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Емма Андієвська 
ДВІ НОВЕЛЕТКИ 

ключ 

Коли Д., щоб відчинити браму, встромив у замкову щілину клю
ча, який йому дала господиня заїзду, і спробував його повернути, з 
кожною марною спробою дедалі більше втрачаючи терпіння, хоч зда
валося, щоразу він вже намацує всередині трохи розхитаного меха
нізму ту зазубину, де борідка ключа мусила б із звичним ляском по
вернути залізний важельок, він збагнув, що в замку оселився чорт. 

Якби не пізня година, Д., може, ще зважився б подзвонити чи 
гукнути когось на допомогу, а так якось не випадало серед глупої 
ночі зчиняти рейвах і піднімати на ноги господиню чи котрогось із 
гостей заїзду, що міцно спали, бо ніде не світилося жодне вікно і 
навіть годинник з найближчої церковної вежі, що завжди надто го
лосно викалатував кожну чверть години, не бамкав, а тільки ледь 
вловно шелестів, наче завинений в скляну вату. 

Може, якимось іншим разом Д. зіщулився б і переспав просто під 
муром, заки під ранок з'являться сміттярі, які допомогли б 
відімкнути браму, але гибіти на бруку, коли за кілька кроків чекало 
на нього чисте ліжко й за тиждень наперед заплачена утульна 
кімната, для Д. виявилося понад силу. 

Відчуваючи, що йому вже затерпла рука, Д. повертав ключа на 
всі боки, терпляче вишукуючи ту заглибину, що нарешті змусила б 
спрацювати замок, та чорт міцно сидів усередині, і ніщо не рухало
ся, бо що більше Д. кляв нечистого на всі заставки, то відчутніше 
важчав замок, і Д. почав зважувати, чи не доведеться йому, бува, 
просидіти отак під брамою аж до Страшного Суду. 

Врешті в повному розпачі Д. звернувся до Бога, благаючи допо
моги і тієї ж миті замок легко подався. 

Наступної днини, добре виспавшися, Д. забув про свою пригоду 
з ключем. Цілий день він полагоджував справи, і щойно пізньої 
години, як повернувся до заїзду й заходився відчиняти браму, йому 
спало на думку, що він забув піти до господині й попросити іншого 
ключа, і тепер повторилося те саме, що й попередньої ночі. 

Чорт сидів у замку. За ніч він ще поважчав і чекав, заки Д. звер
неться безпосередньо до нього. Д. навіть бачив люмінісцентні три 
ґудзики на грубезних чортячих сідницях, які покищо пошепки ви
мовляли, що нечистий тут володар і тому всі прохання треба адре
сувати тільки йому, та Д. не схотів розмовляти з диявольським гузном, 
а Всевишнього турбувати посоромився, який, створивши людину на 
свою подобу, кожному вклав у груди жарину Божу, що нею ледачі 
створіння гребували користуватися, побігши за пищавками тліну. 
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Розмірковуючи так, Д. й не зчувся, як відчинив браму. Але дум
ка, чи все в його житті йдё так, як це має бути, вже не залишала 
його, хоча досі він вважав, що йому в усьому таланило і життя є 
таким, яким воно є. Д. з усім гаразд давав собі раду, і йому, далебі, 
менше, ніж будь-кому, випадало нарікати на долю. 

Однак коли думка, чи те, що він робить, справжнє життя, 
витіснила всі інші, Д. роздарував усі статки, кинув працю, яку досі 
вважав змістом свого існування, й вирушив шукати те єдине, перед 
чим всі брами відчиняються й без ключа. 

УСКЛАДНЕНИЙ ВИБІР 

Я ніколи не захоплювався спортом. Мені завжди здавалося, що 
люди, які присвячують йому все своє життя, відбігають чогось най
головнішого, забуваючи, як те, що мало бути лише одним і з до
поміжних заходів на підтримку здоров'я людини, стає самоціллю, 
внаслідок чого чоловік легко забуває; пощо він взагалі прийшов на 
світ. Для мене ніколи не було одкровенням, чи хтось забив м'яча в 
браму, чи ні, хоч я теж люблю інколи трохи поплигати чи попла
вати. Може, це одна з причин, чому я так пізно в своєму житті 
помітив хмари з вушками, які, щойно я зупинив на них погляд, 
стали виразно видовжуватися на різної величи й міцности зашмор
ги, аж поки перетворилися на кільця для атлетичних вправ, що так 
довго рухалися слідом за мною, поки я плавав у затоці, куди я на 
схід сонця вийшов трохи прочуматися після безсонної ночі. 

Однак, того першого ранку я не звернув на ті зашморги-кільця 
достатньої уваги тому, що вже напередодні цілу ніч до моєї готель
ної кімнати, яку я вийняв на тиждень відпустки, щоб відпочити від 
праці й щоденних клопотів,— разом із комарями й мошками, що 
налітали з розквітлої запахущої мімози під вікном, обкусуючи мені 
обличчя, руки й нога, лізли прозорі квадрати, що дихали й поде
куди навіть сичали, як сифони, пересуваючись в різних напрямах 
по кімнаті і наче принюхуючися до мене, і це, звісно, мене трохи 
занепокоїло, бо, зрештою, чого ці живі квадрати мали роїтися на
вколо? 

А що ці живі квадрати, літаючи навколо, мене ні разу не 
зачіпали, то я став на припущенні, чи вони, бува, не вправляються, 
аби кожен квадрат став колом, хоч, як відомо, вийти з кутастости в 
коло далеко важче, ніж літунові з мертвої петлі, і я вирішив про
стежити, чи існує якась закономірність, в тому, що вони чинять. 
Адже ні для кого не таємниця, що око, зосереджуючися на якомусь 
предметі, зриває з нього зовнішню плівку, з'їдаючи її, і всі об'єкти 
стоять голісінькі у їхньому справжньому вигляді, заки їм за якусь 
мить відросте нова шкіра, що улегшує маскування. 

Але те, що я побачив, настільки спантеличило мене, що після 
короткого вагання я вирішив, що буде набагато простіше, коли я 
зупинюся на припущенні, що живі квадрати — це просто не визна-
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чені одноклітинні духи, які колись насолювали пагорб, де вони ле
жали купою старого лахміття, крізь котрий тепер проклали авто
страду, що урухомила їх, оскільки авта й сам запах асфальту 
витискає цих духів із площин, де вони досі спочивали аморфною ку
пою, хоч це, звісно, ані трохи не пояснювало, який стосунок мають 
ці живі квадрати до хмар із вушками-зашморгами, що перетворю
ються на кільця для атлетів і що заповнюють затоку майже до са
мого полудня, попри те, що на цей час пляжі вкриваються га
ласливими юрбами майже голих тіл, що наввипередки намагаються 
якомога темніше засмагнути, і до води важко прошипитися, не на
ступивши на якусь наяду, шерепу або череваня. 

Та вся ця людність пляжу ані трохи не впливає на зашморги-
кільця, які висять з хмарин майже над головами пляжників, 
імовірно, тому, що всі відпочивальники, бувши зайняті самими со
бою, їх, сливе, не помічають, а моєю присутністю вушкасті хмарини 
просто нехтують, • хоч інколи мені здається, що вони з'являються 
виключно для мене, переслідуючи наперед визначену мету, якої ще 
не видно. Але попри це я маю невідчіпне враження, а почуття рідко 
помиляються, що хмарини-кільця обрали саме мене сполучною лан
кою між ними й живими квадратами, що заповнюють мою готельну 
кімнату до ранку, дедалі частіше прориваючися навіть у мої сни, 
дарма що я майже не сплю, а тільки прихапцем дрімаю, щоб через 
недогляд не дати жодного форпосту в самому собі тим силам, які 
покищо обертаються за межами мого тіла. 

Щоправда, щоранку,— і це, сливе, єдина втіха, яку я собі дозво
ляю, вдосвіта, коли ще нікого нема на пляжі, я біжу трохи попла
вати, бож, врешті-решт, мусить же людина мати бодай якусь малу 
втіху в житті,— і тоді коли я на сході сонця бачу хмарини з вуш
ками, мені дедалі сильніше кортить вхопитися за ці зашморги, які 
так скидаються на олімпійські кільця, на яких атлети-змагуни де
монструють фізкультурні вправи, й показати те, чого досі ще ніхто 
не бачив. 

Ба більше, мені здається, що прозорі квадрати щоночі тільки 
цього й чекають, бо тоді урухомиться якийсь важіль, що доти не до
зволяв вийти духам з кутастости, і вони отримають первісну міць і 
подобу, яких вони відбігли за сивої давнини, змагаючися з 
потужнішими супротивниками, що пообіцяли їм визволення, 
пов'язане з моїм прибуттям, хоч я зовсім випадково потрапив до то
го готелю й малого містечка на березі моря. 

Звісно я міг би перервати відпустку й від'їхати на кілька днів 
раніше, забувши і про живі квадрати, і про хмарини з вушками-за-
шморгами, проте, здається, я вже проґавив нагоду, коли ще можна 
було повернутися назад. Вона весь час існувала, але я нею не 
скористався. Віднині я можу рухатися тільки вперед, і тепер я вже 
бачу ту мить, коли я, улігши спокусі, вхоплюся за кільця-зашморги 
вухатих хмарин, назавжди обравши долю атлета-змагуна в пло
щинах, про які й не марилося жодному олімпійському переможцеві. 
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Емма Андієвська: «Ідилія», 
акриль на папері, 1992, 50*64 см 



Емма Андієвська 
СВІТОБУДОВУ ВОГНИК ПІДПИРАЄ 

ПОВ'ЯЗАНЕ З ТАРОКОМ 

Тремтить в повітрі невагома склянка,— 
Без листя стебла й квіти здоровенні. 
Лев поглинає темну половину, 
А світлу — яструб, що — в вікні — циклоном. 

З нової бганки — на все небо — клином 
Звиса хомут, що переходить в ванну. 
Ліс. Шибениця, Кріль, що в било дзвонить. 
І причандалля на траві чаклунне. 

Ще мить — і щезло. І свідомість інша — 
Багатовимірніша, глибша, тонша,— 
Що — пухирцями — з ліній перехресних. 

В чуттях ще страх,— ануж дверима хрясне 
Те невимовне, що — колись у снах.— 
Як світ іде, хоч й валиться із ніг. 

РІЗНІ ФАЗИ ДІЙСНОСТІ 
(З книги «Дзеркальні відображення») 

В обхід — назавжди — друзів і рідню, 
Мерців і зомбі — в ролі примадонни. 
Дзьоби порозкривалися в нужденнім, 
Хоч вихор краєвиди всі зрівняв. 

Повідривало шкіру від основ. 
В повітрі — парасолькою — сніданок 
Ще мерехтить,— дороговказ, єдине, 
Що — від буття, як дух убік війнув. 

Інакше — світло, тиск. Лише в проваллях 
З'являється — не дійсний вже — провулок,— 
Пунктир, що — уподобання і звички,— 

Стара — від ґедзів тліну — відганячка. 
Й на коло — видиво кільчасте наплива: 
Вода. Рибалка. Й — ледь-ледь — поплавець. 
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БАРВА ЯК ВХІД ДО ІНШОЇ ПЛОЩИНИ 

Основа барви — ледь рожевий хуркіт, 
З якого — білого — потужні реї. 
Закінчився перехідний період, 
І у мигдалі — по драбині — гіркість. 

Світило — за світилом, мов махорка,— 
З кишень дірявих, що ляка марою. 
Свідобудову — вогник підперає, 
Що — десь — колись — з пригаслої цигарки. 

Природа — на всі руки — реставратор, 
Який і деревину — на ставриду. 
Скрізь — сила — сіті й верші — непомітно, 

Лиш інколи — то зблиск, то запах м'ятний,— 
Ряд колонад, що — тіл тугих закон.— 
І цятка, що — все більша й не зника. 

РОЗСУВАННЯ МЕЖ 

Зробився світ прозорий і обтічний, 
Всі защіпки,— здається,— незабаром. 
Літає над розтопленим собором 
В хламиді постать, що — з порталу — штучно. 

Час, який досі — диски — точно. 
Зняв циферблят, що — вічністю губерній, 
і ложкою — в усі квартали — бурю,— 
Опорним пунктом — вихор — під час втечі. 

Нехай звільняються і ті, що котять 
В провалля скарб — повз вивіски щокаті. 
Зацикленість на зримому — так довго, 

Що й міні-крок в повітрі,— як недуга. 
Й на карку в кожного спалахує вітряк.— 
Світ чи краплина гупає в відро? 

СТАРИЙ ДАГЕРОТИП 
(Із збірки «Знаки», цикл «Гравюри») 

Сім обріїв під кілем корабля 
Поволі обертаються на смугу, 
Якою — просто в небо — колимага, 
Що досі — по трикутнику облуд. 
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Пухир,— куди буття,— розм'як і зблід,— 
Із порошини надійшла підмога. 
Не острівці вже — альфа і омега, 
Що — з магнію — на всіх щаблях — кубло. 

Всі двері — світ, здавалось, зачинив 
Й — серед — галявини з єдиним зайченям 
Серед тичинок присмерку — тендітно. 

Зробилося крихке і непридатне, 
Що — за життя — належало комусь. 
Ніщо — ніде, лиш повів — крадькома. 

ДОДАТКОВІ РОЗТИНИ 

Нулі — за оболонки від пісень. 
Мітла пройшлася по хребтах і генах. 
Всіх обігнав — на друшляку — погонич. 
Що звірів — з краєвидом — в унісон. 

З очей — вся в милі — пролягла коса, 
Щоб — озером гірським — на перегинах. 
Зняло поверхню — шкарубку й погану, 
І — личка немовлячі — з-під парсун. 

