбині, витягає ще одну картоп
лину) — Це остання. 
Дай сюди! 
Ні! 
Дай сюди, кажу! 
(Відвертається і їсть пожадно) — Ні! 
(Шарпає її за плече, відбирає картоплину й ку
сає) — Га-га! Я не мушу бути добрий. 
(Заходиться плачем.) 
(Перестає їсти, довго дивиться на неї, ділить кар
топлю на дві частини, одну дає їй, другу їсть сам) — 
Я не мушу бути добрий! Ті в мундирах нас навчи
ли — якщо хочеш їсти: бери. А за доброту стріля
ють. Га-га-га! Хто сьогодні дурний бути добрим. 
(Гризе картоплю й голосить) — На яблуні 
розп'яли... І на судній день піде без тіла... 
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МУЖЧИНА: Що? 
ЖІНКА: Де судитимуть живих і мертвих — він піде без тіла. 
МУЖЧИНА: Без якого тіла? Що ти верзеш? 
ЖІНКА: Дощі з вітрами здерли з нього тіло. 
МУЖЧИНА: Вона божевільна. 
ЖІНКА: Я турбуюся за нього. 
МУЖЧИНА: За кого ти турбуєшся? 
ЖІНКА: (Глянула на розп'яття.) 
МУЖЧИНА: За нього? Га-га-га! Він розп'ятий, за нього можеш 

не турбуватися. 
ЖІНКА: (Налякана) — Розп'ятий?! 
МУЖЧИНА: Ти маячиш, чи що! «Судний день, на яблуні, без 

тіла»... Що те все значить? 
ЖІНКА: Я думала про нього. 
МУЖЧИНА: Про нього, про нього,— про кого? 
ЖІНКА: Про свого чоловіка. 
МУЖЧИНА: Ти мала чоловіка? 
ЖІНКА: Так. 
МУЖЧИНА: І що з того! 
ЖІНКА: Він був добрий до мене. 
МУЖЧИНА: І що з того! Зрештою, з молодою жінкою, у ліжку, 

легко бути добрим. Га-га-га! 
ЖІНКА: (Кричить) — Мовчіть, мовчіть! 
МУЖЧИНА: (Заскочений) — Чого ти розкричалася? Що я такого 

злого сказав? 
ЖІНКА: Я нікому не дозволю зневажати його пам'ять! 
МУЖЧИНА: Мені не треба твого дозволу! — (Підводиться, заду

мано човгає ногами) — Зневажати пам'ять... .Він, 
значить, мертвий? 

ЖІНКА: Так. 
МУЖЧИНА: Значить, мертвий. І йому моє говорения нічого не 

зашкодить, ані не поможе. Хіба не так? Він помер. І 
я помру, і ти. 

ЖІНКА: (В розпуці клонить голову до розп'яття) — Ні, ні, 
я не можу... 

МУЖЧИНА: Він тобі також нічого не поможе, він розп'ятий, з 
побитими колінами, потрісканими устами. Хіба не 
бачиш. Але не лякайся.— (Підходить до неї) — 
Скоріше чи пізніше кожний мусить... Так, мусить 
забиратися звідси. (Дитина починає пхинькати, 
жінка біжить до неї.) Що ти там ховаєш, хліб? 

ЖІНКА: Ні. Це моя дитина. 
МУЖЧИНА: Твоя що? 
ЖІНКА: Моя дитина. 
МУЖЧИНА: Дитина? Га-га-га! Дитина!? Пощо тобі та дитина? 
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ЖІНКА: Вона нам народилася з любови... 
МУЖЧИНА: Що ти знаєш про любов... га-га-га! Про любов.— 

(Задумався.) — Любов... То була холодна й прозора 
річка. Ми купалися. Вона була ще дуже молода. Ма
ла гарне тіло, свіже і холодне від води. Купалась 
зовсім гола... 

ЖІНКА: Він любив дітей. 
МУЖЧИНА: Яких дітей? В нас не було дітей. 
ЖІНКА: Я говорила про свою дитину. 
МУЖЧИНА: А, про твою... Пощо ти приводила її на світ? 
ЖІНКА: Він любив дітей. 
МУЖЧИНА: Але він помер. 
ЖІНКА: (Молиться) — Іже єси на небесіх і на землі,— 

прийми його на судній день до себе, Господи. 
МУЖЧИНА: Досить, досить! — (Задкує геть від неї.) 
ЖІНКА: Земля не прийняла його. 
МУЖЧИНА: Я не хочу слухати цього скигління! Краще скажи 

мені, пощо ти родила ту дитину? 
ЖІНКА: Як пощо? Діти мусять жити. 
МУЖЧИНА: Пощо, пощо? Щоб лизати тим в мундирах руки за 

кусок хліба? Щоб бути «щасливими» в їхньому раю? 
Це божевілля! 

ЖІНКА: Світ був би поганий без дітей, і старий. 
МУЖЧИНА: Він і так поганий. А звідки ти прийшла, що ти робила? 
ЖІНКА: Я була вчителькою. 
МУЖЧИНА: Де? 
ЖІНКА: На селі. 
МУЖЧИНА: На селі... гм, так... з гірською річкою поблизу. 
ЖІНКА: Мій чоловік був хліборобом. Він любив землю. 
МУЖЧИНА: Гірською річкою, холодною і чистою. Та вона була 

замолода, загарна. 
ЖІНКА: Він ціле життя любив землю, а земля не прийняла 

його, дощі здирали з нього тіло. 
МУЖЧИНА: Молода... лежала гола коло річки... Га? Я тебе пи

тався, звідки ти прийшла! 
ЖІНКА: Я вам казала. 
МУЖЧИНА: Коли? Ти мені нічого не казала. 
ЖІНКА: Я була вчителькою на селі. 
МУЖЧИНА: На якім селі? 
ЖІНКА: Того села вже нема. 
МУЖЧИНА: А що? Випарувало в повітря. 
ЖІНКА: Його спалили. 
МУЖЧИНА: Солдати? 
ЖІНКА: Так. 
МУЖЧИНА: А що ти вчила? 
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ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

Нічого. 
Як нічого! Щось мусіла їх вчити.— (Сідає.) 
Це неважне. 
Чому неважне? Щось треба говорити. 
Я вчила дітей любити. 
Що? Га-га-га! — (Його хапає біль, він стогне і три
мається руками за живіт) — Ти божевільна! Як 
можна було вчити дітей любити? І то в такий час. 
А що я мала вчити? 
Ненавидіти, вбивати! Що іншого? 
То ви божевільні! Ви! 
Досить, досить — не кричи. Мені болить.— (Хапа
ється за живіт.) — Чого мовчиш? 
А звідки ви? 
Нізвідки. 
Як нізвідки? 
Нізвідки, і все. Я ніколи не мав дому, просто не хо
тів його, щоб бути вільним, щоб не зв'язувати себе. 
Але ви мусіли десь жити. 
Чого ти причепилася, як пошесть! Я не мусів ніде 
жити. Я весь час рухався, лишав усе позаду. Відпи
хав приятелів, жінок... деякі з них були красиві, 
мали гарне тіло, оскільки ще пригадую. Вони мене 
любили... А я не пам'ятаю навіть їх імен. Забув. 
Я свого чоловіка ніколи не забуду. 
Відпихав усіх від себе, щоб бути вільним. І що з то
го? Тепер забрали все, навіть волю. І що я маю? — 
(Корчиться.) 
(Підповзає до нього) — Вам погано? 
(Прокидається) — Га? Хто ти? Як називаєшся? 
Марія. 
Пресвятенька. Не люблю цього імени. 
(Відвертається, мовчить.) 
Чому ти насупилася? Імени не муситься любити. Це 
неважне. Не муситься навіть пам'ятати. Я не пам'я
таю імен. Пам'ятаю тільки обличчя, запах тіл, як 
поводились в коханні. 
А як ви називаєтеся? 
Що? 
Як вас кликати? 
Як хочеш. Часи, коли людина мала ім'я — минули. 
Яка різниця. 
Пробачте. 
Нашо тобі здалось моє пробачення?. Ми тут самі. 
Нам непотрібно «гарних» жестів. Краще розкажи 
мені про себе. 
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ЖІНКА: Я хочу їсти. 
МУЖЧИНА: Ти щойно їла! Розкажи про себе, як була дівчиною. 

Я люблю такі речі. Забуваю про тих в мундирах і 
про голод. Ти напевно була гарна, правда? 

ЖІНКА: Була молодша... 
МУЖЧИНА: Вона також була молодша, дуже молоденька... гар

на. Вона була б пішла за мене... я її також любив. 
Що? Я не чув, що ти казала. 

ЖІНКА: Я казала, що була колись молодша, повна... 
МУЖЧИНА: Повна в грудях, стегнах, га? 
ЖІНКА: В шлунку, в шлунку, в животі! Не голодна! Ви мене 

ображаєте. Я не хочу з вами говорити. 
МУЖЧИНА: Не мусиш. Я нічого злого не сказав. Говори — ти 

напевно мала хлопців. Ти любила хлопців? Чого 
мовчиш? Говори. Чи ти любилась з хлопцями?.. 

ЖІНКА: Ви краще замовчіть! 
МУЖЧИНА: О, я бачу: ти була чемненька і слухняна донечка в 

своєї матері. Га-га-га! — (Встає, робить Гротескові 
пів-танкові рухи і приспівує іронічно, наслідуючи 
дівочий голос) — 

Казала мені мати 
нікому не да—вати.. . 

ЖІНКА: Я не мала матері. 
МУЖЧИНА: Що? 
ЖІНКА: Я не мала матері. 
МУЖЧИНА: Гм... я також не мав.— (Мовчить ніяково.) — То 

скажи про свого чоловіка. 
ЖІНКА: Це не буде для вас цікаве. 
МУЖЧИНА: (Кричить) — Яка різниця! Говори все одно, щоб за

бути голод. 
ЖІНКА: Я тоді була дуже самотня. Батько помер, а матері не 

пам'ятала зовсім. Я боялася бути самою, тому пішла 
за свого чоловіка заміж. Я спочатку його не любила, 
але він був добрий. 

МУЖЧИНА: (Сміється уїдливо.) 
ЖІНКА: Так, він був добрий! 
МУЖЧИНА: Ну і що? Яка мені різниця? 
ЖІНКА: Він завжди казав, що треба вірити землі. 
МУЖЧИНА: Треба. Вона скоріше чи пізніше всіх накриє. 
ЖІНКА: Його не накрила. 
МУЖЧИНА: Яка різниця! 
ЖІНКА: Я його пізніше полюбила. Він був великий, кре

мезний мужчина, але ніжний зі мною. Він завжди 
був зі мною ніжний. І казав вірити землі. Пізніше я 
завагітніла. 
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МУЖЧИНА: І що з того? 
ЖІНКА: Нам народилася дитина. 
МУЖЧИНА: (Присідає коло неї) — А потім? 
ЖІНКА: Прийшли солдати. 
МУЖЧИНА: І забрали хліб. Що? 
ЖІНКА: Так. Мій чоловік сховав трохи засушеного хліба і мі

шок пшеничної муки. 
МУЖЧИНА: А вони знайшли. Собаки мають добрий нюх! 
ЖІНКА: Так, знайшли. А чоловіка повісили на яблуні. 
МУЖЧИНА: Ти ж казала, що його розп'яли. 
ЖІНКА: Ні, повісили. І не дозволили здійняти. А вітри зди

рали з нього тіло. 
МУЖЧИНА: А що сталося з тобою? 
ЖІНКА: І на судній день піде без тіла. 
МУЖЧИНА: Що було з тобою! 
ЖІНКА: Де судитимуть живих і мертвих, він піде без тіла. 
МУЖЧИНА: Нікого не судитимуть! Що сталося з тобою? 
ЖІНКА: Дівчину зневажили, а старому відломили з рук хре

ста і також повісили... 
МУЖЧИНА: (Термосить її) — Я хочу знати, що було з тобою! 
ЖІНКА: Нічого. 
МУЖЧИНА: Говори! 
ЖІНКА: 3 мене зірвали спідницю... й голу — (починає пла

кати.) 
МУЖЧИНА: І що? Говори. Що було далі? Чуєш, говори! 
ЖІНКА: Я не можу. 
МУЖЧИНА: Кинули тебе, і що? 
ЖІНКА: (3 трудом) — Лізли по одному. А дитина плакала в 

колисці. 
МУЖЧИНА: (Встає, ходить на хитких ногах і бурмотить до 

себе. Тоді різко повертається до неї і кричить) — 
Ви того хочете! Ви всі того хочете! 

ЖІНКА: Ні, ні! То було огидне. Мов гадюки лізли в тіло. 
МУЖЧИНА: Геть, на чорнім дні душі, кожна жінка того хоче! 
ЖІНКА: Ви низька людина, не маєте пошани до нічого. 
МУЖЧИНА: Не маю. Що тут шанувати? 
ЖІНКА: Я не хочу цього слухати. 
МУЖЧИНА: То йди собі геть. 
ЖІНКА: Я сама боюся.— (Замовкає.) 
МУЖЧИНА: (Знов бурмотить) — Чого мовчиш? Продовжуй. 
ЖІНКА: Ви погана людина. 
МУЖЧИНА: Ти нічого не розумієш. 
ЖІНКА: (Говорить ніби до себе) — Після того... я взяла 

дитину і пішла шукати хліба. 
МУЖЧИНА: (Клякає біля неї) — Не боялася, що? 
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ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

Боялася... але дитина дуже плакала, 
бути хліб для неї. 
Вони тебе туди не пустять. 
Хто? 
Ті в мундирах. Хто ж... 
Як не пустять? Воно помре. 
(Встає, відвертається до неї плечима і клене, 
затискаючи кулаки) — Помре, помре! На сто 
чортів! На скурвлену, роз... 
Не кленіть! 
Хто такими речами турбується сьогодні? Що сьо
годні значить смерть якоїсь там дитини? 
Діти мусять жити. 
Чому мусять жити? Пощо? Щоб терпіли голод? Щоб 
їх запрягали до возів, або гнали на кладовища? 
Життя тепер нікчемне. Краще бути під землею. 
Краще вірити землі, га-га-га, як казав твій чоловік. 
То все мине по Божій волі. 
Я не хочу слухати про Божу волю! Я втомлений.— 
(Сідає на землю, простягнувши перед себе ноги.) — 
Не одурюймо себе, все це діється по людській волі, 
жорстокій, диктаторській, великодержавній. Якщо б 
це діялось по волі Бога, то я сам його прокляв би 
цією, бачиш, як кістяк рукою! Сам! 
Його прокльони наші не досягнуть. 
Авже ж,— його ані прокльони, ані благання наші не 
досягнуть! Все безвартісне. Краще говорім про щось 
приємне. 
Може про хліб. 
Хліб нагадує мені мій голод. А все ж... у людей 
колись був хліб, округлий, разовий, мов сонце. Аж 
тяжко вірити. Але я про це не хочу говорити. 
То може, помолімся. 
До кого? Пощо? Він і так не чує.— (Встає.) 

ПОЕТ: (Входить, задивлений перед себе.) 
ЖІНКА: Там хтось іде. 
МУЖЧИНА: Де? 
ЖІНКА: Отам, з тамтого боку. 
МУЖЧИНА: Виглядає, що в нього не всі вдома. 
ЖІНКА: Ви без милосердя; з людського горя не можна глузу

вати. Людині треба співчувати.— (Клякає. ) 
МУЖЧИНА: Співчуття — це проказа! Пошесть! — (До поета) — 

Ходи сюди! Чого оглядаєшся безглуздо? Я тебе 
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ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 
ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 
ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 

ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 

ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 

ПОЕТ: 

МУЖЧИНА: 

ПОЕТ: 

ГОЛОС ВІД 
РОЗП'ЯТТЯ: 
ПОЕТ: 
МУЖЧИНА: 

кличу. Тут нікого більше нема. Повимирали. За
бралися на лоно Авраама. Га-га-га! Ходи сюди! 
(Наближається непевно.) 
Ти хто такий? 
Він казав мені іти...— (Дивиться на розп'яття.) 
Я казав тобі іти сюди, не він. 
Казав шукати за людьми. 
(До жінки) — Га-га-га! Бачиш, бачиш,— це 
приклад тієї «рівної, щасливої» людини... Його 
зломили ті в мундирах.— (До поета) — Підійди. 
Ближче! Стань на камінь. 
(Не знає, що робити.) 
(Пхає його силою на камінь) — Лізь! Так. 
Обернися. 
( Обертається.) 
Нагнися вправо.— (Поет розгублений.) — Я сказав, 
нагнися вправо! — (Поет дивиться запитливо на 
жінку.) Гнися! — (Лізе на камінь і нагинає поета 
вправо) — Гнися! 
Залишіть його. Він втомлений. 
(Кричить) — Гнися вліво! 
(Для святого спокою, гнеться вліво.) 
(До жінки) — Бачиш, бачиш, я тобі казав! Його 
зломили. Кожному будуть пхати брудні пальці до 
свідомости і виймати волю. Всіх зроблять худо
бою! — (Оглядається і помічає поета) — Ти що 
тут робиш? 
Він мені казав іти. Шукати за людьми. Я хочу їм 
сказати... 
І що ти, бідний, можеш їм тепер сказати? Коли 
убивають голодом, стріляють. 
Що... 

Бог викрутив 
намоклу ніч 
і миску темряви розлив 
на землю, 
в якій втопилося багато 
голубих 
і карих; 
коли нахилиться 
сузір'я терезів, 
коли обернеться до нас 
знайома смерть: 
до кого заговоримо, 
і чим? 

Його зав'язані байдужістю уста. 
(До розп'яття) — Я не розумію... 
З ким ти говориш? 
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ПОЕТ: Він щось мені казав. 
МУЖЧИНА: Га-га-га! Ти тратиш розум. 
ПОЕТ: Ні, я чув. Він часто говорив до мене. Посилав до вас 

з вісткою: «І НАДІЙШЛО СЛОВО ГОСПОДНЄ ДО 
МЕНЕ, ГЛАГОЛЮЧИ: ЩО БАЧИШ? Я ВІДКАЗАВ: 
БАЧУ КИПИТЬ КАЗАН, ПІДДУВАНИЙ ВіТРОМ 
СЮДИ ВІД ПІВНОЧІ. І ПРОМОВИВ ДО МЕНЕ 
ГОСПОДЬ: ВІД ПІВНОЧІ ЗІРВЕТЬСЯ ХАЛЕПА 
НА ОСАДНИКІВ ЗЕМЛІ СІЄЇ.» 

ЖІНКА: Його не зломили, ні. 
МУЖЧИНА: (Тягне його до розп'яття) — То йди — спитай 

його тепер. 
ПОЕТ: (Торкає пальцями Христові ноги) — Скажи ще 

раз... Я тебе не чув. 
(Розп'яття німе.)' 

МУЖЧИНА: Ну. 
ПОЕТ: Скажи ще раз, бо я не знаю, що тепер казати лю

дям.— (Довга напружена мовчанка.) — В нього 
зимні ноги... Він голодний. 

МУЖЧИНА: То ти голодний! Він мертвий. 
ПОЕТ: (Клякає перед розп'яттям. ) 
МУЖЧИНА: Що ти робиш! Встань. Говори до мене. Чуєш, 

встань! — (Силою підносить поета і тягне від 
розп' яття.) 

ЖІНКА: Чому ви причепилися до людини? — (Відпихає його 
від поета) — Залишіть його в спокою. 

МУЖЧИНА: Яке тобі до нього діло. 
ЖІНКА: Хай собі іде.— (Лагідно підносить поета, приглад

жує його волосся на чолі й виводить в дорогу) — 
Ідіть собі. Ідіть. Ви тепер нікому не потрібні... Вас 
ніхто не хоче. 

МУЖЧИНА: (Бурмоче до себе, міряє кроками землю вздовж, 
значить; міряє вширину, значить.) 

ЖІНКА: (Підходить до нього) — Що ви робите? — (Мужчи
на продовжує своє зайняття.) — Чому ви не відзи
ваєтеся до мене? (Мужчина значить ногою лінію 
відміряної землі й мовчить.) — Скажіть щонебудь, 
я боюся... Я почуваюся самотня...— (Підходить до 
мужчини, термосить його за плече) — Говоріть до 
мене! 

МУЖЧИНА: Чому ти послала його геть! 
ЖІНКА: Бо ви знущалися над ним. 
МУЖЧИНА: Дай мені спокій! Добре? 

25 

з 



ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА 

Я боюся, тут затихо. 
(Обшукує всі кишені) 
Що ви робите? 
(Не знайшовши нічого, хитає недовірливо головою 
і ще раз обшукує кишені) 
(В розпуці) — Говоріть до мене! Я мусіла послати 
його геть. Можливо, десь є люди, що його полюб
лять. Це для нього краще. 
Але для мене гірше. З ним я хоч міг це все забути. 
А що тепер? — (Здвигає плечима) — Що тепер — 
скажи! 
Мені лячно. Я хочу помолитися. 
Роби, що хочеш. 
Може й ви помолитесь зі мною? 
Ні. Я ніколи не молюся. 
То що тоді робити? 
Що хочеш. 
Я голодна. 
(Починає клясти) — На сто чортів! Нехай то ясний 
грім... (Зупиняється) — І пощо я клену? Яке це має 
значення? Ніщо тепер не має значення.— (Сідає) — 
Краще відпочиньмо. Сядь собі коло мене.— (Жінка 
боязко іде до нього і сідає поруч.) — Так. Стараймо
ся думати про... про все. Бо часу вже дуже мало.— 
(Усвідомлює, що жінка благально дивиться на ньо
го.) — Чого так дивишся на мене? 
Я не хочу думати... 
Чому? 
Мені робиться погано. Я думаю весь час... 
Про хліб.— (Жінка потакує.) — Я також. (Лягає.) 
А що тоді робити? 
Що хочеш. Щось собі придумай. 
Але що? 
Я тобі казав — що хочеш! 
Ви подумайте. 
Нема часу думати. Я міг би хіба відчувати, пестити 
жіноче тіло. Я хотів би ще востаннє... знаєш... 
Що? 
Тобі все треба викладати! Кохатися. 
Як? Де? 
Тут.— (Підтягається, сідає) — 3 тобою. 
Я не хочу з вами...— (Ображена, відвертається.) 
Що тут злого! Ти хіба не жінка? 
Я не хочу з вами говорити! 
Не мусиш. І так треба поволеньки звикати до тиші. 
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ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

В землі напевно тихо. ТІЛЬКИ ЗЕМЛЯ СТОЇТЬ 
ВОВІКИ, га-га-га! 
Я не хочу з вами бути. 
То йди собі. Я тобі сто раз казав. 
(Не рухається.) 
Іди. Чому не йдеш? 
Ви не маєте ніяких почувань. 
Не маю. Ну, і що? Мені не треба почувань. Не тре
ба! Чуєш? 
(Дивиться на розп'яття і рухає губами.) 
Дай йому спокій. Він напевно втомлений тими всіми 
шепотами, молитвами, просьбами. Я був би втом
лений. Зрештою, він також навчав любови. 
Не такої, як ви хочете. 
Іншої нема. 
Є. Тільки ви не знаєте. 
Чого я не знаю, того для мене нема. Але я знаю по
чуття приємносте, як пальцями торкаюся рожевих 
сосків, як чую запах тіла дівчини. Від холодної води 
її шкіра теж була холодна, як мармур. Вона лежала 
з заплющеними очима і чекала на мене. 
А хто вона була? 
(Прокидається з трансу) — Га? 
Я питала, хто була... 
(Перебиває) — Ти питала! А я тебе питаю, що буде
мо далі робити? 
Я не знаю.— (Підводиться, іде кілька кроків направо.) 
Я збожеволію! Я мушу щось робити. А ти не хочеш. 
Про що ви говорите? 
Ти добре знаєш про що. 
(Хилить голову.) 
Я не знаю, як дотягнути до кінця! 
(Іде до нього) — Нас тільки двоє. Ми мусимо собі 
помагати. 
Як? Коли ти не хочеш. 
Стараймося якось перебути, хоч до завтра. 
Забудь про завтра. Його не буде. Та не попадай у 
розпач.— (Встає, підносить рукою її підборіддя) — 
Скоріше чи пізніше всі мусять вмирати. Але говорім 
про щось приємніше. Ти була гарна, правда? Мож
ливо така гарна, як та... чи ти лежала коли-небудь 
біля річки? На траві? Ти тоді кохалася б зі мною. 
Правда? — (Гладить рукою її волосся.) 
(Торкає кінчиками пальців його руку і дивиться 
йому в очі.) 
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МУЖЧИНА: (Зрозумів її погляд) — Що? Хочете кохатися? 
ЖІНКА: Якщо ви ще хочете... 
МУЖЧИНА: Добре.— (Гладить її обличчя, спускає руку на її пер

са, нараз відвертається і кричить) — Я не можу! 
Чуєш? Ти голодна. Дитина виссала твої груди! Ти не 
маєш нічого, щоб любити. Я не можу! 

ЖІНКА: (Починає ридати.) 
МУЖЧИНА: Не плач! 
ЖІНКА: (Душиться риданням.) 
МУЖЧИНА: (Підходить до неї, закидає руку на її рамено і 

пригортає) — Но, но — не плач. Я не думав того, 
що казав. Мене роз'їдає лють, і я кричу. Я і так не 
міг би... я також голодний.— (Жінка втихає 
трохи.) — Ти була б гарна, якщо б мала що їсти. Я 
тебе тоді любив би, я знаю. 

ЖІНКА: (Усміхається, потакує головою.) 
МУЖЧИНА: (Невдоволений своєю слабістю) — Хоч я не певний. 

Я нічого не певний. Не знаю навіть, чого жив.— (Йде 
до переду сцени, дивиться в далечінь і застигає.) 

Т Е М Р Я В А 

Мужчина і жінка в тих самих позах, що в попередній сцені. 

ЖІНКА: Як довго ми вже тут? 
МУЖЧИНА: (Повертає до неї голову) — Я не знаю. 
ЖІНКА: День? 
МУЖЧИНА: Ні, довше. Вчора... що було вчора? Ага, дитина пла

кала, і ти знайшла в торбині картоплину. 
ЖІНКА: Це було сьогодні. 
МУЖЧИНА: Думаєш? 
ЖІНКА: Мені так здається. 
МУЖЧИНА: То значить, вчора був той божевільний. 
ЖІНКА: Він не був божевільний. Він знав, як розмовляти з 

Богом. 
МУЖЧИНА: Яка різниця? 
ЖІНКА: Ви несправедливі. 
МУЖЧИНА: Досить, що твій Бог «справедливий», і бачиш, що 

діється на світі? 
ЖІНКА: Мені здається, що той чоловік був давніше. А коли 

була та жінка в білому? 
МУЖЧИНА: Яка жінка? Ніякої жінки не було. 
ЖІНКА: Я була зовсім певна, що тут переходила жінка в 

білому. 
28 

4 



МУЖЧИНА: Кажу тобі, що, крім того божевільного, нікого біль
ше не було! 

ЖІНКА: Він не божевільний. 
МУЖЧИНА: Не починаймо знову, добре? — (Хапається руками 

за живіт, присідає.) 
ЖІНКА: (Затривожена, підходить до нього) — Що з вами? 
МУЖЧИНА: (Корчиться в болях) — Не торкай мене! 
ЖІНКА: Ляжте і підберіть під себе ноги, вам покращає. 
МУЖЧИНА: Мені покращає на тому світі! — (Але підбирає під 

себе ноги.) 
ЖІНКА: (Прикладає руку до його чола) — У вас гарячка. 
МУЖЧИНА: Не торкай мене! Я не хочу твого милосердя, твоєї 

доброти, ви всі однакові.— (Болі трохи втихають, 
він сідає, опершись плечима об розп'яття.) 

З передньої частини сцени, справа, посувається мовчазна про
цесія. 

СТАРА: 

В МУНДИРІ: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

СТАРА: 

ЖІНКА: 

СТАРА: 

ЖІНКА: 

СТАРА: 

(На лівому плечі тримає лопату, правою рукою 
підтримує попід пахви мертве тіло хлопця і ледве 
тягне його. Юнакові ноги волочаться по землі.) 
(Гладкий, навіть товстуватий, прототип чинов
ника. Уважно слідкує за кожним рухом старої.) 
Глянь! Чи ти також там когось бачиш? 
Де? 
Онтам, зліва. 
Так, ніби якісь люди. 
Думаєш, що дійсно? 
Так, ідуть сюди. 
Може вони мають хліб. 
(Коли стара спотикнулася, той у мундирі робить 
знак рукою.) 
(З острахом оглядається, міняє напрям в глибину 
сцени і голосить) — 

Упокой його рум'яну 
душу, 
і вистели долину м'яко 
полотном лляним. 

(Падає на коліна, молиться) — 
Прийми від нас молитви, 
вигріті під серцем... 

І поклади раба Твоего, 
мого внука, душу 

Щ о теплим шепотом 
пливуть в висоти. 

О, упокой його 
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В МУНДИРІ: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

В МУНДИРІ: 

під теплою долонею 
правиці, Христе, Боже, 
упокой, со духи пра-

(Невдоволений, робить різкий рух рукою, стара 
вриває голосіння. Лопата випадає їй з тремтячої 
руки, ноги ломляться, і вона зсувається з мертвим 
тілом на землю. Нашіптує до вуха внукові, 
пестить його, заливається риданням, знов 
нашіптує, знов пестить.) 
(Продовжує молитися) — 

Прийми благання наші 
й не лишай 
нас на полях з дітьми, 
які не мають 
голосів, 
і не лишай 
старих жінок 
на схилі дня 
з дітьми, 
які не можуть з ними 
говорити; 
і пошли нам 
повноту, 
пошли нам 
хліб 
насущний.. . 

(Кричить) — Дай їм хліб! 
Насущний.. . 

Дай їм! 
Днесь, 
насущний хліб, 
насущний хліб, 
на-су-щ-ний. . . 

(Сердитий, дає різкий знак рукою. Налякана стара 
підводиться, підносить лопату, підбирає тіло юна
ка і тягне. В мундирі дає знак зупинитися. Стара 
лагідно кладе тіло хлопця на землю, копає яму, 
спускає туди тіло й закопує. В мундирі нетер
пеливо вказує рукою, і стара стривожено біжить у 
вказаному напрямі, попереду того в мундирі. 

ЖІНКА: (Маячить) — Хліб насущний-даждь нам-не вмира-
ли-хлібнасущний-даждьнам-хліба-хліба-діти... 

МУЖЧИНА: Що з тобою? 
ЖІНКА: Діти дай нам не вмирали хліба... 
МУЖЧИНА: (Встає, підходить до неї і трясе за плече) — Що з 

тобою? Перестань, перестань! 
ЖІНКА: Даждь нам днесь і не введи нас во... 
МУЖЧИНА: Ти божеволієш! Що з тобою? 
ЖІНКА: Спокусу, но ізбави нас щоб діти не вмирали... 

ЗО 
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МУЖЧИНА: Пробудися, що з тобою? Що я буду сам робити? — 
(Жінка далі торочить незрозуміло, він хапає її обо
ма руками за плечі, термосить і підносить її) — Ти 
божеволієш! Збудися, чуєш! — (Б'є її по обличчі.) 

ЖІНКА: (Притомніє, розглядається широко відкритими 
очима) — Де я? 

МУЖЧИНА: Що з тобою! 
ЖІНКА: Чому? 
МУЖЧИНА: (Лагідніше) — Ти, мабуть, втомилася й заснула. А я 

тебе ненароком збудив. 
ЖІНКА: То нічого... я боюся спати.— (Йде до дитини, ди

виться на неї.) 
МУЖЧИНА: Боїшся, що не встанеш, га? 
ЖІНКА: Так. Щоб дитина не залишилася сама. 
МУЖЧИНА: То стараймося не спати. Добре? 
ЖІНКА: А що сталося з тою жінкою? 
МУЖЧИНА: 3 якою жінкою? 
ЖІНКА: Тою старенькою. З хлопчиком, що не хотів до неї го

ворити. 
МУЖЧИНА: Не знаю. Пішла кудись. 
ЖІНКА: Куди? 
МУЖЧИНА: Поховала хлопчика і пішла. 
ЖІНКА: Як поховала? Нащо! 
МУЖЧИНА: Прикрила його, щоб йому було затишно й тепло. 
ЖІНКА: Ага, поклала його спати. 
МУЖЧИНА: Так. Спати. 

Люлі, люлі, люлі, 
спи, дитино, спи, 
коло тебе гається мати, 
коло тебе колоски... 

ЖІНКА: Вона так хлопчикові співала? 
МУЖЧИНА: Ні. То моя матір так мені співала,— люлі, люлі, 

люлі — коли я був маленький. Пізніше вона пере
ставилася. Я не знаю навіть, як вона виглядала. Ніко
ли не згадував її— сьогодні перший раз. Дивно... 