Скло заходились сріблом годувати 
Î розбудили палі, в яких — вітер, 
Що — у жовтку — минуле і прийдешнє. 

Й по-людському озвалося піддашшя, 
Вмить голосівками заповнивши весь двір, 
Альтанку, цвинтар й стежку серед верб. 

ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ СВІТІВ 

З галузки до галузки — інтервал 
Галактики. Метелик, який сліпить, 
На гуму — слух — дедалі ширша лопать. 
В краплині зосередилось нове.— 

Пилина, й та — на кілька тисяч вольт. 
Липучку — дух, і все буття прилипло. 
Перемістилися легені, душі, лапи, 
і — з потойбіччя, як солому — віл. 
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Від існування — ледь-ледь — шийка пляшки. 
Уздовж аорти простелили ліжко, 
І вже — сурма, що — фіялковим дмуха 

На простирала молодости й сміху,— 
Які — ніяк — у небуття трубу.— 
Із променя — на промінь — птах стриба. 

ПЕРЕМІЩЕННЯ 

Зелена мисочка, в якій — тютюн.— 
Округле, що — розгоном — у стрімке. 
Весь інтер'єр — на меву з маяком. 
Все довші й довші світлові хорти. 

Картату дійсність шум перегорта. 
З заплавами вмістилася ріка 
В долоню. Вершник на все небо й кінь. 
Низ — фіялкові пасма від ротонд. 

Переінакшення взяли з принцип, 
І те, що — місце і подобу вранці,— 
Під вечір — жужмом — у пласти горішні 

Із тельбухами, і майдан порожній, 
І в грудях порожньо. Зливаються дахи.— 
Нове буття, що тишу видиха. 

НАТЮРМОРТ З КІНЦЕСВІТНІМ УСКЛАДНЕННЯМ 
(З книги «Апокаліптичні краєвиди») 

Тарілочка. На ній кілька кружал 
Редиски. Ніж — під тінь перегородки. 
В горнятку свічка — дар за душі предків. 
І око, яке напрям стереже. 

На дотик важко розпізнать межу, 
Гадюка — із-під каменя — так прудко. 
Все видиме — на вітрі, мов борідка. 
І континент — за континентом — з жил. 

На друзки світ,— ніхто і не помітив, 
Хоч всі — ротами — напрямок комети 
Із почтом — гідрами з підводних камер. 
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Й ровами відгороджений стрімкими 
Цього буття останній абонент — 
Ще — у руці, як знамено,— баняк. 

Й крізь Суд Страшний струмочок жебонить. 

НАРОСТАННЯ 

Як тиші чути кожен колосок, 
Хоч коло вужчає, гострішає і — гасне. 
На перископні поторки загусли 
В квадратах — щойно з тіла — голоси. 

Щільніше над землею — небеса. 
Із порожнин, що залишили гості, 
На всю рівнину — лантухи смугасті. 
Ні косаря, та шелестить коса. 

У занімілому — на пил — пережурились. 
Мачині зернята — поволі так джерела 
Нащадкам вістку, що мигтить і булька 

І трусить глину, що задовго спала,— 
Висіпує у втілення нове.— 
Як тане все. І, танучи, трива. 
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КІЛЬКА ШТРИХІВ ПРО МАЛЯРСТВО ЕММИ АНДІЄВСЬКОЇ 

Образотворче мистецтво притягало Емму Андієвську досить дав
но. Ще 1955 чи 1956 року вона показувала Юрію Тарнавському й 
Богданові Бойчукові зошит, по вінця виповнений її рисунками 
еротичного характеру. В річнику Нью-йоркської групи «Нові поезії» 
(ч. 6, 1964) Андієвська помістила «синтетичний» вірш у чорно-чер
воному кольорах і дала таку характеристику: «Синтетичні вірші — 
це поєднання слова, малюнку й музики. Музичні «невми» в тексті 
означають не тільки окремі тони або їх співвідношення, а й цілі 
музичні фрази, залежно від контексту. За одиницю коливань кож
ного тону береться інша кількість коливань, ніж у досі знаних 
музичних системах. У музиці, як і в математиці, існує можливість 
створення «не Евклідових» музичних систем. Це насамперед рефор
ма тону як такого в забарвленні, без зміни його константних 
коливань. «Розщеплення» тону. Інтерпретатор, виходячи з зазна
чених «невм», може імпровізувати, як у джазі.» 

Відтоді проминуло тридцять років. У тому часі Емма Андієвська 
опублікувала 12 збірок поезій, три збірки оповідань і три великі 
романи. Ніяких сигналів про її образотворчу роботу не було. Щой
но десь 1990 року малярство Андієвської прямо вибухнуло, наче 
творчий вулкан,— з неймовірною динамікою та окресленням, 
наскрізь оригінальним стилем і світобаченням. Ніхто так досі не ма
лював. Вона називає свої картини метафорами в кольорі. За 
останніх кілька років Андієвська створила около чотири тисячі 
картин, брала участь у двох групових виставках та мала 17 
індивідуальних виставок (в Мюнхені, Торонті, Нью-Йорку, Києві, 
Львові, Івано-Франківську, Парижі, Сідні, Чікаго та інших містах). 

Принагідно Емма Андієвська так висловилася в листі про своє 
малярство: «Усе малярство — це «пляма» різної інтенсивности фар
би; форми — це нитки, якими пензель оприсутнюс цю «пляму» (а 
вона ж усе буття) в інтенсивніші структури меншої величини. Бо в 
«плямі», як у круглому часі, існує все нараз. Пензель витягає лише 
якусь частину цієї «плями» у втілення. 

Що ж до барв — то кожна барва має іншу швидкість — повільні
шу й прискоренішу. Отож — відповідно до настрою — барва сама 
підключується до пензля, а не навпаки. 

Коли з'являється лінія, це означає, що швидкість (процес вивер
шення) уповільнюється, лава кам'яніє. 

І тут малярство дуже близько підходить до поезії — мапа швид
костей. Але мапа одноразового вживання.» 

В інтерв'ю, яке Емма Андієвська дала «Літературній Україні» 
минулого року, вона дає дещо детальніший та інакший вгляд у 
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процес творення: «Хоч як не дивно, перше моє сприймання на
тхнення світу відбувається через око, щойно тоді з'являється слово. 

>Лалярство -мало д\"ж.е ъезгатапа -ьтижь wà "roaràws. Y* лвдздъ 
моїх малярських студій... говорячи згрубша, в мене рука підклю
чена просто до шлунку ш'дсвідомости, вона сама все знає. Я там на
горі, в мозку, нічого не знаю, але рука моя дуже точно знає. Для 
мене це завжди розгортання метафори. Я дуже люблю фарбу. Зви
чайно, можна вдатися і до самого рисунка, але то, як на мене, на
лежить більше до сфери розумової, то радше конструкція, а мої ма
лярські роботи більше безпосередні. Я скрізь люблю ходити без 
доріг.» 

Після сорокалітньої літературної творчости, малярство Андієвсь-
кої починає вимагати окремої уваги, а то й серйозно конкурувати з 
літературою. 

Редакція 

Емма Андісвська: «Гітарист», олія, 1992, 80*120 см 
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Олександер Смотрич 
ТРИ СТАРОМОДНІ ДІЯЛОГИ 

ПОЧАТОК 

Десь прогуркотів потяг і знову стало тихо. На вікні ледь помітно 
коливалася фіранка. 

— Що, люба? — сказав чоловік і підвівся на лікті. 
— О, нічого. Зовсім нічого...— відповіла жінка. 
— Мені здалося, що ти застогнала... 
— Зовсім ні, який ти дивний! Я лежала і слухала, як ти засинав. 
— А ти все ще не спиш? 
— Ні. Чомусь не можу...— відповіла жінка і обернулася облич

чям до вікна. Чоловік також поглянув на вікно і сказав: 
— Чому ж? Може штору опустити? 
— Ні, так добре. 
— Чому ж ти не спиш? 
— Бачиш, цим разом не я тебе розбудила... 
— Хто ж? 
— Потяг. 
— Може вікно зачинити? 
— Ні, так добре. Такий легенький вітерець. Ти чуєш, як пахне 

бузком? 
Чоловік нічого не відповів. Обоє мовчали якусь мить, потім 

жінка зітхнула і промовила: 
— Я не тому не можу заснути, любий... 
— О, я розумію. Це... він тобі не дає заснути, так? — сказав чо

ловік. Жінка заперечливо хитнула головою і сказала: 
— Ні... Я його зараз зовсім не чую, любий... Він мабуть спить... 
— Це дивно...— сказав чоловік. 
— Що саме? 
— Що він спить, звичайно...— відповів чоловік і устами торк

нувся її чола. Жінка усміхнулася і сказала: 
— Дивно! Чому це мусить бути неодмінно він? 
— Ну, вона... Яка різниця? 
— Ну, вона... І все ж таки — ну! Ви всі — однакові! 
— Але ж слово чести...— сказав чоловік. Він ще щось хотів ска

зати, але жінка обернулася до нього обличчям і сказала: 
— Знаю, знаю! Це трохи дивно... Але ж так є! У цьому випадку 

ви всі проти природи! 
— Щодо мене, то — слово чести, люба... 
— Звичайно! Що тобі ще залишається сказати? Ти такий безси

лий у цьому випадку! — сказала жінка і засміялася. 
— Що ж, це, може, дуже добре! — сказав чоловік. 
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— Ти думаєш? 
— Звичайно. В противному разі ми б посварилися. 
— І накінець — ти б мене переконав, правда? 
— Це питання! — відповів чоловік. 
— Гаразд. Я ж знаю... Ти в мене такий! — сказала жінка. 
— Який? 
— Цікавий! 
— В якому розумінні? 
— В усіх, любий. О, я тільки жартую. Ну, годі, годі! Тобі вста

вати завтра так рано... 
— Про мене — можу цілу ніч не спати. І нічого! Але ти мусиш 

спати. Тепер ти мусиш, як ніколи... 
— Власне, власне... 
— Ну то — ще раз надобраніч,— сказав чоловік і, схилившись 

над її чолом, поцілував. Жінка сказала: 
— Надобраніч. Ти — спи. Нехай тобі він присниться... Такий 

рожевенький і безпорадний, як і всі немовлята, зрештою... Не 
знаю... Я ніколи не думала про це раніше. 

— Що ж тут дивного? Звичайно... Гаразд — я старатимусь, щоб 
він мені приснився, люба... 

— Старатимешся? Яким же чином? 
— Гм... Яким? Я думатиму про нього. Я намагатимусь його собі 

уявляти, аж не засну! 
— Та ж я тільки те й роблю, що думаю та уявляю. Одначе він 

мені і разу ще не снився. Минулої ночі мені сусідська дівчинка 
приснилась. Сама не знаю чому... на ній був такий червоненький 
бантик. Як метелик! І вона, як метелик! 

— Ну, вже не думай більше. Заснути спробуй. 
— От, знаєш, коли б можна було лише заснути і все проспати і 

вже по всьому прокинутися! Уяви собі — прокинутися і він уже 
тут... 

— Але ж так і станеться. 
— Я знаю — станеться. Майже так. Я не про це... Кінець-

кінцем — не перша я і не остання. Що ж тут? Це не хвороба. От і 
сьогодні лікар сказав, що мені нема чого боятися. Все в порядку, все 
в порядку, любий. Тобі також нема чого хвилюватися за мене. Адже 
ж все буде гаразд, правда? 

— Звичайно! Все буде гаразд. І лікар сказав. Адже ти і я при 
здоров'ї. І головне — ми молоді. Знаєш, у старшому віці... 

— Я знаю. Я все це знаю. І все це чудово. Не може бути краще! 
1 кімната у нас чудова. Знаєш, ми її переділимо і зробимо для нього 
окрему кімнатку... 

— Так! Це вже вирішена справа! До речі кажучи, сьогодні на 
одній вітрині я побачив такі чудові кубики для дітей! Знггш? Сині, 
червоні кубики з буквами. Î я собі подумав, що мені доведеться пов
торити, і не раз, саму звичайнісіньку азбуку. Смішно, правда? Та й 
мало ще що нам доведеться повторювати від.самого початку. Хіба ж 
це не чудово?.. І, чи не здається все інше такимнезначнйй, таким 
другорядним, а? 
2 Світовид № 2, 1903 17 s> а 'J.О 



Чоловік замовк на якусь мить, потім засміявся і сказав: 
— Уяви собі мене на всіх чотирьох, а його верхи! Важко уявити, 

правда? А от — і знову я пускатиму мильні бульбашки, ліпитиму 
змія, вирізуватиму з лози свистки. 

Жінка засміялася і сказала: 
— І ніхто не скаже, що ти збожеволів, правда? 
— Навпаки! Це справді чудово, люба! Поїдемо... Так, так — не

одмінно поїдемо десь на курорт. Море, сонце! Вчитиму його пла
вати. Ти тільки подумай — все від початку! Ні, це справді... 

— А що, як буде... дівчинка? 
— Ну, що ж! Тоді так само усе з самого початку. Вчитимеш її 

скакати на скакалці! Знаєш, я про дівчаток якось менше знаю. Але 
ж ти! Ти мусиш знати все! А зараз спробуй заснути — уяви собі 
жито, волошки і раптом воно біжить нам назустріч, таке радісне і 
сповнене життям... І раптом яке-небудь таке хитромудре запитання. 
На яке може й нема відповіді. А казки! Що ж, тобі й мені доведеть
ся пригадати всі казки. Всі, що їх самі колись слухали, знали, за
були. А слова! Що не день — нове слово! Ні, це таки щастя. І мета! 
Так, так — мета... 

— Все це так чудово, любий. Я знаю. Але ж і це колись 
скінчиться, правда? 

— Я не зовсім тебе розумію, люба... Що ти цим хочеш сказати? 
Адже ж для нас все це тільки-тільки почалося, а ти...— сказав чо
ловік і глянув на її обличчя. Жінка мовчала якусь мить, а тоді тор
кнувшись пальцями його руки сказала: 

— Я знаю, як це нерозумно. Я ніколи раніше не думала про 
щось таке. Я тільки... Бачиш, ти засинав, а я подумала — виросте 
він і знатиме більше за нас... 

— Звичайно! Невже ти маєш сумнів? 
— Ні, навпаки. Зараз ми стільки думаєм про нього. Його ще не

ма, а ми вже думаємо... 
— Чому ж нема? 
— Тобто є, але... Ні, йому буде не до нас, любий! 
— Але ж коли це буде! Навіщо... 
— А, чи ти давно був хлопцем, дитиною? Ану подумай... 
— Я? Як сказати... Сказати по правді — я ще й досі не почуваю 

себе дуже дорослим... Якось не можу звикнути. Часом забуваюся, 
як сама знаєш,— відповів чоловік і засміявся. Жінка сказала: 

— От бачиш! Зовсім недавно, правда? Отак не згледімось, як 
станемо диваками. На старість... 

— Чому ж? Хіба це обов'язково? Я не розумію... 
— Ти тільки візьми наших батьків. Ну, сам скажи, хіба вони не 

диваки? Адже ж мій батько до незручності дивак! Одна його манера 
сміятися чого варта. Або твоя мати. Я ж знаю, як тобі незручно за 
неї, коли вона... А її манера говорити й говорити і ніколи не замов
кати... І всі "її вимоги, претензії, і та стареча скупість, і постійні 
поради ні до чого! А як вони всі легко ображаються і взагалі... Хіба 
вони нас розуміють? Ні, вони все краще знають! А головне — добра 
і тільки добра бажають! Але ж на їхню думку — ми б ніколи не 
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мусіли бути разом. Ти тільки згадай чого це нам коштувало! Та й 
ще тепер — постійне втручання і взагалі... 

— Ні, люба! Нашим дітям не буде чого соромитися нас! Запев
няю тебе. При чому тут наші батьки? Я не розумію. Вони просто 
якось опустилися... 

— Власне... Опустилися. Часом мені здається, що я також ніби 
опустилася. Так, так! Останнім часом. Ні, зачекай. Відколи 
дитина... Так ніби якесь велике коло для мене замкнулося. Так ніби 
я щось придбала і разом з тим щось втратила... 

— О, це тимчасове, люба... Ти мусиш зрозуміти це. Ти в такому 
стані. Нічого дивного. А наші батьки... Бачиш, вони жили ще в 
старі часи і зовсім за інших умов. Я їх не зовсім розумію. Я не знаю, 
чого вони хочуть... 

— О, вони знають! Усе через мене... Всі їхні нещастя через мене! 
Вони мені все присвятили, вони самих себе мені присвятили, а я 
невдячна дочка! 

— Не треба на все це звертати увагу. Нехай собі! 
— Власне! Йому так само буде не до нас. Виросте і... 
— Яка ти дивна! 
— І він колись матиме це почуття, це неможливе почуття соро

му за своїх батьків — за нас, любий... 
— Я не припускаю, щоб ми з тобою опустилися до такої міри, як 

твої, чи хоч би й мої батьки. Отже... 
— Отже — вічно будем юними? — сказала жінка. Чоловік запе

речливо похитав головою і сказав: 
— Ні, не це, звичайно. Але ти б може заснула краще. Це 

важливіше. Це далеко важливіше! Важливіше і за батьків, і за все 
на світі. 

— Ти тільки подумай, як це прикро. Вони ж батьки! 
Чоловік і жінка мовчали якусь мить-другу, потім жінка зітхнула 

і сказала: 
— Ах, любий, все це так. На превеликий жаль... Єдине — тільки 

б не бути залежними від нього... як виросте. Розумієш? Єдине... 
Чоловік якось нехотя усміхнувся і сказав: 
— А, знаєш, дивно! Це саме я постійно чув від моєї мами... Сло

во в слово! Дивно... Вона завжди так говорила. 
— Справді? — сказала жінка і замовкла. Десь знову прогуркотів 

потяг і стало тихо. 

ГОСТІ 

Гості пішли. В квартирі раптом стало тихо. Так тихо, що у ві
тальні було чути, як на кухні шкреблася миша і вода капала з крана. 

— Я зараз, мабуть, не прибиратиму,— сказала жінка і стомлено 
поглянула на стіл. 

— А, знаєш,— сказав чоловік,— зараз цей стіл нагадує поле 
після бою. У мініятюрі, звичайно. Кістки і ці червоні плями... 



— Плями — нічого. Виперуться,— сказала жінка. Чоловік по
глянув на стінний годинник і сказав: 

— Фактично вже настало сьогодні. 
— Котра? 
— Добігає друга. 
— Так пізно. А тобі ж так рано вставати... 
Чоловік опустився в крісло, зажмурив очі і сказав: 
— О, це нічого. Головне — відбули і чудесно. Така полегша! 

Вони, здається, лишились задоволені, правда? 
— Як знати?.. Знаєш, дивно. Я все ще, неначе чую увесь цей 

гамір, і мені все ще не віриться, що вони, нарешті, пішли. Я так 
вирзано чую! — сказала жінка. Чоловік усміхнувся і сказав: 

— Знаєш, у мене також якийсь такий настрій... Якась невпев
неність. Неначе вони тут щось лишили по собі... Пішли і щось 
лишили по собі. Якось важко все це пояснити. 

— Може б ти відчинив вікно,— сказала жінка. 
— Я зараз. Справді, тут так накурено і надихано... 
— Власне. 
Чоловік підвівся і пройшов до вікна. Чоловік відчинив вікно і 

знадвору влетів великий нічний метелик. Було чути, як він б'ється 
об малиновий абажур. Чоловік сказав: 

— Мертва голова... 
Жінка здивовано поглянула на чоловіка. Чоловік сказав: 
— Такі метелики мають таку чудернацьку назву. 
— Швидше — неприємну,— сказала жінка. 
Обоє мовчали мить-другу, потім жінка важко зітхнула і сказала: 
— Здавалося б — пішли і на тому крапка... А тут ще цей ме

телик! 
— Ну, метелик — це ж така дрібниця. Він вже десь затих. Його 

більше не чути. Ми з тобою просто якісь... перечулені і більш 
нічого. Адже ж ми так рідко приймаємо гостей. І взагалі навіщо з 
цього робити таку історію? 

— Бачиш... З усього цього ще може вийти історія. Пренеприємна 
історія. 

— Ти все це перебільшуєш, люба. 
— Перебільшую? Може. Чи ти зауважив — хтось з них забув 

капелюх в передпокої? 
— Так. Мені здається, що це капелюх того Коротченка,— сказав 

чоловік і дістав з кишені цигарки. Жінка сказала: 
— Коротченка? Коротченко — це той, що ти йому так перечив? 
— Він,— сказав чоловік і нервово прикурив цигарку. 
— А тепер сам подумай — чи варт було йому так перечити? 

Навіщо? 
— Що значить навіщо! Якщо він міг з такою впертістю твердити 

таку глупоту! Абсурд! Так, так — абсурд! 
— Так,— сказала жінка,— але ж ти сам якось казав, що він тип 

підозрілий... 
— Та ні! Це в мене було лише склалося таке враження. В ньому 

нічого нема підозрілого. Він просто впертий і тільки... 
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— Але ж ти знаєш чому він саме так твердив, а не інакше, правда? 
Чоловік затягся цигаркою і сказав: 
— Через глупоту! 
— О, я не думаю! І все це при свідках. Інші чули... Ти так гаряч

кував. 
— Я? Ані трохи! Повір мені — ані трохи! 
— Ти б себе тільки побачив! І навіщо було? Хіба існують тепер 

якісь переконання? Це ж тільки в газетах тепер переконання. І хто 
в них вірить! 

— Ніхто, звичайно. Він, зрештою, був п'яний. Невже ти припус
каєш, що він пам'ятатиме все, що я сказав? 

— Все може й ні... А дещо... 
— Ти все це так перебільшуєш, люба. Я більш, як впевнений, 

що і Сидоренко, і Павлюк були на моїй стороні,— з якоюсь рішучіс
тю сказав чоловік. Жінка якось мляво усміхнулася і сказала: 

— Тобто ті, що мовчали? А ти мені скажи — хто був той чор
нявий? 

— Чорнявий? 
— Так. Той, що так підтримував того, як його, Коротченка... 
— Той... Бачиш, я докладно не знаю. Він приїжджий. Я його за

просив цілком випадково. Так вже якось вийшло. Не міг не запро
сити. Він один з інженерів. З центру. Він, здається, нічого. Досить 
симпатичний. Він так чудово оповідає анекдоти! 

— Так, анекдоти! Я так боюся, щоб все це не скінчилося якимось 
паскудним анекдотом! Він все переглядався з Коротченком. Я добре 
це зауважила! 

— Ах, облиш! Що вже я там таке сказав? Кінець кінцем, що я 
вже там таке сказав? Таке жахливе, а? 

— Ти перечив! Хіба цього не досить?.. Невже ти цього ніяк не 
можеш зрозуміти? 

— Ти стомлена,— сказав чоловік,— тобі найкраще було б піти і 
заснути. 

— Заснути,— сказала жінка,— як я можу заснути? 
Чоловік востаннє затягнувся цигаркою і сказав: 

— Знаєш, я так шкодую, що всіх їх запросив. Справді шкодую. 
Але ж від них я залежу — моя праця і взагалі... майбутнє. Зреш
тою, я мушу бути з ними в найкращих стосунках. Чого ж тут 
хвилюватись? Переживати... Ні, ти тільки сама подумай! 

Чоловік якусь мить дивився на жінку, потім усміхнувся і сказав: 
— Ні, ти краще тільки послухай! Я якось не встиг ще тобі ска

зати... Щось дуже і дуже надійне! Бачиш, мені мають доручити ду
же відповідальну роботу. Дуже! Я так чув, розумієш? Ні, ні, це 
факт! Тільки ти про це, будь ласка, нікому! Ні слова! Ні сусідам, ні 
знайомим, нікому! Вигода, люба, колосальна! Це раз. Але це ще не 
все! Мені здається пощастить дістати путівку. Може ще цього літа. 
От і поїдемо в Одесу, чи Крим, на море... Як три роки тому прига
дуєш? Ти мусиш відпочити. Ти обов'язково мусиш відпочити! 

Жінка опустила голову і нічого не сказала. 
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— Тому я, власне кажучи, всіх їх і запросивв. Тепер ти 
розумієш, правда? 

— Так, я розумію...— сказала жінка. Вона повільно підвела го
лову і її погляд зупинився на темному вікні. 

ДВАДЦЯТЬ ХВИЛИН 

Жінка ввійшла і подивилася на грати. Потім оглянулася і поба
чила чоловіка у військовій уніформі. Він випустив з рота дим і по
сміхнувся. 

— Ви матимете цілих двадцять хвилин,— сказав чоловік. 
Жінка кивнула головою і нічого не сказала. Вона дивилася на 

ґрати. Раптом за ґратами відчинилися двері і увійшов чоловік. Він 
швидко підійшов до ґрат і все дивився на жінку. Жінка дивилася на 
нього. Він сказав: 

— Варя! 
Жінка здригнулася всім тілом і підійшла ближче до ґрат. Вона 

перевела дихання і тремтячим голосом сказала: 
— Володя?.. 
Він усміхнувся і сказав: 
— А я тебе одразу впізнав... 
Жінка просунула руку крізь ґрати й взяла його за руку. 
— Володя...— сказала жінка. 
— Знаєш... ти зовсім не змінилася. Може трохи...— сказав чоло

вік. Жінка опустила голову і нічого не сказала. Вони мовчали мить-
другу, а тоді чоловік сказав: 

— Як діти?.. 
— Ах, любий... Я ж зовсім забула! Оля просила одразу ж тебе 

поцілувати від неї...— відповіла жінка і на її очах заблищали сльо-
Іи. Вона підвела голову і притиснулась обличчям до ґрат. 

— Не треба плакати,— сказав чоловік,— Ми так мало маємо ча
су, люба... 

— Двадцять хвилин, любий... Цілих двадцять хвилин...— сказа
ла жінка й дістала з кишені хустинку і почала витирати очі. Чо
ловік сказав: 

— Як Сержик? 
— Він так хотів піти зі мною! Дітей сюди не пускають. Ти ж 

знаєш... 
— Це добре, що вони сюди дітей не пускають. 
— О, вони так скучили за тобою. Правда, Оля ще нічого 

фактично не розуміє. Сержик розуміє, любий... 
— Краще їм нічого не говорити. Краще, щоб вони нічого про це 

не знали...— сказав чоловік і спробував усміхнутися. 
— О, як все це нестерпно,— сказала жінка.— Нестерпно і якось 

зовсім неможливо, любий... Я може зараз зовсім дурна. Скажи 
мені... 
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— За себе ми повинні просто забути, люба. Лишаються тільки 
діти. Ти мусиш це пам'ятати... Фактично тільки діти. 

— Оля ще зовсім мала... 
— Невже зовсім не виросла? Адже цілий рік минув! Як же це? 
— О, трохи виросла, звичайно... Сержик страшенно витягнувся! 