ЖІНКА: Чи вам жаль за нею? 
МУЖЧИНА: (Здвигає плечима) — Ні. Я її не знав. Крім того, я 

мав багато інших жінок, які мене любили. А сьогодні 
я не пам'ятаю навіть їх імен. Витерлися з пам'яті. 
Але я не міг з ні одною з них жити, кожну з них 
лишав. Дивно... Я боявся зв'язуватися з людьми, 
щоб бути вільним. Як у дитинстві, пам'ятаєш? 

ЖІНКА: Я не знаю, що ви маєте на думці. 
МУЖЧИНА: Я в дитинстві почувався вільним. Чи пригадуєш ту 

гру, де всі ходили колом, а дівчина засинала посе
редині й чекала, щоб її царевич розбудив поцілун
ком? Як воно йшло?.. Б-у-у-ла, жила... 
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ЖІНКА: (Підтягає за ним) — Царі-і-і-вна, царі-і-і-вна... 
МУЖЧИНА: Так! Ти пригадуєш! Ми бралися за руки — (бере її 

за руку, і вони ходять кругом розп'яття і дитини, 
співаючи кволо) — 

Була, жила царівна, царівна, 
царівна молода. 

(Усвідомивши, що роблять, вони розривають руки 
і сумно стоять по обох боках розп'яття, мов окра
дені.) 

МУЖЧИНА: У вас також так гралися? 
ЖІH К А: ( Пот акує головою. ) 
МУЖЧИНА: А пізніше, як були старші, чи ви гралися в хованку? 
ЖІНКА: Так. Частіше хлопці. 
МУЖЧИНА: Я любив цю гру. Ми раз заховалися з одною дівчи

ною під мостом. Вона була трохи старша за мене. 
ЖІНКА: І що? 
МУЖЧИНА: Нічого. Вона навчила мене кохати жінку. Мені 

здасться, що я грався в хованку ціле життя. Ходив з 
одного місця в друге, ховався з якою жінкою, 
покидав її, сходився з іншою, далі йшов... Але пощо 
я це все розказую? Мені чомусь минуле пхається на-
зверх. Це перший раз в житті. Дуже дивно. Кажуть, 
що людині, яка топиться, пробігає в пам'яті ціле 
життя. Чи ти думаєш, що це правда? 

ЖІНКА: Не знаю. 
МУЖЧИНА: Не знаєш. Добре.— (Знов ходить і кроками міряє 

землю, бурмочучи до себе) — Трохи дальше від хре
ста, я не хочу близько нього. Багато не треба... 
кілька кроків вдовжину, два-три вширину. 

ЖІНКА: (Підступає до нього) — Що ви робите? 
МУЖЧИНА: Га? 
ЖІНКА: Питаю, що ви робите? 
МУЖЧИНА: Що з тобою! Я нічого не роблю. 
ЖІНКА: Ви ніби землю міряли. 
МУЖЧИНА: Я нічого не робив! Тобі починає ввижатися, ти 

тратиш — (показує пальцем на скроню.) 
ЖІНКА: Чому ви сердитесь? Я тільки запитала. Ви робили те 

саме перед тим. 
МУЖЧИНА: Що робив? Коли? Тобі ввижається. 
ЖІНКА: (Ображена) — Я хіба ще можу бачити! 
МУЖЧИНА: Так, ти навіть бачила жінку в білому... 
ЖІНКА: (Затурбовано) — Ви справді думаєте, шо мені 

ввижається? 
МУЖЧИНА: Яка різниця! Ти не думаєш, що людині, яка гине, 

проходить у пам'яті ціле її життя? 
ЖІНКА: Я ніколи такого не чула. 
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МУЖЧИНА: Не чула. Це добре. 
(Обоє мовчать ніяково.) 

МУЖЧИНА: Чому відвертаєшся? Чому мовчиш? 
ЖІНКА: Я хотіла вас спитати, але боюся, що розсердитеся... 
МУЖЧИНА: Питай. Яка різниця. 
ЖІНКА: Про тих ваших жінок... ви їх не любили? 
МУЖЧИНА: Чому? Я кожну з них любив. Але не довго. Тепер, 

глянувши назад, бачу тільки, як біліють роки, наче 
кості мого власного життя. 

ЖІНКА: А хто була та дівчина? 
МУЖЧИНА: Яка дівчина! 
ЖІНКА: Та, що лежала з вами біля річки. 
МУЖЧИНА: Ex! Молода, наївна дівчина. 
ЖІНКА: А де вона тепер? 
МУЖЧИНА: А як я маю знати? Я її востаннє бачив три... зреш

тою, яка різниця. Вона була замолода для мене. Хоч 
тепер вмирають всі: молоді й старі. А вона мене ко
хала. Я її також. 

ЖІНКА: Вам жаль за нею, правда? 
МУЖЧИНА: Ні. Мені нічого не жаль. 
ЖІНКА: Ви ж її любили. 
МУЖЧИНА: Я кожну з них любив. 
ЖІНКА: Але не так, як її. 
МУЖЧИНА: А як?! 
ЖІНКА: Мені здається, що ви були щасливі з тою дівчиною. 

Ви весь час говорите про неї і думаєте. Ви напевно 
не забули її імени. 

МУЖЧИНА: Не забув. Та це не має значення. Я з ніким не був 
щасливий. Не знаю навіть, що це значить. Я лише 
хотів би її ще раз побачити. Хоч... яка різниця? 

ЖІНКА: А чому ви її покинули? 
МУЖЧИНА: Хіба я знаю. Ми всіх скоріше чи пізніше покидаємо. 

Або вони нас. Відходять, накриваються землею. Га-
га-га! З землі єси прийшов... Що ж — на кінці 
завжди порожньо. Воно, може, так і краще, бо вона 
залишиться в моїй пам'яті гарною і молодою. їй не 
пасували б зморшки на обличчі. 

ЖІНКА: Ні. 
МУЖЧИНА: Не пасували б. Я тобі кажу! 
ЖІНКА: Так, я знаю... Чи вона ще живе? 
МУЖЧИНА: (Здвигає плечима) — Я її три роки не бачив.— (Ха

пається за живіт.) 
ЖІНКА: (Підходить до нього, прикладає руку до чола) — 

Дуже болить? 
МУЖЧИНА: Не торкай мене! 
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7 
Тим часом той, що вмирає, ледве волочить полем ноги. 

Дійшовши ближче, падає на землю, як сніп жита. 
ЖІНКА: Там якась людина впала. 
МУЖЧИНА: (В глибокій задумі, говорить до себе) — Гарна, мо

лода... Якби я її ще раз зустрів... Та яка різниця? 
ЖІНКА: Чуєте? Там людина впала і не рухається. 
МУЖЧИНА: Якби то люди так скоро не миналися... 
ЖІНКА: (Торкає його плече) — Там людина впала, гляньте! 
МУЖЧИНА: Я хотів би її ще раз побачити, востаннє... 
ЖІНКА: (Кричить і термосить ним) — Там людина! 
МУЖЧИНА: Га? 
ЖІНКА: Там якась людина впала. 
МУЖЧИНА: Звідки впала? З неба? 
ЖІНКА: Йшла сюди і повалилася на землю. 
МУЖЧИНА: І міряє землю, правда? Ти знов маячиш. 
ЖІНКА: Але я бачу! Він он там — лежить. 
МУЖЧИНА: Нехай полежить. 
ЖІНКА: Подивіться. То не може бути привид. 
МУЖЧИНА: Чого ти хочеш? Куди дивитися? 
ЖІНКА: (Показує на людину) — Отам. 
МУЖЧИНА: (Дивиться) — Нехай собі. 
ЖІНКА: Бачите? 
МУЖЧИНА: (Мовчить.) 
ЖІНКА: Бачите? 
МУЖЧИНА: Бачу. Ну і що? 
ЖІНКА: Може він хворий. 
МУЖЧИНА: А хто не хворий? 
ЖІНКА: Підіть до нього. Подивіться, що він робить. 
МУЖЧИНА: Чого ти причепилася до мене! 
ЖІНКА: Я вас не розумію. Ви не маєте ніяких людських... 
МУЖЧИНА: Почувань, що? Га-га-га! Не маю. А тепер лиши мене 

в спокої. 
ЖІНКА: Людині часом треба помогти — словом, чи хоч 

лагідним дотиком руки. 
МУЖЧИНА: Так, хіба лагідним дотиком руки закрити очі. 
ЖІНКА: Підіть до нього, подивіться, я вас благаю. 
МУЖЧИНА: Йди сама, я втомлений. 
ЖІНКА: Я боюся. 
МУЖЧИНА: Чого? 
ЖІНКА: Може... може, він вмирає. 
МУЖЧИНА: Нехай собі. Відміряємо в довжину, два-три в 

ширину.— (Міряє землю, як перед тим.) 
ЖІНКА: (Кричить) — Може, він хворий, може, він вмирає! 
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МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

Нехай! Людина вільна. Га-га-га! Нехай вмирає. Це 
добре, знаменито! Людина є вільна і може собі вмер
ти. Є вільна, є вільна... Чому ти так дивишся на мене? 
Ви плачете. 
Де? Що ти, збожеволіла? 
Мені, мабуть, ввижалося. 
Так, плачу... Я ціле життя старався бути вільним, 
втікав від усього, роздирав взаємини з людьми, ста
рався не в'язатися з ними,— і що? Що я тепер маю? 
Яку я маю волю? 
Помогти людині. 
Це ніяка воля! Навпаки.— (Неохоче шкутильгає до 
лежачого). А тебе то не болить? 
Що? 
Що не маєш волі, що не маєш насправді нічого. 
Ні. 
Я не розумію. Як тоді мати вартість в своїх очах? 
Я про це не думала. Я вірю, що кожному приписано, 
від першого дня, аж по судній. 
Що ти верзеш! 
Я вірю у призначення. 
Яке призначення? 
В призначення людини, в якусь вищу суть її життя. 
Життя не має суті. 
Мусить якусь мати. 
(Повертається до неї) — Чому мусить? Бо тобі так 
приємніше? Бо ти з суттю почуваєшся певніше? Тоді 
скажи мені, яку суть має наше життя? 
Я не певна. 
Га-га-га! 
Може, в передаванні життя людиною дитині. 
Яка це суть. Біологічна функція. Ти, просто, боїшся 
бачити життя таким, як воно є — безглуздим.— 
(Махає рукою, підходить до лежачого, сідає поруч 
нього й говорить) — Правда? Ти також так ду
маєш? Що ти кажеш? Пороздирані й порозкидані по 
бур'янах? Що зробиш. Га? І не можеш протиснутися 
крізь землю далі. А хіба є «далі»? Ти не знаєш? Я 
також не знаю. 
Що він вам говорить? 
Хто? 
Той чоловік. 
Коли? 
Та щойно. 
Я не знаю, що з тобою робиться! 
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ЖІНКА: Та чому? Він же щойно з вами говорив... 
МУЖЧИНА: Як він міг зі мною говорити, коли він мертвий! 
ЖІНКА: А я... мені здавалося... 
МУЖЧИНА: Тобі весь час здається.— (Починає вивертати ки

шені померлого. ) 
ЖІНКА: Що ви робите? — (Оглядається, біжить до ди

тини.) 
МУЖЧИНА: Шукаю хліба. То хіба не гріх... Він і так не може 

їсти.— (Від розп'яття проноситься плач.) 
ЖІНКА: (Над дитиною) — Ш-ш-ш. Спи, спи, не плач. 
МУЖЧИНА: (Кричить до розп'яття) — За ким ти плачеш? За 

собою, чи за нами? Говори ясніше, я не чую добре. 
Тоді також вбивали, я знаю. І розпинали. І забули 
накінець.. Навіть твій отець тебе забув. Він байду
жий до тебе. 

ЖІНКА: То моя дитина плакала. 
МУЖЧИНА: Що? 
ЖІНКА: То моя дитина плакала. 
МУЖЧИНА: О! — (Продовжує шукати по кишенях, знаходить 

книжечку, схожу на молитовник, і кидає її під ноги. 
Підводиться, штовхає мертвого ногою і клене) — 
Нема нічого! Хай то ясний грім поб'є! Хай трапить 
шляк! Хай буде раз кінець! 

ЖІНКА: Некленіть! 
МУЖЧИНА: Яке тобі до мене діло? — (Іде набік від трупа.) 
ЖІНКА: Куди ви йдете? 
МУЖЧИНА: Сісти. 
ЖІНКА: (Підводиться) — Він не може так лежати. 
МУЖЧИНА: (Сідає) — Га-га-га! То єдине, що він може. 
ЖІНКА: (Йде до мертвого) — Але я не можу. Дивитися на 

нього... Мені робиться погано. 
МУЖЧИНА: То не дивися. 
ЖІНКА: (Закриває руками обличчя, здригається кон

вульсійно, хилиться до землі) — Заберіть його! 
МУЖЧИНА: (Не реагує.) 
ЖІНКА: (Плаче) — Заберіть його! 
МУЖЧИНА: (Невдоволений, встає і, кленучи, йде до мертво

го) — Мертві не повинні турбувати живих. Хай 
залишать нас в спокої. Скільки мені лишилося. Я не 
маю часу ховати мертвих.— (Бере мертвого за ноги 
і пробує тягнути. Потім хапає попід пахви, 
підносить, але невсилі втримати його і падає на 
землю разом з трупом, вдаряючи своїм обличчям 
об його. Лютий, ловить руками голову мертвого і 
б'є нею в землю.) 

ЖІНКА: Що ви робите! Хоч мертвого шануйте.— (Підходить 
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до нього і силою відриває його від тіла.) — Чому 
знущаєтеся, що він вам зробив? 

МУЖЧИНА: (Притомніє) — Що ти хочеш? 
ЖІНКА: Що він вам зробив? 
МУЖЧИНА: Помер. І я мушу хоронити його тіло.— (3 трудом 

підводиться і стає обличчям до людей) — Хоч... це 
єдина добра річ, яку людина робить — вмирає. Щоб 
лише забирала з собою своє тіло і пам'ять по собі. 
До цього зводиться усе. Що варта його смерть? Чи її, 
чи моя... Яка різниця? Його і так убили б, якщо б він 
відмовлявся плазувати.— (По його обличчі видно, що 
він щось усвідомлює) — Але... він помер. Так! Він 
міг померти. Га-га-га! Він міг померти. Він міг, він 
міг! І не мусів плазувати.— (Підстрибує, як хлопчи
на, на одній нозі й рукою ніби зганяє сльози.) 

ЖІНКА: Його убили голодом, він сам не вмер. 
МУЖЧИНА: (3 болем) — Так, я не усвідомив цього. 
ЖІНКА: Ходіть, я вам поможу. 
МУЖЧИНА: Мені не треба твоєї помочі. 
ЖІНКА: Поможу вам поховати його. 
МУЖЧИНА: Мені нікого непотр ібно! — (Але шкутильгає до 

тіла, вони разом беруть мертвого попід руки і тяг
нуть геть.) 

8 

ЖІНКА: (Входить сама, клякає перед розп'яттям і молиться.) 
МУЖЧИНА: (Клене за кулісами, тоді шкутильгає до жінки і співає) 

Тепер тебе немає. 
ЖІНКА: Не співайте. 
МУЖЧИНА: Тепер тебе немає. 
ЖІНКА: Не співайте. 
МУЖЧИНА: Чому? 
ЖІНКА: Я хочу помолитися. 
МУЖЧИНА: Молитись добре після їжі. 
ЖІНКА: (Молиться) — Нагодуй нас, Господи, 

солодким молоком. 
МУЖЧИНА: Я хочу трупів. 
ЖІНКА: 3 Твоєї чистої руки 

і хлібом... 
МУЖЧИНА: Чуєш, я хочу більше трупів! 
ЖІНКА: (Злякано) — Нащо? 
МУЖЧИНА: Щоб їх закопувати й мати що робити. 
ЖІНКА: Я голодна. 
МУЖЧИНА: Ти думаєш, що я не голодний! Попробуймо пошу

кати їжі. (Йде вправо.) 
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ЖІНКА: Я не можу на ногах стояти.— ( Випростовує коліна, 
сідає.) 

МУЖЧИНА: (Ходить кругом і шукає) — Я бачив тут кар
топлину, я зовсім певно бачив тут буряк... 

ЖІНКА: (Оживає) — Картоплю, чи буряк? 
МУЖЧИНА: Що? 
ЖІНКА: Що ви бачили — картоплю, чи буряк? 
МУЖЧИНА: Коли? 
ЖІНКА: Та щойно... ви ж казали. 
МУЖЧИНА: Я нічого не казав! Якби хоч качан який валявся. Не

ма нічого.— (Бере в долоні землю) — Земля ця до
бра, як дівчина, свіжа, плодовита. Лише немає зер
на, щоб запліднити її. Забрали, все забрали.— 
(Висипає землю крізь пальці) — І ми посиплемося 
скоро, наче порох. 

ЖІНКА: (В розпуці) — Ні! Не говоріть такого. 
МУЖЧИНА: Так, посиплемося. Це єдина правда. Це єдине, що 

ми дійсно маємо. 
ЖІНКА: Я не хочу, я не хочу залишати саму дитину! 
МУЖЧИНА: Немає виходу. 
ЖІНКА: Ходім кудись. 
МУЖЧИНА: Нема куди. 
ЖІНКА: Ходім шукати хліба. Я не покину так дитини, щоб 

вмирала. Хоч діти мусять жити. 
МУЖЧИНА: Пошо? 
ЖІНКА: А пощо ви жили? 
МУЖЧИНА: Я не знаю. Дійсно, пощо я жив? То була помилка, 

безглуздя прямо. Зрештою те, що був, не має зна
чення. Мене могло не бути зовсім. І нічого не 
змінилося б. І не зміниться нічого, як всі помремо з 
голоду. Ті в мундирах розпаношаться. Яка різниця? 

ЖІНКА: Вони недобрі. 
МУЖЧИНА: Яка різниця. 
ЖІНКА: Вони погань! 
МУЖЧИНА: Кінець так чи так один. 
ЖІНКА: Кінець ніколи не один. 
МУЖЧИНА: Один. Розмахують руками двадцять, сорок, сімдесят 

чи скільки літ, і вмирають. 
ЖІНКА: Це ще не кінець. 
МУЖЧИНА: Га-га-га! «Бо пізніше піти треба: чи до пекла, чи до неба». 
ЖІНКА: Пізніше є життя, в якім людина розуміє речі. 
МУЖЧИНА: Де? 
ЖІНКА: Я не знаю де. 
МУЖЧИНА: Якщо десь дійсно є таке життя, тоді чому ти так 

боїшся смерти? 
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ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

Бо я не розумію смерти, тому боюся. 
Таке говорения, як бігання в мішку! Наївне ляпан
ня! 
(Дитина будиться і починає плакати.) 
(Повзе на колінах до дитини, бере її руки) — 

А-а-а, люлі, люлі — спи, 
спи, дитино, спи: 
коло тебе рідна мати — 
люлі-спи, люлі-спи. 

(Дитина не втихає, вона шукає в торбині, за пазу
хою, в лахмітті) — Нема нічого. 
Чому ти дивишся на мене? 
Нема нічого. 
Значить, нема. 
А що я дам дитині їсти? 
Давай, що хочеш! 
Поможіть мені. 
Чого ти причепилася? 
Воно голодне. 
Я також голодний.— (Кричить) — На пустині, не 
віддавшися спокусі, міг пробути, кажуть, сорок днів 
і сорок ночей! Га-га-га! — (Душиться, не то смі
хом, не то хлипотом.) 
Що ви говорите? 
Що я також голодний. Якби я мав кусочок хліба,— 
я б сам його, сам! 
Чому? 
Наївна жінко! Хто для мене ближчий? Я, чи якась 
там дитина? 
Це моя дитина. 
Ну і що? 
Ви вже бачили життя. 
На жаль. 
А дитина ще не бачила. 
І добре. Краще хай не бачить, краще хай вмирає! 
Не крякайте! Ви недобра людина! 
Я не мушу бути добрий. 
Ви не маєте сумління. 
Чому ти причепилася до мене? Я не мушу мати 
сумління, я не мушу бути добрий. 
Ні, не мусите. 
Я вільний.— (Шукає по кишенях.) — Чому ти 
дивишся на мене, чого ти хочеш? Я не маю хліба. 
Знайдіть десь. 
Я шукав.— (Ходить кругом, ще раз провіряє кро
ками землю, приклякає, згортає долонями купку 
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ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 
ЖІНКА: 

МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

ЖІНКА: 
МУЖЧИНА: 

землі, збиває її в буханку і підносить над нею до
лоні) — Хай станеться з землі — не гори і п'ять 
тисяч чоловік, а малий кусочок хліба. 
Що ви робите? 
Нічого. 
Воно плаче. Воно голодне... 
(Кричить) — Я ж хотів! Замінити землю на кусо
чок хліба, бо казав: якщо ми дійсно віримо, то гори 
зблизяться. Все брехня, брехня! 
Ш-ш-ш-ш, люлі-спи, люлі-спи... Воно мені помре на 
руках! 
До чорта! 
Я мушу щось робити. Люлі-спи, а-а-а-а...— (Ди
виться на мужчину) — Воно голодне...— (Мужчина 
відвертається.) — Що я йому дам? Воно помре. 
Так краще. 
Ні! 
Це життя нічого не варте. 
Життя є гарне. 
Га-га-га! — (Аж душиться, закашлюється.) 
Не все життя було таке, як тепер. 
(Дитина захлинається, кидається в конвульсіях.) 
Ой, що мені робити? Що мені робити! Ш-ш-ш, люлі, 
люлі, люлі... 
(Підносить кулаки, грозить небу, але зневірюєть-
ся) — Це безвартісне. 
Люлі, люлі, люлі, 
спи, дитино, спи... 
Що мені робити? 
Що хочеш. 
Я не можу його вколисати. А-а-а, не плач, 
дитинко...— (Мужчина затискає щелепи.) — Люлі, 
люлі, воно помре. 0 , Господи, що я йому дам? (Кла
де дитину під розп'яття) — Я мушу щось для ньо
го знайти.— (Повзе на руках і ногах, шукає їжі.) 
(Підводиться на хиткі ноги, підносить кулак до 
розп' яття) Чого дивишся! Вона вірить 
поможи їй. Чуєш! Поможи їй, напій і нагодуй. Ось, 
маєш землю, заміни її на хліб, бо я не міг. 
Що я бідна зроблю? О, Господи! 
На малий кусочок хліба, одробинку. Чому мовчиш? 
Невже й вона тобі байдужа? 
О-о-о, не плач, дитино, не плач... Я зараз прийду. 
(З великим зусиллям наближається до розп'яття і 
б'є кулаками об цвяхи, якими прибиті ноги 
Христа) — Поможи їй, поможи їй! — (Поранені 
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голос ВІД 
РОЗП'ЯТТЯ: 
МУЖЧИНА: 

руки починають кривавити, 
падає в ноги розп'яття). 

і він, знеможении, 

Його зав'язані байдужістю уста. 
Так, так — зав'язані байдужістю, і ми самі.— 
(Дивиться на руки) — Кров?.. І ми самі... Я знаю, 
що Тобі нас жаль, бо Ти за нас помер. Кров...— 
(Клякає, простягаючи руки. Кров з руки скапує 
дитині на уста і дитина втихає. Він довго 
дивиться на дитину, сідає біля неї і дає їй ссати 
кров з руки) — На, посси моєї крови. Може 
виживеш. Може виживеш. 

ЖІНКА: (Усвідомивши, що дитина не плаче, повзе з переля
ку до розп'яття) — Що ви зробили з моєю 
дитиною?! О, Господи, що з моєю дитиною? — (По
бачивши, що мужчина годує дитину, заспокоюється 
і сідає поруч нього.) — Слава Богу... 

МУЖЧИНА: (Його голова хилиться повільно і в'яне їй на 
коліна. ) 

ЖІНКА: (Ніжно гладить рукою його волосся) — 
Упокой, Господи, 
і нагодуй його 
солодким молоком 
і хлібом, 
що росте на дріжджах 
голубих. 
Зірви йому з своїх повік 
м'якеньку теплу тишу 
і поклади 
на рану серця. 
Загорни його 
у біле полотно 
Твоего подиху. 
Він був голодний 
на землі 
й самотній, 
Господи. 
То упокой 
і нагодуй його 
со духи праведни. 

(Тягне його на місце, яке він собі відмірював, 
закриває йому очі, бере дитину і відходить геть.) 

К І Н Е Ц Ь 
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Кость Мілонадіс: «Червоне, біле й синє», 29*10*5 ін. 
(74*26*13 см), колекція П. Б. Фагренкроґів. 
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Юрій Ковалів 
ЗАЛОМЛЕНІ КРИЛА 

Поставлю хату і кімнату. 
Т. Шевченко 

нема ні хати ні кімнати 
нема нічого тільки ніч 
та ще гіркий і вузлуватий 
клубок безжальних протиріч 

довкола стогне хуртовина 
і гнеться світ немов лоза 
лишилась тільки Україна 
як недоплакана сльоза 

Ой, горе тій чайці... 
(Народна пісня на слова І. Мазепи) 

на вроду твою по чотири біди 
на щедрість твою по чотири орди 
на гнізда твої личаки й кирзаки 
не день і не два а роки і віки 
чаїна розпука в проваллі руїн 
де дихає в душу отруйний полин 
надсадно кигичуть у тій крутії 
до болю заломлені крила твої 
а де чаєнята пішли під ножі 
лишилися ті що давно муляжі 
хоч рідні за кров'ю душею чужі 

привиддя риб в лелечому гнізді 
старий димар як зламана рука 
і тоне в скаламученій воді 
сльоза напіврозпечена й гірка 
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і та вода водою зветься ще 
тече крізь перержавіле відро 
але ж Дніпро нікуди не тече 
і нікого спитати про Дніпро 

полетіли ворони на чотири сторони 
зеленіє дерево вже давно сухе 
мозок чи акваріум в ньому інфузорний 
схожі на зашкірені криваві галіфе 

це вже не фіксується це над межі приладів 
що ж тоді лишається серце шкереберть 
борсатися в бородах водоростей-привидів 
ні вже краще смерть 

о господи знов гаспид у господі 
гостинці глизяві загусли на столі 
то пастка не пусти його з безодні 
ні Бога там ні слова ні землі 

чого чекає ґазда то не гості 
що дякують за хліб за сіль тоді 
за це ти мусиш гибіти в колгоспі 
чи на хресті 

якби воно жорстокі сни 
куди не глянь лише безодні 
даремно б'ються кажани 
в ілюмінатори самотні 

вже розпадається крило 
вже попіл сиплеться без краю 
що буде потім що було 
віднині значення не має 
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була трава ще молода й зухвала 
стеблом тонким загвинчена в зорю 
спиналась тільки сили набувала 
куди її косити косарю 

косар косив щербатою косою 
з корінням рвав тоді жахався світ 
як пролягала смугою страшною 
за ним пустеля на десятки літ 

трава скінчилась він косив дерева 
дерев не стало хмари він косив 
не стало хмар і блискавка сталева 
його стинала щоб траві рости 

сповите ковдрою асфальту 
забите в мушлі гаражів 
воно толочить сіру шпальту 
напівзотлілих міражів 

де вже ні чести ні безчестя 
пересит вовчий пустоти 
розіпнутого перехрестя 
нікому вже не перейти 

твій зойк розірваного горла 
пташа безкриле і сліпе 
що може він мажорні жорна 
все перемелять і тебе 

ти тут де стовбичать боги всюдисущі 
законні борщі у хребтах подушок 
зриваєш із кров'ю жорсткі шкаралущі 
ховаючи шок в спопелілий мішок 

ти там де втрачаються очі самотні 
авто їх збиває і більше ніхто 
не прийде аби над безумством безодні 
хапати себе за кошмарне пальто 
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ти там і ти тут то ж карайся як досі 
складався ножем ти абияк без меж 
розчахнуться верби без груш на морозі 
розчахнешся ти може так оживеш 

дивитися очима ворона 
але не бути вороном 

дивитися очима каменя 
але не бути каменем 

дивитися очима ножа 
але не бути ножем 

дивитися очима полум'я 
але не бути полум'ям 

навіть тоді коли ворон 
і камінь 
і ніж 
і полум'я 

стали твоїми очима 

Читаючи Макферсона 

і шмаття хмар і привид Осіана 
і ржава тінь забутого меча 
лежать під шклом загублено ключа 
провалля пам"яті чи вигадка туманна 

розбити шкло нехай ятриться рана 
у нетрях ночі спалахне свіча 
бодай на мить тривожний крик сича 
трухлява кладка доля безталанна 

вертається додому блудний син 
чужий він тут чужий деінде він 
волочить по землі безвольні крила 

якби знаття невже душа прозріла 
невже легенда книжний перетлій 
зняла полуду серце розбудила 
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Діно Будзаті 
ш і с т ь О П О В І Д А Н Ь 

ОСТРАХ КОРОЛЯ 
Самотній, вночі імператор дрижав з переляку на широкому 

ліжку. Хто зайде, щоб зарубати його? Звідки нишком прокрадеться 
до нього Смерть? У побічній кімнаті, правда, вартував вірний Джо-
ванні. Але як викликати його в разі потреби? Імператор придумував 
всяку всячину. 

Мисливський ріг, в який засурмити на сполох. А якби з ним скої
лось якесь нещастя і не вистачило духу? 

Дзвіночок, подібний до тих, якими послуговуються по церквах. 
Але його дзенькіт — слабкий; і чи Джованні помилково не подумає, 
що дзеленчить дзвоник на шиї корови, яка пасеться під мурами зам
ку? 

Шнурочок, що, перетягнутий через стіну, пускає в рух гудок. 
Але чи миші не розгризуть його? 

Прирученого собаку, що, на його даний знак, відчиняє двері, 
виходить і добирається до сусідньої кімнати, щоб попередити слугу. 
А якби хтось отруїв собаку? 

Король вигадав сотні й тисячі різних трюків, однак, жодний з 
них справді не заспокоював його. Він, словом, вже не думав про 
ніщо інше, бо за кожним днем неодмінно слідкувала відповідна ніч, 
що навіювала все нові переляки; і, таким чином, імператор вже не 
думав про ніщо інше, а життя тим часом виснажувалося із швид
кістю комети, поки врешті він п©старівся і, одної ночі, простягнений 
на широчезному ложі під балдахином, що кишів фантазмами, 
справді захворів та узрів, як навпроти з муру прокрадався до нього 
бляклий привид Смерти. 

Тоді король цілком підупав на силах і не зумів ані потрясти 
дзвінком, ані засурмити в ріг, ані сіпнути шнурок, ані дати знак со
баці, ані пустити в рух сотні алярмових хитрощів, вигаданих за 
життя. 

В безмірній розпуці, він спромігся лише прошептати кволий ле
мент: «Джованні!» 

«Наказуйте, ваша Величносте!»,— відразу почувся з-поза муру 
заспокійливий голос. 

Отак король і прогаяв ціле своє довге життя. А, щоб слуга негай
но прибіг із побічної кімнати, вистачало лише викликати його на 
ім'я. 

ПРОГАЯНІ ДНІ 

Кілька днів після того, як він улаштувався в розкішній віллі, 
Ернст Кацірра, повертаючись додому, здалека узрів чоловіка, який 
виходив побічними дверцятами огорожного муру зі скринею на пле
чах і вантажив її на грузовик. 
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Не встиг до нього підійти, як вже машина вирушила. Тоді він 
негайно автомобілем погнався услід за ним. А грузовик проїхав 
чималу дорогу, до самої крайньої периферії міста, і зупинився на 
краю улоговини. 

Кацірра висів з автомобіля і попростував подивитися. Незнайо
мець вивантажив скриню з грузовика, пройшов кілька кроків і 
шпурнув її в яр, що був переповнений тисячами й тисячами інших 
тотожних скринь. 

Він підійшов до чоловіка й запитав: «Я бачив, як ти виносив цю 
скриню з мого парку. Що ж було в ній? І що це — всі ті скрині?» 

Той глянув на нього й усміхнувся: «На грузовику я маю ще 
чимало таких скринь, які мушу повикидати. Ти не знаєш? Це — 
дні». 

«Які дні?» 
«Твої дні». 
«Мої дні?» 
«Твої загублені дні. Ті дні, які ти прогаяв. Ти їх виглядав, чи не 

так? Вони прибули. А ти що з ними зробив? Поглянь, вони зовсім 
незаймані, ще цілком опухлі. А тепер...» 

Кацірра глянув. Скринь лежала величезна купа. Опустився вниз 
по схилу й відчинив одну з них. 