Дуже худий тільки... 
— Він росте, люба. Я також був худий і довгий! Інші діти глузу

вали з мене! Дістань, мовляв, дядю з даху горобчика! 
— Так, він дуже до тебе подібний робиться! 
— Я ж кажу... Ти не принесла часом якогось знімка? 
— Я нічого не сміла взяти з собою. Мене тут попередили, 

любий... 
— Я знаю. Я просто забув. Я часом якось забуваюся. Часом не 

можу збагнути де я... Особливо ж, коли прокидаюся. Це дивно. Ча
сом крізь сон чую їхній веселий сміх. По дитячому веселий! А вчора 
мені приснилося, що Оленька плаче і, знаєш, я одразу схопився на 
ноги... Так, як тоді, коли вона захворіла, пригадуєш? 

Жінка піднесла до очей хустинку і сказала: 
— О, як тоді було хороше... 
— Чи ти пригадуєш, як ти тоді боялася за неї? 
— Звичайно, звичайно, любий. А тепер? 
— Що ж тепер? 
— Тепер я боюся за всіх. Тільки ти за нас не хвилюйся, будь 

ласка. Ми вже якось дамо раду. От і досі... Мені обіцяли роботу... 
з Олею? 

— За неї ти не хвилюйся. її на якийсь там час твої батьки забе
руть до себе. Ти за нас не хвилюйся, будь ласка. Ми ж не самі, 
правда? 

— Про мене багато не думай,— сказав чоловік і усміхнувся. 
Жінка дивилася якусь мить на його обличчя, потім сказала: 

— Ти мало тут спиш, правда? 
— Ні, чому ж? — відповів чоловік і поглянув на чоловіка у 

військовій уніформі. Жінка також поглянула на чоловіка у 
військовій уніформі. Той посміхнувся і сказав: 

— Ще цілих десять хвилин лишається! 
Жінка сказала: 
— Дивно, минуло лише десять хвилин, а ми вже стільки сказали 

одне одному, правда? 
Він усміхнувся і сказав: 
— А скільки ще не сказали! Я ж так чекав на це побачення! А 

скільки я передумав чекаючи... І взагалі... 
— О, зовсім не треба тобі стільки думати,— сказала жінка і 

міцно стиснула його руку. 
— Навпаки,— сказав чоловік.— Це добре, що я маю про що тут 

думати. Тут я тільки силою обставин присутній, а фактично я тут 
зовсім, зовсім відсутній... Розумієш? 

— Ах, любий, я так боялася увесь цей час...— сказала жінка і 
притулилася щокою до ґрати. 
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— Не треба торкатися до цього...— сказав чоловік. Жінка 
відсахнулася: 

— Ні, ти зовсім не мусиш та нас турбуватися. Ти можеш на мене 
звіритися! 

— Так, але з однією тільки умовою... Ти муситимеш про все 
писати мені. Щоб не сталося, згода? Ти обіцяєш? 

— Так, так, я буду...— сказала жінка і знову до очей піднесла 
хустинку. Обидвоє мовчали якусь мить, потім чоловік сказав: 

— Час, люба, йде, а ми мовчимо... 
— Зачекай. Я ще щось хотіла тобі сказати. Тільки що? Я всю 

дорогу сюди думала тобі сказати... Ти не повіриш, скільки було ду
мок, а коли ввійшла сюди... ти розумієш...— сказала жінка і 
усміхнулася. Чоловік також усміхнувся і сказав: 

— Ти мене не впізнала, правда? Чомусь мені так здалося... 
— Тут трохи темно, любий. Як тільки почула твій голос я одразу 

впізнала. Одразу! — відповіла жінка. Вони знову мовчали, потім 
жінка ніби прокинувшись сказала: 

— Що ще, ще... Ще щось! 
— Головне, звичайно, діти! Що ще! 
— О, я вже згадала! Як же! Ні, ти тільки послухай. Я Олі 

пошила нову сукню. Із своєї старої перешила. З тої червоної, 
пам'ятаєш? Оля в ній, як квіточка! Я їй сказала, що це подарунок 
від тебе! 

— Ну, що ж, за вісім років вона все так само буде дівчинкою... 
— Так, так, звичайно. Це лише Сержик буде дорослим. Зовсім 

дорослим! 
— Він мене пам'ятатиме, як ти гадаєш? 
— О, він так часто згадує, як ви удвох їздили рибалити. 
— Ти тільки його самого не пускай! 
— О, ні! — сказала жінка. Вона піднесла до очей хустинку і 

почала плакати. Чоловік торкнувся її руки і сказав: 
— Не треба, люба, не треба тільки плакати... 
— Я не буду... Це я тільки так... 
— Не цілих дві хвилини залишається,— сказав чоловік у війсь

ковій уніформі і підвівся. Жінка оглянулася на нього, потім припала 
обличчям до ґрат і прошепотіла: 

— Дві хвилини, любий... 
— Так, не цілих дві хвилини і потім цілих... вісім років. 
— Не треба, любий. Це ж так боляче, боляче...— сказала жінка. 
— Так, так,— сказав чоловік.— Ми зовсім не мусимо так ду

мати. Ми не повинні так думати! 
— О, я просто більше нічого не знаю... Я зовсім дурна... 
— Ні, ми мусимо думати, що колись залишатиметься не цілих 

дві хвилини... Ти розумієш? 
— О, любий... 
— Так, так — колись... Не буде цих ґрат...— сказав чоловік.— 

Ні цих стін... Ні... нічого... 
— Ще щось, ще щось я мала тобі сказати... У Олі вже всі зубки 
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виросли! Вона так мучилась з одним! Але ж про це я вже здається 
тобі сказала, правда? 

— Ти її поцілуй від мене, люба. Сержйка також і скажи... 
скажи... 

До них підійшов чоловік у військовій уніформі і сказав: 
— Одна хвилина лишня... 
— Ну, любий...— сказала жінка. Чоловік спробував усміхнутися 

і сказав: 
— Нічого, нічого... Тримайся, люба... Діти, знаєш... 
— Який ти близький! Назавжди... Любий... 
Чоловік у військовій уніформі торкнувся її плеча і сказав: 
— Вам треба йти вже... 
— Зараз, зараз... Я тільки... 
— Цілуй всіх від мене... І скажи, що я зовсім нічого... 
— Любий, любий...— сказала жінка і затулила лице долонями. 

Вона чула, як за її чоловіком замкнулися двері і стало моторошно 
тихо. 

Чоловік у військовій уніформі дістав з пачки цигарку і простяг
нувши її до жінки сказав: 

— Може ви закурили б? 
Жінка тільки заперечливо хитнула головою і нічого не сказала. 
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Віктор Неборак 
ЛИСТИ, ЗНАЙДЕНІ У ПЛЯШЦІ З-ПІД ЛЬВІВСЬКОГО ПИВА 

1 

Ми на фіакрі заїздили в осінь, 
хоча фіакра не було, але 
був вересень і псячий слід у мосі, 
мисливців не було. І це незле. 
Ти пам'ятаєш той похід і псячий 
чутливий ніс? Твоя тонка хода 
розтанула у просторі, неначе 
означень ряд — легка і молода... 
Я знав ці ноги! Я любив ці ноги! 
Я цілу... цілу б вічність цілував 
їх вигини, їх впадини, їх строге 
проходження! Ми йшли на запах страв, 
але не в тому річ, хоча голодні 
усі були — я, ти і вірний пес... 
А що сьогодні? Боже, що сьогодні?! 
Де мій фіакр? Де мій делікатес? 

2 

А ще мені згадався той похід 
крізь ніч, крізь грудень і крізь Левандівку. 
Між нами відстань коливалась від 
і до, бо у тобі дражнити дівку 
я здуру взявся, може, й алкоголь, 
який в гостях ти влила у жагучі 
(і все ж — ядучі) губи, грав я роль 
ображеного. Бракувало кручі. 
Я провалився сам у себе. Ти 
мене неначе кликала, та марно. 
Я йшов у безвість шляхом самоти, 
де трафив шляк все те, що йшло попарно. 
Тебе несло таксі. Мене — хода. 
Розсварені слова блукали в мові. 
Та все ж мене впустила ти, тверда 
в переконаннях і м'яка в любові! 

З 

Чи пригадаєш мить, коли рука 
Неборака тебе торкнулась вперше? 
Ти привезла пакунок від Юрка, 
я взяв його, правицю розпростерши 

26 



й затиснувши оте, що ти дала. 
Цей кадр число один в коштовній скриньці 
з твоїм ім'ям і прізвищем — рекла
ма точности роботи залізниці, 
але не в сенсі розкладу, а доль! 
Наш бос мені кивнув — це ваша доля! 
Нас викрала у Вікторів і оль 
істота на ім'я Віктореоля 
чи Олевіктор. Все залежить від 
розташування корення і крони. 
Та свідчу, що її химерний слід 
уперше ліг на київські перони. 

4 

Потрібно зосередитися на 
отій розмові, що точилась, поки 
повз ескалатор,— тема основна 
була про сокровенне і високе 
в житті львів'ян, киян і про Дніпро 
як божество і Полтаву як прокляття, 
про те, що Міф руйнується, і про 
слова як дзеркала і як поняття... 
Але підпільно я звертав свій зір 
на повноту губів і, особливо, 
на розмір бюсту — рідкісний! (повір — 
я млію, як згадаю теє диво). 
Воно гойднулось. Ти ступила крок. 
Я зрозумів, що влип. Забили соки. 
Заграли сурми. Врешті я замовк. 
І ми пішли у протилежні боки. 

5 

І той готель згадай, коли швейцар. 
опівночі нас роз'єднав дверима. 
Я натякнув між іншим на хабар, 
але слуга мав погляд херувима, 
а я не мав перепустки, а це 
було в тій ситуації єдине, 
що треба мати, бо моє лице 
не впізнають ще поки що кретини. 
Скандал бубнявів. Ти ввійшла у ліфт. 
Я обіцяв усіх звільнити завтра 
й забрався геть, вгризаючись у плід 
абсурду і розхитуючи надра 
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так, щоб запався в них твій люкс і з ним 
увесь совдеп з лампасами нічними. 
Мене таксі несло, бухого в дим, 
а вслід мені гарчали херувими. 

6 

Так чим займались ми? Ходили на 
літературні зустрічі, в театри, 
і вештались у пошуках вина, 
і йшли на каву, і рушали в мандри, 
збирались в гості, цмулили коньяк, 
влаштовували сцени, ревнували 
самих себе, спостерігали, як 
летять у прірву наші ідеали... 
Мені розповідала ти про тих, 
хто у твоїм житті навпереміну 
грав соло на трубі і хто не встиг, 
і хто ще має шанс, я корчив міну 
байдужого, плював у небеса, 
творив квадрат для збудження уяви 
з твоїх кохань, радів, що ця краса 
не марувалась до моєї з'яви. 

LOVE STORY 

(мелодрама в п'яти сонетах) 

Марення 
Про те, хто ти така насправді, 
мені відомо, але вдача 
моя плебейська, наче псяча 
проста душа у леопарді 

чи горб у віршах Леопарді, 
чи козаки у творах Панча, 
чи груша в шкірі помаранча, 
чи помаранчі на більярді. 

Така натура — я тремчу, 
коли подумаю, та сітку 
на видива твої плету, 

майструю клітку золоту, 
плекаю найніжнішу квітку 
й молюся піхвам і мечу. 
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Подорож 

Я знов у подорож іду 
до амазонки. Для початку 
шепочу — ти моє дівчатко — 
і лижу скупану в меду, 

а пальці переходять кладку, 
мов розбишаки у саду 
її принад, і я краду 
ці видива собі не згадку. 

Коли медовий мій язик 
вона, немов цукерку, смокче, 
я зависаю, наче птах, 

під гупання її музик, 
а подорож кінчаю конче 
в її співаючих устах! 

Аутодафе 

Я інквізитор фотографій, 
що подаровані в напливі 
сентиментальности, звабливі 
півкола бюсту — амфібрахій. 

Хоча слова мої в оливі 
і ймення древнє, як Малахій,— 
в зап'ястя всіх твоїх анархій 
загнав я цвяхи страхітливі. 

Отож мій наголос, як ніж, 
проходить поміж дуг і між 
опуклих пагорбів і впадин — 

і вогнище! — Твоє бліде 
лице у попіл опаде. 
...І розповзеться сотня гадин. 
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Злочин 
А я собі гуляю, 
як рибка по Дунаю... 

Яка ти все-таки потвора 
зсередини. Я розглядаю 
тебе, як підліток Данаю, 
на лежаку у прокурора. 

«Що ви робили позавчора?» — 
— Ходив тужити по Дунаю. 
«Хто це така?» — Оце? Не знаю. 
(Це ти, моя уяво хвора!) 

Я бачу знов — порожній пляж, 
всі претенденти на кохання 
у зборі, тягнем жереб...— Ляж! 

Ніч перша шлюбна і остання 
твій пурпуровий фюзеляж 
несе на дно до запитання. 

Покарання 

Ув'язнений сумлінням суднім, 
я опускаюсь в тінь помалу, 
що відкидає напоталу 
це тіло спорохнілим будням. 

Що довело до криміналу? 
Це вузол співпадінь, присутнім 
ягнятам, ясочкам і трутням 
утішно покидати залу. 

— Він був кретин, бо віршомаз. 
— Вона — його нещасна жертва. 
Валюта випала з конверта. 

В минулім тоне Мон-Парнас. 
Любов на шибениці мертва — 
лямур — аморе — вас іс дас? 

зо 



Лист 

Кохана, 
я на дні — для споглядання. 

Рухлива пляма сонця і опале 
на небо листя гуснуть у кристали. 
Це ще одна історія кохання. 

Я золота інакшого не маю, 
ніж тлінна ця і пінна позолота 
пивниць моїх душа чи діжа — сота! — 
тече по шлунку, наче по Дунаю. 

А видива і пагоди за валом 
твої, кохана, в найдорожчій скрині 
я відсилаю вчора, як і нині, 
найбільшим і найважчим пароплавом. 

Емма Андієвська: «Герой, і його двійник», 
акриль на картоні, 1992, 50*64 см 
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Григорій Штонь 

ЗАДЗЕРКАЛЛЯ 

Вже що-що, а це вона привчилась робити швидко: втягнути 
живіт, вийняти з ямки у поясі ґудзик, роздерти одним рухом замок 
і вилізти зі спідниці і трусиків раніше, ніж попки торкнеться 
вільготне зимно чужої ванної. Після цього (так, де ж у нього кран з 
гарячою водою?., ага — зліва) знайти пральний порошок, посипати 
ним трусики і хвильку почекати, поки ті намокнуть. Тепер 
стиснути їх кілька разів у жмені, змити з рук піну і все — можна 
одягатися. Добре було б сполоснути ще й тіло; хто його знас, чи не 
захоче дядько цілуватися. Такі починають з грудей, а звіріють вже 
потім. Поки до цього дійте — висохну... 

Запихаючи в розмочену дужку ґудзик, Віта зісмикнула вільною 
рукою один з рушників, аби господар, якщо загляне, думав, що тут 
одмивають ластовиння, яке, правду кажучи, її годує. За кілометр 
щовесни світиться. Тіло ні, проте ним хтозна чи на всіх догодиш, 
якби не отой мак довкола носа. Чи носика... 

Вона розпогодила зморщене од ґудзикового непослуху лице і 
злякано обернулась до дверей, які хитнув повів протягу. Невже 
прийшов іще хтось? Якщо такий самий здоровило — за...ть. Віта 
вимовила подумки слово, од якого давно вже не червоніла ні вдома, 
ні серед старших своїх товаришок і діловито заспішила: треба було 
з ванної втікати, щоб не починали тут. Але у квартирі не чутно бу
ло й звуку. Хіба запахло сильніше бузком, що його вона помітила 
на столі у кімнаті, двері якої, пройшовши з нею до зали, господар 
причинив. Може там хтось сидів, а тепер пішов геть? Не схоже: звідти 
віяло такою ж тишею, як і од стін цього новісінького будинку, ще, 
мабуть, сповна не заселеного, бо ні в під'їзді, ні в ліфті не яскріло 
жодної подряпини чи напису. Та й будинок мало чим нагадував 
звичайне багатоквартирне помешкання: його вікна дивилися на 
Дніпро, а округлий фасад поблискував щілиною, крізь яку зір не 
проникав. Зсередини, правда, та щілина виглядала набагато 
ширшою і видно було з неї аж ген за Дарницю і ще далі, де Віта 
ніколи не бувала. Нічого, зіб'є якусь копійку і побуває; на таких, 
як вона, попит є скрізь. От тільки ваги б скорше набратись, одним 
отим добром — вона задерла спідничку й критично оглянула ледь 
означені свої статки — себе не прогодуєш. Таким, як цей бугай, 
треба тіла й тіла. Щоб м'яв, поки не втомиться. Не вона — їй що, 
друдсм шкода. Дівчата хвалятіХл, що ними часом і обходяться. З ха
нуриками — тим аби постогнати. За троячку. Цікаво, що цей дасть? 
У ліфті спитав, як звати, торкнувся двома пальцями щоки і заспо
коїв: «Не дрейф, всьо буде в нормі». Хоч би не передумав. 

Віта глянула востаннє у дзеркало над умивальником і здригнула: 
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з кафелю біля дверей на неї усміхнено дивилася... вона сама. Кру
тонувшись, дівчина почала розглядати свою двійницю, що красува
лась на увесь зріст: од пучок наструнчених ніг до роздмуханого 
вітром йоржика над лобом, що перегукувався з таким самим гостро
кутним тугеньким лобком. Молода, тому й схожа... Хіба очі одна
кові. І губи. Плечі ні: в неї кості вже поховалися. А ребра 
випирають. Бо їсть що попало, того й живіт, як яма. Правда, не 
такий довгий — то в матері, коли роздягається, сорочка лізе вверх, 
як по трубі. А вона пішла в батька. Може, й цю він зробив? Був же 
по закордонах з цирком не раз. І зараз, баба з Ставрополя дзвонила, 
десь у Німеччині. Годує коней, а рідну доньку тій б... і залишив. 
Віддала в училище і думає — спекалась. А во вам всім — получу 
паспорт, розміняюся і до порога не підпущу. Ні того, ні ту: сама собі 
на хліб зароблю. І на машину теж — свої, паскуди, попропивали. 
Добре, хата не їхня, а материного старого; втік, скупердяй, на дачу, 
яку теж ніби для неї тримає. Може й не бреше, бо в ощадкасі раху
нок відкрив. Знав би, скільки я туди доскладала — щелепа відвисла 
б. Гризуться, скільки їх з матір'ю пам'ятаю, за гроші, а мені — ні 
копійки. Навіть зі школи забрали. Поваром захотіли зробити. Таку, 
бач, лялю, фотографують, а я — стій на кухні. Ніби я щось в тому 
тямлю. Красти послали — тут і дурному ясно. Нагодую я вас — до
чекаєтеся... 

А ляля нічого. Видно, подобається, якщо повісив. В туалеті теж, 
напевне, поналіплював всякого. Щоб не забувати, для чого існує 
жінка. Ті також знають, що роблять; своє добро про око ховають, а 
нашим тичуть під ніс на кожному кроці. Для отаких квартир це — 
закон. Журнальчики дістають: дивляться їх разом, а пробують поба
чене в них на собі з ким прийдеться. Ще й відик, може, є. Тоді ха
на — замордує. Коли б за стольник — потерпіла. А ні — дам драла. 

Такій заплатив би й більше... Віта стала віч у вічі з пещеною 
своєю подобою і спробувала усміхнутись, як та — на всі кутні зуби. 
Але заглянувши до дзеркала — губи стулила: з такою усмішкою 
хіба душать. Вона почала б з таксистів. Всіх, яких знала: липкі до 
блювоти. Потім —рекетирів: полюють за нею тижнями, а вигоня-
ють з кубел під зад. Міліціонерів теж: обчищають, сволочі, до 
нитки. А чорномордих з їхніми лимонами й гвоздиками взагалі б 
перетруїла, як тарганів, і вимела з міста. Щоб ними тут не смерділо: 
платити платять, але принижують, як тільки можуть. Нікого не 
пощадила б. Хіба студентів: з тими, якщо проведуть в гуртожиток, 
хоч на другий день відіспишся. Задурно, зате хлопці як хлопці: аж 
синіють, чудні, від щастя. Ще й хвалять. За красу. І в цьому 
шматті, і без нього. їм видніше... 

Віта показала собі язик, а тій, що щирила з-поза голови зуби, 
підморгнула. Як сестрі, що по-родинному її виручила: без такої 
картинки дядечко в універсамі її б і не помітив. Видно, очам своїм 
не повірив: пускав досі слину на заманку до сексу, а тут шляється 
секс-бомба жива. І ще краща. Не тому, що молодша, а просто краща 
і все: дівчина про це судила зі знанням справи, помітивши, що соски 
у її двійниці надто великі — значить через рік-два порудіють і змор-
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щаться. Разом із грудьми: ті ще й осядуть. А її бубки розпустяться 
ще не скоро. Може й ніколи, бо — ніжніші. І шкіра у неї м'якша, 
не чорніє на животі і стегнах од засмаги, а визолочується. Студенти 
знають, що кажуть: вона — цукерка. А тут — плиточний шоколад; 
он і бедра непомітно, але скошуються, а не, як її, вигинаються. Ніби 
назад, а заду нема. Одна чиста лінія чи як вони ще там між собою 
викаблучу валися, коли напилися, роздягнули її і п'ядями 
обмірювали. Щоб вивести формулу краси. Дурні, звісно, але було їй 
тоді гарно. Може, один-єдиний раз — в ліжку ж того не почуєш. 
Вона взагалі його ненавидить. Краще вже відробляти своє на скору 
руку, а спати одній. Якою народилася, а не якою виросла. Колись із 
цим ділом покінчить — це вирішено. Проте коли це ще буде?.. Ет, 
краще не думати, а брати своє. Всі ж займаються тим самим, а кор
чать міну, що к о х а ю т ь . Хто і кого? Якби мали змогу, не злізали 
б одне з одного ніколи. В кожній хаті бордель. А на облік беруть нас. 
Мстяться, що торгуємо не тим, чим вони. Радять йти на роботу. Не 
на ту напали; херач на ній цілий день і бійся: не даси якому-небудь 
жлобу — виженуть. Ті, що дають, і є проститутками. А ми — мане-
кенщиці. Притому — не найгірші: гірші заводять сім'ї. Де жеруться, 
а не любляться. Навіть до нас, дурепи, ревнують, так ніби не ми за 
них одпрацьовуємо, а вона за нас. Родити, згодна, родять, але ж не 
ангелів. Хто ж тоді мене зґвалтував, як не їхні синки? От і розпла
чуйтесь, поки не здохну. Мала я вас з вашими законами: навчіться 
по них жити самі, тоді і я десь пристроюся. Хоч би й поваром. 
Тільки — без сумісництва; позаводили платні нужники, платіть і 
нам. Бодай за вроду, вона — моя. І моє життя спаскудила, а не ва
ше: ви й без того паскудні. От і цей: привести привів, але як? Бурк
нув біля прилавка: «Йди за мною», і шасьнув, як од заразної. Аж 
біля будинку нагнала. Але й там — ні слова. Поки не зайшли в 
ліфт — в ньому подобрішав. Не дрейф... В самого руки зі страху 
трусяться, а пнеться в мужчини. Хоч зняв класно. В голосі щось на-
правду є чоловіче — почула і гайда. Як школярка на кілок доросло
го. А вони ж всі однакові — що в малих, що в старих. Скорше б 
починав, аби знати, як вестися. Де ж він тут? 

Зачинивши двері ванної, Віта пройшла скрадливо на кухню. 
Нічого. Навіть мухи не літають: чистота, як в геніколога. Знайшла, 
що згадувати... Може, тут і почекати? Диви, як влаштувався — 
половина нашої квартири. А крісла які? На дев'ять персон. Діловий, 
видно, дядя. Або — мафіозі. У-у, як страшно... Ступаючи з носків 
на п'ятки, дівчина наблизилась до застеленого жовтавим обруском 
столу, відсунула одно з крісел і церемонно сіла. Стуливши оголені 
стегна й литки так, що між ними комар не проліз би, не те що не
обережний чийсь погляд. Опісля поклала долоньки на прохолодну 
тканину-, тернула по ній нігтем і стала озирати царство невідомої 
жінки, що чого тільки на господарці не мала: дві мойки, плиту з 
електронним наглядом, безкінечні ряди посуду у шафах до самої 
стелі. Холодильник теж був з двома дверцями і — вона ніде таких 
не бачила — в корпусі з чорного дерева. А он то, напевне, бар, бо 
під ним довжелезна поличка з фужерами й чарками. І візок: 
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втомився чоловік, прибігла, налила і — вперед. Пий, щоб більше 
хотіти. Чого, ми знаємо... Я б про те не думала. Взагалі нічого не 
робила б. В себе — інша справа. А тут хай старається сам. З чесної 
платні такого не наживеш. Тоді й прислузі плати. І спи з нею: гарне 
повинно залишатися тільки гарним. А якщо і з ним свинячать, то 
нафік оте все? Хіба для форсу. Цікаво, перед ким? А хоч би й переді 
мною. Хвилювався ж, коли їхали вверх. Значить — не вірив, що та
ку кралю закадрив. А своїй — вірить. Бо купив! З потрохами. Або 
вона його. Ніби не схоже — занадто на вигляд моцний. Куди ж він 
подівся? 

Віта притисла ззаду спідничку і звелася, біжки відзначивши, що 
з нею вже повний ажур: все, що треба, сухе. І подалася повз одні й 
другі позачинювані двері до вітальні, де той дядько її залишив. Ска
зав, на хвилинку, а минуло з півгодини. Коли не більше. Годинника 
вона не носила. Через занадто худі зап'ястя: жоден браслет на них 
не підходив. А ремінці з шкіри не любила — її ладненька «Зоря» 
видавалась в них іграшковою. Ніби відчувши, про що їй закортіло 
дізнатися, зі стіни зліва почулося хазяйновите шамотіння і після 
нього — вісім невимовно печальних — у неї аж дихання од них пе
рехопило — ударів. Ого! Дівчина випустила з грудей повітря і піш
ла до крісла навпроти сяючого позолотою ящика з червоного дерева й 
скла; його тихе чахкання враз стало єдино для неї потрібним — ніби 
повертало до життя, що досі дрімало в її єстві і тільки зараз себе 
виказало. Оцим ось розміреним, у так із биттям серця, плином часу. 
Не того, що погуркує за вікном, а вічного. В якім спочиває краса. 

Цих саме слів вона собі не сказала, бо їх ще не знала, але те, що 
вони у ній є — відчула. І примостилась на краєчку м'якої зеленої 
ями, мов пташка, якій не потрібно думок про небо — од нього вона 
невіддільна будь-де. Навіть отут, де чекає наруги. Це вона втямила 
усім тілом, проте не злякалась, звикнувши мати його за чуже. По
требуючим лише догляду, а не опіки душі: про неї у собі вона теж 
здогадалась уперше. Оце зараз, слухаючи, як та бунтує проти 
копирсань у дверях ключів і впевнених кроків господаря одразу 
сюди. Ніби місця йому в квартирі мало. Получиш своє — я ж для 
того й прийшла. Але не тепер: хай стемніє. Там... 