У ній простягався осінній шлях, і там, удалині, відходила на
завжди Ґрацієлла, його наречена. А він її навіть не гукав. 

Відкрив другу. В ній була шпитальна кімната, і в ліжку — 
рідний брат Джйозуе, важко недужий, який вичікував його. А він 
сам гасав по світу за ділом. 

Одчинив третю. Біля ґрат старої мізерної хати лежав Дук, 
вірний доґ, що вже два роки ждав на нього,— самі шкура й кості. А 
йому й не снилося повертатися додому. 

Він відчув, як щось ухопило його тут, близько горла. Розванта
жувач стояв струнко на краю улоговини, непорушний, наче месник. 

«Пане!»,— крикнув Кацірра. «Послухайте мене. Дозвольте мені 
забрати собі принаймні ці три дні. Благаю вас. Принаймні оці три 
дні. Я — багатий. Усе вам дам, що забажаєте.» 

Розвантажувач зробив знак правицею, щоб ніби вказати на 
якусь недосяжну точку, щоб ніби сказати, що вже запізно і що вже 
нічим не було можливо цьому зарадити. Відтак розвіявся в повітрі, 
і в цю мить зникла також велетенська купа таємничих скринь. А 
тінь ночі опускалася на землю. 

ЖАРТ 

Серед ночі, минувши ріг, я поспішав додому безлюдною заболо
ченою вулицею, коли раптом почув, як за плечима хтось почав 
бігти і наближатися до мене. Я подумав: чому він женеться в таку 
пізню годину? Хто це біжить за мною? Коли він наблизився до мене 
на метрів з пару, я повернувся. Тоді він сповільнив крок і, 
задиханий, усміхнувся до мене. Стояв мужчина, молодий, під 
тридцять. «Вибачайте»,— сказав мені. «Завдав вам прикрости?». 
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«Якої прикрости?» — збентежено пробуркотів я, і подався шляхом 
далі. 

Я гадав, що він розженеться знову і пережене мене. Але він не 
поворухнувся з місця, поки я не віддалився на добру сотню метрів. 
Тоді він наново розігнався на всі сили, і я почув, як за плечима він 
став навалюватися на мене. Коли я відчув, що він вже близько ме
не, я не зумів удержатися і, ставши на місці, знову повернувся до 
нього. «Ой, вибачте, будь ласка»,— сказав він, раптово загальму
вавши біг, щоб, здавалося, мене не повалити. «Я вас налякав? Про
бачте мені.» «Налякав? Про що ви?»,— сказав я, заспокоєний його 
такою ввічливістю. В цю мить, приглядаючись ближче до нього, я 
спостеріг, що це не був той самий чоловік, що раніше, а радше ніби 
хтось інший, трохи старший, убого зодягнений. 

В третій раз, бо, зрозуміло, епізод повторився, мені вдалося за
панувати над собою, і я не повернувся. Прискорені кроки повали
лися на мене, але за хвилину, з почуттям несказанного полегшення, 
я почув, як вони стали випереджати мене. 

«А цим разом, га, не налякав вас?»,— сказав мужчина відкрито 
глузливим голосом, зупинившись на три—чотири метри переді 
мною. «Ви цим разом не піддалися, правда?»; а я йому: «Ви 
наміряєтеся довго так гратися зі мною? Гадаєте, що ви дотепні?». 
Тим часом, при слабкому відблиску ліхтаря, я запримітив, що стояв 
інший чоловік, не подібний ані до першого, ані до другого. «Але 
ви...»,— запитав я,— «не той самий, що раніше?» 

Він відповів: «Можливо. Але тут головне, аби ви мали почуття, 
що за вами хтось слідкує. Наша особа так само значить, один одного 
варта. Мені лише шкода, що я не біг як слід. Бо, якби біг як треба, 
то ви конечно б перелякалися. А тут не так». 

Я зміряв його очима. Він не видавався мені мужчиною 
надзвичайної сили. «Все це — чиста глупота»,— сказав я, роздрато
ваний. «Дурний жарт і більш ніщо». 

«Жарт?»,— відказав він із неудаваним виразом здивування. 
«Жарт? То ви... То ви в такому разі ще не зрозуміли?» 

БАБА 

Я мав тридцять чотири роки, коли запросили мене на week-end 
до вілли друга Сордіна Ескенгазі, над озером Орта. Це була просто
ра вілла старовинного виду, куди влітку сходилася велика родина 
Ескенгазі. 

Як тільки я приїхав, друг Сордіно повів мене до моєї кімнати, 
шоб, як то кажуть, я відсвіжився. Десять хвилин пізніше, я вийшов 
і подався вниз до товариства. 

У довгому коридорі, мало освітленому, бо густа витка 
рослинність притьмарювала вікна, ішла мені назустріч молода 
жінка із круглим пакетом, перев'язаним синьою стрічкою, в руках. 
Помітивши її зелену блюзу, я спершу подумав, що це покоївка. 
Відтак, засумнівався: це, мабуть, гірський костюм, в який пані час
то вдягаються тут, на селі. 
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Жінка була надзвичайної вроди, брюнетка. І неминуче в моїй 
пам'яті закарбувалися її сенсуальні уста із злегка піднятою верх
ньою губою, як те інколи можна спостерігати в декотрих дітях від 
молодечого напруження шкіри. 

Наближаючись до мене, вона не зупинилася, а тільки сповіль
нила крок, настійливо придивляючись до мене — справа кількох се
кунд — згубним поглядом, таким, що проникає вас у самі нутрощі. 

Соромливий від природи, я лише спромігся прошептати «добри
день». «Добридень»,— відповіла вона, усміхаючись, і з тим грізним 
виразом у погляді перейшла мимо, злегка доторкаючись мене. 

Я подався вниз до саду із чудесним передчуттям, що невдовзі, в 
той чи інший спосіб, я познайомлюся з цією чарівною особою; що й, 
може, моє життя назавжди переміниться. 

Родина була зібрана в саду. Негайно мене представили господині 
дому, Сордіновій бабі, яка була дуже шикарною дамою, незважа
ючи на її поважний вік. Мене вразили її уста, вже умертвлені 
віялом зморщок, але контрасигновані якоюсь стародавньою красою: 
верхня губа злегка загиналася вгору, розкриваючи усмішку. 

«Та ми вже давні знайомі!»,— почала вона у пориві радости. 
Збентежений, я відказав: «Не пам'ятаю, пані...» 
«Але я пам'ятаю, пригадую собі, наче б це було ще вчора. А 

знаєте, що я конечно мушу вам сказати? Що ви — чудо. Справжнє 
чудо! Ви підписали пакт із дияволом, ану, скажіть по-щирому... Ні, 
ні, я жартую. Ви маєте повну рацію на мене так дивитися. Уявіть 
собі, що від того часу проминуло щонайменше п'ятдесят років... Ви 
не можете бути ним. Вас тоді ще на світі не було. Але він був такий, 
як ви, зовсім тотожний, присягаюся... Скажіть-но: чи, припадком, 
це не був ваш тато? Або, в крайньому разі, ваш дідо?» 

«Не відаю, пані. Мій батько помер, коли я був ще дитиною... А 
тоді ми проживали в Голляндії...» 

Вона, наче б не почувши моїх слів, вела далі: «А хочете почути 
найкраще? Це був для мене свого роду coup de foudre , як тоді го
ворилося... Хто знає, якби він не від'їхав був наступного дня... Бо
же, який він був привабливий... Зрозуміло, я не дала йому цього 
відчути. Подумайте! — у ті часи! Лиш одне: увечері, без його 
відома, не сказавши йому нічого, я постаралася, щоб він знайшов 
торт у своїй кімнаті. Торт із помаранч. Спечений лише для нього. 
Це була моя спеціяльність...» 

Розмова закінчилася в голосному загальному сміху. Однак, у 
мені залишилося якесь дивне почуття ніби непевности, риску, 
замішання. І я не відважився запитати, хто була та красива мо
лодиця, яку я зустрів у коридорі (бо знав, що вона вже не існувала). 
А коли пізніше зійшов по сходах до своєї кімнати, тоді також я не 
відважився відкрити той пакет, що лежав на комоді, перев'язаний 
синьою стрічкою (бо знав, що це був торт, спечений п'ятдесят літ 
тому). 

* блискавичне закохання (з франц. , дослівно: «громовий удар») 
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СУПРОВОДЖУЮЧИ ЙОГО ДО ЛІФТУ 

З-поміж усіх присутніх, які були зібрані в розлогій залі з нагоди 
святкування новорічного дня, я залишився сам один, щоб супро-
вести його до дверей, коли він відходив. Сама собою — річ логічна 
і природна. 

Я відчинив двері, покликав ліфт. Він стояв там, на площадці, 
стрункий. Дивився на мене. Я дивився на нього. Мовчанка. 

Я дивився на нього. Востаннє дивився на нього. Бо знав, що його 
вже ніколи не побачу. В його нутрі було щось чорне, що для мене 
було, мабуть, найважливішим на світі. В його нутрі було щось 
ніжне, неописанне і незмірне (а ці слова не є перебільшені), в його 
нутрі була моя мама. І він геть забирав її з собою. 

Він був високий, похмурий, велетенський, чорний, жахливий, 
чудесний, на ввесь світ унікальний, наскрізь опромінений. 

Ліфт прибув. Я відчинив йому. Він увійшов до нього. І заки за
сунув дверцята: 

«Однак»,— сказав він із невиразною усмішкою,— «однак мене... 
мене... ти будеш пам'ятати до самого кінця життя». «Тепер, ти мене 
ненавидиш»,— додав,— «проте, колись ти будеш мене любити, 
колись ти будеш жалкувати за мною в гірких сльозах на твоєму 
ліжку, в темряві, старий і самотній, колись ти будеш жалкувати за 
мною». 

«Знаю, це так»,— відказав я. 
Він зачинив подвійні дверцята (а, може, дверцята зачинив я?). 

Ліфт опустився вниз. Я почув, як він став заглиблюватися униз, 
униз, через площадку, через погроби, у тьму минулого, якій немає 
кінця. 

Від вітру злегка заскреготала якась залізна хвіртка, в пітьмі да
лекого кладовища важко будь-що добре розглянути. Було холодно. 
Непорушні камені, могильні плити, висушені квіти. Бепристрасний 
профіль гір (навіщо і вони тут?). Вічність. Тиша. Спокій? 

Я стояв там, на площадці. Все це видавалося мені неможливим, 
я не міг іще цьому повірити. 

Почувся скрип ліфту, що піднімався вгору. Була північ. 
Піднімався вгору. 

Хто в нім? Хто в нім? 

ЗАПЕРЕЧУВАНИЙ 

Я також перебуваю в стані обвинувачення. Як завжди, мої сини 
заходять до мого дому, що є відкритий для всіх. Увійшовши, вони 
зараз мене помічають. А я стою собі, як завжди, непорушний і мов
чазний, трохи аби їх не залякати, трохи аби припадком нікого не 
принизити тягаром батьківського авторитету, що нині такий 
дискредитований. Я й не сиджу в авторитарному фотелі, не дивлюся 
на них ані суворим, ані запитливим поглядом начальника, а радше 
покірно і доброзичливо, сподіваючись, що моя присутність 
підохотить їх, заспокоїть, потішить, що вони будуть себе вигідно 
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почувати. Але мої сини про це не дбають. Кругом проходжуються, 
розглядаються на всі боки, оцінюють красні архітектурні оздоби, 
зупиняються і милуються мистецькими творами, що прикрашають 
дім, заглядають у пояснювальні брошури, обмінюються естетич
ними коментарями. А на мене навіть не глянуть, не привітають, до 
мене не усміхнуться, рукою не кивнуть. А вони ж — мої сини! 

Але є ще гірше від цього. Тому що я спроможний без труднощів 
прислуховуватися до їхніх розмов, я чую, як вони про мене лихос
ловлять, як глузують із мене, і навіть ганять. Мене, їхнього батька? 
Вибухають нестримними сміхами. Висміюють. Повіриш їм — я не 
існую. Я лише безглуздий і безсилий нікчемний виродок, оркестро
ваний — ой, як їм це слово імпонує! — потужними та гнобителями. 

Мене не вітають, не дивляться на мене, яке й насильство для них 
просто зняти капелюха, та й навіть не уявляй собі, аби комусь із 
них приснилося до мене звернутися з просьбою, молитвою. Аджеж, 
я не існую, нічого не значу. 

Але завершенням всього є, що у мені також щось змінилося. Як 
тільки зароджується будь-яка думка про реванш, про помсту, про 
покарання тих злобних молодиків, так зараз вона заникає у свого 
роду пригірклій резиґнації. Вони ж мої сини, ні? І в нутрі кожного 
з них, навіть якщо вони гнівно це заперечують, навіть якщо вони 
цього взагалі не підозрівають, я далі існую. Як же мені їх покарати? 
Як приборкати? А, з другого ж боку, чи така ситуація може далі 
тривати? Я себе вже майже не пізнаю. Земля виховзується під но
гами. Друзі, допоможіть мені! Аджеж я є, попри все, БОГ. 

З італійської переклав РОМАН БАБОВАЛ 
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Роман Бабовал 
ПРО д і н о БУДЗАТІ 

Діно Будзаті (Dino Buzzati) — один із наймайстерніших італійсь
ких прозаїків нашого століття. Народився близько міста Беллюно 16 
жовтня 1906 р. Хоч і закінчив успішно студії права (щоб удовольни
ти батька-юриста), працював журналістом у МІЛАНСЬКІЙ ІЛ Корр'єре 
делла Сера (Il Corriere delia Sera) до самої смерти (28.01.1972 p.). 

Вперше він вступив на літературну сцену 1933 р. романом Бана-
бо з гір, але справжню популярність здобув третьою повістю Татар
ська пустиня з 1940 р. (за цією книжкою кілька років тому вийшов 
фільм). Його творчість — плідна й багатогранна. Складається 
здебільшого з романів (між іншими, Таємниця старого лісу — 
1935, Великий портрет — 1960, Одне кохання — 1963) і головно 
збірок коротких оповідань Семеро вісників — 1942, Розвал 
Баліверни — 1957, Шановний пане, прикро нам...— 1960, 
Крамниця містерії — 1957, Важкі ночі — 1971 та численні інші 
книжки). Писав також театральні п'єси, музичні лібретта та поезію. 

Його вроджена стриманість, спонтанне самоізолювання від куль
турного професіоналізму, його уперта відмова належати до будь-
якої школи, групи тощо спричинилися до того, що попри відомість 
читачам критика за життя не признала вповні його оригінальносте 
та вартости. Але від смерти —зацікавлення його писанням не пере
стало безупинно зростати. 

Структурна своєрідність Будзаті — це безупинні стрибки у не
ймовірність, яка, однак, ніколи не має характеру чогось самовиста-
чального (як у сюрреалізмі), ані невловного й розпачливо безпово
ротного (як у Кафки) ; вона стає своєрідним четвертим виміром, що 
доповнює значення кожної людської життєвої пригоди. Будзаті не 
бажає дивувати читача своїми вигадками, він веде його непомітно в 
саму суть речей. Завжди починає із звичайних щоденних фактів 
реальности, з якими кожен з нас спокійно зжився, і шляхом мета
фори, незвичайної уяви, відразу занурюється в їхню глибину, щоб 
показати нам усі таємні зчеплення, щоб ми відчули їх, як вислів 
алярму, підозріваючи, що в кожній простій ситуації криються за
кутки, з першого погляду непомітні, але завжди реальні й повні 
глибокого значення. 

Великі теми його оповідань — це почуття самоти перед широ-
чезністю й неприступністю космосу; чекання чогось, що перервало 
б, нарешті, те зачарування пересічности, в якій ми полонені; по
чуття, що доля — все таки вкінці сильніша від нас; кошмар про 
страх і смерть на тлі буденности, в якій де-не-де проявляються 
дивні передвісні знаки; але також поштовх до піднесення, до Л ю 
бови, до надії, до повного самозавершення. 

Стилістично в нього панують два способи творчости: розповідно-
журналістичний і казковий, метафоричний, інколи з домішкою 
іронії, барокковий. Подеколи вони переплітаються, і то часто — не-
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сподівано. Але його стиль — завжди чіткий, короткий, мов ножем 
перерізаний, прозорий, сугестивний. 

Сподіваюся, що ці переклади й сам добір текстів дадуть відчути 
українському читачеві розмір духу Будзаті, його складне своєрідне 
світосприймання. 

Кость Мілонадіс: «Еліпсоїд І», 1968 (?), 
колекція мистецької гетерії Ґошен коледжу. 
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Марія Ревакович 
ТРИ ВІРШІ Й ДЕЩО ПРО СМЕРТЬ 

ВІРШ ЕКОЛОГІЧНО-ІСТОРИЧНИЙ 

(Не говоріте теорій, бо теорія 
продалася. 

Не говоріте нічого — слова то 
вороги!) 

Юрій Липа 
І 

коли прикладаю слова 
до твоїх'уст, Україно, 
вони котяться безмовним згустком 
по зритих борознах твого лиця 

і що нам із тебе, 
якщо людство 
вирізало діру в небі 
й сонце таврує нам шкіру 

і що нам із тебе, 
якщо в юшці з двоокису вуглецю 
варимо не лише себе, 
але й ріки, поля, ліси, моря 

і що нам із тебе, 
якщо замість чистої стрічки повітря 
зав'язуємо собі на шиї 
намисто кислого дощу 

і що нам із тебе, 
якщо з вершка твоєї голови 
зняли зелену рясну чуприну, 
залишивши сивий чуб 
чорнобильського диму ... 

II 

все ж ти ди-хай, ди-хай 
вільно, повногрудо, прозоро 
вчися вимовляти сонце 
кругло, ра-дій-сно, синьо 
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заплітай тирсі коси в степу, 
якщо ще росте, 
вимивай лице у Дніпрі, 
якщо він ще тече, 
любуйся Чорним морем 
доки воно ще твоє, 
голуби співом ліси, 
доки ще зелені ... 

таки не судилося тобі 
натягнути час 
на списи століть 
історія стала напівдорозі 
й мов подряпана пластинка 
в старому грамофоні 
ікається на звуку У.... 

ВІРШ ПОЛІТИЧНИЙ 
курдам у день «перемоги» 
(1991) 

Ті, що думають встановляти лад 
над ріками, лісами, континентами, 
ті, що хотіли б наказувати птахам 
співати похвальних, приємних пісень, 
у безмісячні ночі дарують дітям 
старечі обличчя, людям — очі жаху, 
мовчання років, віджитих та не своїх. 

Ті, що при сонці звеличують правду, 
ті, що обстоюють новий лад світу, 
у темряву, дружньо подавши собі руки, 
вижмакують зелень із сердець тих, 
хто ще живі, в надії на мертву згоду. 
Течуть віками безіменні біженці й 
свідчать про лже-правлячі уста президентів. 

ВІРШ ОСОБИСТИЙ 

Відходиш у ліс, поміж дерев, 
скинувши з плеча життя, мов важкий плащ, 
відходиш у себе, поміж мовчання, 
з нагим тілом наче вірним псом. 

Входиш в березу й сняться тобі 
чорно-білі сни, стукаєш у листок, 
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двері тихо відкриваються навстіж 
й у вічі ллється зелена повінь. 

Входиш у стебла трав і чуєш 
гомін предків, входиш у тільця роси 
й Божі сльози вмивають твої стопи, 
входиш знов у себе й ти — вже світ. 

НАД МОГИЛОЮ БАТЬКА 

Один тільки раз постукали у двері 
здушені крики, напіввисказані слова, 
квіти в руках нашіптували молитви, 
птахи витягали скрипки з горел дерев 
і звуком намацували твою душу. 

Гілки плакали зеленню й споминами 
про тебе, лиш кругом мене — так сіро, сіро, 
так кам'яно, наче це я, не ти, пливу 
в потойбіччя річки, наче це я — мертва, 
а ти живий, безсмертний, приносиш мені 
слово, забризкане любов'ю, забризкане 
червоним, наче полуниці, віддихом. 

СМЕРТЬ ПОЕТА 

The man that hath not 
music in his soul can 

never be a genuine poet. 
S. T. Coleridge 

Ніч зашила очі, місяць здер сорочку, 
а з уст тече музика — смужка тієї 
білої, недописаної сторінки. 

Поховають тебе без хреста, у глибочінь 
дубового листя, щоб душа шуміла 
піснею, яку птахи вселяють в дзьоби. 

Пам'ятатимуть про тебе трави, лози, 
прийматимуть тебе зсохлого, мертвого, 
кожної осени встелятимуть ложе. 

А як місяць ступатиме по обличчі 
й болітимуть очі — подумаєш: поет 
— це земля, що дише зеленою тишею. 
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Василь Качуровський 
КІНЕТИЧНІ СКУЛЬПТУРИ МІЛОНАДІСА 

Рух, простір та час знаходяться в принципі всесвіту та універ-
сальности всього життя на землі. Ввесь наш світ складається більше 
з процесів змін, аніж з статичного буття. Всі форми мистецького про
яву також містять в собі до певної міри елементи руху: танець, му
зика, поезія та все образотворче мистецтво всіх віків та напрямків. 

Віддавна існували всякі тривимірні споруди з меншими чи 
більшими претензіями на мистецтво, що могли рухатися в той чи 
інший спосіб. Але щойно в нашому сторіччі різні митці зайнялися 
свідомо і серйозно проблемою фактичного руху як естетичного еле
менту й довели до його успішного втілення в мистецькій творчості. 
Динамізм, замість попередньої стабільности, став головною харак
теристикою сучасної скульптури. 

Всякі нові ідеї в мистецтві є швидко підхоплювальні, особливо 
при теперішньому вдосконаленні методів комунікації. Кінетична 
скульптура відкриває широке поле для нових розшуків у напрузі та 
рівновазі, в способі послідовности руху, в ритмі простору та часу. В 
цьому напрямку криється значний потенціял творчости, все. таки в 
цій ділянці є відносно небагато успішних мистців. 

Примінення фічизного руху в конструкції без допоміжної зо
внішньої сили є досить складною проблемою, яка вимагає особливо
го хисту. Багато мистців, які намагаються осягнути цю форму 
мистецтва, не опановують її вдало; їхні праці часто бувають тяжкі 
й незграбні, або вони творять моторизовані кінетичні скульптури. 
Але в більшості випадків, механічний рух спричинений мотором 
стає швидко нецікавим і нудним. Рух мотора може легко позбавити 
мистецький твір духовности, замість піднести його на вищий есте
тичний рівень. 

Мілонадіс ніколи не вживає моторів для урухомлення своїх 
кінетичних конструкцій. Він користується пружним та сильним ста
левим дротом, вживаючи лінію як головний композиційний еле
мент. Цей матеріял уможливлює йому творити конструкції такими 
легкими, що здається вони взагалі не підлягають законові земного 
тяжіння та існують начебто вільно піднесені форми у просторі. їхня 
фізична реальність майже зникає і вони існують тільки як привиди 
уяви, свого роду зорові поезії. 

Ці його легкі конструкції є власне протитезою старого традицій
ного розуміння скульптури, як маси зформованої в просторі, яка за
повнює і перемінює простір. В цьому розумінні, конструкції Міло
надіса є свого роду скульптурами негативного простору. Лінії його 
конструкцій тільки обмежують, формують простір, без того, щоб 
його заповнювати, зводячи водночас свою відчутну матеріальність 
до мінімальносте. 

Елегантність концепції і прецизність деталів в конструкціях 
Мілонадіса нагадують своєю витонченістю майстерні ювелірів, але є 
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завжди ближче до ліричної поезії, ніж технічної віртуозносте. Рух 
його кінетичних конструкцій є гармонізований, він завжди м'який 
ха лагідний і майже гіпнотичний у своїй спомаленій прогресії. 
Своєю черговою ритмікою він нагадує грегоріянські співи, що пов
торюють свої прості граціозні мелодії без кінця. 

Мілонадіс не поділяє існуючої засади в сьогоднішньому пластич
ному мистецтві, згідно з якою, чим більший розмір твору, тим біль
ше і могутніше його враження. Він виконує свої праці скромними в 
розмірах, але не в концепції. Він не зацікавлений робити грандіозні 
скульптури, призначені для відкритих публічних місць, на які про
хожі кидають тільки побічні погляди. Його конструкції шукають 
ближчої комунікації з глядачем. Вони не є настирливі, а мають в 
собі дещо з делікатної ліричности та інтимности мистецтва Сходу і 
призначені для спокійної відпруженої контемпляції; їх треба розгля
дати поволі і з надумою, так, як розглядається мініятюрні малюнки 
Індії, з їхніми багатствами деталів та делікатністю кольорів. 

Багато мистців прагнуть встановити близьке взаємовідношення 
між їхніми творами та глядачем; Мілонадісові це дуже добре 
вдається тому, що його конструкції з можливістю легкого руху пря
мо випромінюють із себе нетерплячість, коли вони є в нерухомому 
стані й спонукують глядача, щоб їх урухомити. Цій спокусі 
підлягають однаково відвідувачі виставок всіх віків, починаючи 
малими дітьми, які ледве досягають цих конструкцій, включно до 
осіб віком похилених над ними. Таким чином його кінетичні конст
рукції перетворюють пасивного глядача в активного співучасника 
мистецької дії та збагачують повність сприймання твору. 

Найновіша серія конструкцій Мілонадіса — вільні кубічні 
форми, в яких пружини функціонують як головний елемент пере
дачі руху — відзначається, назагал, меншою різноманітністю 
бічних рухів, ніж раніші твори. Ці нові конструкції — хірургічно-
чисті лінії, зрівноважені горизонтальні й вертикальні елементи, 
численні внутрішні округлі колони, сувора клясична гармонійність 
пропорцій цілости, та вільна одверта приступність до середини зі 
всіх сторін — ефективні своєю успішною архітектонічною побудо
вою, що нагадує Партенон. 

Скульптури Мілонадіса злагіднюють почування і викликають 
настрій багатогранної фантазії та ніжної поетичної лірики. Вони не 
є того роду, щоб надавалися легко до формальної аналізи та інте
лектуального обговорення. Це було б те саме, як пояснювати зміст 
якогось музичного твору, чи передавати поезію «власними сло
вами». 

Твори Мілонадіса, з їхнім багатством композиційних варіяцій, 
мають в собі спільну характеристику моцартівської легкости, 
делікатности та елегантности. В своїй цілості вони справляють пом
ножене, зінтенсифіковане, приємне враження. Глядач не старається 
висортувати зорові враження з поодиноких творів, як це звичайно 
буває, а залишається з загально піднесеним настроєм та легкою ду
шею, наповненою одним злитим багатством чистих поетичних 
почувань. 
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ВІДГУКИ АМЕРИКАНСЬКОЇ КРИТИКИ 
НА ТВОРЧІСТЬ МІЛОНАДІСА 

Його павутинно дротяні скульптури на перший погляд вражають 
майже фривольною легкістю, але дальший вгляд у них виявляє 
вишуканість конструкції, яка ніжнить, якщо не повчає. Лінійні 
форми тут прецизно вигнуті, а рухомі частини виведені з такою 
вивершеною рівновагою, що глядач може легко й приємно за
губитися в їхній граційній заплутаності. 

(Франц Шульц, Chicago Daily News) 

захоплюючі делікатним балянсом руху, детальною увагою 
до бездоганної майстерности та радістю від дотику. 

(Доріс Лейн Батлер, The Art League News) 

Глядачі можуть урухомити конструкції подихом або дотиком і 
спостерігати комплексну ритмічну дію, на тлі якої мобілі Кальдера 
здаються тяжкими й приземними... 

(Гарольд Гейдон, Chicago Tribune) 

Ці праці, видається, втілюють того роду інтимність, яку мають 
перські чи індійські мініятюрні картини або візантійські взори (які 
є ближчі до спадщини Мілонадіса). Завжди точні в деталях, 
надзвичайні в пропорціях,— мають певне відношення до орна
ментики, що надає їм текстуального збагачення. 

(Дан Воґль, Fort Wayne Museum of Art) 

Відношення Мілонадіса до сучасної скульптури подібне до 
відношення різьбаря в слоновій кості до середньовічної кам'яної 
скульптури. 

(Дін Портер, куратор галери Нотр-Дам університету) 
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Кость Мілонадіс: «Коли затихли барабани», 1967, 31*21*11 
(79*53*28 см), колекція Роберта Меєра. 
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Іван Козаченко 
в холодній ПРІРВІ 

НЕТАЄМНА ВЕЧЕРЯ ДОЩОВОЇ ПОРИ 

З моєї чарки надпивала, 
коли вона вже повна вщерть... 
О Господи, якби ж то смерть 
хоч би дещицю врятувала. 

Не перейти долину сліз! 
Хто вип'є цю холодну прірву! 
Якби хоч натяк був на віру, 
то не лизав би в пику біс. 

Та вже й сірчана кислота 
не змиє театральну пудру. 
Чужого шмаття срамота 
не вкриє наготу немудру. 

Над містом не вода жива, 
не Дух криваво розридався... 
Коли й за скільки, й хто продався... 
Цукрова тане голова. 

Скелет зітлілого листка, 
рентгенограма листопаду. 
Від розпаду до снігопаду 
межа, як древній меч важка. 

Мов голуб, лист, що пролетів 
по замерзаючім Поділлі. 
В утробі ночі-породіллі 
край прірви місяць самотів. 

Свіча була тонка, як тінь — 
лише мовчанням не згасити. 
Холодні губи золоті 
замкнуло. Щоб не голосити. 

Вогню заюшений клинок 
на голках в'янучого світла, 
колін пульсуючий танок, 
жага метеликом розквітла. 

За все заплачено! Гуляймо! 
Заки пашить хмільне тепло. 
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І кров'ю стіни закаляймо, 
понадгризаймо білу плоть... 

На споночілі холоди 
ніч юшку чавить з апельсину 
(чого ж ти плачеш, Божий сину, 
Icy се Христе молодий...). 

Сволота з радістю крота 
підкопується до клозету... 
Сльозами скроплює газету 
зоря старезна і крута, 

хистка, як марево похмілля, 
мов час піщаних дзиґарів, 
що кане в прірву божевілля, 
в колиску, 
в річку Ямгорів, 

в палац підводний, де не спить 
єдина панна... 
В шибу б'ється... 
Не чути — плаче, чи сміється, 
бо на поверхні дощ кипить. 

Колись минуть, немов у сні, 
ці кляті дні 

масні, тісні. 
Гадюки проковтнуть хвости 
і дерево почне рости. 

І сонце збудить нас зі сну 
раптово, як дитини крик. 
Та я не знаю... я вже звик 
пірнати в гидвороть пісну. 

Кого розмолото у дерть... 
Кому нажертися! Сюди! 
Хто має віру, знає смерть, 
а поза нею Бог один. 

Та я не вмію більше ждать, 
коли настане Судний день. 
Рудий, немов гнила вода, 
іржавий дим мене веде. 
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І я не хочу жити. Гріх. 
І я не можу більше... Встид. 
Горить захмелене прости, 
і горобина, і горіх. 

І п'яну крону проковтнуть 
осатанілі язики, 
гойднуться помахом руки. 
Колись минуть. 

ПОГЛЯД У ЗИМОВУ ШИБКУ 
Крихке повітря. Бачимо у склі 
зів'ялі стебла, пелюстки весільні, 
беззубі ножиці годинникових стрілок, 
і з кронами відтяті гнізда, 
і срібні горла замерзаючих драконів. 
Розпечена пательня сонця 
шкварчить забризкана кривавими піснями. 
Як м'яч відрубаної голови, 
чий тулуб ще пройде п'ять кроків, 
аж поки ножиці проб'ють «Дванадцять» 
і в глиці кануть, наче дві хвоїни. 
І гілка, вирізьбивши в голубому кисні 
застиглий попіл — кучері вогню, 
ще сивіє, вмираючи, мов Юрій-
Побідоносець, що побивши Змія, 
застромлений у мерву держить спис 
на склі ікони, в мерзлій позолоті. 
Все покриває скаменіле пір'я, 
холодний пух птахів з очима сну, 
з очима безконечно сірих мандрів, 
звідки приходять вечори до шибки 
шептати щось їй темними губами, 
латати мокрими очима дно паперу, 
щоденників закинутих на стрих, 
де над жовтком вечірньої зорі 
суха тараня роззявляє пащу, 
змія сидить гнучка, як волосина, 
молочний вітер спить в шамкому сіні, 
в колючій бороді Отця-Вседержця. 
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НЕВІДОМІСТЬ 
Поснулих будинків оскліли очниці. 
Лиш ґнотик зіниці пригаслої свічки 
і тиша, мов дим, лабіринтами вулиць 
і зморшок 

тече, 
й нетривкий поцілунок 

метеликом тоне в холонучім воску. 