Віта з жалем вдивлялася у ще яснішу, ніж за вікном, голубінь у 
розтеплених грудях, і стисла мимовільно коліна. На які господар 
навіть не глянув, вдерся одразу до очей, до яких нахилився і 
панібратськи запитав: 

— Ну як ти тут, освоїлася? — І не дочекавшись відповіді, кинув 
позад неї важку чорну сумку, з якої запахло апельсинами й льо
дом.— Ще не набридло отак сидіти? 

— Набридло. 
— Тоді бери торбу і готуй закуску. Виймай з холодильнику все, 

я голодний. 
Віта хотіла запитати, куди їй іти, щоб не подумав, ніби вона тут 

займалася оглядинами, але промовчала: хай думає, що хоче: гірше, 
ніж е, не буде. І поки господар (вона вже роздивилася, що той лише 
здавався старим: мав, попри лінькувату огрядність, років сорок, а то 
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й менше, бо під веселими очима не тремтіло жодної зморшки) в 
одній з позачинюваних кімнат натягував домашнє вбрання і готував 
теплу воду, познаходила ножі, виделки, нарізала буженини й чер
воного м'яса і все це розклала не згірше, ніж у ресторані. Потім 
відкрила нижнє відділення і витягла звідти плетену миску з 
помідорами. Але помити їх не встигла, бо почула: 

— Ходи сюди! 
Витерши до спіднички руки, вона покірно зайшла до ванної. 
— Глянь на себе. 
Господар був у яскраво-блакитному шовковому тріко і височів у 

нім, як готовий до виходу на поміст важкоатлет. 
— Я вже дивилася.— Вона кинула оком на можливе ложе, де 

вирувала і лопалась легка бриласта піна. 
— Чого ж не скупалася? Лізь! На халат. А своє віднесеш до мене. За 

ті от двері.— Він пройшов через коридор до кімнати, де перед тим 
був, і виніс звідти шелесткий прозорий мішечок з пакетами італій
ської «недільки» і ліфчиком, запханим туди з іншого набору, бо то-
нюнькі бретельки з мішечка звисали.— Це тобі. Де твоя сумка? 

— Там.— Дівчина кивнула на вітальню, у якій залишила раді-
кюль з непохватним макіяжним дріб'язком і професійною її аптеч
кою, і чекала, що буде далі. 

Виявилось, нічого: господар позалишав їй те, про що вона боя
лась навіть мріяти, і подався гриміти пляшками. А коли вгледів Віту 
в розстебнутому халатику і з мокрою іще головою, показав великий 
палець і наказав: 

— А тепер — їсти! Де будемо: в мене, чи тут? 
— Краще тут.— Вона зауважила, що до приготовленого нею до

далась ще банка з червоною ікрою, тарілка шпротів, ваза з 
оливами,— і теж сковтнула слину. 

— Тоді ріж хліб. Я тонко не вмію. 
— Зараз.— Віта діловито застебнулася і почала шукати очима 

хлібницю. Господар звівся, поклав їй руку на талію і легенько 
підпихнув до квадратної скриньки, що виявилась іще одним хо
лодильником, з сітчастими перегородками, на яких лежало кілька 
коробок цукерок і надрізаний кругляк «українського»; його 
скоринку, він, напевне, й дожовував, бо на столі все стояло неторк
нутим. Це дівчині сподобалось. Класний дядько: он який коньяк 
виставив — вірменський. І сам молоток: рука гаряча, але терпе
лива — тільки ковзнула по попці і то, видно, випадково. Вміє 
триматись. Втім, умів він і пити: налив одразу повний фужер і про
ковтнув його, не скривившись. Потім наповнив собі більшу, а їй 
меншу срібні чарки і підморгнув: 

— За твоє здоров'я! 
— І за ваше. 
— За моє не бійся. Поїхали! 
Повторювалось це здвоєне підстьобування богатирського його 

апетиту іще двічі, після чого, анітрохи не сп'янівши, він вицідив 
рештки коньяку у чарки, а фужери наповнив шампанським. 

— Поліровка. Чула про таке? 
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— Чула, але я не буду. 
— Тоді допивай це.— Господар злив свій коньяк їй і запитав: — 

Може, кинемо ще чогось на зуб? 
— Я наїлася. 
— А цього? — він пристукнув порожньою пляшкою. 
— Хіба потім. 
— Правильно — ніч довга. Чи ти поїдеш додому? 
— Як скажете. 
— Побачим. Ну, давай!.. 
Він був таким самим грубовато простим і у спальні: відкинув з 

незастеленого ліжка (друге дрімало в оксамитах оддалік) простирад
ло, мовчки зачекав, поки вона все з себе скине, роздягнувся теж, ліг 
обличчям до неї і почав з того, на що інші ніколи не мали часу. Та 
й уміння: Віта відчула, як у неї росте бажання його поцілунку, 
котрий небавом її обпік, зродивши у тілі все зростаючий тремт. Аж 
поки вона не схропнула і через хвильку — скрикнула. Вже жінкою, 
якою їй судилося стати після двох майже років блукань у болоті 
грубощів, збочень і небезпеки ніколи чого-небудь подібного не за
знати. 

Прийшла вона до себе у напівтемряві: невагомою і, водночас, 
виснаженою, як після сходження на безкінечну стрімку гору. їй 
навіть здавалось, що це справді була гора, чия крутизна наздоганя
ла втікаюче сонце і таки наздогнала. Хай з біллю кожної кісточки, 
зате з прикінцевою насолодою, од якої зникла потреба дихати. А 
коли повернулася — вона заплакала. Не знаючи про це, як не зна
ла, чому господар дивиться на неї з руки у шорсткій щоці так, як 
ще не дивився ніхто. Правда, мав він на це часу обмаль, бо на 
нічному столику вже давно клекотів телефон. Мелодією, яка їм не 
заважала, але врешті-решт роз'єднала: господар зняв трубку, вислу
хав, хто й чому його турбує, буркнув: «Хвилинку»,— і пішов до 
апарату в коридорі. Крізь старанно причинені двері Віта чула не 
все, що він там говорив, але зрозуміла, що його щось розізлило, бо 
щораз повторюване «ні» зростало на силі і вивершилось фразою з 
матюком, якого чоловіки між собою не помічають. Проте й це не 
дало розмові кінця: людський низ став у ній членуватися дедалі 
вигадливіше, але дістати живого в господаревому співрозмовникові 
так і не зміг: після хряскоту на важелях трубки, телефон завуркотів 
знову. Віта цим скористалася і просковзнула до ванни. А звідти — 
одразу в обійми, що почались ніби жартома, однак завели далі, ніж 
вона, гадалося досі, здатна зайти: до сплетених ніг на шиї господа
ря, яку стискала, мов шию бога. І по всьому заснула. 

Крізь сон дівчині здалося, що її кудись несуть. Так насправді й 
було: пробудилась вона не в спальні, а у кімнаті, спареній з 
вітальнею. Од запаху бузка, кришталева ваза з яким мріяла у сяйві 
молодого місяця, що саме вигулькнув з-поза обтятої шторами хмари 
і плив до неї. Чи вона до нього, бо тіло все ще було невідчутно 
легким. Як ота срібляста тінь, що промайнула між землею і скалкою 
небесного люстра, де можна побачити все: і минуле, і майбутнє, 
якщо між тим і тим залягла не ніч, а безкінечне світання. Де учо-

37 



рашні сльози стають росою, а роса — купіллю душі. Тому тільки 
земної, що цим люським трунком вона одмивається. Від чого — Віта 
не пам'ятала, бо своє вже відплакала. Уві сні, де господар од неї 
пішов, а біля ліжка виник дідусь по батькові, на якого вона схожа. 
Вищий од усіх в родині і небесноокий, як і онука, він витер вологі 
Вітині щоки, поцілував кожну з них і відлетів. Без слова осуду... А 
що — за таке вона навіть доньку не осудила б. І не осудить. Т о 
б е з ц ь р г о виплоджуються потвори. А з цим — безгрішні, що 
мають муку за муку. Тому що — обрані. Виходить, і вона до них 
допущена, хіба не так? Інакше б подушка так не змокріла. 

Віта звела голову, щоб перемістити її на сухе, і так і заклякла: з 
лоджії крізь одчинену углиб штори кватирку долетіло жіноче: 

— Ходи сюди — там парко. 
Що відказав зі спальні господар, дівчина не розібрала, однак 

відповідь була визивно голосною: гостя, вочевидь, добре підпила: 
— Кого тут боятися? Будинок майже порожній. 
Кілька хвилин, впродовж яких Віта поверталася до недавньої се

бе, протяг заносив з квартирки лише марудкий дим закордоних 
сигарет. Згодом зовсім поруч пролунало: 

— Фока дзвонив. Питав, коли вернеться Віктор. 
— А чого поїхав, не питав? 
— Видно, здогадується. Вони в Москві здибалися. 
— Боїться? 
— Не думаю. Його ж не зачепить. То ти бійся. 
— Я? Кого? 
— Мене.— Жінка вдоволено реготнула.— Будеш отак брикати

ся — заберемо назад. 
— А отого не хочеш? 
— Хочу. 
— Відчепися. Ну, кому кажу... 
За вікном трохи пововтузились, жінка ображено фиркнула і на

довго вмокла... 
— Доччину квартиру дивився? 
— Ще ні. Зберу меблі і подивлюся. 
— Там все є. 
— Викину. Можеш замовляти машини. На середу. 
— А завтра, що робиш? 
— Декому всиплю. Заглянув в універсам — голо. Втратили, 

скоти, всяку міру. 
— Демократом стаєш. 
— Шофер в село відпросився. 
— А сам? 
— Вирішив пройтися, поки ніхто мене тут не знає. 
— І як? 
— Як в Парижі. Що не дівка — Ейфелева башта. 
— А під спідниці не заглядав? 
— Не мав часу. Пішли — літак проворониш. 
— А вибачитися? 
— Тобі ще мало? Давай-давай — дома надолужиш. 
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Голоси пропали, але тихо в квартирі не стало: після короткої 
паузи недобре загупала стіна, ніби в неї стукали кулаком чи лобом. 
Віта випустила з похололих рук простирадло і після кожного з цих 
гупань злякано шукала його знов, але не знаходила — ловила паль
цями повітря. А коли все стихло — почала вдягатись: її одежа й 
редикюль лежали на розвернутому до дивана шкіряному кріслі. Ра
зом з мішечком, якого вона намагалась не торкатися... 

— А це що таке? 
Господар зайшов до кімнати зненацька, коли дівчина сидячи во

ювала з ґудзиком: ноги її не тримали. Віта облишила ґудзик і 
нахилилася до колін, на яких сяйнула і щезла мініатюрна люстра. І 
з'явилась друга. Господар поклав п'ятірню на йоржик і спробував 
вивернути Вітине лице до себе. 

— Не треба. 
— Як скажеш. 
Він сів поруч, згадуючи, де ці два слова нині вже чув. Ледве 

стримуючи раптову, як рохкання над Дніпром грому, лють." На 
увесь світ, де всі — кабанюри. Він теж — дорвався до твані, де жере 
і другим дає жерти. Таким самим. Та ні — гіршим: ця хвойда знала, 
що говорила — підімнуть і навіть ратиць дітям не залишать. 

— Скільки тобі років? 
— Сімнадцять. 
— Не йди нікуди. Там патруль... 
— Чому? — Віта звела на нього нещасні і геть здитинілі очі, не

здатні збагнути, хто й навіщо подібний будинок стереже. 
Аби переконати, що це насправді так, господар одвів її на кухню 

і показав з вікна на машину з вертушкою, що повільно скородила 
довколишні двори. І враз зупинилась. їм здалось, що через них, бо 
стояли вони надто один до одного близько. Геть забувши про те, чим 
займалися і ким були. А це скидалось на гріх. Вони сахнулися од 
вікна, не знаючи, що робити далі. Правда, недовго: господар випив 
пляшку «Нарзану» і пішов спати. А Віта повернулася до кімнати з 
диваном, сіла там в крісло і перебирала до ранку галузку по галузці 
бузок. Шукаючи в нім цяточок щастя. І кожну з них їла. Як в школі 
перед іспитом, скласти який не сподівалася. Але страшенно хотіла. 
Чи й мусила. Як і жити... 
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Аттила Могильний 
МІСЬКІ КРАЄВИДИ 

КРАЄВИД У СУТІНКАХ З ВІКНА ГОТЕЛЮ 

Вона — далеко. 
Коли білі пестощі 
гойдають в синіх вечорах, 
вона — далеко. 
Вона вже стала спогадом, коли 
віддаленів вокзал і Київ 
мене провів глибоким поглядом 
і ми 
дивились один одному у вічі 
аж поки мовчки, зламами горбів 
нас не закрила відстань 
світа нки голубі 
а ще — в далекім спогаді 
та жінка, котрій дзвониш іноді 
і чуєш голос тихого кохання, 
мов тікання будильника — 
вночі дзвенить — 
і відстань, і роки 
самотність і печаль тієї жінки, 
що полонила в вечоровій грі 
пташиним поворотом голови 
беззахисним пташиним рухом — 
нічого не було, з імли 
повстане місто 
друзів голоси 
і дим багать осінніх 
той, котрий солодкий 
у всьому світі 
рівного нема. 

А ще — зима 
і вервечка хортів: 
важке хутро у сніговому лісі — 
Великий Сум 
ясної далини 
у золотій воді земель пустельних, 
де полудень — важкий, 
мов наркотичний сон, 
і тиша, 
і печаль. 
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СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ КРАЄВИД 

Глиняні кухлі літа 
зірчасті келихи мальв — 
високими перевалами 
іде осінь 
наближається час прощань: 
тугими струменями 
ллється вино й молоко 
в соковитих шинках. 

НА ОКОЛИЦІ ВАРШАВИ 

Холодна мжичка і печаль 
і випадкова пастораль 
під дахом сірого готелю 
вино, гвоздики, кафетерій 
червоні тіні, далі — стеля 
ще далі — присутінь проваль 
і золотава пастораль — 

на грані присмерку і дива 
ударила блакитна злива 
і покотила в небокрай. 

ЖНИВА У МІСТІ 

Крізь паморозь і крізь дощі 
поїхав сріблястий сум 
на дзвінких ясенових колесах. 
Втрачене повертається, 
але не таким. Осінь 
розкотила тумани 
передмістями Варшави — 
задиміти цигаркою — 
моїх міст, моїх кохань 
юне вино рубінове. 
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Іоан Онужик 
МІРКУВАННЯ МІЖ ДОЛЕЮ ТА ВІДВАГОЮ 

«Смак: це є заодно вагою, терезами й вагарем; і 
горе всім живим створінням котрі хочуть жити без 
сперечання над вагою, і терезами, і вагарем!» 

(Ніцше, «Так казав Заратустра», 
«Про піднесену людину») 

«У що ти віриш? — У те, що вага усіх речей 
повинна бути заново визначеною.» 

(Ніцше, «Весела наука», 269) 

1.1. Хоч кожний тип міркування томиться в пошуках власної 
мірки та ваги, слова «мірка» та «вага» є найближчим об'єктом для 
міркування. Онтологізми «міра» та «вага» утворюють парадигму ка-
терогії «міркування» та парадигму категорії «відвага», пропуль-
суючи, таким чином, саме міркування. Онтологічно — міркування 
є міркуванням ваги та міри сутностей. Недоміркування та немірку-
вання онтологічних констант мови (і мова, за Гайдеггером, як «дім 
Буття» — є вмістилищем та «служницею» онтологічних констант, є 
логосом і телосом міркування), зневага або недовага онтологічних 
хронотопів культури (та «вагомір» мислиння!) ущерблює повноваж-
ність та вагомість самого міркування. Плюралізм мов (природних та 
метафізичних) є безпосереднім доказом плюралізму онтологічних 
термінологій та міркувань. В основному усі онтологізми (у більшій 
чи меншій, певній чи непевній мірі) «денотують» єдине Буття. Бут
тя уприсутнюється у Сущому. Суще стає насущним в сутностях-
ествах. Самі сутності зазнають свою «індивідуацію» (-суть) у кван-
тифікаціях долі (частки сущого), ваги і міри. Доля-вага-міра сут-
ности (як дискретна величина, як розчленоване-сегментоване суще) 
наближається та уприблизнюється до міркування нав'язливістю та 
настирливістю при-сутности, як також примхливістю та миготінням 
від-сутности. Онтологічне міркування є турботою про долю, вагу і 
міру сутностей у Сущому. Тому, у пошуках долі, ваги та міри сут
ностей — треба б одолитись відважним міркуванням та поміркова
ною відвагою. 

2.1. Міфологічно (символ терезів, величина-функція долі, спів-
мірна посмертна відплата) та історично, ідеї міри та ваги посутньо 
регулювали соціум, нормували мораль, та режисирували уяву. В 
«П'ятикнижжі Мойсея» приписується: «Не будете чинити кривди в 
суді, у мірі, у вазі та в мірі рідини. Вага вірна, тягарці вірні, ефа 
вірна, гін вірний буде у вас... І ви будете держати всі постанови Мої 
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та усі устави Мої, і виконуватимете їх. Я — Господь». (Лев. 19, 35— 
37). І також: «Не буде в тебе в торбі твоїй подвійної гирі, великої й 
малої, не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи, великої й малої. 
Камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий, щоб про
довжилися дні твої на землі...» (Втор. 25, 13—15). Правильне 
«міркування» (тотожне частково з торгуванням-розважуванням) бу
ло гарантією самого існування людини. Прототипи міри та ваги 
трималися жерцями у храмі. Про церковний догляд над мірою 
читаємо в «Уставі Володимира»: «єже іскони уставлено єсть і пору
чено святим єпископам городскіє і торговиє мірила, і спуди, і звіси, 
ставила: от Бога іскони уставлено, єпископу блюсти без пакости, ні 
умножити, ні умалити, за те все дати ему отвіт в день великого су
да, яко і о душах человіческих». Відповідальність за стабільність 
(рівно-важність та «урівноваженість») мір та ваг є не тільки боже
ственно онтологічною (бо гарантує константи існування), але і со-
теріологічною, спасальною: відповідальність і «отвіт» за вагу та міру 
є рівносильною та еквівалентною відповідальності та «отвіту» за 
«душі человіческі». Турбота про вагу-міру душі є тотожною турботі 
про вагу-міру мірил та звісів. В релігійній парадигмі ритуального 
кодування мір і ваг знаходиться також інший вимір міркування та 
важення, інші терези ієрархізації сущого, кус, Вагар «благої вістки» 
(яка є онтологічною величиною), зіткнувся з «сьогосвітніми» ва
гами, терезами і вагарами у Єрусалимському храмі. Ісус 
аксіологічно виключив із «дому молитви» («Заберіть оце звідси, і не 
робіть із Дому Отця Мого дому торгового» — Іо. 2, 16) міняльників, 
продавців і покупців з їхніми вагами і терезами, грішми і тваринами 
(за Талмудом, первосвященник Каяфа був тим, хто дозволив на 
вживання храму для торгування. Чинна реакція Ісуса безпосередньо 
зіткнула Ісуса з владою та авторитетом Каяфи, який міркував 
інакше, що кінцево призвело до розп'яття). Проява Ісуса у храмі є 
однією з «найнеблагіших» в цілому Євангелію: він відчув, що 
ввійшов не в дім молитви, а, навпаки, в «печеру розбійників» (Мк., 
11, 17), що визвало в Нього гнів проти путанини ваги-міри 
світських сутностей та ієрархії релігійних цінностей, і що ознамену
вало собою можливу онтологічну переоцінку в регілії. У цей мо
мент, Ісус, у «храмі» розбійників ужив співмірну до «печери 
розбійників» міру та міркування: «І, зробивши бича з мотузків, Він 
вигнав із храму всіх,— вівці і воли, а міняльникам гроші розсипав, 
і поперевертав їм столи.» (Іо., 2, 15). Переоцінка цінностей (або 
їхнє сповнення до останньої увічненої йоти) є онтологічним тягарем 
для віри. Існує іконографічна (іншомірна й несумірна з двознач
ністю й невизначеністю сьогосвітніх сутностей) перцепція благости 
Ісуса, яка недомірковує (через редукцію) якраз цей момент 
«печери-храму» (активний опір злу та хаосу через співмірну ко
рективну лють) в образі Ісуса. Коротко приведені приклади і тексти 
вказують на історичний та архетипально-символічний субстрат 
структур і парадигм ваги-міри. 

2.2. Статус понять міри та ваги в приведених текстах стає про
зорим лиш через їхню детермінацію двома онтологічними операн-
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тами, що подані в тексті «Устава Володимира»: «ні умножити, ні 
умалити», або, у відповіднішій трансляції, «ні прибавити, ні убави-
ти-відбавити» (етимол. від «бути»). Bara-міра в цій релігійно санк
ціонованій парадигмі не осмілюється змінити свою буттєву ваго
мість: набути-прибавити більшої ваги, або, навпаки, убавити у вазі. 

2.3. По своїй природі, мова не додержується юридично-ар-
хетипальних приписів і від-важується «бавитись» (етим.: бути, ство
рювати). Мова зумовлює нову онтологічну мутацію: до константи 
«ваги» вона прибавляє модифікатор «від» і породжується «відвага»! 
«Бавитись» (при-бавляючи до ваги та від-бавляючи від ваги) стає 
основою від-важного міркування-зважування ваги усіх сутностей. 
Зважаючи на те, що бавитись та відпри-бавляти є видами «бути» — 
сама відвага та бавлення у відвагу є незрозумілою без сімейства 
поняття «бути». Слово «від» онтологічно прищеплюється-зростаєть-
ся зі словом «вага» (хоч між «від-» та «-вагою» зяє незмірковна 
онтологічна прірва з натяком на тварність відваги та на відважність 
творчости мови), слово «від» є суще при слові «вага» (а не є механіч
но та випадково там): воно є при-суще (присуще!) слову «вага». 

2.4. Відвага має силу самонегації без самовтрати. Бо, понад усе, 
відвага є й/д-вагою від (од) ваги. Або: відвага є якраз тією вагою 
(т. зв. від-вагою), яка від-важує людину від лімітації та міри влас
ної ваги... Більше того, eid-вага є єдиною гарантією ôo-ваги та до
важення (вага людини — як рух та функція в мінливій онтологічній 
матриці «від-до»: часово, просторово, або вагово). і?/д-важуємось, 
щоб доважитись (відважуємось доважитись)! Доважитись, але чим? 
Умножити та при-бавити що? — Людина хоче до-важитись буттям, 
від-важити собі та при-важити (прибавити як прибуток, або приба
вити мутаційними самомодифікаціями) собі більше ваги-буття! До
важення через відвагу не може і не повинно бути досконалим. Від
вага є мутацією через само-уповно-важення буттям. Від-вага є від
вагою бути в більшій мірі-ловноті (бути більше), бути повною 
(повно-важною, «плеромною») мірою. Між іншим унасущнити пов-
ноту-плерому існування в людині та векторизувати життя до про
славлення (набуття максимальної, ущертної повноти-ваги буття лю
дини через подолання-попрання її недолі-ніщо та смерти було і є 
онтологічною місією Сина Божого. Для цієї цілі Він відважився на 
цілу парадигму відваг, тайних і явних, що уточнює роль відваги в 
самому божественному житті! Але і Його відвага, як і цей світ (себто 
Божа «відвага»), зазнає різної аксіологічно-інтерпретаційної у-ваги. 

3.1. Тільки мимоходом торкнемося тепер лінгвістичної централь
ности слова «вага» в українській мові. Слово «вага» виявляється 
найпротеїчнішим та найплодотворнішим словом мови, що ми зви
чайно зневажаємо та завважаємо, бо не звертаємо уваги до його 
поважности та уповноважености в мові. Перелік декількох клю-
чевих (без їхніх дериватів, та ідіоматизмів) термінів парадигми 
«ваги» покаже наскільки ми легко-важні: вага, (від-вага, з-вага, на
вага), вагання, у-вага, проти-вага, пере-вага, рівно-вага, по-вага, 
по-важність, повно-важність, зне-вага, непо-вага, роз-вага(і), вагіт
ність, важити (з похідними!), за-важати(!), зав-важати, важіль, 

44 



ваги, важливість, важність, і т. д. (До речі: російська мова не збе
регла слово «вага», тому слово «важность», та споріднені до нього 
слова, є деетимологізовані та демотивовані). У вимірі міркування, 
усі терміни-поняття лінгвістичної парадигми слова «вага» — стають 
активними інструментами їхнього взаємного співдоваження та 
доміркування. Слова парадигми «вага» стають елементами єдиної 
смислотворчої, генеративної парадигми, та утворюють, у замірї са
мої мови, потужне онтологічне поле, або своєрідну гравітаційну 
систему, центр якої посідає вага. Слово «вага» реетимологізує та 
ремотивує слова своєї парадигми (головно слова «від-вага», «роз-ва-
га», «у-вага», «зне-вага»), упідвласнюючись, таким чином, у-важ-
ному та онтологічно уповно-важеному міркуванню. В мові і посе
редництвом мови, а також поза мовою, «вага» виконує космотичну 
(а не хаотичну) функцію (бо є антихаотичною та антиентропій-
ною), утворює порядок (онтологічну та фізкчну питому вагу) у без-
началлі міркування, увладнює принцип упорядкованости (рівно
ваги) в космосі мови та на координатах міркуючого дискурсу, як та
кож розряджує безмірний синергізм творчих сил (відваг) в 
духовному та персонологічному вимірі. В українськомовних дискур
сах, від політичного до суто наукового, трудно уявити міркування 
без вагоцентричної інструментальйости виразів типу: «взяти під 
увагу», «з уваги на», «оминути увагою», «завважити», «зважити», 
«важливо зважити на факт», «не вагатися» тощо. Центральність 
інструментальности «ваги» стає проявною та наявною тільки через 
міркування, тільки через «міру». Було би поважною необмірко-
ванністю з боку самого міркування зневажати та зне-важувати 
(відбавляти у вазі) слово «міра». За-мір (онтологічно) та на-мір 
(телеологічно) міркування є зважити міру існування світу та 
зміркувати вагу існування людини (замір «від» первісного 
безмірного вагання та намір «до» відваги міркування). У самій мові, 
слово «міра» поводиться ідентично-синонімічно до слова «вага». По
няття «міра» утворює в свою чергу багатовимірну сітку понять на
вкруг серії міра-міряти-міркувати, що фактично є унутрішньою 
віссю вагоцентричного міркування та мірилом функцій ваги. 
Співгра ваги та міри може бути (не)помірною, безмірною, або 
співмірною до заміру Буття. Вага людини, між іншим, може бути 
багатовимірною: непоміркованою, без ніякого заміру та наміру, або 
може перебувати в безмір'ї самозне-ваги та немочі. Онтично (як 
суще) та онтологічно (як турбота про суще) — усі явища-сутності 
відбуваються та збуваються у гнітючих рамках «певної міри» та усі 
речі обтяжені тягарем «питомої ваги». Існує певна нередукта-
бельність та фатальність онтичної заданости в сутностях, типічну 
наявність та поважність якої культура, в своїй онтологічній затур-
бованості, зафіксувала в модусах та мірах існування. Онтологічно 
можна сконструювати первісну матрицю модусів-мір існування: 
ущертне існування, достатнє існування, ущербне існування та 
ущентне неіснування. Наприклад, в одній з коломийок, ліричний 
герой своємірним міркуванням одолює та уповноважує вроду онто
логічною мірою: «Та най судять, най говорять, що мила погана, (а 
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у мене така мила, як намальована) — Бо то її малювали три ангели 
з неба,) та стільки їй вроди дали, скільки було треба!» — Міра вроди 
(-скільки було треба, достатньо) є трансцендентною нагородою, яка 
співмірно з долею є «намальованою», легітимованою та наділеною 
згори. Міра-врода є доленосною величиною для людини, є долею. У 
Лесі Українки, між іншим, знаходимо приклад (з неочікуваними 
наслідками для фольклорних парадигм культури) суто онто-
логізованого поетичного міркування про вроду: «Нема щастя, нема 
долі, Лиш врода сама» — де опозиція є/нема, щодо первісних скла
дових елементів образу людини, виключає навіть долю (як онтоло-
гізм) та щастя (як екзистенціяльний вимір), але всеж постулює он-
тичну нередуктабельність (або перевагу) вроди. Дійсно, саму міру 
вроди (Буття уприсутнене у вроді), в часовому вимірі долі, легко 
змарнувати та нетрудно прогаяти її слушний час (бо цвіт вроди ли
цяється та полиняє). Марнота вроди та її екзистенціяльна потуга — 
зачаровує та затурбовує найінтимнішу думу та гадку про вроду, і 
впроваджує та загадку в саме міркування над мірою вроди. Загадко
во чи ні, у кожному екзистенціяльному випадку судиться інакше.— 
Повсюди вимагається «відчуття міри» (розуміння належних меж, 
належного ступеню, ритму, тону, смаку, належної оцінки) вима
гається нести тяжкий «хрест-тягар» ваги та міри (як горизонталь 
ваги та вертикаль міри): вимагається міркувати. 