Геть! Не оглядайся, 
бо гальма скришивши, 
залізні свої вищиряючи зуби, 
летить не ранкове таксі навіжене, 

не череп усміхнений, 
не порятунок. 

Є. Пашковському 
Легені, мов крила метелика — хлипають стиха. 
Сотається часу павучого нить золота. 
На шпильці тоскноти скипіли затислі вуста. 
Здається, ніколи не буде вже більшого лиха, 
як ця Самота. 

П'ЯТИКУТНА КОМЕТА 

Налякані безсмертям самовбивці, 
півні, що уявляють рай — мов борщ, 
понапивались трійної водиці, 
яку залишив дощ в тарелях площ. 

Зелене скло вербове протікає 
крізь отвір ночі у похмурий хлів... 
А Каїн знову матюкає 
священне лоно і родинний хліб. 

Облизане теля заснуло боже, 
Дисплея відсторонений екран 
самозакохано з собою сам ворожить. 
Коралові вуста цілує краб. 
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Втішаючи сусідського Барбоску, 
у вуха ллють німі потоки воску, 
тавро гадюче пам'ять випіка. 
Гуля по спинах праска і ковбаска. 
А звивини заплутала любаска, 
кривава казка і палка екстазка... 
Свободи вам? Гуляй... Кишка тонка. 

Лобате сонце доспівало гімна. 
Плюгавий місяць гострить чолопок. 
Комети розвузлований пупок 
паде у власні викохані гівна. 

ПІВДЕНЬ, ЩОСТІКАЄМІСЯЧНИМСОКОМЗАСКЛОВАГОНА 

Ґатунок чистоти і еталон довіри — 
стерильні, як вампіри, Куштують рай скоти, 
що тисячі голів, як грона винограду 
чавили в приклад слів про власну ситу правду. 

Лишилося сумне повір'я голоштанне. 
Розпука розчахне з'їжачені каштани. 
Летять на вірний брук їх вузлуваті мізки. 
Попутний білий крук з хмарини, мов з валізки, 
сотає сніг, чи сіль, чи сиві кільця згадок, 
обтесаних загадок, плацкартних голосів. 

По зоряній стерні, по жовтому безводдю 
ропухи кам'яні, слизючі дні господні, 
солома, брук і сніг, сніжинки, мов скелети 
ромашок, що до ніг текли, як води Лети. 
Абстрактні юнаки і діви ефемерні.. 
Грядуть порновіки. 
Бринять струмки печерні. 
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Кость Мілонадіс: «Монумент для Podpito Тріяна», 
сталь, 42 ін. ( 107 см) висоти. 



Зореслава Коваль 
НА ШКІРІ ШЕЛЕСТИТЬ ВЕРБА 

КИЇВ 

Запроси мене 
у своє серце 
поки таке є 
поки пам'ятаєш 
наше літо взимі 

запроси мене 
у наш Київ 
поки він є 
поки знаєш 
наше місто уві сні 

запроси мене 
у свою дійсність 
поки така існує 
поки пам'ятаєш 
дорогу до раю 

* * * 

І думала вона 
думки сумні 

ніколи нечитані книжки 
в ностальгії без барв 
у відламках блідої стелі 
синіми ударами долі 
які спіралею проходили 
бездонну шкіру 

І тужила вона 
тугою іскристою 

за жар-птицею за конем вороним 
у горячці просторів прастарих 
у степах луках лісах буревійних 
які вітром пригортали 
долоні у молитві 

І любила вона 
любов'ю одною 

єдиним подихом життя 
тихо і страшно 
розлившись у злиття 
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веселої веселки 
яка джерелом сход 

по землі 

* * * 

Заплющу повіки 
і Ти поруч 
пригортаєш 
моє чекання 

заплющу повіки 
і пливу в лініях 
твоїх рук 
на шкірі шелестить 
верба про незабута 

Ти живеш 
у мені скрізь 

вулкан 
а я 
вогонь небо вода 
а я воскресіння 

рум'яне 
як весняний вінок 

* * * 

Снишся мені 
у гніздах чужих 
серед лісів 
засніжених 
біжу лісом 
і бачу 
біжу трачу 
гублю 
і знаю себе 
тугою 
за кольорами 

* * • 

Відчуваю 
Твої лабіринти 
Твої меандри 
морські виклики 
без відгомону 
відчуваю 
Твої криниці 
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Твої сади 
поклик землі 
без спокою 
відчуваю 
Твої дивні дива 
давлені димом 
сучасности 

* * * 

Ти прощав мене 
як брат 
коли в очах 
сльози мерехтіли 
гвоздики червоні 
приніс 
а я тихо 
благала 1 

мовчки просила 
люби мене 
не забувай 
як любив колись 
як любив недавно 
і до серця пригортав 

* * * 

Кроки над кручею 
сходять у Дніпро 
а голос із розлукою 
гомонить на вітер 

Візьми мене 
з собою байдаком 
візьми мене 
з вербою рясною 

Ніч проминула 
а дня не буде 
заплакали очерети 
у сон-траві 

Біль переболить 
час надрукує клепсидру 
хрест уже стоїть 
мов спалений корінь 
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Олександр Кучерук 
ЛЕТИТЬ СТРІЛА 

Долаючи простір, несхибно і невтримно вони мчать і зараз — па
лаючий вершник і золота стріла над ним. А дзвін бемкає ніби при
казуючи — кизи-керман, кизи-керман, і тужно так... здригується 
від того бемкання вершник, але не маючи змоги змінити свій лет, 
невтримно мчить далі. Кінь під вершником ледь торкається землі, 
скаче степами, байраками, річками, ярами, лісами, полишаючи за 
собою важкий темний слід. Над палаючим вершником високо в небі, 
райською птахою, летить золота стріла, то лише видатись може, що 
вершник сам по собі, а стріла сама по собі, і дзвін — кизи-керман, 
кизи-керман — сам по собі, але варто забути про страх і власну не
вправність та безсилля, напружитися — жили на шиї понадимали
ся, потерпли ноги від передчуття — то можна розгледіти обличчя 
вершника, скловидні очі якого поза метою свого невпинного руху 
побачити вже не можуть, палаючий вогонь зривається короткими 
пломінцями, що зливаються з кольором неба, лише кінчики вусів та 
булава не міняють кольору. На місті тих пломенців залишаються 
темні плями і тиша. А золота стріла летить... 

І ось нарешті я один, сам. Нарешті це сталося — самота, якої 
давно вже не мав, і якої мені так бракувало, ще з Академії, тихою 
тремтливо-прохолодною рукою остудила моє чоло, зітерши рештки 
неспокою, пооравши його нерівними борознами, в котрі впали зерна 
зневіри і байдужости. Дійсно, мені все байдуже, байдуже, що буде 
далі, що станеться з моїми віршами, чи зможу я відновитися, повер
нутися до дійсности, з якою довго вже грав в піжмурки, на терені ж 
оновлення зійдуть паростки зневажених мною чужих порад, пере
сторог, вимог, присудів і приписів. Мене поставили в шеренгу, і за 
командою, дивлячись в чужу голену потилицю, над якою хитався в 
такт ході червоний шлик, міряю дорогу з Батурина на Ромни, з 
Охтирки на Умань, з Умані на Полтаву, і далі, далі, далі... Радію 
тому, що під вечір мене все ж нагодують, день, покрившись куря
вою, засне сном, густим як морок провалля, до якого бігав колись в 
дитинстві, а зазирнувши в нього, тікав щодужче геть. 

Зараз же я сижу в кімнаті, лише моє дихання порушує тишу, та 
досить наважитися, наважитися і розчинити вікно, то разом з да
леким надсадним бемканням — кизи-керман, кизи-керман, почу
ється, як потріскують колоди, набридливо і тоскно, по-людському 
дзижчить в павутинні муха, і вся земля в садку аж ворушиться від 
звуків, то є неймовірна кількість звуків, тьма-тьмуща: сопуть кро
ти, риплять корінці, протискуючись вглиб, хрумтять комахи, пожи
раючи все що можна зжерти, оси шерхотять у своєму гнізді, готу
ючи його на зиму, пале листя скручується в рурки, дає притулок 
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слинявій тлі, з якої постане бабине літо, з дерев відскакують лу
сочки кори, сичить трава, вітер змагаючись з нею нишпорить в ми
шачих нірках, а трава, намагаючись втриматися, тягнеться догори, 
не розуміючи, що чим вище вона підніметься, тим легше вітру побо
роти її, риплять кістками покійники, черкаючи об рештки зотлілих 
жупанів та паволок, з прахом мішаються дукачі, намистини, перст-
ні, поіржавлені шаблі, застібки від книг, слова колись написані в 
них не прочитати вже нікому і ніколи — писана мудрість стала тліном. 

Звуки не співвідносяться з часом, не мають в собі ні годин, ні 
хвилин, а лише ніч-день, день-ніч, кези-керман, керман-кези, як 
вагадло в дзиґарі з полудзигарком, де часи промовляють: «Радуйся, 
0 мати, сповнена семи дарів духа благодаті». 

Озирнувшись, і труснувши головою, покінчив з блуканням ду
мок, що розбрелися як вівці у ледачого пастуха, я переставив ноги, 
1 відчув, як вони тому зраділи, випроставши їх, я знову подивився 
у вікно. 

Важке світло похмурого ранку. Холодний вітер вимолочує з су
хої трави дрібні насінини, він ніби заграє з палим листям, і шпурляє 
його жмутками, не долетівши до вікна, воно падає, цяткуючи руду
ватим струпом витоптану під вікнами землю. 

З проїденою іржою кварти точиться краплинами вода, краплини 
збираються на краю підвіконня і поодиноко падають додолу. 

Крісло з сусіднього маєтку чомусь опинилося в цій хатині серед 
злиднів, що повгризалися в голі стіни, руда глина повідпадала, 
оголивши ребра замітин. В кутку криво висіла ікона, вже не 
розібрати чий то лик — може Іоана Кущника, то мій патрон, а може 
і святий Василій, шашіль добре поточила її, насипавши на стіл куп
ки порохна. Нерівні дошки стільниці з слідами від ножа вкрилися 
зеленувато-сірими плямами плісняви. 

З дірки в кутку біля печі вистромила носика сіра хатня миша, 
понюхавши квапливо повітря, нарешті наважилася і вилізла. Став
ши на задні лапки, покрутила головою, намагаючись зрозуміти 
сплю я чи ні, і щодуху перебігла долівку та зникла під столом, де 
лежала зіпріла і нікому вже не потрібна кужеля, змішана з соломою 
та присипана глиною з стіни. Там же лежав чималий камінець щер
батий і поритий увесь — на ньому гострили шаблі. 

Я мабуть таки спав, гадаю, що заснув недавно, або от-от мав 
прокинутися. Все ж, мабуть, я мав прокинутися, бо встиг у ві сні 
побачити превелебного Варлаама Ясинського, але так і не встиг з 
ним побалакати, так само, як і перед останньою нашою здибанкою 
в гудучому, яко вулик, Києві. 

Падав сніг. Він вкривав в непевну одноманітність білої барви на
вколо, та все ж варто було мені прокинутися, і згадати минуле літо, 
коли новоконсекрований пастир любязно прийняв від мене два пек-
торалики, один цілий, а другий полудзегаровий, то діти мої, то мої 
вірші, і залишивши їх в руках такої людини як його преосвященство 
отець Варлаам, милість і ласку якого я завжди відчував на собі, від
чуваю і досі тепло його погляду, я упокоєний пішов собі геть, тепер 
же прокинувшись і пригадавши те, побачив як сніг перейшов у дощ. 
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Земля від цього розмокла і йти стало важче, а позаду, до того ще й 
чулися брехливі і оманливі звуки з колишнього мого грішного 
життя. 

Небезпека чатувала на мене скрізь і весь час, а у недавньому сні 
все було справжньо-справжнісіньке. Події бігли як колесо воза 
вибитою колією, відновлювалися і поставали передо мною у всіх 
дрібницях, застили світ і я вкотре збивався з дороги. Запитати б 
мене скільки ґудзиків не було застібнуто у мого сусіда ліворуч, коли 
ми стояли у почті зустрічаючи пана гетьмана Самойловича, то я 
відповів би. Стіл з купками порохна, що насипалися з ікони, чомусь 
стояв не в кутку, а ближче до дверей, там де в нашій хаті стояв 
мисник, і тому я, скотившись з ліжка, зачепився за ніжку того 
столу, він перекинувся, і важкенька куля невдоволено заборсалася 
в вологій трухлявій стільниці — з отвору піднімався парок, так ніби 
він дихав. В потилиці від удару об камінь-точило у мене набралося 
жару, перед очима попливли неначе написані на паволоці нерівні 
рядки з Чисел, Второзакония, Пророків, але паволока швидко десь 
сплила, знову почулося муркотіння набридливого дощу — Маріє, ти 
єдина мати Сину... 

Дощ йшов і йшов: земля, дерева, небо, одяг — все понабрякало, 
набубнявіло, втрачалася різниця між субстанціями, і йти ставало 
все важче і важче. Вийшовши було з хати, я тримався стежки, зго
дом вона загубилася, йдучи манівцями, я широко розставляв ноги, 
на чоботи поналипали купи землі, нарешті я не витримав, і 
зупинився, бо мені раптом стало байдуже — небезпека була у всьо
му, несподівані звуки нечутно підбиралися до мене, тихенько 
кликали мене, так ніби то мама нахилилася наді мною, я засинав, а 
вона наспівувала... а хто то стоїть? то вона... вона, а поруч з нею 
бабуся — але ж її давно немає на світі, то мара, привид, хай навіть 
вони і балакають до мене... ось дійду до церкви і поставлю свічки за 
упокій їх душ, але вони не вірять моїй обіцянці — повірте, не бре
шу, їй-Богу повірте — Маріє, ти єдина мати Сину... 

Піду все ж далі, може втраплю на якесь житло, он і дорога 
підсохла... є ще на цьому світі живі люди, ще не всі перевелися, 
попрохаю, може дадуть поїсти і обсохнути, коли ж забояться, чи не 
захочуть, то налякаю зброєю, навіщо ж я її тягаю, навіщо мені це 
залізяччя, сил і так мало, та небезпека примушує тримати зброю 
при собі. У наш час людина зі зброєю не дивина — так ми живемо. 
Треба лише краще припасувати торбу з книжками, то мої улюблені 
філозофи, книги ті подарував велищедрий отець ректор — сам Вар-
лаам Ясинський, тягаю з собою мною ж списаний Патерик, а списав 
я його з батьківського, покійного мого Василія Величковського про
топопа борзенського власності. Ось тепер вже йду. 

Поруч з хатою заховав зброю, встромивши її в кущ, притрусив 
листям і сухою травою, і ніби то я тут зовсім в іншій справі, справив 
малу нужду. Підійшовши до хати, зазирнув до вікна — нічого не 
видно, з середини вікно завішене темною рядниною, постукав паль
цем у шибку. В хаті хтось швиденько протупав, і в дірку в шибці, 
яку я не помітив, вистромилася цівка рушниці, покрутившись туди 
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сюди, як дятел головою, рушниця зникла. Кинувши оком на кущ де 
заховав свою зброю, і пересвідчившись, що не встигну, вирішив — 
будь що буде — Маріє, ти єдина мати Сину... Ступивши крок від 
хати, розвів руки, даючи зрозуміти, що не озброєний, торба з 
книжками зсунулася на бік, і корінець Арістотеля уп'явся мені в 
ребро. Люди в хаті могли б мені і не повірити, я ж не завжди вірю 
людям, бува що й собі не вірю, хоча краще про це не думати, і бе
регти тепло, не ворушитися, воно знаходить найменші шпаринки і 
нечутно покидає мене, залишаючи замість себе недолугі пустоти і 
провалля в пам'яті. Я завмер, стримуючи дихання, щоб з видихом 
не випускати з себе тепла, коли ж терпіти вже не міг, то випускав 
повітря тоненькою шпаринкою між губами, направляючи його до
гори, щоб зігрівався ніс. 

І як то я одразу не здогадався надати своїй постаті подобаючого 
виразу-значення-символу-емблеми. Варто було вилягтися, як 
старий Острозький у Великій Успенській церкві у Лаврі, зіпершись 
на один лікоть, і зігнувши в коліні ногу, а янголи триматимуть наді 
мною велику завісу, вони весь час подригували ногами, один з них 
ледве не випустив завісу, то їх так кусали комари. Мені давно 
кортіло розгадати таємницю їх крил, звідки вони ростуть, які м'язи 
приводять їх до руху, чи взагалі ті крила справжні, а не причеплені 
до янгольської хламиди, і рухає ними якась окрема янгольська сила. 

Тим часом буду подумки набирати такої пози, щоб зібравшися 
на силі, здолавши внутрішній опір м'язів та опір заскорузлої 
шкіри,— о, що то за благодатна мить — заклякну в трагедійно-ка-
тарсисному акті самозаперечення, і всохну, яко мощі печерних пра
ведників, упокоюся в субстанції самоти, від якої мені, здавалося, я 
ніколи не втечу. Маріє, ти єдина мати Сину... 

Поворушивши пальцями ніг, я не відчув смердючої ваги чобіт і 
онуч, я знову прокинувся. Ще не звичні, а звикаю я швидко, запахи 
примусили мене чхнути, хоча і затулився кінцем мережаного 
простирадла, та вийшло голосно і недоречно. Ніби у відповідь клац
нула клямка дверей, і, світячись, до мене попливла усміхнена 
білявка — її голос, особливого тембру, здавалося, що він, вийшовши 
з вуст пройшов через не щільно зачинений гарпсихорд, і долинав до 
мене, огортаючи свідомість, спихуючи мене назад в сон, осідаючи 
пухом бабиного літа на моєму неголеному обличчі. М'яка трема 
стікала під ковдру, тужавіючи бажанням. Що вона до мене мовила 
я до ладу не розумів, хоча саме так колись до мене говорила моя 
мати в дитинстві. Посмішка розхлюпувалася кімнатою, розтулюва
ла віконниці, змішуючись з сонячним світлом, квадратні плями яко
го, помережані хиткою тінню бузкового гілля з тугими вузликами 
бруньок, взяли в ґратки підлогу і тихцем переповзали на ліжко, 
чіпляючись за мою праву долоню. Сонячне тепло і хіть поплавили 
в мені крижинки упереджености до такої несподіваної і неочікуваної 
щирости і щедроти, розкришуючи його на білі крихти, які я 
розсипав перед голубами, котрі дурнувато воркотали, намагаючись 
щонайшвидше напхати воло, напирали один на одного, ну чисто 
тобі як люди. 
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Але пора підводитися. Від несподіванки такої все навколо мене 
хитнулося, ще раз, ще, аж поки не заспокоїлося в звичному для се
бе стані, де все на своєму місці, і я тут зайвий, це безсумнівно. 

Поруч з ліжком лежить книжка, яку я читав перед сном. То бу
ло щось вельми мудре, в книжці лежали, складені вдвоє аркуші, 
розгорнувши їх, я прочитав мною ж і написане, мабуть, що вчора 
ввечері: 

Мине дитинство, 
Мине юність, 
Мине зрілість, 
Мине старість, 
Мине весна, 
Мине літо, 
Мине осінь, 
Минуть всі роки, 
Минуть всі часи, 
Мине слава, 
Мине багатство, 
Мине честь, 
Мине п'янство, 
Мине помпа, , 
Мине пиха, 
Минуть гордощі, 
Мине ситість, 
Минуть думи високі, 
Минуть пестощі, 
Минуть служби, 
Минуть дружби, 
Минуть жарти, 
Минуть сміхи, 
Минуть утіхи, 
Минуть розкоші, 
Минуть скарби, 
Минуть ради, 
Минуть зради, 
Мине хитрість, 
Мине ошуканство, 
Мине заздрість, 
Мине ненависть, 
Минуть красоти, 
Мине краса тілесна, 
Мине мужність, 
Мине сила, 
Мине красномовство, 
Мине удатність, 
Мине справність, 
Минуть всі суєтності, 
Бо не буде по смерти багатства і слави, 
Бо прийде смерть і всіх погубить. 
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Ось так — не буде мене, не буде нічого, тобто нічого вже не буде 
для мене, як не буде мене, хіба що... Маріє, ти єдина мати Сину. А 
поки що, попри все, треба йти, загроза вже здається минула, а мож
ливо то лише видається, не буду загадувати, як дійду, тоді і огляну
ся. Вітряка добрячий дме, і ніякі надії, ніякі спогади не в силі зігріти 
мене, вони відволікають, я зможу не помітити даного мені знаку — 
знак повинен бути, чи то звізда засвітиться, чи який інший знак 
мені буде дано, не знаю. Головне був би знак, а там я вже знаю що 
робити... / 

Що то — хто то скаче на коні? Хутенько пригнувшись, я 
принишк за кущем, нарихтувавши зброю, приготувався до захисту. 
Тупіт все ближче і ближче, то мабуть велет якийсь скаче — з-за 
пагорба на якусь мить, на коротку мить, виник, вогняний вершник, 
а над ним золота стріла, краячи небесну сферу несхибно, тягнула 
слід кривавий далі — і вершник зник палаючий і золота стріла над 
ним, гублячись серед зірок. Вітер доніс запах горілого дерева, 
ганчір'я, запах порушеної пустки. Ворушачи попіл, вітер роздимає 
тліючі жарини, спалахнув вогонь, хуткі жилаві руки підкинули 
хмизу, вогонь торжествуючи хрумтів, викидаючи в небо, в темну 
прірву, жмутки іскр. Щвидко навколо багаття зібралися люди, з 
усіх сторін тягнулися ще і ще, так ніби завдяки вогню вони 
вибиралися з небуття, з темряви на світ цей. Були серед них чо
ловіки, жінки з дітьми, менші на руках, більші, хто полохливіший, 
то тримався поруч матерів, а сміливіші наважувалися відбігати далі. 
По під руки вели статечних дідів, звідкись зачулася музика, 
цигикала скрипка, деренчав бубон, хтось завів пісню, але за мить 
змовк. Люди розступилися, і до вогню, в середину кола пройшло 
кілька чоловіків у довгому темному вбранні, вони стиха про щось 
сперечалися між собою, не звертаючи особливої уваги на натовп, в 
розмові похапливо розгортали товстенні книжки, тикаючи туди 
пальцями, так ніби в тих книжках була правда цього світу і 
відповіді на всі питання. Неподалік в лавах застигли люди зі 
зброєю. Старший серед старійшин подавав тихим голосом накази, 
юрба рухалася переливаючись щедротою фарб і кольорів, і 
завмирала, чекаючи наступного наказу. А людей все більшало і 
більшало, вони йшли і йшли, їх було так багато, що я вже не бачив 
ні вогню, ні старійшин, лише вогняний, світний стовп посеред люд
ського моря... Маріє, ти єдина мати Сину... 

Мене раптом хтось смикнув за рукав, мовляв чому я тут стою, 
чого і кого ще чекаю, чому не йду туди, куди помчав вогняний 
вершник, куди вказує золота стріла. Хіба мені не відомо, що поста
ло у краю, якщо я з ними, то чому не поспішаю. 

Маріє, ти єдина мати Сину... 
Кизи-керман, бем... кизи-керман... 
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Кость Мілонадіс: «Колісниця І», сталь, 
колекція Роберта M ее pa. 



Ганна Веселовська 
НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 
І ТЕАТРАЛЬНИЙ АВАНГАРД 

— Ти говориш про ідею 
відродження моєї нації? 
— Так. Я говорю про національну 
романтику. 
— Ми говоримо на різних мовах. 
Ідея відродження моєї нації... нічого 
не має спільного з національною 
романтикою. 

М. ХВИЛЬОВИЙ, «Вальдшнепи» 

Традиція поділу культруи на дві, існуючих начеб окремо одна 
від одної, постульована із соціально-політичною тенденційністю 
В. І. Леніним на зламі сторіч, у сьогоденній художньо-естетичній 
ситуації видається дещо штучною. Проте, варто нагадати, що впро
довж усього XX ст. ідея співіснування кількох типів культур (але не 
в політичному аспекті) активно використовувалась естетиками За
ходу і Сходу для витлумачення цілого ряду неординарних художніх 
явищ. 

Зізнаємося, що й нам наша національна культура, яка за радян
ською ієрархією цінностей входила як складова до конгломерату 
культури соціалістичної, не уявляється чимось єдиним, не
подільним, сакралізованим національною духовністю. Підступне ба
жання поділити її на «сектори», в залежності від художньо-естетич
них домінант, не пересилюється навіть тим, що «розуміємо націо
нальну культуру як цілісність». Принаймі, видається можливим, 
хай і умовний, поділ мистецького потоку на течію національно-
традиційно-фольклорної орієнтації, по-перше, а, по-друге — течію 
заанґажовану авангардом. 

Заперечення, можливі тут і навіть природні, хотілося б попе
редити таким твердженням: протиставлення «традиція — авангард» 
є насамперед зіткненням фольклорно-родової неперсоніфікованої 
творчости, яка трималася в українському мистецтві до початку 
XX ст. в архаїчних формах, і творчости суб'єктної, з наголосом на 
правах авторського «Я». Традиційність форм зберігалася на Україні, 
зокрема в театрі, навіть тоді, коли в інших слов'янських культурах 
розвинулись авангардистські неопримітивістські тенденції, інспіро
вані ідеєю використання найдавнішого архетипу, з метою реформа
ції мистецтва. 

Наголосимо, що увесь склад авангардистських напрямків, почи
наючи з естетизованого модернізму, не виключаючи символізму, 
експресіонізму, конструктивізму та інш., закінчуючи сучасним пост
модерном, активно користувався шаром культури, вище означеним 
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як фольклорно-родовий. Але, безконечні запозичення «малих 
мистецьких дітей великих класичних стилів», загалом не були 
пієтетними, навпаки — нерідко пародійними, іронічними або й 
цинічними. Виплекана національна форма, як правило, становила 
для художників авангардистів не еталон творення, а об'єкт запере
чення в мистецтві. Так, добровільно підкинутий контрдоказ — 
приклад переплетення архетипу та авангарду ні фактично, ні 
естетично не можна розцінювати як спадкоємництво культурних 
традицій. 

В останньому зауваженні криється, на наш погляд, пояснення 
протистояння «традиція — авангард», суперечностей їх співіснуван
ня в одному мистецькому просторі, а з цим і підстави для поділу 
культури на два протилежні потоки. Апологетикою цього положен
ня змушує також зайнятись загальна одноманітність естетичних 
уявлень про культурні кроки на терені українського театрального 
мистецтва. 

Стрімке й цілеспрямоване відбрунькування т. з. авангардної 
течії сталося в українському театрі пізніше, ніж у літературі та 
живописі — у 10-х pp. нашого століття. Цей процес, ініційований і 
підтриманий більшою мірою новим поколінням драматургів та 
літературних критиків, а не діячами театру та адресатом-глядачем, 
був сприйнятий — і саме в театрі — надзвичайно болісно, про що, 
зокрема, свідчать театрознавчі матеріали «Української хати» за 
1910-1914 pp. 

У часто згадуваній сучасними дослідниками «хатянській» 
дискусії про стан тодішньої української сцени нас цікавить заро
дження суперечки між «фундаменталістами» та «реформаторами» 
вітчизняного театру, до речі, як здається, незавершенно! й досі. 
Перше, що вважали за необхідне принципово змінити, дописувачі 
(І. Кончіц, М. Григ) «Української хати»,— це переорієнтувати 
місцеву Мельпомену з національно-політичних завдань на худож
ньо-естетичні. Друге — відокремити одну від одної театральні 
форми, які в українському варіанті існували й зараз існують в неде-
ференційованому музично-драматичному вигляді. Однак, якщо 
просте та реалістичне побажання розділити на українському кону 
драму та оперу сприймалось як замах на традицію, святиню, то 
перше, принциповіша вимога взагалі ототожнювалась із зрадою 
національно-патріотичних інтересів. 

Обидва завдання, що так і залишились невиконаними, є, на на
шу думку, першопричиною водорозділу «традиція-авангард» на те
атрі, що мав далеконаслідкові впливи. Так «фундаменталісти» праг
нули зберегти право на «фольклорно-національний» спосіб худож
нього мислення, а авангард, як рух «наднаціональний» ідейно й 
естетично, не приймаючи їх, відчував обмеженість і безперспектив
ність свого функціонування в зачарованому колі «національної ідеї». 

Осягнуті більшою мірою практично, ніж теоретично, інтуїтивно, 
ніж усвідомлено, шляхи виходу із «загумінкової» облоги окреслю
валися в драматургії Лесі Українки, Володимира Винниченка, Олек
сандра Олеся. Проте, довгий час ці виходи до «наднаціонального» в 

79 



мистецтві не знаходило відгуку в театрі, навіть у найпередовішої 
тогочасної української трупи під керівництвом Миколи Садовського. 
Критичний нарис Миколи Вороного «Український театр у Києві» 
(1914 р.) певною мірою руйнує міф про реформаторську діяльність 
цього колективу, який загалом волів за краще залишатися у річищі 
«корифеїв», лише частково, помірковано оновлюючись. Додамо до 
цього, що сам М. Садовський раніше і глибше від інших усвідомив 
образливу прагматичність ставлення до національних традицій з бо
ку нової генерації творців. Очевидно, тому він так болісно пос
тавився до «перетлумачення й переосмислення» національного своїм 
учнем, видатним Лесем Курбасом, і тому такою запеклою була їхня 
дискусія про це вже на початку 20-х pp. 

Активне авангардистське полемізаторство з вузько-консерватив
ним трактуванням «національної ідеї» було розпочате Молодим те
атром у Києві під керівництвом Леся Курбаса, фактично в 1917 р. 
Це він заявив своє пріоритетне право на сценічний модерн українсь
кою мовою. І хоча у хворому на революційну ейфорію Києві не при
жились молодотеатрівські вистави (пізнє відлуння богемного Пари
жа «Чорна Пантера і Білий Медвідь» В. Винниченка, лірико-модер-
ні «Етюди» О. Олеся, модерністське звучання «Молодої Польщі» у 
«Йолі» Е. Жулавського), саме вони стали реальним початком кос
мополітичного типу творчого мислення на українській сцені. З опа
нуванням цим колективом естетики пізнього модерну, в українське 
театральне буття увірвався перший струмінь авангардної сценічної 
культури. Вдруге, з такою ж нерегламентованістю, наша забобонна 
сцена відкрилася для авангардистських експериментів із початком 
«революції сьогоднішньої» — в 1985, або 1986, або в 1987 роках. 

Важливо наголосити особливості ситуаційного моменту в функ
ціонуванні сценічного авангарду на Україні. Перебуваючи в епіцентрі 
естетичних суперечок, експериментальні починання, як правило, 
опинялись на периферії театрального життя. Опозиційна природа 
будь-якої авангардної течії змушувала її шукати присмерку, підва
лу, а не яскравого світла великої сцени. Однак сьогоднішню віддале
ність авангардних спроб від академічних театрів, у порівнянні із ма
совим захопленням експресіонізмом на початку 20-х pp., можна на
звати надмірною. Наприклад, стаття М. Хвильового із красномовною 
назвою «Золоте черево як вихід з репертуарного тупика» — є 
визнанням за авангардизмом-експресіонізмом їх продуктивности 
щодо розвитку національного театру в той час, коли в постмо-
дерністських намірах українських режисерів «більшість» не вбачає 
навіть натяку на рятівне начало для спустілих глядацьких залів. 
Українські митці 90-х pp. свідомо пов'язують відродження 
національного театру з його традиційно-фольклорною орієнтацією. 
Кращими, апріорі, вважаються вистави етнографічної або історичної 
спрямованосте: «Тіні забутих предків», «Маруся Чурай», «Павло 
Полуботок» і т. д. Прикро, що в загальній творчій ейфорії з приводу 
«дозволености» української тематики не відчувається стурбованосте 
жодного новоназваного «Хвильового» «репертуарним тупиком», «ту-
земним» рівнем сценічного мистецтва, а також тим, що найліпший 
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етнографізм не сягає концептуальних вистав Леся Курбаса. У зв'яз
ку з цим хочеться замовити слово про так званий український нео-
аванґардизм-постмодернізм, бо саме цей невеличкий струмок яки
хось десятка спектаклів, здається, може сьогодні вивести наш театр 
до Європейського культурного моря. 

Постмодернізм, освячений у західноєвропейському театрі філо
софською школою Т. Адорно, дешифрований семіотичними виклад
ками Р. Варта, увійшов у наше театральне буття дещо стихійно, че
рез підсвідомість. Досить сказати, що вистава «Археологія» О. Ши-
пенка в режисурі В. Більченка київського Молодіжного театру, яка 
навела на думку про постмодерністське відлуння на українській 
сцені, жодним із критиків поцінована в цьому плані не була. Більше 
того, виразні прикмети саме такого художнього відтворення світу 
(зокрема повтор, реверс) були одразу кваліфіковані як недоліки. 
Можливо, дається взнаки природне побоювання гігантського стриб
ка з «феодального соцреалізму», повз класичний «абсурд капіталіз
му» у постіндустріальне суспільство. (Як тут заднім числом не зга
дати негативістської вистави молодого В. Козьменко-Делінде «Про
щання в червні» за О. Вампіловим у київському театрі ім. І. Франка 
(1981 p.), яка була проміжковим щаблем у подібному культурному 
екстернаті). 

Важкувато і з подивом сприйнята професіоналами «Археологія» 
для київського глядача стала своєрідним смаковим порогом, екзо
тичним делікатесом на межі їстивного і неїстивного. Одні спожива
ють його жадібно обсмоктуючи пальці, інші — гидливо відвер
таються. При цьому перші відчувають, що випадково натрапили до 
свого «магічного театру», де з ними відбувається безліч перевтілень, 
другі — мов у непривітний простір підземного переходу. 

Спектакль «Археологія» — колективна гра в Одкровення так 
званого втраченого покоління соціалістичної ери. Розбавлений до 
прозорої консистенції банальний театральний хід гри у гру дав 
життя саме постмодерністському втіленню сценічного видовища. 

Дві категорії ознак, більш-менш повно окреслених теоретиками 
постмодернізму,— формальні та змістовно-смислові — вкраплені у 
багатошарову тканину спектаклю з молодечою щедрістю. В змісті 
твору задіяне калейдоскопічне зібрання персонажів — Льоша, Друг 
Льоші, Поліна, Кришна, Стара, Дружина Льоші, Льодка. Це улюб
лені Шипенком, можна сказати, мандрівні в його п'єсах постаті. На 
перший погляд, за цим «набором» криється зовнішня подібність гру
пового портрету соціальних аутсайдерів (нещасливе молоде подруж
жя, безумна стара вчителька, ветеран вітчизняної і ветеран афган
ської воєн) до ґорьковсько-дударевського контингенту. Проте, в 
Шипенка вони скоріше соціальні самовбивці, ніж аутсайдери, що 
добровільно знехтували сумнівними принадами нашого світу і 
перейшли у потойбічний. Недоречним театрознавчим мудруванням 
виглядає ототожнення їхнього життєвого «випадання» з політичним 
дисиденством 70-х pp. Це постаті цілковито деполітизовані та деіде-
ологізовані, причому внаслідок очевидної надмірности політики в 
їхньому колишньому житті. Буддисько-буденна зосередженість на 
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власній історії, на історії свого «Я», виробила у цих осіб своєрідну 
«алерготичну» захисну реакцію: не вдихати перенасиченого 
«ідеями» повітря (протигаз, що час від часу з'являється в руках у 
Поліни є парафразом цього). 

Невідомо, чи випадкова досить влучна вписаність альянсу 
Шипенко-Більченко в улюблену пару смислових категорій нео-
аванґарду — деідеологізованість та некогерентність (неузгод
женість) змісту, але ігрові ставки були зроблені напрочуд точно й 
по-сучасному. Панівний мотив психологічної реконструкції індиві
дуума, саморозкопування та самовідновлення зробив виставу егоїс
тичною, а в театральному плані фрагментарною, роздрібленою і на
віть етюдною. Некогерентність витіснила з п'єси та вистави цемен
туючий колись класичні абсурдистські твори вселенський біль за 
загальнолюдську руйнацію та розпад світу. На відміну від іонеско-
вих, мрожекових, гавелових п'єс, де один грав проти всіх, в сьогод
нішній команді невігласів, кожний грає проти кожного і тільки за 
себе. Свою історію переповідає за допомогою любительської кіно
стрічки збайдужілий до життя і смерти Льоша, власну буттєву нік
чемність реконструює майже інфернальна Стара, Льодку бентежить 
лише внутрішнє моральне поранення часів війни. 

Скептичні стверджувальні речення постмодернізму від іронічних 
запитань класичного абсурду відрізняють не тільки зміст, а й гра
матична конструкція. Сучасний авангард, на відміну від попе
редників, виробив паразитичний, спосіб творення художньої 
тканини — «колажу цитат». Тут користуються надбаннями минуло
го, уникаючи оригінального способу висловлювання. Прямі і не
прямі цитати із спектаклів («білий фінал» «Серсо» А. Васильєва) та 
кінофільмів (розмовляюча голова з «Білого сонця пустелі»), з 
літературних джерел, а також газет і підручників, сонм стилізацій 
та парафразів у спектаклі «Археологія» можуть здатися, на перший 
погляд, простим епігонством. Проте все це дійство, яке перебуває на 
межі утриманства і запозичень,— не фікція, не обман, не штукар
ство. Художник творить мистецтво поєднань непоєднанного, кон-
тамінує і на формальному, і на смисловому рівнях, навмисне плутає 
епохи, часи, стилі. Разюча глибина сповідальности в монолозі Ста
рої,— це геніальна розповідь про перспективу власного «серійного» 
поховання на міському кладовищі, доповнена саркастичними спога
дами про викладання географії в радянській школі, а також само-
картаючим зізнанням про образу внучка Льоші. Величезний 
буттєвий діапазон ролі, закладений драматургією, актриса 
В. Авдєєнко відтворює завдяки переведенню кожного з епізодів в 
інший психологічно-естетичний регістр і транспонуванню себе з 
одного психологічного стану в другий. Актриса робить виконання 
ролі поліфонічним, створює ілюзію її життєвої вичерпаности. При 
цьому кожний із сценічних образів В. Авдєєнко — і божевільної, і 
вчительки, і дівчини в білому,— твориться мов би шляхом 
фотосинтезу, накладанням одне на одне кількох облич, кількох су
перечливих світовідчуттів. 

Акторську роботу В. Авдєєнко — своєрідну морфологію нашого 
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часу, при необхідности (до речі, як і всю виставу) можна розтяг
нути, роздробити, мов мозаїчне панно, на безліч кольорових 
уламків — символів та метафор. Адже в постмодерністському театрі 
сили символів набирає не лише пластика, вимова, музика, а й 
звичайні предмети, аксесуари. Вони тут відтворюють не побутуван
ня середовища, а шифруються як окремі фрази загального криптог-
рамного тексту. 

Де в цій виставі правда, а де відігрування правди — достеменно 
не скажеш. І той пісок, що купкою насипаний на ігровому май
данчику, не пісок, а улюблена постмодерністська фактура — 
плинність часу, з якої легко будувати та руйнувати збудоване. І те
лефон, що надривно дзвонить час від часу — не телефон, а, як го
ворить Поліна,— пам'ять, суспільство. Відігрування — основний 
естетичний прийом вистави, який реалізується через подвійні, 
потрійні відбитки речей. Інакомовність кожної фрази занурено в гу
сту, перенасичену інформацією атмосферу. Відтак, самі ігрові 
комбінації не випадкові, а відповідають, інтуїтивно, банальним пов
сякденним балачкам, нібито беззмістовним фразам. Ритуальні 
оглядини Льодкою старого автомата, захованого в дерев'яному 
ящику, супроводжуються монотонним переповіданням сторінок 
підручника про пігмеїв. За логікою підсвідомости, те й інше зв'яза
не, мов залізним дротом. Разом із знанням про масове вбивство 
Льодкою сонних фашистів обидві акції відкривають ще один 
екзистенціальний смисл нівечення війною. 

Створюючи струнку раціопідоснову цього спектаклю, режисер 
В. Більченко, втім, розуміє театр як мистецтво, що апелює перш за 
все до душі, до серця глядача. На жорсткий каркас постмодерного 
сценічного твору, з безліччю обумовленостей, залежностей і відпо
відностей, виконавці накладають свого роду емоційне гаптування. 
«Археологію» необхідно відчути, віддатися стихії ремінісценцій, і 
лише після цього осягнути розумом та досвідом. Захоплено сприй
мається дотепна придумка з живим собакою в тісному просторі 
фойє, при цьому не гнітить достеменне знання, що справжній пес на 
повідку у прикордонника — іронічний випад у бік життєподібної те
атральщини. Або іграшковий, схожий на дитячу гру, гепенінг «По
літ американських астронавтів на Місяць» — одночасно емоційно-
раціональна ін'єкція виставі, що поєднує в собі можливість живої 
імпровізації та спадок абсурдизму двадцятирічної давности. 

Здається, В. Більченко зумів впіймати, крім інтелектуального, 
ще одного «синього птаха» постмодернізму, який найважче дається 
до рук режисерові,— відчуття естетичної насолоди. Більшість із 
західноєвропейських митців, що пробували розкладати свій пасьянс 
постмодерну, врешті-решт створювали щось на зразок Палацу 
Вічности з геометрично правильних крижинок. В результаті — «піс
ний постмодерн», якого не змогла спожити навіть театральна крити
ка. Тим часом, «безамбіційний» Більченко збудував не універсальну 
«вічність», а архетип радянської дійсносте. Через усвідомлення 
власної спустошености і необхідности самовідновлення із цим спек
таклем приходить до публіки забуте в сучасному театрі відчуття ка-
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тарсису. До «очищення» творці вистави доводять постмодерністсь-
кою естетикою ототожнення емоційного стану дійових осіб і гляда
ча. Жорстокий драматург О. Шипенко і його співавтор — режисер 
В. Більченко саджають збайдужілу радянську суспільність на елект
ричний стілець сорому. 

Кількісно нерепрезентативний сучасний потік авангардної теат
ральної культури на Україні варто доповнити іще двома київськими 
постановками цього року за творами О. Шипенка. Це «Дама з ка
меліями, або Коли ми ввійдемо до міста» в Театрі на Подолі та 
вистава-діалог п'єс «Верона» й «Ла фюнф ін дер люфт» (режисура 
того ж В. Більченка) в Молодіжному театрі «... і сказав б...». 

Естетично екстремістська, друга вистава В. Більченка здатна 
ввести у стан шоку не лише прихильників ортодоксального стилю 
на сцені, а й найрадикальніших, за театральними смаками критиків 
та глядачів. Густа, від нечистот людського існування, атмосфера 
першої дії, знущально-глузлива по відношенню до тиражованої 
класики й націо-штампу, виконавська манера другої, ігрова чехарда 
фарсового комікування, побутового реалізму й сентименталізму 
третьої — усе це в фіналі вінчає розпусний хор божевільних, що 
грають на там-тамах. У подібній анархічній виставі кожна 
інтермедія крім власної, більшої або меншої естетичної цінности, 
має інший, прикладний глумливий смисл і свій вектор критичної 
спрямованости. 

Є тут й епізоди, що відбивають поцінування авангардом націо
нальних традицій, вірніше того, що залишилось від їх плебейської 
адаптації згідно з вимогами «соціалістичної за змістом й національ
ної за формою» культури. Йдеться про появу в другій дії хлопця і 
дівчини (Він — В. Алексієнко, Вона — В. Сова), одягнених в укра
їнські костюми. Із штучним усміхом на устах (у стилі першої Де
кади українського мистецтва в Москві) вони завзято підтанцьову
ють й декламують далекі від пристойности Шипенкові тексти. З ме
ханістичною безвідповідальністю акцентуючи «люмпен-слова», Він і 
Вона сягають межі безсоромности (як і більшість виконавців у цій 
виставі) й виходять у безповітряний простір моральної розбеще-
ности та блуду. Стриптизом дівчини, яка, попри радикальне оголен
ня, залишається у вінку (брутальне ганьблення символу чистоти, 
невинности, дівочости), В. Більченко буквалізує процес фактичного 
насильництва, вчинений ідеологічною машиною над національними 
святинями. Однак не варто спрощувати, вказуючи лише на цей 
підтекст у грі «українки» й «українця». Режисер безжалісно нищить 
етнографічні штампи, дискредитує усі представницькі регалії дуету 
Одарки й Карася, відмовляє у праві на існування найпоширенішим 
варіантам національних символів. 

Зрозуміла річ, у відродженні українського театру така епатажна 
вистава-суржик навряд чи може прислужитися авангарду як носієві 
антиіпорційного та антикомерційного начала в мистецтві. Маємо 
скоріш негативний, ніж позитивний досвід користування естетикою 
«колажу цитат» — постмодернізмом. Але негативу, однією з ознак 
якого є крайність, граничність, властиве -контрастніше виявлення 
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режисерської думки, де відкриваються козирні карти безстрашного 
гравця — авангарду, з передбачуваними на майбутнє його ходами. 

Одна з останніх прем'єр Театру на Подолі «Дама з камеліями, 
або Коли ми ввійдемо до міста» в постановці неофіта київської 
сцени А. Критенка-Гайового змушує потіснитися в одній, розхита
ній режисером, гойдалці прихильників протилежних театральних 
пристрастей. А гойдатись глядачеві згідно з маренням постановника 
доведеться досить сильно — то злітаючи до витончено-дротяної 
пластики модерного спектаклю, то опускаючись до популістського 
соц-арту. 

Подвійна назва, як і сама природа сучасної фантазії на тему 
«буржуазної драми Дюма-фіса», дає неабиякий діапазон для коли
вань в естетичному просторі. В цій п'єсі, з використанням мандрів
ного сюжету про «розкіш та злидні» Альфонсіна, О. Шипенко вдав
ся до одвертого змішування «грішного з праведним». Появу такого 
«постмодерну» ще в 1934 р. передбачав героїчний автор «Оптиміс
тичної трагедії». У розгромному виступі з приводу постановки 
Вс. Мейерхольдом «Дами з камеліями» Вс. Вишневський висловлю
вався так: «чорношкірі сини Франції», «ревматик Ґарібальді», 
«всесвітня виставка», «старик Гюго», «вакханалії версальців» і т. д. 
На відміну від «стерильної» за стилем вистави 30-х pp., сучасний 
театр таки вдався до сміливого і шокуючого змішування, хоча й не 
за сценарієм Вс. Вишневського. З певною історичною похибкою пос-
тановча група Театру на Подолі відтворила (можливо, сама про це 
не здогадуючись) не класовий, а соціальний — мейєрхольдівський 
задум тріади спектаклів: розчавлена капіталізмом жінка-товар Мар
гарита Ґотьє, революціонерка, що бореться проти капіталізму, 
Соф'я Перовська, і героїня «наших» днів Груня Корнакова. 

Втім, жодної з цих постатей, як реально існуючих, у спектаклі 
немає. У драматургії ідей О. Шипенка можуть бути лише натяки на 
їхню присутність. Першу алюзійну здогадку несе з собою дійова 
особа, означена як Автор (актор І. Крикунов). Він з'являється на 
сцені з гармошкою під пахвою і час від часу розряджає атмосферу 
хвацькою піснею про темні кургани та річку Амур. Чи не братішка, 
бува, вийшов переповідати історію дами з камеліями? Цей же мас
карадний матрос дістає з-під білого покривала, яким вкрите 
віденське трюмо, Лжемаргариту, або Марію (актриса Т. Плашен-
ко). З появою головної героїні — легендарної повії, з її бентежним 
мерехтінням від електричної дуги — мейєрхольдівської тріади, а го
ловне із танцювальним вступом у сценічну дію коханця Малюка 
(актор І. Волков), вистава набирає смислу відчайдушного змагання 
Марії зі Смертю. 

Відбулося, так би мовити, феміністичне перетворення сутности 
відомої мелодрами «Дама з камеліями», у якій банальну істину — 
«кожна наступна хвилина твого життя наближує тебе до смерти» за
ступає любовне знемагання. Зміна головного мотиву, названа 
феміністською небезпідставно, оскільки за новітньою версією, Мар
гарита приречена на швидке згасання не «благородним» туберкуль
озом, а прозаїчною роллю мужчин у її житті — від першого мерзот-
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ного зґвалтування в лікарні вухатим ескулапом до останнього лю
бовного захоплення Малюком. Усі вони поступово нищили Мар
гариту. А «балетний хлопчик» — Малюк (нас спонукають згадати 
коханця пристаркуватої дами без камелій Т. Реттігана), що час від 
часу від плаского юнака перевтілюється в Армана першого 
мейєрхольдівського варіанту — нервового інтелектуально-витонче
ного, «схожого на романтичного поета» — робить це по-дитячому 
зло і наївно. 

Проте, з волі режисера есхатологічний зміст роздумів автора 
п'єси, сконденсований у багатозначному гаслі «коли ми ввійдемо до 
міста» (чи в інший світ?), ледь-ледь проступив з нагромадження ду
мок, фраз та дій. Крім того, переважання, буквально в усьому, ба
ладних інтонацій (так наче діти театру навмисне зреклися своїх 
унікальних здібностей відтворювати світ, а не розказувати про ньо
го), позбавило виставу внутрішньої напруги у передчутті Мар-
гаритиної смерти. 

Як не парадоксально, остаточно стрункість видовища зруйнував 
не надмір режисерської фантазії, а численні смислові прогалини. 
Ймовірно, за первісним задумом, ці лакуни сценічної дії повинен 
був заповнити пластичний потік досить химерних, екзальтованих і 
одночасно жорстко фіксованих рухів. Але, мабуть, у процесі вдоско
налення «Дами з камеліями» режисер виріщив пристосувати 
сценічну пластику до можливостей і виконавського рівня своїх ак
торів. Тобто зробив, на наш погляд, річ неприпустиму у виставі з 
натяком на постмодерн. 

Менше всього, однак, це зауваження стосується виконавиці го
ловної ролі, романтичної актриси Т. Плашенко, на чиї тендітні 
плечі чоловіки поклали увесь тягар хаотичної і нечіткої за мовлен
ням вистави. Т. Плашенко не лише найсумлінніша і найчутливіша 
виконавиця авторської волі, вона самостійна і легка у переходах від 
соціума до соціуму — словом, це універсальне синкретичне уособ
лення тріади жінок різних епох і часів. Нарешті, здається, вона 
єдина серед учасників мелодрами здатна прислухатися до музики Д. 
Верді і відчувати своїх емоційних прибічників, згаданих О. Шипен-
ком: багаторукого бога Шіву, Бернардо Бертолуччі, Франко 
Дзеффіреллі. Через себе Т. Плашенко пропускає потік надлюдсько
го кохання з «Останнього танго в Парижі», надмірність краси і роз
коші фільму «Травіата» та міфологічну всеосяжність Шіви. Свою 
жіночу сексуальну сенсуативність Маргарита-Плашенко грає крізь 
внутрішній стогін,— жаль, що його часом не чують партнери 
Крикунов і Волков. 

Чоловіча прерогатива, так би мовити, ментальна "вагомість 
вистави, на відміну від чуттєвої наповнености, залишилась багато в 
чому не реалізованою. Повз увагу мужчин проходить стилізована 
драматургом ритміка блоковського віршування, згаданий зі значен
ням апдайковський Кролик, їх навіть не зачіпає океанський кон
текст твору Д. Джойса. Малюк і Автор виступають переважно як 
кордебалетні статисти й переповідачі чужих історій, причому, ча
сом, вередливі і неслухняні. Природно, що серед такого тьмяного 
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звучання голосів Маргаритина холодна зневажливість до теорії ху
дожньої творчости Автора сприймається не як гра, а як закономірне 
ставлення до безплідних силкувань партнера. 

Прізвищем О. Шипенка, московського драматруга родом із Се
вастополя, який нині мешкає у Німеччині, звичайно, не обмежуєть
ся коло авторів, чиї п'єси вписуються в естетику постмодернізму на 
Україні. До цього ж «потоку» слід віднести такі спектаклі, як «Я» за 
новелою М. Хвильового й «Антигона» в «Театральному клубі», 
«Картотека» Т. Ружевича й «Калігула» А. Камю в Театрі поезії, 
екологічний геппенінг й «Регіт» за Б. Бойчуком у театрі-студії 
«Будьмо!». 

Претензії скромних акторських об'єднань додати кисню до су
часної, часом задушливої атмосфери театру, засвідчили також 
критики. Цікаво, що в традиційному щорічному опитуванні теат
рознавців не було згадано серед неординарних вистав жодної роботи 
академічного театру, крім «Тев'є-Тевеля» за Шолом-Алейхемом у 
Київському театрі ім. І. Франка. 

Звісно, в інших столицях світу урожай «патентованих» вистав, 
зроблених по-штучно, з обов'язковим авторським розчерком, буває 
і більший, і різноманітніший. Проте, й український доробок, що 
постав практично на цілині, має неабияку вартість. Вона — не в 
учнівському засвоєнні досягнутого іншими, а у втіленні «альтер
нативного» способу висловлювання на театрі. Інструментарій пост
модернізму, до того ж, здатний не тільки адекватно відтворювати 
абсурдність радянської дійности, а й співвідносити, через плетиво 
алюзій, світ буденних нісенітниць із глибинами загальнолюдської 
проблематики. Вагомість співвідношень, на які не спроможний тве
резий глузд сценічного реалізму, підпорядковує абсурдне існування 
не тривіальній логіці, а істині, згаданому вище катарсису. 

І останнє. Чому сучасний український авангард говорить прин
ципово іншою мовою в діалозі з прихильниками етнографічно-фоль
клорного театру? Він вдається до іншої мови, бо достеменно знає: 
романтика пішла з життя надто давно задля того, аби реамінувати 
її на сцені. 
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Кнуте Скуєнієкс 
НЕ ОГЛЯДАЙСЯ! 
(нескінченнії роман) 

ІНТІ та ЕВРІДІЦІ присвячую 

Хто гадає, що тут розігрується грецький міф, то він помиляється. 
У міфі Орфей йшов рятувати Еврідіку. Тут навпаки. Але хіба у 
житті не трапляється багато що навпаки? 

I. Опісля останнього подорожування 

Що за тіні розмиті! 
Що за сірі птахи! 
Що за драгви на місці лісів 
І нездатні рубати сокири глевкі! 

Не розповісти про це, 
Не проспівати і не прожити. 
Це вимерти треба і все. 

Це повикришувать треба до останнього зуба — 
Холоднеча яка неохопна, невтримна! 
Це випасти має до останнього волоса — 
Тиша яка нелюдська і не тваринна! 

Непотрібні пальці стають прозорими. 
Сохне зайвий язик, 

згортається, 
розсипається. 

Очі, що бачили забагато, витекли на пісок 
Не пручаючись. 
Я викінчився. 

Тільки той бік Архонту, 
Поки Харон гроші свої рахував, 
На тій мілизні, до якої хвиля не доповзе, 
Я ще встиг і згадку останню свою записав: 

ЕВРІДІКА Е В Р І Д І К А 

І не залишає вона мене. 

II. Аїд говорить зі мною 
— Орфею, ти із чим не погоджуєшся? 

Тиша. 
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— Орфею, де кіфара твоя? 

Тиша. 

— Mo' зіграєш на мертвих кістках 
для врівноваги душі? 

Тиша. 

— Mo' заспіваєш 
хоч порядну одну, сіру пісню? 

Тиша. 
— Орфею! 

Тиша. 

— Як отам поживає ота,— 
ну, має ім'я отаке: 
ев, -ев, -...? 

Зрушення. 

— Геть його вивести! 

III. Сповідь пам'яті 

Тут не почнеться ніщо, 
За винятком тільки кінця. 
Час тягнеться тут смолою довільно, 
Безперервно іде. 

Не скоїться тут ніщо, 
Ані поспіху, ні уповільнення. 
Є ніщо, 
Є ніщо, 
Є ніщо, 
Тут блукає ніщо оте. 

Одірвано вже від світу 
Душу — останню нитку. 
И тепера весь світ у мені, 
Тільки в мені. 

Ось від чого Харон лайку сипле шалено, 
Перевізники тільки такої вживають. 
Ось за що подвійну платню здер із мене 
Рейс заважким вважає. 
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Так, 
Гей-но, пам'яте — Мнемозіко, 
Із чого ти розпочнеш? 

Очевидно із легковажності. 

Від кіфари моєї мигдаль узимку зацвів 
І замерз.— 

Грішний. 

Співом я птиць польових на спини хвиль усадив, 
І вони потонули.— 

Грішний. 

Я вагітним жінкам допоміг розродитись синами, 
Та вони один одного повбивали.— 

Грішний. 

Я невинне дівча на змовницю обернув, 
Я все у неї забрав, 
Тільки ім'я залишив: 
ЕВРІДІКА 

Грішний? 
Ні! 

Дужий. 

IV. Ліричний відступ 

З усіх богів 
Тільки один є людиною. 
Гіпнос. 

Іноді він мені надсилає сни. 

V. Сон із голосом, з яким знайомий не тільки я, 
але також читачі та слухачі 

Де пісні твої, веселі мов ластівочки? 
Де маки вогненні і хмелю листочки? 
Павуки затягли струни кіфари твоєї, 
Орфею! 
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Де руки, що мене ламають, згинають? 
Чом узголів'я із каменя мені підкладають? 
А тіло чому як вітрова квітка пустеє — 
Орфею! 

Як без тебе мені? Що маю робити? 
Продовжую сон тягарем давити — 
Орфе-ею!!! 

(ЗАМІСТЬ ГОЛОСУ ПОСТАЄ МАРЕННЯ) 

Опівночі зле 
Ліжко напівпусте 
Кохання світ 
Сльози та піт 
І краплі крови 
З прокушених губ любови 

(ЗАКІНЧЕННЯ СНУ) 

Ой, Мнемозіно, і що ти робиш із дарунком богів? 

VI. Чужий, лагідний голос 
Десь зовсім із краю: 

...І тоді ЕВРІДІКА зібралася у дорогу, зав'язавши до вузлика 
козячого сиру і мірку меду. 
Навстріч крива-кривенька бабця із ціпочком в руках: 
— Де зібралася, доню? 
— По чоловіка, матінко. 
— А де ж він зараз? 
— Не знаю. 
— Чи він утік, чи як? 
— Ні, матінко. Не вірю у це. 
Усміхнулась старенька. 
— Ото і добре, що не віриш. Брехні забагато у світі. 
ЕВРІДІКА розв'язала вузлика і до хліба стару запросила. 
— Дякую, доню. Старому вже й гарного не хочеться. 
— Візьми таки. Згодиться в дорозі. А мені треба вже йти. 
Сонце, ген, височенько. 
— Зачекай,— старенька взяла ЕВРІДІКУ за руки й повернула 

ізнов край дороги.— У поспіху нема глузду. Слухай краще, що тобі 
повім. Йди до Тенерської ущелини... 

— Ти відаєш, де Орфей? 
— Не перебивай мене. Кажу тобі ще раз: у поспіху нема глузду. 
Дістанься до річки Архонту. Спитаєш про перевізника Харона. 
Як ступиш на той берег, йди уперед і не лякайся. 
— Чи далеко? 
— Так далеко, скільки серце тобе вестиме. Нікому не вір, тільки 
серцеві. 
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ЕВРІДІКА ще чогось запитати схотіла, та здивовано раптом 
побачила, що старенької вже нема. 
А час наспів ізнов простувати далі. 

VII. На його боці 
На піщаній мілизні вісім літер: 
ЕВРІДІКА 

VIII. Знайомство із приписом 
Пес Цербер з трьома головами. 
Брат Зевса Аїд із одною. 
І ціла зграя геть безголових, 
З шиями вурдалаків, 
Із віслюковими ногами, 
Із цаповим смердінням,— 

Питають: 

ЕВРІДІКО, 
Ти жадаєш стрітися із чоловіком? 
І стверджуєш ти, що він є твоїм чоловіком? 

Ти поки іще по цей бік Долі, 
І життя твоє чисте і біле на Волі! 

І ти наполягаєш? 
Міркуй... 
Наполягаєш! 

Послухай тоді припис № 1: 
а) ти мусиш одяг скинути; 
б) волосся зрізати; 
в) плоть від кісток відокремити; 
д) на тому березі Стиксу все залишити; 
д) можеш тоді йти. 

Щодо повернення — припису вже нема. 
Спробуй сама 
По крихтам себе позбирати. 

І ти наполягаєш? 
Здобудеш тоді Орфея. 
Тільки послухай припис № 2: 
а) не подавати ознак життя — 

і найсуттєвіше — 
б) не оглядатися. 
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Тобі не побачити чоловіка 
Сотні літ, 
Тисячу зим, 

Без тіла і крові 
Журбою вкриватися, 
Сто тисяч років 
Не оглядатися, 
Не оглядатися... 

ЕВРІДІКО, 
Ми жаліємо тебе, 
Чи розумієш ти? 
Наполягаєш? 
Іди!.. 

Лащаться втомлено язиками до ніг 
Збляклі тюльпани — асфоделі степів,— 
Через усі поля, 
Через лукі усі, 
По стежках усіх... 

IX. У дорозі 

Я тебе не бачу, я тебе не чую — 
ЕВРІДІКО! 

Тільки я відчуваю — ти попереду десь — 
ЕВРІДІКО! 

Ти скрізь і завжди попереду мене — 
ЕВРІДІКО! 

Довічно попереду мене — 
ЕВРІДІКО! 

Мій язик, мої очі, кіфара моя — 
ЕВРІДІКО! 

Моя Греція — 
ЕВРІДІКО! 

Моя Фракія — 
ЕВРІДІКО! 

Мій шлях і моє узбіччя — 
ЕВРІДІКО! 

Будь стрілою, 
Будь струною, 
Не будь слабкою, 
Нічого ні в кого 
Не запитай — 

ЕВРІДІКО, за спину не поглядай! 
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Твій погляд є розпочатком, 
Твій погляд буде кінцем пощезлим, 
Твій погляд ізнову замерзне. 

За Стіксом — вперед, 
За Летою — тільки вперед, 
Затискаючи душу мою у долонях лабет, 
Не згуби, не втеряй! 

ЕВРІДІКО, за спину не поглядай! 

Твій погляд буде ізнову змороженим — 
Не оглядайся! 

Допоки в тобі серце живе, 
Допоки ти чуєш мене,— 

ЕВРІДІКО, не оглядайся! 

X. Закінчення. На поверхні 

ЕВРІДІКО, 
НЕ ДИВИСЯ 

НАЗАД! 
ЕВРІДІКО... 

1966 р. Мордовія 
З латиської переклав ЮРІЙ ЗАВГОРОДНІЙ 

94 



Кость Мілонадіс: «Кінетична конструкція», 
сталевий дріт, 24 ін. (61 см.) довжини 



Богдан Рубчак 
МАЙСТЕР ЗОРИСТОГО «ПЕРЕКЛАДУ» 

Воно уникнути спроможне вмить 
Твоєї спритної уваги. 

1 
Слава Олега Зуєвського як поета «герметичного», «недоступно

го» мабуть не зовсім заслужена. Але щодо поета «елітарного» — то 
це вже інша справа. Так, ці тексти вимагають повільних і пов
торних прочитувань, що від них український читач уже майже 
зовсім відвик, воліючи читати вірш крізь ті самі окуляри, що й 
політичну статтю. А ось мавши з поезією Зуєвського досить труду, 
можна не тільки збагнути її на інтелектуальному рівні (вона бо 
вимагає також такого — і то, можливо, передовсім такого — читан
ня), але й винести з неї ще інші, досить і досить дивні, скарби. 

Саме тепер є декілька гарних нагод переконатися в цьому: 
вийшли бо його конгеніяльні переклади з Маллярме в розкішному 
канадському виданні, великий вибір перекладів із Емілі Дікінсон, 
том зібраних поезій та збірка Кассієпея в Києві (цих двох останніх 
видань я ще не бачив) і збірка Голуб серед ательє, що про неї тепер 
ітиме мова. А такий ужинок (коли ми вже, нарешті, позбудемося 
таких сільсько-господарських критичних термінів?) — справді небу
денний. Зуєвський — поет немилосердно зосереджений, немилосер
дно суворий до власної творчости — в минулому видав був тільки 
дві невеличкі, але для сучасної нашої поезії необхідні, збірки: Золоті 
ворота (1947) та Під знаком Фенікса (1958). Відтоді він тридцять і 
сім років готувався, публікуючи майже виключно свої блискучі 
переклади та декілька літературознавчих статей. І, як тепер нам 
видно, часу не гаяв. Та й взагалі, поет, який замало пише, куди 
менше загрожений, ніж той поет, що пише забагато. 

Невеликий дорібок Зуєвського — це досить великий світ. До то
го, його світ цілком суцільний, розвиваючися згідно з власними за
конами та повільно й закономірно майже дощенту заперечуючи 
власні початки. Розвиток світу Зуєвського, до речі, здалека пара
лельний до розвитку поезії символізму й пост-символізму (звичай
но, не російського, а справжнього). Помітний, отже, напрям від 
обожнювання Ідеалу в романтичній та пост-романтичній поезії, яке 
віддзеркалене в «Золотих воротах», через повільне, хоч покищо ще 
не завжди одверто визнане, бліднення й заникання Ідеалу в ранньо
го Маллярме та «Під знаком Фенікса», і аж до білої порожнечі, яка 
майже заперечує, і то не без іронії, вже давно відсутній, або й 
ніколи не присутній, Ідеал у пізнішого Маллярме і зокрема в таких 
поетів як Поль Валері, а теж у нинішній збірці Зуєвського. Кожний 
намагається заповнити цю порожнечу по-своєму. Так робить і 
Зуєвський. 
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В світі Зуєвського майже ніколи ніщо не пропадає, а тільки пере
роджується. Приміром, те, що Ігор Костецький у своїй першорядній 
статті «Як читати вірші Зуєвського» (передмова до Під знаком 
Фенікса) грайливо називає «філянською віткою» поета — маючи на 
увазі сліди українського передсимволізму та їх реабілітацію в ба
гатьох куди сучасніших поетів — помітні теж у найновіших творах 
нашого поета. Вірш «Світ матері», наприклад, це своєрідний «перек
лад» традиції не те що Філянського, але просто-напросто Малишка, 
або якогось подібного діяспорного ровесника. Але Зуєвський подиву 
гідно піднімає цю традицію до поезії, своєрідно сублімує її, і так 
рятує її для літератури. А ось особливо майстерний короткий 
приклад такого спасання — чудовий образ відходу зими, з явним 
відлунням нашого передсимволізму: «Луками світло старе Пе
ребирається в поле» (32). 

Але такі зразки — це далекі окраїни «держави слова» Олега 
Зуєвського, що до них поет навідується тільки зрідка. Куди частіше 
натрапляємо в новій збірці на те, що Костецький та Юрій Шерех (в 
статті «Велика стаття про малий вірш», що передрукована в 
збірнику Не для дітей) досить точно окреслюють як моменти нео-
клясицизму в Під знаком Фенікса. Можна тут нагадати, що такі мо
менти в Зуєвського — аналогічні формальним елементам із фран
цузьких «парнасистів» та інших нео-неоклясицистів (що їх так 
любили наші неоклясики), в творчості Валері чи навіть самого таки 
Маллярме. Отже, в новій книжці маємо метрично зрівноважений 
рядок, часто ямбічний пентаметр; всюди присутню, але дискретну, 
внутрішню звукову організацію з відкритими складами; піднесений, 
деклямативний, високозвучний тон; законну строфу — здебільша 
катрени, часті сонети; образи з «поетичними», абстрактно-свя
точними епітетами, що йдуть у парі з високою дикцією ("у сяйну 
купіль", «нетлінна коса», 10); елегантну афористичність, іноді в 
пуанті. «Вечірня втрата», «Близнята», «Ілюмінації» — це тільки 
кілька навмання вибраних стилістично-формальних «мостиків» між 
Під знаком Фенікса й Голубом серед ательє. 

Та проте, в цій новій збірці зустрічаємо також і формаль-
ностилістичні відлуння інших традицій, що вони в ранішій творчості 
з'являлися тільки натяками. Ідеться мені про якусь таку дуже 
своєрідну дотепність, навіть фривольність чи легкодухість, якісь 
відблиски кавалірної поезії («Ту руку»), або навіть мистецтва доби 
рококо («Черемха») у віршах, що втілюють глибоко серйозну те
матику, і так створюють разючі, а іноді аж навіть трішки моторошні 
ефекти. Ось приміром, вибагливий майстер вибагливих форм зне
нацька пише строфу, що в ній неможлива рима «лося — лосося» до
бре передає дитяче світосприймання, але в ніякому разі не вкла
дається в поетову формальну систему: 

Неначе гриви течію, 
А не її нестачу в лося, 
Так як дитині, що свою 
Створила думку про лосося (8). 
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А ось знову перемішані різні лексичні рівні в строфі з вірша, що 
в ньому йдеться про небезпеку відданосте літературним моделям: 

Але й ц ю з 'яву одклади 
Банкнотом, що не знає рента, 
Н е Гюїсмансові ж сади 
Малюєш ти й не для Ессента (52 ) . 

Ринкові терміни, що складають типове бароккове «кончетто» 
безтурботно пошлюблені з символістично-неоклясичними словами 
(«цю з'яву одклади», з стилізованим префіксом «од-»). До того ж, 
строфа вказує на вірш Маллярме «Проза: для дез Ессента» і негайно 
розкодовує цей заголовок прізвищем відомого декадентського авто
ра. Такі лексичні дисонанси, разом із раптовими алюзіями, мають 
створити в свідомості читача своєрідний шок епатації, що на нього 
Зуєвський безумовно розраховує. Автор теж часто й небезпечно 
фліртує з кічем (вже самі заголовки «Ріта Гейворт» або «Загадка з 
Монако» вказують на це), що його негайно піднімає до рівня «висо
кої» літератури омітизовуванням або ж уже згадуваними літера
турно-мистецькими алюзіями. 

Разом із несподіваними зіставленнями різко відмінних лексич
них рядів, короткий рядок, розхитаний головокружно плинною 
синтаксою,— створюють у деяких віршах якесь особливе мовлення 
до кінця контрольованого та, мабуть, іронічного шаленства, що 
подібного до нього ми в українській поезії досі не чували. Виникає 
враження, що при наявності суворо додержаних канонічних форм, 
такі вірші іноді здаються вже не так продовженням традиції чи нео
класицизму, а чи неоклясики, як швидше його «д еконстру к цією», 
або навіть просто-напросто пародією на його форми. Це зокрема 
помітне тоді, коли вони чергуються з віршами більш-менш нео-
клясичної традиції, що про них я згадував угорі. 

В недавній статті про найновіші збірки Зуєвського та Ігоря 
Калинця («Два поети з княжими іменами», Сучасність 4, 1992), 
Юрій Шерех натякає на можливість у Зуєвського модернізму в ра
мах консерватизму, при чому, на думку критика, консерватизм 
Зуєвського тільки позірний. Як я щойно намагався показати, мо
дернізм і традиція в Зуєвського знаходяться у своєрідному 
діялогічному співвідношенні взаємного доповнювання і перероджу
вання, а одночасно й взаємного іронічного заперечування, що, 
зрештою, можна зважати за одне й те саме. Я згадував про іронічне 
підмивання суворих неоклясичних колон. А ось, з другого боку, поет 
фліртує з сюрреалізмом, хоч абсолютно не готовий цілком йому 
віддатися, воліючи його (знову іронічно) «переписувати» або 
«перекладати». Це стосується й до інших модерністичних течій. Де
хто з нас напевно пригадує, що Зуєвський свого часу переклав був 
принципового американського верлібриста — хоч, правда, в ніякому 
разі не сюрреаліста — Дейвіда Ігнатова не тільки на українську мо
ву, але й на вишукано елегантні, майже «неоклясичні», строфічні 
системи і виразно пост-символістичну образність. Відбувся, отже, 
подвійний переклад, або переклад і «переклад». Багатозначну 
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«діалогічну» іронію я вбачаю у пуанті вірша «Пам'яті Аполлінера», 
який вважав кіно за мистецтво майбутнього. В наступній цитаті 
йдеться про кіно й мову поезії: 

І, як бажав Аполлінер, 
Несхибно вистигає сама 
В добі прийдешній, відтепер 
Порівнянням до сінема. 

Іронія, як бачимо, помножується каламбуром на слові 
«вистигає»: текст заставляє нас запитувати, чи мова несхибно 
дозріє, а чи, навпаки, захолоне в обличчі «сінема». 

Зуєвського тягне туди, де поети особливо близько дружать із 
образотворчими мистцями, чи то буде Маллярме, чи Аполлінер, а 
чи сюрреалісти. Всередині діялогу з модернізмом, поет будує на те
матичному рівні діялог двох мистецтв — поетичного та малярсько
го. Про це виразно, хоча теж не без іронії, попереджає вже сам за
головок книжки. Ідеться передовсім про картину Жоржа Брака 
«Ательє VI». (З цілого циклу «Ательє», з тією самою тематикою, 
шостий твір здається мені найбільш відповідним.) Голуб білого, аж 
до сяйва, кольору стоїть посередині темного, в глибоких тінях, 
реквізиту, що порозкидуваний у «творчому хаосі» — всякого там 
приладдя, брудних палітр, обрисів рам. Голуб неначе трішки збен
тежений — неначе він притьма залетів не у свій світ. Бачимо, отже, 
бінарну протилежність двох світів — мистецтва й не-мистецтва. А 
ось у одноіменному сонеті, голуба немає вже ні в ательє, ані в руці 
адресатки: 

Немає голуба в руці твоїй: 
Грозою він наляканий докраю, 
І ось тобі я щиро простягаю 
У розпалі його своїх надій 
Таким, як вився в далі голубій... 

Поет продовжує, що адресатка може заставити голуба перебу
вати в зовсім іншому світі не-мистецтва, аніж його власні голубі-го-
лубині простори; він служитиме прикрасою або «підпорою» для сто
ла чи навіть ліжка в її міщанському родинному оточенні, перед тим 
ставши книжкою — може цією книжкою. Зверну увагу, що дивне 
сполучення займенників «його своїх» у четвертому рядку це аж ніяк 
не примхлива, і отже непотрібна, синтаксична інверсія, бо таких у 
Зуєвського ніколи не буває. Ідеться в тексті про затьмарення се
мантичної межі між «його», себто «голуба», і «його / моїх надій». 
Ще додам, що присутність / відсутність голуба нагадує не тільки 
Брака, але теж і Рене Магрітта, що в кількох його картинах сильве-
та голуба неначе вирізана й заповнена небом і хмаринами — отією 
«голубою даллю». 

В ательє Зуєвського взагалі працює багато видатних малярів. 
Сам поет називає Гогена, Руссо, Міро, Магрітта, Далі. Я в його 
віршах зустрів ще натяки на ним неназваних Клее, Брака, Шагал-
ла, Пікассо, Бекманна, Дельво, де Кіріко, кількох імпресіоністів та 
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одного чи двох старих фламандців. Звичайно, тут можуть діяти мої 
власні реакції на тексти. Але я маю причини підозрівати, що мій 
список — це тільки незначна частина можливих зустрічей на цих 
сторінках. Це тим правдоподібніше ще й тому, що Зуєвський тепер 
уже не завжди користується тільки однією картиною, як це він 
робив у попередній збірці, а іноді створює в одному вірші враження 
синтези провідних рис маляра, або навіть діялогу двох малярів, як 

« ось у вірші «Два світла», що в ньому я помітив єднання твору 
Магрітта «Людська доля, 1933» (мольберт стає вікном, а чи вікно 
мольбертом) з так званими «метафізичними інтер'єрами» де Кіріко, 
як наприклад «Філософ і поет». 

Загально беручи, найближчий Зуєвському в цій збірці мабуть 
таки субтильний «клясик» Рене Магрітт. Поет його згадує двічі — у 
віршах «З ліричного Магрітта» й «У двох сценаріях». В цьому остан
ньому творі зморшки старости у ворожому дзеркалі («Стрічає в 
люстрі не привіт, А лиш повторення години») протиставлені радіс
ному віддзеркаленню весни в шибі Магрітта: 

Хоч день би і для них настав 
Посполу з шибою Маґрітта, 
Д е ще буяє зелень трав 
Серед багатих скарбів літа. 

Віконна шиба ще відбиває вічно гожі й молоді краєвиди й їх 
зберігає на собі навіть тоді, коли сама розбивається на куски 
(«Вечір, що западає», «Ключ околиці»). Часто Магрітт виринає в 
Зуєвського й «непідписаним», як ось у вірші про римську богиню 
літніх овочів Помону (74), що в ньому можливі сліди й якогось 
давнішого маляра, але де рядки «А до життя покликав трен Голубки 
мандрівної» відразу нагадує Магріттовий твір «Добрі знаки»: радість 
летючого голуба з барвистою китицею квітів, замість хвоста. 

Магрітт безумовно принаджує Зуєвського суворою, майже не
вблаганно, фантасмагорично чіткою лінією обрисів форм, що самі 
вони часто організовані всупереч «логіці» дійсности й під знаком 
якоїсь анти-кубістичНої симультанности. Приміром, дуже близькі до 
образів Зуєвського Магріттові метаморфози об'єктів, поєднування 
речі й тіла: в пародії на Ван Ґоха, черевики зливаються з живими 
ногами, вже майже стаючи ними («Червоний модель»), або жіноча 
нічна сорочка висить у шафі, а з неї виростають нагі жіночі груди, 
зображені дешево-еротично («Філософія будуару», «Пам'яті Мака Сен-
нета»). А ось дуже ретельно, реалістично, як у реклямі, виконане 
зображення доброї люльки, з суворо-недвозначним підписом-зая-
вою: «Це не є люлька». І врешті, «вирізані» сильвети птахів, дерев 
і навіть пана в капелюсі, що в них відбиваються зелень або небо, 
прямо всупереч їх реалістично зображеним, пересічним тлам. Як уже 
підкреслив Мішель Фуко в есеї про Маґрітта — це не є люлька — 
відображення переплутувати з дійсністю тут суворо заборонено. 

Та й взагалі; названі й неназвані мистці, що їх вибирає 
Зуєвський, поділяють багато прикмет із його поезією; йому подо
бається чітка лінія, строга форма, кошмарно-реалістичні зображен
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ня, які рішуче заперечують «логіку» форм і ліній нашого завченого 
сприймання дійсносте, пропонуючи інші альтернативи, інші 
«логічні» структури — можливо, структури міту. Окрім Маґрітта, 
це бачимо в де Кіріко, Клее, Бекманна, в рисунках та гравюрах 
Пікассо. Але слід повторити, що Зуєвський відмовляється суцільно 
віддатися таким альтернативам. Він постійно вагається. 

Слід теж пам'ятати, що вірш Зуєвського ніколи не описує світу 
картини — адже в цього вірша є власний простір. Назвімо такий 
вхід уламків тексту картини чи кількох картин у текст вірша словом 
самого Зуєвського — «переклад» (як відомо, він — блискучий пере
кладач; теж нагадую про його «операцію» над текстами Ігнатова). 
«Переклад» в такому розумінні — це куди складніше, ніж перекла
дання на мову поетичну з мови малярства. Це — перекладання на 
іншу творчу свідомість — своєрідна координація свідомостей. Це 
майже нам каже сам Зуєвський у вірші із заголовком «Координова
на свідомість», де текст безумовно переживає якусь картину. 

А в творі, що так і називається «Переклад», авТор «пояснює»: 

Як барви люблені Міро 
На власні не забрати спроби, 
На нерозділене добро 
Своєї щирої вподоби. 

Імпульс, як теж і закінчений мій твір, залишається «не-
розділеним» — навіть із Міро. І тому в наступній строфі поет вільно 
контрастує вічне свято барв, що їх любив Міро і що їх любить він 
сам (звертаю увагу на цю амбівалентність, що для неї використано 
прізвище, яке не відміняється) — барв, що вже самі собою пережиті 
його власним текстом,— з ласною журбою за втраченим часом (зно
ву звертаю увагу на амбівалентні обертони в слові «вивести»): 

І там, де форми, як вогонь, 
Позначать мрії, знов початі, 
Не вивести примару скронь 
На їхнім, наче сонце, святі? 

Отже, ремінісценції «зразка» (як ось у вірші «Зразок»), чи він 
буде названий, чи ні, мусять залишитися розсіяними, приблизними, 
щоб так з'єднуватись із своїм «нероздільним» і «нерозділеним» кон
текстом — із суцільним світом, на який вони «перекладені». 

Окрім образотворчого мистецтва, зустрічаємо в Зуєвського «пере
клади» з мистецтва театрального (що підкреслює мистецтво, включ
но з поезією, як «штуку», «штучність», навіть неприховану позу, а 
відображення, як окрему систему мовлення) і, вже не так часто, 
мистецтва музичного. Та проте, музика стає структурним принци
пом і на тематичному, і зокрема на формальному рівнях. 

Дуже часто тексти Зуєвського спілкуються з іншими літератур
ними, особливо поетичними, текстами. Структура таких наближу
вань, чи спосіб «перекладу», тут трохи інакші, ніж у випадку обра
зотворчого мистецтва. Теж мушу підкреслити, що я тут уже не маю 
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на увазі співжиття текстів із традицією, що про нього я згадував на 
початку. 

Деякі приклади такого спілкування — це справді таки «перек
лади», де один поетичний світ обнятий другим. Але тепер уже не 
вистачає пережити образ чи образи, або навіть лінії чи кольори, які 
для нас представляють свідомість Іншого. Зближення структури 
засобів, включно з мовою, відкриває куди ширші можливості 
наближування або віддалювання, що один із їх крайніх полюсів, як 
каже Бахтін,— це просто дослівне переписання тексту. Прекрасним 
прикладом такого «перекладу» є вірш «Мандельштамова схема», де 
тонко пережито й оточено історичним контекстом долі групу прита
манних цьому російському поетові метафор. Вимагало б окремої до
вгої статті, щоб довести, що все в цьому вірші — навіть його тон, 
його забарвлення — це одночасно і Зуєвський, і Мандельштам. 

Знову інші діялоги з поетичними текстами — це своєрідні «слав
лення» (наприклад, вірш, що присвячений пам'яті Михайла Оре
ста), що в них також відчувається присутність не тільки іншого 
поета, але й образу іншої поезії, все таки залишаючи Зуєвського 
«нерозділеним». Теж трапляються зустрічі з іншими поетами, але 
вже без «перекладу». Так можна прочитати, приміром, ліричний со-
нет-спогад «Поезія», присвячений В. Б. — мабуть Василеві Барці. 
Ще одна така зустріч, з Петром Панчем у вірші «Трясовина», це 
вже відкрита й не зовсім дружня полеміка, де єдиним засобом 
«перекладу» могла б бути пародія, але такої немає. І, нарешті, зна
ходимо в цій книжці своєрідну «закриту» полеміку з віршами сучас
ного анонімного автора («З легкого триптиха», що теж нагадує Бек-
манновий «Відплив», та «Дві апострофи»). 

Натрапляємо в Зуєвського навіть на «переклади» власних 
раніших текстів. «Ще одна згадка про потік» повертає нас висловом 
«ще одна» до вірша «Довкола риби» в збірці Лід знаком Фенікса. 
Новий вірш знову звертається до образу риб у Клее, хоч тепер з 
іншої картини, можливо з «Рибної магії». Спостерігаємо навіть 
перегуки між окремими рядками цих двох віршів, як ось «Під 
хвилями собі вишукуючи путь» і «Між світлих променів собі шукає 
троп». Ще цікавішим із цього погляду є вірш «Ефект», бо в ньому 
автор вступає в полеміку сам із собою. Цей вірш справді трудно зро
зуміти без допомоги вірша «Антиквар», що був написаний тридцять 
сім років раніше й теж поміщений у попередній збірці. Ідеться в цих 
двох текстах про «переклад» Фльоберової героїні Емми Боварі (з 
другорядною алюзією до Обломова). Не величні переживання аст
рального героїзму — потік зір у сузір'ї Персея — і не мистецтво 
французької столиці (що обі ці теми так часто служать Зуєвському) 
тепер прийшли до ліричного суб'єкта, а глуха й сіра провінційність 
міста, де жив Фльобер і його героїня. «Примара» Емми пере-
плітується з образом музи та, можливо, ще й якоїсь «справжньої» 
жінки, щоб залишити ліричного суб'єкта не з героїчними чи 
барвистими переживаннями, а тільки зі словами на папері, з «да
рами бредні», що їх забагато начиталася Емма, і що вона сама ними 
є. Ліричний суб'єкт залишається тільки з «ефектом», що цим сло-
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вом сам Фльобер окреслив героїню, називаючи її «ефектом стилю», 
але одночасно заявляючи, що його героїня — це він сам. 

Можна також словом-двома згадати про епізодичні й мабуть 
випадкові співзвуччя рядків Зуєвського з іншими поетами. Його 
посереднє подруження з неоклясицизмом та неоклясиками іноді 
зближає його з тоном поезії Михайла Ореста, і то не тільки в вірші, 
що присвячений тому поетові. Ось строфа з центральної Орестової 
збірки «Держава слова»: 

Вінчаючи осяйні краєвиди, 
Д у б и стоять, величність і краса, 
І на собі, немов каріятиди, 
Несуть омиті миром небеса (59) . 

Можна б помилково взяти цю строфу за рядки Зуєвського (зок
рема з його попередньої збірки), якби не те, що в цього поета 
кожний рядок зберігав би різні приховані нюанси, «підтексти», 
тощо, не виключаючи й іронії, які в Ореста не трапляються майже 
ніколи. А ось куди віддаленіший відгомін, що його слід вважати або 
за рефлекс, або за цілком випадковий збіг. Маю тут на думці дуже 
своєрідну синтаксичну мелодику Василя Барки. Ось рядки з вірша 
Зуєвського «A quoi penses-tu?» (чи можна припустити, що Барка 
називав би свої вірші по-французьки?) : 

Про що ти мислиш? Як відповісти? 
Хіба спитати неба висоти, 
Д е зваба також невимовна (18) . 

Та поет, який у цій збірці найбільше «славлений», вголос і 
мовчки, бо ж так чи інакше часто в ній присутній — це Стефан 
Маллярме. Глибоко помилиться той читач, який тут вбачатиме 
будь-які епігонади чи навіть стилізації: адже знову йдеться про 
«переклад», і то «переклад» виразно діялогічний. Світ Маллярме й 
світ Зуєвського — це цілком окремі, хоч безумовно покревні, світи. 
Можна сказати, що Зуєвський розмовляє з духом Маллярме цілком 
свідомо, добровільно і (як у всіх інших аспектах його творчости) — 
з максимальною контролен). Тут слід включити навіть ті 
«фривольні» вірші, що про них я говорив угорі; «фривольний» тон 
зустрічаємо і в французького майстра, хоча вже без слідів ка-
валірної поезії, чи специфічної легкости рококо. 

Зуєвський не вагається сам про це приятелювання говорити, так 
випереджаючи рецензентів його книжки. І знову, він це робить 
грайливо та дотепно. Хоч на початку статті вже я цитував одну зі 
строф вірша «Без моделей», варто ще раз прочитати його всього, так 
запрошуючи самого автора підсумувати цю мою бесіду про «перек
лади». Звертаю увагу на гру на словах «кидай скрізь», що в першо
му рядку,— відповідне прочитання такого амбівалентного початку 
може поставити решту тексту під дуже різні насвітлення. Мимохо
дом теж вказую на зрівняння поетичного з театральним та образот
ворчим мистецтвом: 
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Чужі убори кидай скрізь, 
Готовлені на манекени, 
І хащами від них пролізь 
Д о обезлюдненої сцени, 

Турбуючись лише про твердь 
її погідного підсоння, 
Немов торкається ледь-ледь 
Коханих скронь твоя долоня. 

Але й цю з'яву одклади 
Банкнотом, що не знає рента, 
Не Гюїсмансові сади 
Малюєш ти й не для Ессента, 

А тільки де самий зв'язок 
Пропорцій зійде на екрани, 
Там неквапний затримуй крок, 
Своєї прагнучи нірвани. 

І не буди хоч тут її, 
Пародію, що наче в глеї 
Лежить, ховаючи краї 
Капітуляції твоєї. 

Маллярме, до речі, теж боявся «капітуляції» — втрати вміння 
писати по-своєму, по-новому. Але мабуть і в Маллярме, як напевно 
і в Зуєвського, такий страх — це тільки «кокетерія», тільки гра з 
читачем. 

2 

Перше слово вірша Маллярме «Prose (pour des Esseintes)», що на 
нього натякає Зуєвський у власному щойно процитованому творі — 
це слово «Hyperbole!» (дослівний переклад рядка: «Гіпербольо! З 
моєї пам'яті ти не вмієш піднятися тріюмфально»). У вірші «Перек
лад із циклю «Ехо», де йдеться про природу поезії, Зуєвський дає 
нам власну дефініцію цього слова: «Єднає так гіперболя Заобрійні 
площини». Хоч значення слова «гіперболя» як риторичної фігури 
«переговорення» або «пересади для ефекту» тут аж ніяк не пропадає 
(адже поезія — це одночасно «переговорення» й «недоговорення», 
«над-мова», «під-мова», чи навіть «від-мова»), обидвом поетам 
ідеться передовсім про своєрідну арку або криву площинну лінію з 
постійними відстанями між центром і обидвома точками заякорен-
ня. Словник інформує, що це слово походить від «кидання м'ячем», 
посередньо натякаючи на арку в постійному русі. Саме так втілив 
цю фігуру Райнер Марія Рільке у вірші «М'яч», можливо пригаду
ючи образ Маллярме. В усякому разі, «гіперболя» у всіх трьох 
поетів — це не так «дзеркалення», як символ передавання енергії з 
одного силового поля до другого. (Десь тут слід би вставити прохан
ня вибачення в геометрів за неточність наукової дефініції цієї фігу
ри: беремо з неї тільки те, що потрібне для розмови про поезію.) 

Можна сказати, що в дійсності ми продовжуємо розмову про 
«переклад», хоч уже на куди вищому рівні. Два кінці гіперболі за-
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якорені у двох світах, у двох «заобрійних площинах» — у двох да-
лечах. Я думаю, що однією з них є наш світ, наша «дійсність», яка 
також від нас віддалена. Отож фраза «в дійсності» може бути спра
вою досить і досить ілюзорною. А де друга «заобрійна площина»? 
Знавці творчости Маллярме, як наприклад Жорж Пуле, говорять 
про його «гіперболю», як про «стрибок у щось інше* (знову, до речі, 
бачимо постійний рух арки). Сам Маллярме пояснив це своє слово 
як «перетворення факту в ідеал»; тут слід негайно нагадати, що 
Маллярме дуже часто вживає слово «ідеал» в майже протилежному 
значенні від того, як його вживав, приміром, Шеллінґ — «ідеал» для 
поета стає на очах білою порожнечею всередині тексту буття. Все це 
можна сказати й про Зуєвського, з тією важливою різницею, що в 
нього «тутешнє» заякорення куди міцніше, і тому куди сильніше діє 
на заякорення «тогобічне», ніж у Маллярме, що в нього воно обме
жене вже виключно до світу мови, який став цілком самостійним. 

Я хочу вказати на два втілення (серед багатьох інших) цього 
поняття в поезії Зуєвського — одне стилістичне, а друге тематично-
образне. Загально прийнятий лексичний засіб порівняння «так-як» 
трапляється в нашого автора напрочуд часто, іноді стаючи засобом 
суворої симетричности поетичного тексту. Наведу повний текст 
вірша «Так гонять коней»: 

Так гонять коней спраглих до води 
Тубільці, що веселку зріли, 
Коли на травах росяні сліди 
І видно сонця теплі стріли, 

Як ця широка стежка попливла 
Поміж рідких дерев спроквола. 
Д е вершники зринають без числа, 
Неначе місячні півкола. 

Так жінка торсо клонить до руки 
На весну — як верба зелена, 
І заникає поміж сторінки 
Сюжет роз'яснений Ґоґена. 

«Так» у заголовку й першій строфі — це більш-менш ще дійс
ність, як її сприйняв маляр, з романтичними відтінками «філянсь-
кої» образности в мові поета. «Так» цю дійсність утверджує. А ось 
світ «як», що в другій строфі — поєднаний із «дійсним» світом 
широкою стежкою — на перший погляд не має нічого з ним 
спільного. Є тільки натяки на протилежності: тубільські пастухи й 
безлічі дивних вершників, поставлені ще одним «як» (тобто, «нена
че») у світ якогось міту; і далі, соняшні стріли та місячні півкола, а 
також ці стріли та веселка. Але є між ними одна спільна риса — 
плин води. Отже стежка, що з'єднує два світи, стає річкою з 
вершниками-хвилями, що соняшні відблиски на них здаються 
місячними півколами. Але, звичайно, таке зорове розкодовування 
тут аж ніяк не вистачає. Образом мітичних вершників поет створює 
«другий» корінь гіперболі, неначе «перекладаючи» увесь пейзаж на 
міт. В третій строфі зустрічаємо ще один світ, який мав би безпосе-
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редньо відповісти на світ «як». Теж і в цій строфі натрапляємо на 
«мікроструктуру» — нову пару «так-як». Але знову знаходимо дуже 
мало спільного між гіперболею в перших двох строфах і цією новою 
аркою. Гіперболя «перекладена» на іншу образну систему, що її за
сновує присутня на картині постать жінки: як тубільські хлопці на 
конях переміняються в мітичних вершників опосередненням хвиль, 
так жінка переміняється у вербу опосередненням весни. Через цілий 
вірш поет порівнює тільки самі процеси метаморфози. Цікаво, до 
речі, що верби, мабуть, не дуже притаманні ні рослинності, ні куль
турі Тагіті. Метаморфоза жінки у вербу нагадує швидше ук
раїнський фолкльор. Можливо, отже, що в вірші проходить ще одна 
гіперболя — між культурами поета й його об'єкта (знавці постійно 
вказують на різниці між культурою самого Ґогена та культурою 
Тагіті). Якщо я тут маю рацію, то це буде другий випадок такої 
«гіперболі культур» у Зуєвського: про перший і куди явніший, у 
вірші «Ще одна гіперболя», я говоритиму пізніше. З усього видно, 
що в вірші «сюжет Ґоґена» справді «роз'яснений» (весною? вер
бою?), але в ніякому разі не пояснений, бо навіть не знайдений. 
Попереджаю, що Ґогенові картини з тубільськими хлопцями на ко
нях та жінками над водою (а їх є кілька) нам тут дуже мало допо
можуть. Звертаю увагу на два останні рядки. Міт неначе знову 
повертається в дійсність, але тепер у дійсність «дійснішу», ближчу, 
гіркішу: все це, врешті-решт, текст, що його ковтає закрита книга 
чи репродукцій, чи віршів. 

А тепер два слова про друге, тематично-образне, втілення 
гіперболі. Сонет «L'Eau» (він може бути оснований на картині яко
гось імпресіоніста, що її я в цій хвилині не пригадую — в них бо так 
багато парасоль і дам, які сидять на човнах!) — увесь побудований 
на образах фактичних гіперболь, арок, півкіл, які доповнюють одне 
одного. Образи півкуль, важелів, гир, арок, гіперболь, циркулів, 
тощо, повторяються в поезії Зуєвського дуже часто, а раз навіть 
знаходимо коромисло. Зайво, мабуть, підкреслювати, що ці гео
метричні та механічні фігури й інструменти, так чи інакше 
пов'язані з симетрією й рівновагою, виконують в цих текстах (як і 
в картинах де Кіріко та його епігонів) цілком метафізичні завдання. 
Зрештою, ми вже бачили такі структури в щойно наведеному вірші 
«Так гонять коней». Веселка вгорі та місячні півкола внизу стають 
неначе взаємним дзеркаленням. До того, прямі соняшні стріли ста
ють арками півкіл. Один світ відображений у другому — і то 
відображений у дослівному значенні — проти-лежно, неначе 
замикаючи коло. 

Перша з трьох тематично оркестрованих частин книжки нази
вається «Первісні турботи». Найголовніші такі турботи, які часто 
переходять у радість — це безжурні «турботи» дитинства, а потім 
молодість, війна, еміграція. Певна річ, що такі «автобіографічні» 
мотиви усюди в цих віршах радикально опосереднені, віддалені. 
«Переклад», чи гіперболя у творах із такою «автобіографічною» те
матикою — це в поезії широко прийняте метафоричне зіставлення 
двох часових смуг. В Зуєвського (знову покищо аж ніяк не вийнят-
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ково) спогади, зокрема з дитинства, віддалені мрією, а то й мітом. 
Одночасно, майбутнє цього минулого іноді сповнене справжньої 
тривоги, як ось у віршах «Первісні турботи» чи «Коники». А у вірші 
«Бабки» ці комахи, що прилітають із далекого дитинства — «зелені 
й сині стріли» — дуже посередньо порівняні до пізніших зловорожих 
літаків війни. 

Через такі справжні турботи, включно з непривітними шляхами 
чужини, виникає нова бінарна протилежність — спогад / забуття; 
ці два елементи починають співжити в якомусь симбіотичному, ок-
сюморонному співвідношенні: «І в забутті своєму віднайди Несхиб
ний компас охорони» (18). Не треба нагадувати, що контекст цих 
рядків дозволяє поняттю «забуття» перекинути арку у світ екстази 
творчости, що має не так стерти (що залишається завданням «за
буття» в своєму первинному значенні), як переродити злий спогад. 

Цікаво, що в Зуєвського імлиста далечінь дитинства утверджена 
в конкретних образах предметів — у цьому випадку, іграшок — 
ляльок, електричного потяга, глиняних коників, м'яча. Зрештою, 
саме так працює наша пам'ять, зокрема з далекого минулого. Але 
для Зуєвського конкретність цих предметів має теж і «програмове» 
завдання, в цьому з'єднуючися з іншими прикладами крайньої кон
кретизації окремих елементів поетичного образу: така ж бо конк
ретизація творить бінарну протилежність із розпливчастістю візії та 
зокрема плинністю синтакси, що до неї я повернуся трохи згодом. 
Для Зуєвського теж дуже характерно, що спогади з дитинства іноді 
зосереджуються навколо образів дитячих книжок; такі образи теж 
часто зустрічаємо в текстах постромантиків та символістів, зокрема 
в Артюра Рембо. 

Ми, отже, бачимо, що в Зуєвського (на відміну від Маллярме та 
інших символістів) є багато «автобіографічних» мотивів, дарма що 
послідовно віддалюваних. Навіть промигає вкрай іронічна згадка 
про марність успіху професії на чужині, в порівнянні зі справжніми 
скарбами — іграшками з дитинства. Ідеться про «незгаслу мрію»: 

Оскільки в дівчини сама вона 
Була, як цяцька давня у кишені, 
Щ о зберегла дитинства далина, 
А не чужі промоції учені. 

Це строфа з вірша, що називається «Ріта Гейворт». Можна в ній 
вбачати аж трьох «персонажів»: знайому ліричного героя, саму Ріту 
Гейворт, і самого ліричного героя. Бачимо якусь дивну симультан-
ність між ними, неначе вони накладені один на другий та один крізь 
другий просвічуються. Строфа натякає на те, що «згасла мрія» ди
тинства була, як цяцька, не тільки для якоїсь дівчини, але й для 
Ріти Гейворт, і то не тільки для них, але й для заслуженого профе
сора, хоч одночасно сама Ріта Гейворт є частиною цієї мрії з мину
лого. 

Серед «автобіографічних» віршів у книжці є багато про кохання. 
Правда, такі моменти знову старанно віддалювані, іноді аж до 
невпізнання закодовані об'єктами культури. Наприклад, якийсь 
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неприємний «особистий» момент, пов'язаний з коханням, у вірші «З 
ліричного Магрітта» «перекладений» або пережитий іншим, 
зовнішнім твором-кодом (мабуть картиною «Біла раса») до тієї міри, 
що інформація про конкретне переживання зовсім розпливається, 
залишаючи в читача тільки відгомін неприємного враження від 
таємничої події. В цьому випадку, маємо подвійне кодування, 
подвійну оборонну заслону: розсівання теми в густій мета
форичності самого Зуєвського та зовнішню метафору Магрітта. Так 
само потрактовані й більш «позитивні» підходи до теми кохання. 
Саме кохання — можливо ширше, ніж будь-яка інша «тутешня» те
ма в Зуєвського — відкриває безпосередній шлях до «тогобічного» 
якоря гіперболі. 

Шляхи, стежки, дороги, броди, навіть (аж двічі) перелази, які 
мимоходом вказують на вже згадувану «фривольність» Зуєвсько
го — такі образи переходу мають завданням зв'язувати два світи, 
два кінці гіперболі. Але ж рух гіперболі — це постійне вилітання й 
повертання. Отже такі образи теж виконують функцію «тутеш
ню» — еміграція ж бо відбувається не тільки в Іншість мрії чи 
мистецтва, але і в куди прозаїчнішу «Іншість» Німеччини, 
Америки, Канади, що в них ми вносимо дорогоцінні цяцьки спогаду. 
В таких, наприклад, рядках, як: «І втіху, що лягла назавсігди На 
очі й безконечні гони» (18) читач побачить не тільки безконечність 
краєвидів і віддалей (чи віддалей у безконечність), але також і роз
пач безконечного гонения, гонитви емігранта. Додам, що ці обидва 
прочитання рядків не те, що не виключають, але доповнюють одне 
одного. 

Я нашвидку переглянув деякі «автобіографічні» мотиви в книжці 
Зуєвського, як тематичну структуру, що в ній «дійсність» перебуває 
в постійному співвідношенні з «віддаллю»: навмисне конкретні 
фрагменти й моменти постійно перебувають у розсіянні, щоб не до
пустити до якогось послідовного й тривалого «автобіографічного» 
сюжету, який заслонив би постійні контакти із «заобрійним» кінцем 
гіперболі. Простір і час текстів іноді очищується навіть від уламків 
минулого чи сучасного, і отже від тривання, згущуючися в самозамк-
нену й самовистачальну мрію: із символічного минулого час тексту 
поволі перетворюється в символічне майбутнє. Але слід попередити, 
що таких текстів у цій книжці небагато. 

Заголовок сонета «До дійсносте» звертається до досить не
сподіваного адресата. Відбувається якась своєрідна «перверсія» освя
ченого традицією порядку: адже звичайно, а зокрема в романтизмі, 
зустрічаємо апострофи «до Музи», «до поезії». Де став той, хто звер
тається до дійсносте, яка самим уже жестом звертання, себто на
ближення, стає віддаленою, чи точніше, побаченою з віддалі? Арка 
гіперболі далі рухається в обидві сторони одночасно. Сонет нам 
каже, що до дійсносте можна повернутися тільки шляхом мрії, че
рез золоті ворота мрії, яка втілилася в уявний спогад. В кінцівці со
нета ми нарешті розуміємо, що дійсністю слід снити. Маємо тут дві 
можливості: або дійсність — це виключно «заобрійний» якір 
гіперболі, або ж (і це куди цікавіше) дійсніть стає справжньою 
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тільки тоді, коли вона відображена в «заобрійній площині». Адже 
навіть спогад, що у сестеті, мусить бути так відображений. (Звертаю 
увагу на імлистість краєвиду в октаві, де відбувається подорож чов
ном до спогаду, і на сильно конкретизований та динамізований 
сестет, де вже діє спогад): 

Хустки безмежні розтягали воду 
Поміж кудлатих під човном голів, 
Д е марлею і кожен ранок цвів, 
Н е поминаючи шорсткого броду. 

Воно тут пасмами біліло зроду, 
Оце проміння від початку днів, 
Гамуючи гірку недолю й гнів. 
Д е мріям подаровано свободу: 

Неначе ми на пасіці щодня 
Свій мед пили склянками навмання 
Або на вишнях діставали глею, 

Замінені морелями на мить, 
Вони вели принадою своєю 
Усіж до дійсности, хто нею снить. 

Марля вічного проміння по дорозі в спогад гамує «гірку недолю 
й гнів» та ховає кудлаті голови водоростей під плесом свідомости. 
Вона навіть пом'якшує «шорсткий брід» — перехід від цим-часової 
стоянки нашого моменту до мрії, що вже звільнена «Вічністю» від 
невблаганного часу. Ця мрія втілюється в понад мину лий спогад, який 
мусить залишитися умовним («неначе»). Адже в цьому спогаді 
навіть буденні вишні — чи навіть «глей» — «на мить» замінюються 
морелями: тільки так замінені, вони ведуть до дійсности усіх тих 
вибраних, хто вміє нею снити. Дійсність майже до-слівно деконст-
руюється мрією, щоб повернутися до нас у своїй справжньості. Але 
чи тільки мрією? Пригляньмося до цього тексту ще раз. Заміна ви
шень та вишневого глею морелями — це заміна дійсности дитини 
(можливо, начитаної дитини) гарнішим, екзотичнішим словом. А сам 
спогад у сестеті — це дещо пасторальна, дещо «неокласична», зе-
ровська, але в усякому разі сильно текстуалізована, олітературнена 
сцена — своєрідна «жанрова» картина. Я вже згадував, що на «за
обрійному» кінці гіперболі мрія часто втілюється в мистецтво. Отже, дійс
ність, яка повертається до нас у цьому сонеті — це дійсність, що 
віддзеркалена в мистецтві. Де стоїть той, хто звертається «до дійснос
ти»? Він стоїть у своєму одуховленому ательє — в своєму ательє без 
стін. 

Іноді мрія позбувається навіть радости спогаду, і стає дослівно 
тугою за тугою, ностальгією за ностальгією. У вірші «Ностальгія», 
старовинні, мабуть єгипетські, статуї стоять у розкішному саді-за-
повіднику, куди їх геть пізніше перенесено («у пальм на новосіллі») 
та мріють про порожнечу й безконечність пісків, де могли б спо
стерігати «з дитинства» знайомих верблюдів, і де могли б мріяти 
«про холодок», що в ньому вони в даний момент дуже вигідно роз-
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ташовані. Тут гіперболя від дійсности до мрій неначе замикається 
якимсь зачарованим колом, повертаючися назад до дійсности, але 
тільки під умовою мрії-туги. Про функцію снів у Зуєвського я зга
даю трохи пізніше. 

Ми вже бачили, як гіперболя може будуватися всередині дійснос
ти, що в ній «очаровані», «переоцінені мрією» — себто, в певному 
напрямі метафоризовані — об'єкти стають дверима в потойбіч дійс
ности, самі в собі представляючи «заобрійні площини». Такі мінія-
тюрні гіперболі часто довершені подвоюванням образу, або тим, що 
Барка (в трохи відмінному контексті) називає «дзеркаленням» — 
своєрідним взаємним віддзеркалюванням елементу дійсности та 
його сублімованою відбиткою. Наприклад, Зуєвський часто корис
тується випробуваним довгою традицією поетичним образом дзер
кала. Воно, як ми вже бачили, іноді віддзеркалює монотонне повто
рювання годин, які ведуть до майбутьної старости (48), і тоді воно 
неспроможне відкритися до «заобрійного» якоря гіперболі. Але, в 
інших образах, воно веде назад, у пам'ять, яка «всій сублімації то
тожна» (50). Або воно стає інструментом метаморфози, як ось у 
вірші «Черемха», де коливаються постійні взаємні переміни між 
жінкою та кущем. В цьому вірші, до речі, маємо навіть не «свічадо», 
а «привид свічада» (річку? ставок?). І, врешті, дзеркало стає «перек
ладом» із світу дійсности у світ мистецтва, як, наприклад, у творі 
«Пігмальйон». В цьому вірші, відбувається насправді подвійний рух: 
у світ мистецтва й тоді від нього назад в уже «очаровану» дійсність. 
Народження весни й народження Галятеї стає одним і тим самим 
чудом, і дзеркало, все ще залишаючися собою, переходить метамор
фозу в кригу, що скресає і десь на річці, і на поверхнях статуї. А ось 
як Галятея, яка щойно була мистецьким твором, вітає світ — себто, 
впізнає й вітає себе саму — тепер уже як живу жінку: «На кризі 
нечутний злом, І перший чистий цілунок Упізнаний сяйним склом». 
Як бачимо, в обидвох тут згаданих віршах побудована ще одна мінія-
тюрна гіперболя — між дзеркалом і лискучими поверхнями природи. 

Я вже згадував, що подібним об'єктом-знаком «перекладу» стає 
вікно, іноді перемагаючи в змаганні з дзеркалом, коли дзеркало діє 
в своїй найнижчій функції відбивання зморшок старости. В пля-
тонічній традиції, Зуєвський теж уживає образ очей і їх взаємного 
«дзеркалення», як «переклад» з нижчого стану буття у вищий. 

І врешті, я звернуся до ще одного засобу «дзеркалення». Я його 
залишив на кінець цієї розмови тому, що він у Зуєвського, що так 
скажу, небезпечний. Ідеться мені про сни, що, як засіб «дзеркален
ня», освячені, мабуть, такою ж довгою поетичною традицією, як і 
сама поезія. Ось строфа з вірша з сугестивною назвою «З антології 
снів»; в ній поєднані «дзеркала» снів та очей: 

В очах сліди на чорному екрані, 
На полотні уявному кругом: 
Різьбили їх відвідини жадані 
Постійно щедрим на дарунки сном. 

На відміну від дзеркала, вікна, чи очей — не кажучи вже про 
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благодійні мрії — «дзеркалення» снів, ці їх темні квіти, можуть бути 
для поезії непевні: Зуєвський занадто «клясичний» поет, щоб їх «да
рункам» довіряти беззастережно. «Врожаї» снів: 

Не в затінку, не в темному тумані, 
Звідкіль би їх привіз його пором, 
А в кожній вигадці твоєї влади 
Уздовж рясної барвами левади, 
Як зводились квітки помежи трав. 

Отож, «сирі» сни слід опрацювати в ясні квіти дня — у квіти ме
тафоричних відображень — «вигадками твоєї влади» (навіть коли, 
використовуючи калямбур, прочитаємо саму цю владу, як вигадку),, 
себто наскрізь свідомою й невблаганно суворою контролен) мистец
тва. Адже, ті «кудлаті голови» водоростей під човном, що їх ми вже 
зустрічали — іноді бувають моторошною Іншістю, протиставля
ючися не тільки «осяйним» мріям, але навіть і дійсності. 

Я вже тут не раз згадував про «первісні турботи» в минулому 
індивіда, включаючи його підсвідомість, та про взаємне «дзеркален
ня» сучасного моменту й пам'яті, себто уяви, що в ньому уява-
пам'ять може здаватися дійснішою під дійсности. Та Зуєвський не 
вагається занурюватися і в глибшу, збірну пам'ять-уяву людства: 
«заобрійний» якір гіперболі тепер знаходиться ген поза психо
логічним часом індивіда, чи навіть історичним часом групи,— у часі 
міту, який зупинений у над-триванні. 

В традиції і символізму, і зокрема неокласицизму та неоклясики, 
в збірці є Одіссей і Навсікая, Пігмальйон і Галятея, Персей, Ехо, 
Помона, Мінотавр, кентавр, унікорн, а з інших культур — Мойсей 
і Месія, Круглий Стіл і (мабуть привезений ще з переселенських 
таборів) Ґраль. Та найцікавіше в текстах Зуєвського те, що читач 
сам у них знаходить і розкодовує,— як це було з малярами й їх 
картинами — натяки на мітичні постаті та події. Попереджаю, що 
це — справа нелегка. Залишаючи професійним дослідникам сумлін
ні досліди «культурологічного» матеріялу в творчості Зуєвського, я 
знову звертатимуся тільки до тих конкретних мітологем, які 
виринають у моїй пам'яті під час читання віршів. 

Зуєвського цікавлять, зокрема міти метаморфоз: іноді чуємо 
відгомони Овідія, але куди частіше він сам або комбінує окремі 
мітологеми у якусь своєрідну цілість, або посуває мітичний ма-
теріял так далеко, що його майже не можна впізнати безпосередньо 
(хоч враження, що залишається від нього — все таки дуже сильне), 
або ж творить цілком власні мініятюрні міти, огорнені серпанком 
таємниці, як це іноді робить і Маллярме. Захоплення мітами саме 
метаморфоз не дивує: адже «переклад», що стає гіперболею, це ж 
метафоричні метаморфози: у вікні, а вже особливо у дзеркалі, 
постійно вибухають події метаморфоз. Та й зрештою, кожна мета
фора, якщо вона справжня, це маленький момент мета-морфози. 

В згадці про вірш «Черемха» я вже вказував на моменти якихсь 
взаємних метаморфоз між жінкою та кущем черемхи. Подібні на
тяки зустрічаємо в вірші «Китайський аґрус». А в щойно обгворюва-
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ному вірші «Пігмальйон» (що оснований на новішому міті), поміт
ний напрям, що протилежний до звичного: мертвий камінь пере
міняється в живу жінку. Вже цілком «Овідіївський» міт, хоч мабуть 
створений самим Зуєвським, зустрічаємо в дуже тонкому ліричному 
вірші «Вечірня втрата». Дівчина входить у море ввечері, а на світан
ні в рибальських сітях знаходять мертвого дельфіна. Перше прочи
тання може й не вловити мітологем, що заснували цей новий 
«мікроміт»: це Афродіта-Венера повертається назад до моря, що з 
нього вона вийшла, власним уже «скам'янілим» слідом. Втративши 
в наш час свою божественну силу, вона — безсмертна — неначе 
вчиняє самогубство, або ж її вже відмовляється прийняти море. Ми 
пам'ятаємо, що дельфін був улюбленою рибою Венери, коли вона 
була ще морською богинею. З дельфінами теж спілкувалися її улюб
ленці, зокрема бог Ерос. 

З 
Мітичні мотиви зливаються в текстах Зуєвського з іще однією 

категорією його поетичного світомислення, що нею названа третя 
частина його книжки, та що вона безпосередньо пов'язана з «перек
ладом» та «гіперболею» — з «ілюмінацією». Звичайно, другорядне 
значення цього слова — заставки і малюнки, більш чи менш зв'яза
ні з текстом, у середньовічних та ранніх ренесансових рукописних 
книгах — для нас тут дуже важливе: поет справді неначе «ілюмі
нує» тексти мітів, та й інші «тексти» (наприклад, картин), що його 
«малюнки» з цими текстами зв'язані тільки дуже посередньо. Але 
передовсім мусить ітися про перше значення: насвітлення, освітлен
ня, роз'яснення, а можливо (як завважує Юрій Шерех) і «просвіт
лення», як це слово вжив у заголовку своєї славетної книжки Артюр 
Рембо; але необхідно додати, що намір Зуєвського можна вважати 
тут за майже протилежний до наміру французького поета. 

Як ми вже мали нагоду бачити, образи світла, сяйва, сонця, дня 
трапляються в Зуєвського так часто, що його поезія справді неначе 
світиться. Ці образи іноді протиставлені образам темноти, тіні, 
підсвідомости, сну. Таке сонцепоклонництво (чи, точніше, сяйво-
поклонництво) зустрічаємо, наприклад, у вже раніше згаданому 
вірші з «імпресіоністичним» заголовком «L'Eau»; нагадую, що 
імпресіоністи були малярами світла. Твір починається рядками, що 
в них «чисте сяйво» стає «самим означенням», цілком як у 
імпресіоністів: «У сяйві чистім потонулі, В означенні лише самім». 
В деяких інших віршах — «Вечірня втрата», «Напис на сторінці», 
«Біля моря» — повторене це гармонійне протиставлення «горіш
нього» сяйва з «долішньою» водою, яка його віддзеркалює: вода не
наче «перекладає» сяйво так, як дзеркала, вікна, мрії, чи міти «пе
рекладають» дійсність. Ми уже бачили, що дзеркало іноді безпосе
редньо порівняне з плесом або кригою. Теж часто, але вже в 
ворожому співвідношенні, протиставлені світло й тінь, з неухиль
ною перемогою світла («Для нового альбома», «Два світла»). 

Та найцікавіше трактування образів сяйва й світла зустрічаємо 
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там, де гіперболя летить від землі до сяйва зір, чи, найчастіше, до 
впорядкованих сузір'їв. Тут поет іде куди дальше, ніж імпресіоніс
тичні («L'Eau») чи сюрреалістичні («Два світла») картини, намага
ючися осягнути безчасно-мітичні структури сяйва та космічні «озна
чення» (чи «позначення») сяйвом. Варто до цієї теми навести пов
ний текст вірша, що характерно називається «Ще одна гіперболя»: 

Три зірки вкупі — більше не могло 
Зависнути отут їх разом 
Уздовж плечей, через коромисло, 
Щ о вигнулось над перелазом. 

Воно уникнути спроможне вмить 
Твоєї спритної уваги, 
Бо кожна полум'ям своїм горить 
Із іншими на переваги, 

Які вінком звабливим простяглись 
Крізь ноги пружні і рамена, 
Неначе шляхом Аппія колись, 
Шикуючися, нескінченна 

Громада виростала колонад 
І мавзолеїв штивнімури, 
Порозташовані із нею влад, 
Можливо, символом цензури. 

Перша, «горішня», частина тексту — це своєрідна «українізація» 
сузір'я, або комбінації кількох сузір'їв, що довершена «народними» 
словами «коромисло» та «перелаз», які звертають на себе особливу 
увагу тому, що таких слів у цій книжці — обмаль. Помітна тут теж 
своєрідна, неначе дуже точна, реінтерпретація цього сузір'я, з 
відповідними вказівками читачеві («Три зірки вкупі», тощо). Але ці 
«точні» вказівки не дуже то допомагають: адже маємо знову справу 
з авторовим «перекладом» зовнішніх, в цьому випадку астро
номічних, явищ. Я тут знаходжу натяки аж на три сузір'я. Сузір'я 
Діви — це астральна метаморфоза богині справедливости, що для 
нас залишається не дуже продуктивним. Але Діва держить у руці 
колос, або іноді й по колосові в обидвох руках, а це для декого з 
мітографів натякає на богиню урожаю Деметер. Для нас особливо 
важлива її римська посестра Керес, або Церес, яка була однією з 
опікунок Риму. Поет тут може викликувати «дзеркалення» греко-
римської богині з якоюсь астральною слов'янською богинею — саме 
Дівою, як теж Берегинею-Оріяною (посестрою Астарти та доньки 
Великої Матері), тощо. 

Ще одна можливість — це далеке перекликування поетового 
образу типово української селянської дівчини з сузір'ям Водолія, що 
в ньому є три зірки, подібні до тих, що в тексті. Це сузір'я також 
допомогло б нам розпорядитися поетовими натяками на асоціяцію 
дівчини з водою (коромисло, перелаз; нагадую, що цей останній 
образ теж натякає на важливий для Зуєвського «перехід»). Сам ав
тор підкреслює слово «переваги», яке виходить у нього неначе в 
називному відмінку множини; у зв'язку з образом коромисла, це 
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викликає в моїй свідомості асоціяцію з сузір'ям Ваги. До того ще 
маємо натяк на зоряний шлях, що являється важливим складником 
сузір'я Персея. 

Я, звичайно, міг тут пропустити якийсь один ключ, що він куди 
безпосередніше відкрив би мені «горішнє» значення тексту. Але чи 
це конче потрібно? Поперше, «кубістичні» нашаровування 
фрагментів різних споріднених явищ — в текстах Зуєвського не 
первина. А подруге, враження, що залишається в мене від цих 
таємничих символів, повне й самовистачальне. І саме в цьому, до 
речі, одне з найголовніших завдань символістичного образу. 

Друга, «нижня» частина тексту — це вже куди прозоріші 
історичні алюзії до Аппійського шляху, який простягався з Риму на 
схід і справді був оточений мавзолеями та колонами. Аппіюс 
Клявдіюс, що почав будувати цей шлях, був головним цензором 
Риму. Він теж будував аквадукти. 

Перша й друга частини тексту дуже старанно одна з одною 
пов'язані: зв'язує їх неперерване речення, слово «неначе», факт, що 
межа між ними знаходиться посередині строфи. Образно, ці дві 
частини поєднані «звабливим вінком», який неначе цілком природ
но продовжується шляхом Аппія, і теж «перелазом». Та проте, всі ці 
підкреслювання єднання насправді підкреслюють позірну пропасть 
між «верхом» і «низом». Слід звернутися до гіперболь у тексті (їх 
тут є не тільки «ще одна», а декілька), щоб автентично поєднати 
ці дві частини. Ідеться знову про «дзеркалення» позірних протилеж
ностей: вгорі — мітичний час, який керує історичним часом; 
вгорі — жіночий принцип, який керує принципом докраю чо
ловічим; вгорі — вигнені лінії геометрії інтуіції, які керують нев
благанно прямими і штивними лініями розуму й зокрема волі; 
вгорі — життєдайна «нецензурність» богині, а внизу, сувора цензу
ра головного цензора, цензура, як зброя держави й влади, що пере
магає символи життя символами смерти. Коротше кажучи, «тутеш
ня» історія керована мітом, а «тутешня» озброєна й оздоблена 
смерть керована жіночою життєдайністю. Можна б піти ще далі й 
вказати на другорядний ефект: суворий, цивілізований Рим перемо
жений символом астральної української селянки, бо ж Аппійський 
шлях веде на Схід. Щоправда, мене тут стримує підозріння, що ця 
остання можливість не вкладається в загальний світогляд збірки. 

Подібна гіперболя між «верхом» і «низом» засновує текст вірша 
«Ілюмінації»: 

Сузір'ями тепер а ж до кінця 
В нерівних комбінаціях, мов ґрона, 
Набувши раптом виразу лиця, 
Подвійна зваблює тебе корона: 

Ти не минатимеш її заклять, 
Бо здійметься в думках вона від шалу, 
Куди стовпи Гераклові злетять 
І плечі схилять гирями помалу, 
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Щоб ти пізнав утіхи цих каскад, 
Себе віддавши птахові без тями, 
Який, тримаючи свій лет назад, 
Неначе прапор, висне над полями 

І прагне досягати звідтіля 
Голодним зором ледь примітну лунку, 
Щ о не сховала змовниця рілля 
Для нього в заповітному дарунку. 

В «горішній» частині тексту (його «долішня» частина — останні 
три рядки) — помітне тонке плетиво елементів міту про героя 
Персея та сузір'я Персея. Зустрічаємо натяки на його літання по 
піднебессі з головою африканської королеви-чарівниці Медузи, що її 
він убив там, де виростають гори, куди пізніше названі Стовпами 
Геракла, і летів із нею так високо, що його крила, як каже Овідій, 
доторкали зір. Одночасно, бачимо його вічну застиглість серед 
інших сузір'їв: Корони Бореаліс (із «подвійною» зіркою), що за 
життя заманювала його троном та божественністю; свого правнука 
Геракла, що носив на своїм щиті його відображення; коханої Андро-
меди та її матері Кассієпеї. 

Вертикальною аркою стає тут погляд птаха — мабуть, сокола — 
який, «тримаючи свій лет назад» (Атена навчила Персея літати на
зад), намагається спостерегти подарунок землі. Цей птах висить у 
повітрі вічно, бо він — сузір'я. Ми пригадуємо з Овідія, що герой 
Персей, летячи-втікаючи з головою Медузи від її сестер, раптом 
побачив з висот не холодне сузір'я, а справжню дівчину Андромеду. 
Він її шукатиме зором, але вже («через утіхи цих каскад» — потоку 
зір у сузір'ї Персея) не зможе досягнути вниз — до втіхи людського 
кохання. Як бачимо, вертикальна арка вартостей тут наче перевер
нена в порівнянні з попереднім віршем: земля тепер стала 
життєдайною богинею. Але в обидвох текстах, життєдайна 
енергія — це жіноча енергія, енергія все таки земна. (Цікаво б 
порівняти схрещення Персеєвого міту й сузір'я в Зуєвського з 
зовсім відмінним виконанням цієї теми в збірці «химерних» повістей 
під заголовком Химера американського постмодерністичного про
заїка Джона Барта.) 

Ще складніші «ілюмінації» — це вірші про міти-сузір'я унікорна 
(з мимохідною згадкою про Пегаса) й кентавра, та про міт 
Мінотавра. В них помітні «гіперболі» не тільки між мітами й 
сузір'ями, не тільки між землею й небесами, але в самих складних-
складених постатях їх «героїв». В унікорна, природа «пере-
комбінована» мистецтвом; до того, в кінці вірша він зливається з 
постаттю летючого коня поезії. В постатях кентавра, Мінотавра й 
унікорна, складене «високе» й «низьке» — сіно й звіринна 
пристрасть з одного боку й таємнича мітичність — з другого. Як на 
це вказує дехто із сучаних мітографів (Жорж Дюмезіль, Рене 
Жірар), міти постійно трактують звіринність та божественність, як 
взаємне «дзеркалення» й «переклад» двох профілів єдиного явища. 
Зрештою, можна піти ще далі в романтизм: такі «склад (е) ні» (чи 
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«перекладені») образи — це образи мистця, відчуженого від .норми 
й нормальности, що в його психіці особливо помітне «дзеркалення» 
між пристрасною звіринністю та не менш пристрасною духовністю, 
як це постійно зображає в своїх рисунках та гравюрах Пабльо 
Пікассо. Недаром сам Зуєвський підкреслено користується фройдів-
ським терміном «сублімація» (50). 

Найкращі поетичні «переклади» такої складности в збірці — це 
два сонети «Данина характеру» й «Зоряні іменини мінотавра». Ось 
повний текст цього першого: 

В кентавра образі складнім 
Застрягли погляди лисиці — 
Живі об'явлення зірниці 
Очей, зупинених на нім. 

Чи знаним з досвіду за грім 
І блискавки прудкої птиці, 
Для них ця поза чарівниці 
Злочинством видалась моїм, 

За вийнятком хіба рубіна 
І бірюзи, можливо, сіна, 
Щ о в думці перейшли б на те, 

Аби в ній пам'ять стала кожна, 
Яка при дзеркалі росте 
Всій сублімації тотожна. 

Згідно з моїм прочитанням, цей складний сонет складений з двох 
мітичних «середовищ» — мітів про кентаврів та мітів про жрекинь-
чарівниць, зокрема (знову) про Медузу. Ці два «середовища» по
єднані першою терциною сестета: складний-складений образ кен
тавра складається з духовних вартостей, зображених естетичними 
дорогоцінностями, і можливого сіна, що потрібне коням (хоча кен
таври живилися не сіном, а сирим м'ясом). Але крізь цей образ 
просвічується інший. Овідій оповідає, як летючий Персей, з голо
вою Медузи в торбі, приземлився на відпочинок. Він поклав свій 
жахливий трофей на землю; кров, що капала з торби на траву, 
почала перемінювати траву й квіти в дорогоцінні камені. Німфи, за
хоплені такою дешевою біжутерією, зносили зів'ялу траву (себто, 
сіно) й кидали її біля потворної голови. 

В пізніших, олімпійських мітах про Медузу, вона була принце
сою, жрекинею і отже чарівницею, зокрема піклувалася звірятами, 
і аж потім була покарана метаморфозою в потвору. Слід попе
редити, що кентаври жили приблизно три покоління після Медузи, 
отже про ніякий безпосередній контакт між ними мови бути не мо
же. Але кентавр Хірон жив у незгоді з іншою, пізнішою й 
сильнішою чарівницею — русалкою Тетіс, яка вміла особливо 
швидко й спритно перемінятися в звірят. В деяких варіянтах міту, 
Тетіс є його донькою. А ще одна чарівниця, Кіркея, переміняла 
Одіссеєвих вояків, за словами Гомера, «в звірів, згідно з їх характе
рами». Отже, можна говорити про своєрідний «зразок» або «модель» 
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такої жрекині-чарівниці, з Медузою як провідним прикладом. Слід 
теж мати на оці «верх» цього тексту. В першій строфі — мистецьки 
розкішному знакові-естампі — сузір'я Кентавра зіставлене з 
зірницею-плянетою безумовно найсильнішої з усіх чарівниць, 
Афродіти-Венери. 

Про чиє наче б то «злочинство» в вірші мова? Чи самого кентавра? 
Адже кентаври, згідно з своїм характером, робили багато зло-

чинств, особливо насильств над жінками. А чи тієї, що дивиться на 
кентавра? Якщо так, то чому її погляд — не злочин, а злочинство! 
Певна річ, що поетові йдеться про цю останню, хоч схрещення з 
образом кентавра ніколи в тексті вірша не зникає. Юрба, що звикла 
до насильної й дешевої магії Зевса — до його релігії — позу 
чарівниці, себто ярмаркову позу мистця, прийняла за «злочинство» 
і навіть, можливо, Sa те й покарала її, пославши за нею свого летю
чого лицаря. Але під такими позами відбувалося щось інше: не 
тільки олюдинення, але й одуховлення коня, альхемічна переміна 
дешевого сіна в дороге каміння, навіть і власна смерть, що з неї на
родився Пегас. Було, отже, дзеркало, що в ньому «кожна пам'ять» 
ставала поезією, магічно перемінялася в поезію. 

Очі, а зокрема дзеркало, натякають на остаточний «характер» 
(напрошується слово «характерник») ліричного суб'єкта. Пере
довсім, Медуза — не тільки енергія, але й жертва метаморфоз. В 
еллінській мітології Медуза, навіть після метаморфози, залишилася 
чарівною. Поезія романтизму (Шеллі), пост-романтизму (Бодлер, 
Россетті), декадансу (Гюїсманс) і зокрема символізму — вважала 
Медузу за втілення «жахливої краси», за «сублімацію» або «перек
лад» жахливого в прекрасне, словом за «дзеркалення» (на щиті Пер
сея? в дзеркалі поетичної мови?). В останніх трьох рядках сонета 
Зуєвський натякає на те, що не тільки чарівниця, але й кентавр (який 
є, в точному розумінні, втіленням метафори) вчать нас, юрбу, 
піднімати кожний спогад досвіду, при дзеркалі поетичних метамор
фоз, до «заобрійного» якоря гіперболі — до сузір'їв. Адже погляд 
Медузи — це погляд не камінної смерти, а зірниці. Поезія — це не 
сценічна «характеризація», навіть не характерство (хоч ці моменти 
мусять у ній також бути присутні), а характер у найглибшому зна
ченні цього слова, який приносить нам високу данину, і що за нього 
високу данину доводиться платити. 

В сонеті «Зоряні іменини Мінотавра» (що нагадує гравюру Пікассо 
«Дівчинка веде сліпого Мінотавра серед ночі») відбувається ще 
складніша гра арок. Саме звіринний, а не людський, елемент «скла
деного» поета піднімається до зір: адже зоряні іменини Мінотавра — 
це піднімання зі свого, як пише автор, «власного лябіринту» людсь
кої підсвідомости (чи навіть свідомосте) «на волю», «в далеку світлу 
путь», до другої частини його імени й природи, яка тепер стала ас
трально сублімованою — до сузір'я Тавра-Бика. Тільки в такій «не
пам'яті» астральної метаморфози — в такому забутті власного 
лябіринту, в такому самозабутті ек-стази — поет може формувати 
«незібраний город» зір у сузір'я метафор (адже сузір'я вже самі со
бою — метафори), та «іменем назвати кожну з них». 
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Що це за країна, що розташована поза сузір'ям? Там лежить 
країна порожнечі, країна небуття. «Заобрійний» кінець гіперболі 
тепер уже, здавалось би, незаякорений. Повертаюся до теми 
неприсутности (але ніколи не відсутносте, не від-сутности), яка має 
стати при-сутністю — до тих «білих плям», що про них я згадав на 
початку статті. Такі центри, зокрема коли вони ще до того «вислов
лені» своєрідно плинною синтаксою Зуєвського, стають самі собою 
докраю енергійними, і отже протилежними до безруху смерти. 

Як я вже згадував, енергія цих «білих полотен» підкреслена їх 
обрамуванням. За рами служить поетові солідний образний 
реквізит, що в ньому предмети, чи їх фрагменти, особливо «опред-
метнені». Абстрактні слова й ідеалістично-їмлисті "образи чужі цьо
му поетові. Зайво згадувати, що предмети уважно дібрані та добірні, 
щоб створити суцільний і цілком власний простір вірша, одночасно 
вкладаючися в широкий простір цієї надиво суцільної збірки. І 
справді, вірші Зуєвського справляють враження своєрідної «однако
восте», неначе вони — подібні одне до одного полотна, що висять на 
білих стінах не так ательє як галереї. Та проте, як уже раніше зга
дувала критика, в них знаходимо величезну різноманітність засобів. 
Чому, отже, в присутності такої буйної різноманітносте, вірші 
Зуєвського роблять враження своєрідної одностайносте й «білосте»? 
Це результат дуже рідкісного вміння «вмонтовувати» кожний образ, 
кожний поетичний засіб — яким екстравагантним він не був би — 
в тон і кольорит контексту, так створюючи (в точному нео-
клясицистичному значенні) неподільну єдність враження. Коли я 
вже при цій темі, то додам, що в цій докраю писаній поезії ми 
постійно чуємо унікальний поетовий голос і, можливо найго
ловніше, абсолютний слух до власного голосу. 

Серед інших засобів, що їх завданням є освітлити та підкреслити 
центри неприсутности різким контрастуванням, знаходимо якісь 
майже настирливі намагання вмісцевлення: повсякчасно, наприк
лад, зустрічаємо тверде й неухильне «там, де»: «Бо тільки там, де 
влада самоти» (15), «Аж там, де озеро звело До берега тісні кор
дони» (17). Нетрудно побачити, що такі запевнення про місце ще 
гостріше підкреслюють брак специфіки того, що має бути умісцев-
леним. До цих кількох прикладів процесу конкретизації, що контр
астом підкреслює враження «неприсутности» (а їх можна б назвати 
куди більше), слід ще додати раму міцно збудованої, більш-менш 
клясицистичної строфи та інші атрибути «неоклясики», що їх я зга
дував на початку статті. 

Самі ці «центри неприсутности», принаймні як правило, не так 
розтоплюють і ліквідують конкретну дійсність світом мови (чого так 
прагнув Маллярме), як сприймають та передають дійсність особли
вими засобами і образности, і поетики. Адже гіперболя мусить мати 
два полюси, що віддзеркалюють один другий: завданням цих особ
ливих засобів є створювати ефекти такого «дзеркалення». Саме T O 
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му я настоюю на слові «неприсутність», яке саме в собі задержує 
можливість присутности. 

Ось наприклад, «неприсутність» в цих текстах дуже часто буває 
станом тимчасовим і перехідним, який триває тільки до моменту 
читачевого зібрання окремих, неначе розсіяних, фрагментів і 
асиміляції обидвох якорів гіперболі. Як ми побачили в моїх спробах 
прочитання декількох віршів, пізнавання цих елементів — це 
тільки перший та поверховий ступінь. Таке пізнавання, до речі, ду
же часто може бути «довільним», переуявленим, і переважно навіть 
не потребує бути «правильним». Другий, і вже трудніший, крок — 
це відчитання «комбінацій» (слово Зуєвського) цих елементів у 
іноді плинні, хвилинні єднання, які йдуть куди дальше, ніж окремі 
метафори. В цій фазі читачева уява мусить працювати навіть 
живіше, ніж у спробах ідентифікації окремих елементів. 

На найповерховішому рівні, Зуєвський здобуває ефект «непри-
сутности» надиво частими заперечними формами (це, до речі, 
робить теж і Маллярме): «нечутний рух» (6), «не мовить книга» 
(12), «на цій недовідомій сцені» (23), «немає голуба в руці твоїй» 
(76), «не звіданих словами див» (80), тощо. На рівні образности, ча
сто зустрічає безпосередні натяки на неприсутність: «На образи, як 
стеля, опустілі» (15). Але навіть цей образ остаточної, крайньої са-
мотности, що підкреслена словом «образ», неначе негайно запере
чений контекстом: 

Так само, як і посмішкою в тілі 
Губитися митцеві не дано, 
Щ о відкриває сонячне вікно 
На образи, як стеля, опустілі. 

Та куди важливіший і помітніший засіб «неприсутносте» це 
своєрідна розсіяність, розпорошеність, як теж і безсуб'єктивність. 
Найчастіше, поет створює таке враження образним засобом ме
тонімії, зокрема синекдохи (на важливу функцію метонімій в 
Зуєвського вже звертав увагу Шерех). «І усміх сонного лиця До 
вікон переходив» (14), або ще сильніше: «Чи все на простори спада
ло Очима, серцем, як вогонь» (49). А ось уже майже цілком 
«кубістичне» злиття фрагментів постаті й її оточення, підкреслене 
конкретністю названих предметів: 

Було б світанком називати 
Гарячу згагу від перин, 
Почерез кульчиків дукати 
Розрослу на рум'яний крин ( 9 6 ) . 

В усіх трьох прикладах, центр постаті неначе вичерпується 
випромінюванням себе самого на оточення (одну із його прикмет, 
наприклад, можна довільно назвати «світанком») : сама постать роз
порошена синекдохами до тієї міри, що її покищо немає і не буде, 
аж поки читач не складе її (точніше, не «перекладе» її) своєю 
уявою. 

Вірш «Переклад із циклу «Ехо», (що згідно з моїм прочитанням, 
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перегукується з картинами Поля Дельво, як ось «Ехо», «Людина 
вулиці», «Вступ у місто», «Село русалок», «Вулиця трамваїв», тощо) 
з цього погляду особливо цікавий. Майже в кожній з його чотирнад
цяти строф (він найдовший у книжці) — притьмом накреслено по 
одному, або й по два, «атрибути» — різні реверберації, відгомони, 
«еха» суб'єкта, який майже непомітно промигає в кількох рядках 
аж при кінці твору, хоч навіть там читач мусить вловити його своєю 
уявою: 

Відбитися їй час притьмом 
У атрибутів зграї, 
З геометра трикутником, 
Минаючи трамваї 

Аби кометою здаля 
Горіти щохвилини. 

Збудовано досконалу гіперболю темпорального симультанністю, 
що обидва її кінці є справді «ехом» один одного. 

А щодо «атрибутів» (відгомонів, чи, точніше, способів діяння), то 
вони, розсіваючи суб'єкт, одночасно зосереджують його. Вони, на 
перший погляд, цілком випадкові: осінній листок; сторінка роману, 
мабуть юнацького; пильний вираз на портреті, що вимріяний 
пам'яттю, з допомогою давніх фотографій; поєднані з ним що
денники; швидка тінь, неначе кулика; захват весною. Центральний 
«атрибут», широко розвинений своїми власними «під-атрибу-
тами» — це вибрана з-поміж пар «облудниць» (звертаю увагу на 
«ехо» слова «блудниця» і моживі відгомони слова «вибрана»). Ці 
«облудниці», що відразу нагадують Поля Дельво, наприклад, «Село 
русалок», здаються нам неначе справді відгомонами одна одної, що 
між ними досить трудно вибирати. 

Інструмент-трикутник дівчини-геометра, випадково побаченої 
на вулиці, стає в поетових «помислах» еротичними лініями «грудей 
і звабливих рук», що в якомусь майже декадантському пошлюб-
ленні знаходяться «в журбі суплікаційній». Знайдений на хвилину 
центральний суб'єкт тепер неначе починає подвоюватися: перед 
нами знову Афродіта-Венера, що прямо за нею стоїть поезія зі 
своєю суворою геометрією (ще раз пригадується де Кіріко). Чи ми 
також заставлені вибирати одну з цієї пари «облудниць»? Ні, бо ж 
саме це подвоєння ілюзорне: давнє кохання й пробудження поезії в 
юнацтві стають одним і тим самим імпульсом, а чи спогадом 
імпульсу — однією й тією самою дівчиною-богинею. Отже, спогад і 
мистецтво зливаються в одне й те саме — одне стає неначе «ехом» 
другого в абсолютно взаємному дзеркаленні. В світлі такого 
прочитання, всі «атрибути», що були відокремлені один від одного, 
неначе різні предмети в коробках-вітринах Джосефа Корнелла, 
тепер дуже ретельно організовані своїм невидним центром. 

Але це можна висловити ще інакше. Коли поет вибирає одну із 
пар «облудниць» — одну з чарівниць-відгомонів, які порозсипувані 
в квітах та листках (як колись німфа дерев Ехо, що її бог Пан пока-
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pa в таким розсіянням),— він насправді вибирає двох: її саму та її 
відображення. їх «атрибути», і в природі, і в шафі з книгами 
віддаватимуть йому його ж голос із його власної пам'яті, як із дзер
кального озера. 

Як я вже згадував, формальна енергія «неприсутности» — це 
особлива, і мабуть унікальна, синтакса Зуєвського (складна синтак-
са Маллярме має дещо інші завдання). В щойно прочитаному вірші 
«Переклад із циклу "Ехо"», наприклад, крізь усі чотирнадцять «за
конних» строф рвучко пропливає одне-єдине речення. Діялектичне 
співжиття між синтаксою й «клясичними» строфами можна 
порівняти до потоку його берегів, з тим, що сильний струмінь 
синтаксичної течії іноді підмиває й надриває ці береги, але їх ніколи 
не змиває. Плинні й постійні переноси не можуть не «впливати» на 
характер строфи, на її звучання. З другого ж боку, сама строфа ске
ровує плин синтакси і своєрідно організує її звучання. 

В цих довжелезних плинних реченнях образний центр, чи 
суб'єкт, дослівно відкладається напізніше, втікає звивистим пото
ком у безнастанних мікрометаморфозах образів. Одночасно, така 
синтаксична лінія, як це вже помітив Костецький, «відповідна до 
Маллярмеанського симультанізму». Враження «кубістичної» си
мультанное™ метонімічних фрагментів суб'єкта справді посилене 
цією синтаксою, яка постійно й швидко подає свідомості читача ці 
уламки, заставляючи його повертатися назад, перечитувати рядки 
знову, по-новому. А може було б точніше порівняти цей ефект у 
чітко зарисованими фрагментами дійсности в образотворчій синтак-
сі Далі, які дослівно переливаються один у другий, неначе розтоп
леними, майже плинними поверхнями країв їх площин. (Цікаво з 
цього приводу порівняти вірш «Сальвадор Далі» з картиною «Діоні-
сій», що її цей вірш «перекладає»). 

В цьому плині слід страшенно уважно слідкувати за дрібницями. 
Треба помічувати ігри з граматичним часом («стихне часто вітер», 
10); ігри зі службовими словами («Я за ці скельця прочитав Про 
їхню червінь ситу», 47); численні фрази, зокрема підрядні, які 
позірно не пов'язані на семантичному рівні, хоча на такі зв'язки 
підкреслено натякають службові слова: 

Бо хоч були навколо кіс 
Не ґратами свавільні спиці, 
Д день би кожному приніс 
Інтерпретацію в'язниці (17; підкреслення мої) 

Теж треба слідкувати за відмінками йменників, які ніяк не завж
ди відповідають «нормальній» побудові речення: 

То тінню, мов дрібний кулик, 
Ловцеві без криївки 
З'явився в погляді і зник 
Сталевим блиском иівки ( 6 4 ; підкреслення моє) 

Тут граматичні стосунки між сузір'ям, ловцем та його зброєю 
даються нам нелегко, знову створюючи своєрідну симультанність у 

1 2 1 



читачевому погляді. Іноді теж доводиться шукати не тільки суб'єк
та, а й підмета, який на короткий час стає «неприсутнім». В рядку 
«З диму темного волосся» (60), читач спершу не помічає, що «во
лосся» тут у називному відмінку і являється підметом досить довгого 
речення. Аж після прочитання майже цілого вірша й приблизно 
однохвилинного приступу «ангсту», ми відкриваємо це слово в його 
синтаксичній величі. 

Такі ефекти тісно пов'язані з особливими образами й риторич
ними фігурами, що мають безпосередній стосунок до процесу роз
сівання суб'єкта. Тут мені йдеться передовсім про так звану «сине
стезію» (клінічний термін із психології, що його почали в літерату
рознавстві застосовувати до специфічної образности Артюра Рембо), 
протилежний до неї оксюморон, перенесення якостей з одного еле
менту на другий в деяких метонімічних образах, і врешті, розкішні 
поетові калямбури. Ось приклад синестезійного образу, що в ньому 
слух схрещений із зором: «Мелодія так, наче гори Високі зіходить у 
плав», і трохи далі: «Вуха чуткої потвори, Що слухом вичерпує 
став» (81). Як бачимо, цей ефект підкреслений конкретизацією 
ідіоматичних фраз «мелодія сходить» і «йти уплав», що її довершує 
фраза «наче гори високі». А ось один із багатьох оксюморонів, в 
контексті незвичайно пов'язаних фраз: 

І Беатріче при гурті 
Своїх добутків чарівних 
За днів коротких у житті 
Та скрухи, щедрої для них ( 6 ) 

А ось метонімія, що в ній два окремі елементи зв'язані спільним 
присудком, який зумовлює перекидання вартостей з одного елемен
ту на другий (цей засіб, як ми пригадуємо, використовує Гоголь для 
гумористичних ефектів): «Одні з них сукню білу понесуть. І, певно, 
очі темно-сині» (30). Особливе місце в стилі Зуєвського займають 
параномазії (калямбури), що самі собою створюють мініятюрні 
«переклади». Я вже вказував на багато з них у ході статті, отже тут 
не варто помножувати прикладів. Наведу тільки кілька рядків із 
вірша «Унікорн», що в ньому це мітичне створіння разом із поезією, 
дуже складно порівнюється до катахрези — риторичної фігури з 
родини кал ямбу рів, яка означає вживання слів у переносному зна
ченні через відсутність відповідніших, або помилку (іноді в вимові), 
яка стала частиною словника, зокрема народного: 

І співанки, що серафими 
Посполу славою вдягли, 
Мов цвітом ніжної берези 
І комбінацією теж 
Солодких марень катахрези 
В її можливостях без меж. 

(Звертаю увагу на калямбур в останніх двох словах цитати). 

Як я вже згадував не раз, особливо в розмові про вірш «Данина 
характеру», ілюзорну порожнечу в центрах текстів дуже часто на-
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магається заповнити мистецтво. Адже «неприсутність» — це тільки 
гра семантичних та формальних ефектів — тільки ще одна з ілюзій 
мистецтва. Іноді виникає враження, що мистецтво — своєрідна 
вторинність, втілення «неприсутностей» — це основна енергія, яка 
керує поетичним світом Зуєвського. 

Мистецтво неначе постійно присутнє за обидвома кінцями 
гіперболі. Дійсність і мистецтво, наприклад, «дзеркалять» одне 
одного по «цьому» боці, а «заобрійний» якір — це світ зір. Або (і це 
трапляється куди частіше), мистецтво вступає в тісні стосунки з 
«заобрійним» світом. 

В метонімічних зображеннях постатей з тимчасово неприсутнім 
центром, ми іноді раптом помічаємо, що в тексті йдеться про від
дзеркалення фрагментів постаті не з життя, а з картини — справж
ньої, а чи уявної. Ось строфа, з дещо «маллярмеанською» метафо
рою в перших двох рядках: 

Як нігтями в червоній шані 
Вертався згашений вогонь 
І надив морем у тумані 
Д о голови, крізь фарбу скронь... (46) 

На фарбування нігтів не треба маляра. Але коли ця фарба 
мотивом проходить до скронь — то тут уже маємо справу не з кос
метикою. Враження «неприсутности» в цій строфі посилене ще й 
тим, що в фарбу нігтів, а теж і скронь, повертається вже згашений 
вогонь давніх пристрастей, який, ще до того, надить морем у тумані. 
Подібне стається і з пейзажами: кольори, спершу зібрані на картині 
(і то на натюрморті) — розсипаються, розгойдуються, щоб створити 
світанок (24). 

Можна сказати загальніше, що в Зуєвського світ і його дійсність 
систематично, майже безпощадно, текстуалізовані — і то іноді 
дослівно. Писане слово мусить бути присутнє навіть тоді (чи, 
можливо, особливо тоді), коли воно безсиле, як ось у строфі, що в 
ній природа імітує якийсь рисунок або акварелю: 

Води зростають білі крила, 
І холод простір охопив 
У злетах світлого чорнила, 
Не звіданих словами див (80) . 

Пелюстки рожі ліричний суб'єкт вважає за скельця, що він їх 
сприймає передовсім писаним словом: 

Я за ці скельця прочитав, 
Про їхню червінь ситу 
Посеред ліжка стиглих трав. 
Нічного антрациту (47) . 

Невідомо, чи поет прочитав за них серед природи, а чи вони 
були серед природи в якомусь тексті, що його він читав. І далі, 
природа тут мабуть перемінена у вітрах, отже все ще опосереднена 
мистецтвом. А в вірші, що його поет назвав «Vivos voco» (вже в са-
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мому заголовку створюючи перебій між книжною латиною й живим 
покликом до життя), господар наситив свій рій медом та м'ятою — 
дуже, зрештою, некнижне зайняття — «на блідій сторінці». Це 
особливо несподіване тому, що герой, мабуть, якийсь слов'янський 
соняшний бог, бо він воскресає разом із природою навесні. Але коли 
ми пригадаємо образ «рій слів» з інших віршів, ми можемо здогаду
ватися, що цей бог сонця — це ще одне зображення поета, або 
«дзеркалення» поезії в міті. А про те, як «роз'яснений сюжет 
Ґоґена» «зникає поміж сторінками» — я вже згадував. В також уже 
згаданому вірші «Ефект», поетичне надхнення пов'язане з кохан
ням, а до того поєднане з «надрукованою» тінню-примарою Емми 
Боварі. А в прекрасному творі «Мандельштамова схема», за безцін
ну «текстуальну» красу, що її Мандельштам дарує світові, він одер-

" жує не сузір'я, а тепер уже негативно текстуалізовані п'ятикутні 
зорі на плякаті: «Та за красу його безцінну Діставши зоряні 
плякати». 

Ми теж пригадуємо, що книги, щоденники, сторінки, тощо, ста
новлять важливу частину предметного реквізиту в цій книжці. І ще 
варто нагадати дві справи: розмови з текстами інших поетів, що про 
них було на початку статті, і теж факт, що Зуєвський послуго
вується майже виключно «книжними» мітами клясичної культури, і 
то часто з перевагою латинської мітології над грецькою. 

Послідовна текстуалізація дійсности в Зуєвського стоїть досить 
близько до філософії деконструкціоністів, які теж інтенсивно 
цікавляться «неприсутністю» та «відкладанням» центрів у писаній 
мові. Слід тут додати, що їх улюблений поет і, до певної міри, 
«предтеча» — Стефан Маллярме. Як би там не було з деконст-
рукціоністами, поезія Зуєвського доводить, безумовно най
послідовніше з усіх українських поетів, що творчість як така — і то 
не лише поезія — це не тільки текстуалізація життєвого досвіду, що 
він сам складається із своєрідних «текстів» культури, але також, і то 
передовсім, це ре-текстуалізація інших текстів. 

Та всупереч деконструкціоністам, а вже особливо Маллярме, 
Зуєвський іноді неначе бунтується і проти текстуалізації, і, зокре
ма, проти естетизації буття у власних текстах — проти гегемонії 
прекрасних представлень і зображень. Іноді в його віршах мистецт
во стає своєрідно опосередненим дійсністю: маємо не забувати, що 
гіперболя між мистецтвом і дійсністю рухається в обидва боки одно
часно. В дуже цікавому вірші «З бльокнота Руссо», що перегу
кується з картиною «Спляча циганка» — поет попереджає, що межа 
між мистецтвом та дійсністю мусить залишитися невблаганно 
чіткою, для безпеки самого життя. Якби циганка на картині 
прокинулася вранці і отже якби параноїчний, загрозливий, докраю 
текстуалізований краєвид навколо неї, який мабуть з'явився їй у 
сні, став дійсністю,— світ загинув би, і тоді лірична героїня (що нею 
не є конче сама сонна циганка) вже намарне шукала б слідів до 
справжнього минулого життя, намагаючися прийти до нього «не з 
нами» — не «нормальним» шляхом, що вже для неї назавжди 
закритий, або, навпаки, не з малярем і не з поетом: 
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І, поминувши недоглядний світ, 
Шукала б за надійними слідами, 
Щ о в дім ведуть, де праця і любов 
І ласкою зросли привітні стіни, 
А з гомоном весільних підошов 
Дзвенить на свято пісня мандоліни. 

В вірші «Пігмальйон», статуя Галятеї, ставши живою дівчиною 
разом із приходом весни, цілує своє власне відображення в дзеркалі, 
щоб «вернутись у ваші збори» (підкреслення моє) : 

Між квітами, що зняли 
Намиста свої узори 

Аж поки відмова зрине — 
В карнизах ожилий спів, 
Д е щастя росло невпинне 
Роями цілющих слів. 

Мені доведеться тут зробити висновок майже протилежний до 
того, що я зробив у попередній розмові про цей вірш декілька 
сторінок раніше. Що це зрине за відмова? Відмова життю — наказ 
повернутися назад у камінний об'єкт мистецтва? Можливо, що така 
камінність (описана в решті вірша вкрай неприхильно) це справді 
від-мова, в протилежність до до-мовлення з життям природними 
«роями цілющих слів» — мабуть, слів кохання. В усякому разі, ці 
слова уже — не на «блідій сторінці». 

Як я вже декілька разів підкреслював, особливо інтенсивно 
розіграються змагання між геометричними рядами (чи рядками) 
мистецтва й вигинистими, вогнистими лініями еротичного досвіду. 
Про такі мотиви у вірші «Переклад із циклу «Ехо» я вже говорив. А 
в вірші «Дві апострофи», образи в дійсному поетичному тексті 
іншого, і мабуть ще живого, автора легковажна лірична героїня про
ганяє фривольним жестом в ім'я життєвого моменту, під схвальним 
поглядом ліричного суб'єкта. Щобільше, ліричний суб'єкт дружньо 
докоряє тому авторові, що він свої гротескові образи повигадував, їх 
не переживши. 

Мистецтво, культура, книга, письмо тепер стають не тільки 
гожим даром, але теж і прокляттям — таким необхідним, таким 
пристрасно любленим. Через цілу статтю я намагався так чи інакше 
натякати на вагання Зуєвського між щоденною дійсністю та її 
різноманітною текстуалізацією (включно зі сублімацією), яка може 
призвести до естетичного, ідеалістичного, або навіть містичного за
перечення світу. Можна з цього приводу повторити, що вплив Мал
лярме на Зуєвського в цій збірці (в противагу до Під знаком 
Фенікса) — подекуди поверховий: в багатьох віршах відбувається 
швидше своєрідний діялог, чи навіть суперечка, з «учителем». Я 
вже згадував вірш «Без моделей», що в ньому автор уже таки одвер-
то радить сам собі позбуватися «учителів», грати свою ролю на 
«обезлюдненій сцені» і, щобільше, зближати свою поезію до жесту 
кохання: «Немов торкається ледь-ледь Коханих скронь твоя доло
ня». Але ось де прокляття зачарованого кола: навіть цей образ — 
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нагадує поет нам і самому собі — може бути деривативний, по-де
кадентському естетизований, врешті-решт, текстуалізований. 

В цій збірці Зуєвський відкриває багато вікон — не тільки вікна 
Магрітта — вікна подвійного або потрійного «дзеркалення» — але й 
вікна на власний досвід, власне минуле, власне майбутнє. Харак
терно, що сонет, який називається «Поезія», стає саме таким вікном 
у спогад, що втілений у надиво життєві образи. 

В уже тут часто згадуваному вірші «Данина характеру», поет не
наче виправдовує сам себе, а чи поезію взагалі, за символістичну 
магію, яка може залишитися тільки «позою чарівниці». Він виправ
довує себе в ім'я глибшої функції мови поезії, яка піднімає «кожну 
пам'ять» у характерну для себе, прикметну собі, сферу сублімації. 
Повторяю: поет вагається між двома якорями своєї гіперболі. І в 
цьому ваганні є суть поезії Зуєвського. Суть Зуєвського. Суть поезії. 
Найголовніше, щоб параболя між дійсністю та її різноманітними 
сублімаціями була справжньою, по-справжньому пережитою. А 
Зуєвський її переживає. 

Отож, Зуєвський аж ніяк не «реаліст». Дійсність у нього не сміє 
намагатися проковтнути мову. У важливому вірші «Використання мо
ви» (що в ньому є навіть своєрідна «самоаналіза» власної синтакси, 
цією ж синтаксою виконана), поет не має сумніву, що «Річка» мови, 
світ називання — це власний світ, відокремлений від світу. Але 
різниця між Маллярме і Зуєвським тут у тому, що трудна мова 
Зуєвського дослівно перепитує світ, та іноді знаходить його непов
ноцінним. Вона перепитує світ навіть усіма тими численними «зсу
вами» синтакси, калямбурами, катахрезами. Це не втікання від 
світу в герметизм, у вежу зі слонової кости. Це виклик світові на 
змагання, не виключаючи навіть змагання етичного. Два кінці 
гіперболі не тільки віддзеркалюють один одного, але один із одним 
постійно розмовляють, постійно змагаються. 

Зуєвський кокетує з підсвідомістю на тематичному рівні, він ко
кетує з експериментом на рівні формальному. Вагання в нинішній 
його поезії між невблаганною контролен) та звільненими передпер-
сональними струменями енергії, або між формальним експеримен
том і «неоклясичною» традицією, створюють дуже своєрідні апорії, 
що їх сам поет мабуть не опановує, чи навіть і не усвідомлює до-
краю. Коли закриваємо цю книжку, виникає в нас враження, що 
Зуєвський готовий позбутися ще дечого, ще ширше відкрити вікна, 
бо ж від Золотих воріт, через Під знаком Фенікса й до Голуба се
ред ательє таке прямування до самовпевненого самозвільнення 
цілком явне для довіреного читача, якщо не для самого поета. 

Як би там не було, Зуєвський належить до тих кількох, що в їх 
творах «дзеркалиться» душа сучасної української поезії. 

126 



ПРО АВТОРІВ 

РОМАН БАБОВАЛ (1950) — поет і перекладач, опублікував чотири 
збірки поезій. Книга його вибраних і найновіших творів готу
ється у видавництві «Дніпро». Живе в Бельгії. 

БОГДАН БОЙЧУК (1927) — поет і перекладач, книга його вибра
них і найновіших творів Третя осінь з'явилася у видавництві 
«Дніпро» 1991 року. Живе в С.Ш.А. 

ДІНО БУДЗАТІ (1906—1972) — італійський прозаїк, автор числен
них романів, повістей, оповідань, поезій, п'єс і лібретт. Пра
цював журналістом у мілянській газеті II Corriere delia Sera. 
Поміщені тут оповідання взяті з книги Шановний пане, прикро 
нам... 

ГАННА ВЕСЕЛОВСЬКА — науковий співробітник Інституту ми
стецтва, фольклору та етнографії АН України, кандидат мис
тецтвознавства. Живе в Києві. 

ВАСИЛЬ КАЧУРОВСЬКИЙ — мистецтвознавець, бувший куратор 
Українського інституту модерного мистецтва в Чікаго. Живе в 
С.Ш.А. 

ЮРІЙ КОВАЛІВ (1949) — поет, літературний критик, кандидат фі
лологічних наук, науковий співробітник Інституту літератури 
АН України. Автор однієї збірки поезій та багатьох літературо
знавчих статей, упорядник однотомника Творів Юрія Клена 
(«Дніпро», 1991) та книги Олени Теліги Душа на сторожі, яка 
в цьому ж видавництві готується до друку, антології Атом 
серця («Веселка», 1992). Живе в Києві. 

ЗОРЕСЛАВА КОВАЛЬ (1953) — поет, публіцист, перекладач. Ав
торка збірки Білий ряст (видавництво «Зоря», Брюссель-Лю-
венн, 1967), публікацій в українських часописах Західньої Ев-
ропи. Живе у Німеччині, працює в Баварській Фундації Ганн-
са Зайделя. 

ІВАН КОЗАЧЕНКО (1961) — поет, бард, лауреат Республікансь
кого конкурсу молодих письменників «Гранослов-92», автор 
численних публікацій у періодиці. Живе в Києві. 

ОЛЕКСАНДЕР КУЧЕРУК (1952) — прозаїк, автор однієї книжки 
оповідань та підручника з історії України для школярів, 
численних публікацій у періодиці. Живе в Києві. 

КОНСТАНТИН МІЛОНАДІС (1926) — скульптор, народився в Ук
раїні, від 1951 року живе в С.Ш.А. Студіював у Інституті 
мистецтв Чікаґо та в Тулейн університеті. Викладав мистецтво 
в Нотр-Дам університеті. Мав 8 індивідуальних виставок і брав 
участь у шести групових виставках. 

1 2 7 



МАРІЯ РЕВАКОВИЧ (1960) — поетка, перекладає з англійської і 
польської мов. Авторка трьох збірок поезій, працює над збір
кою Зелений дах. Живе в С.Ш.А. 

БОГДАН РУБЧАК (1935) — поет і літературознавець, автор шести 
збірок поезій та численних праць в галузі літературознавства. 
Збірка його вибраних і найновіших творів Крило Ікарове з'яви
лася у видавництві «Дніпро» 1991 року. Викладає порівняльну 
літературу в Іллінойському університеті. Живе в Чікаґо, 
С.Ш.А. 

ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ (1934) — поет, прозаїк і перекладач. Видав 
сім поетичних збірок, два романи та три перекладні праці. В 
1991 році у видавництві «Дніпро» вийшла збірка його вибраних 
творів Без нікого. Здав до друку роман англійською мовою Три 
бльондинки і смерть. Живе в С.Ш.А. 

КНУТС СКУЄНІЄКС (1937) — латиський поет, перекладач, фоль
клорист. В'язень мордовських таборів у 60-х роках, де доско
нало вивчив українську мову. Автор багатьох поетичних книг, 
перекладів з іспанської, німецької, української та інших літе
ратур світу. Живе в Датвії. 

«світо-вид» 
Літературно-мистецький журнал 
№ 1 (10) , січень—березень 1993 р. 
Видається з 1990 року 

З а с н о в н и к и : 

Київська організація Спілки письменників України 
Культурний центр «Світовид» Спілки театральних діячів України 

В и д а в е ц ь : Культурний центр «Світовид» СТДУ за сприянням М. П. Коця 

Оригінал-макет виготовлений фірмою «АС» 

Здано до набору 11.12.92. Підписано до друку 10.02.93. Формат 6 0 x 9 0 / 1 6 . Папір 
друкарський № 1. Гарнітура тайме. Друк офсетний. Умови, друк. арк. 8,0. Умови, 
фарбо-відб. 8 ,13 . Обл.-вид. арк. 8 ,33. Тираж 3000. Зам. 3'fS" 

Київська книжкова друкарня наукової книги 

1 2 8 