3.2. Але якраз тут, тут у міркуванні (де тягар важелезний), 
істотно вважується в гру (утворюючи власні правила гри), забавна 
(від «бути) та відбавна роз-вага. Тягар гетерогенної ваги існування 
перевантажує без ніякої міри маловажну істоту. Необхідність 
скинути зайвий або гнітючий тягар, відважити, виважити його з 
місця і часу особи — уможливлюється роз-вагою. Роз-важатись 
(-роз-важитись по координатах роз-ваги, своєрідного світського чис
тилища), семантично означає розкинути (по координаті «роз-») від 
себе та з себе важку вагу чужородної надбавки, прибавленої супроти 
власної волі та власної ваги. Екзистенціяльна потреба розваги (шо не 
є тільки прогаянням та марнуванням добавленого псевдовиміру, а 
може бути поповненням) мотивується трансформаціями ваги (чи не 
зваблює нас імажерія гопака мислити його як роз-вагу через зне-ва-
гу до земного тяжіння, та як зневагу до ваги тіла та, що більше, 
зневаження тягару душі?). Першим атрибутом, якого вага надає са
ма собі, або який привноситься в парадигму ваги, є слово «важкий». 
«Важкість» стає незносним тягарем з потужною ефективністю 
дистрибуції в цілому спектрі людського буття. Культура та мова за-
кодифікували гнучку парадигму регульовану поняттям «важкий». 
Наприклад: «Свою долю проклинає, Тяжко-важко плаче»; добавля
ються: важкий плач, важче зітхання, важка розлука, важкі мовчан
ня, важка думка, журба, тиша, ласка, розмова, важкі почуття, події 
тощо. Існує важка вдача, важка доля, жаль, смуток, горе, каяття. 
Від цього всього, і багато дечого більш важчого та важнішого, стає 
важко на душі, проклинається долю, бо «тяжко, важко в світі 
жити». Але якщо так важко на серці та на душі, якщо тягар 
вселився в душу, та на-важився на душу, то залишається єдиний 
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вихід: роз-важити душу. Перевантажену душу, або величину на
шаровану на душі у формі псевдодуші (що іноді вимагає задушев
ности), можна роз-важити (роз-віяти, розі-гнати, роз-порошити) 
через роз-важення з неї нудьги, журби, туги, суму, горя, біди, лиха, 
болю, розпачу, напруги і т. п. Опісля утішної та заспокійливої роз
ваги надваг та «переваг» душі, або опісля розвантаження, та «опу
стошения» душевного гніту та тягару — стає легко на душі. Екзис-
тенціяльна полегша (в релігії існує онтологічний тягар тягар — 
взяти на себе тягар смерти, що є тягарем «ніщо», або тягар 
нищівних гріхів усіх смертних, змінивши, таким чином, буттєвий 
стан самого сущого), зміна та полегшення душевного стану, що 
аніскільки ще не облагороджується зватись душевним преображен
иям, онтологічно кодифікується (бо увічнюється) мовою в му
таційній парі «вага — розвага». В цьому лінгвістичному зрізі, на до
лю ваги випадає чудо (чудо є мініонтологічною зне-важною до 
«ваги» мутацією), або чудова несподіванка: вазі, яка завжди є не-
зносим або прискіпливим тягарем, поталанило стати роз-вагою (між 
«роз-» та «-вагою» затаєна нерозгадна онтологічна прірва, яка за
важає міркуванню та, одночасно, мотивує його). Коротко — систе
ма трансформацій ваги опрозорюється серією «вага-важке-розвага» 
та ремотивацією, реетимологізацією слова «роз-вага». В своїй се
мантиці поняття «розвага» охоплює широку парадигму розважань, 
від веселощів «місць розваги» та до суто тверезих розважань типу 
утішання у випадку смерти (наприклад, один момент історії воск
ресіння Лазаря українськомовна Біблія подає слідуючо: «І багато з 
юдеїв до Марти й Марії прийшли, щоб за брата розважити їх»; Іо., 
11, 19)... 

3.3. Але в членуванні сущого вагою та мірою серія «не рівня» та 
не співмірна. Заміркуймось, наприклад, над найвагомішою з серій 
ваги (яка є опозитом серії «вага-важке-розвага): «вага-вагання-
відвага»! Якщо розвага є переважно екзистенціяльною,— відвага 
намагається імітувати онтологічне, онтологічні заміри та наміри. 
Що таке міркування, якщо не намірювання та наваження на недо
важене та недомірковане? Більше того: міркування є домірковуван
ням та доваженням неодоленого, знедоленого та зневаженого. 
Відвага виконує якраз протилежну до розваги операцію: відвага 
прибавляє, а не відбавляє, бо відвага бачить ущербність сущого. 
Дивно, що відвага упривласнює небуття-тягар, якого розвага хоче 
позбутися. Відважитись до більшої міри та ваги значить також 
відважитись від меншої ваги, але заразом з нею. Тому відвага 
зберігає обидва слова («від-» та «-вага»), обидва онтологізми в 
їхньому синергізмі. Міркування в цьому смислі є не тільки подолан
ням ущербного сущого, є не тільки зваженням сутностей на терезах 
необхідности або фатальности, а є одоленням (наділенням долею) 
ущербленої сутности. Попри доленосність, міркування є воленосним 
(в обидвох смислах), свободоносним (в усіх смислах), і, в морально
му вимірі, навіть лицемірним (завершуючись з-нерівно-важеними 
модусами міркування). Сама відвага іпостасується в своєрідній му
таційній серії: з-вага(від-вага)на-вага, де за-важитись (не без «за-
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вагатись») звідкись, від-важитись від чогось та на-важитись на щось — 
денотують самотрансформації ваги і відваги людини. Вага є 
інерційною величиною (необхідною запорукою стабільности, кон
стантою сущого), але вона є початком уможливлюючим усі транс
формації сутностей, зі збереженням питомої інваріянтної міри тих 
сутностей. У людській «феноменології ваги», на путі до відваги, вага 
завжди тимчасово затримується, або надовго застряває у ваганні. 
Вагання в своїй позитивізації — є міркуванням. Тому міркування 
(всеж немислиме без мнимої чи наявної негативности та 
позитивности вагання, і тотожне йому по всіх його розмірах) є 
важким або легким шляхом до відваги. Серія «вага-вагання 
(міркування)-відвага» стає найближчою парадигмою інтерпретації 
вагомости людини. Але існує шлях сублімації ваги у відвагу а не у 
пустопорожню розвагу («пустопорожність» може бути також нев-
тральною або й позитивною). Можна побудувати модель вага-важ-
ке-вагання-відвага замість вага-важке-розвага. Через коротко на
креслені мовні умови онтологізації слова «вага» можна усвідомити 
марність важення та міркування повноважної людини без онто-
логізмів «міра» та «вага». Додамо декілька «недоміркувань» про 
опозит відваги: про малодушність. Малодушність, нерішучість, 
несміливість, боягузтво — є онтичною передумовою вагання. Але, 
понад усе, малодушність є модусом онтологічної та гносеологічної 
нестачі (Ніцше: «Помилка є малодушністю»), модусом недолі: мало
душність (-мало душі, мала доля душі) в системі ототожнювань 
значить «мало долі», настільки маловагомої, що неможливо 
відважитись за її посередництвом (існує парадоксальна фіксація в 
легкодушності). Вагомість долі є запорукою вагомої душі (а не ма
лої), душі, яка своїм важилем (де треба уникнути також важкодум-
ства) самовідважується від власної долі. Малодушний та мало-
дольний (що не є обов'язково негативністю) завжди потребує на
ставництва (-іншої долі), яка би його відважила від себе самого 
(всеж, нестача долі є онтичною, тому існує екзистенціяльний 
виклик: «поєднаймо свої долі»). Боягузтво є непевністю в своїй долі, 
потерпанням за неї. Сумнівання та вагання, міркування над долею 
без подолання долі — завжди виглядають нужденними (-мало
душними) та знедоленими. Нужденність душі, душі без відваги, що 
перебуває в каталепсії нерішучосте та вагання, в тісноті, без
доріжжі та невігластві невідваги — є малодушністю, маловажністю 
та самообездоленням. Зате — у зрізі свавілля зароджуються та 
викристалізовуються компенсаційні модуси доваження та 
доміркування, наприклад: благородна легковажність (як іронія до 
відваги), ексцентрична непомірність (як іронія до міркування) та 
важелезна гордовитість (як іронія до долі). 

3.4. Але міркуючи про буквальність та етимологічність відваги, 
постає запит: від-вага від чого? — Відповідь: від ваги. Що таке вага 
від-ваги людини? Відповідь: для людини «вага» відваги є «доля» (та 
від-даль долі). Людина від-важується (та від-далюється) від своєї 
долі! Від своєї долі (частки) ваги та своєї ваги (вагомости) долі. 
Відвага є системою трансформацій ваги долі, своємірне одолення та 
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подолання питомої ваги долі (нерідко, питома вага долі є «не-до-
ля»!). У людини її міра ваги та її міра долі є тотожними. їпостасна 
тотожність долі-ваги-міри людини постачає онтологічну структуру 
людини. Доля роз-ділюється, роз-мірковується та роз-важується у 
мірі та у вазі людини. Оскільки людина володіє мірою — вона 
міркує, а також, оскільки вона наділена вагою — вона зазнає 
відваги. Міркування та відвага є модифікаціями та модусами (мо-
дус-міра) долі. Додамо, мимоходом, що доля, міра та вага є то
тожними семантичними онтологізмами: вони позначають одне-
єдине Буття, яке уприсутнилося в сутностях. Вони є доказом не
втомних зусиль мови схопити та зафіксувати невловиме Буття. 
Буття роз-ділилось в долі, але доля по своїй онтичній природі є не
доваженою та недоміркованою. Людина народжується онтично не-
до-важеною та існує екзистенціяльно зне-важеною. В цьому й поля
гає затаємниченість та незвіданість міри та ваги самої долі. 
Містична та екзистенціяльна розгубленість перед долею вмотивова
на тим, що доля настільки непрозора що вона майже завжди опису
вана та інтерпретована як недоля і в термінах недолі. Кожна 
людина має свою власну долю, але усвідомлення долі (її міри й 
ваги) уможливлює онтологізацію та автентифікацію долі. Бо коли 
міркуємо то Буття заново розмірковується у нас. А коли 
відважуємося (зазнаємо відваги) то саме Буття відважується з нами 
(утворюючи пару долі, онтичної та екзистенціяльної, коли онтична 
доля доважується екзистенціяльною). Насущна, онтична доля 
людини доважується відвагою та домірковується міркуванням утво
рюючи екзистенціяльну долю людини. А онтична співгра насущної 
долі (як наділеної частини Буття) та присущої їй ваги та міри — 
уприсутнюється (як співгра долі-ваги-міри) в екзистенціальній 
структурі людини утвореної долею (як суто екзистенціяльною 
функцією людини, бо прибавленою), відвагою та міркуванням (як 
співгра долі-відваги-міркування). В онтології — відвага та 
міркування стають онтологічними іпостасями долі. Наділитись та 
сповнитись відвагою значить посміти (сміливість є частиною 
відваги) переважити долю відвагою, здобути перевагу над долею. 
Доля є невловима та не піддається обліку. Якщо її зваження є 
можливим — то воно уможливлюється тільки відвагою та 
міркуванням. Відвага діє проти долі, недолі та знедолення, проти 
онтичного недоваження та екзистенціяльного зневаження. Бо, до 
онтологічної неуповноважености людини повнотою буття (долею) 
домірковується екзистенціяльна зневага людини неславою, непов-
новажним, неповноцінним, неповномірким та убогим (від «бути») 
існуванням. Долепокинутість, недоля, знедолення або нездолания 
долі — окремлюють метафізичний негаразд ваги існування людини. 
Відвага діє проти непрозорого причандалля долі — проти її переван
таження тягарем та гнітом буттєвої пустоти, небуттям-ніщо, недо
лею, вередливістю щастя, мінливістю сутностей. Увага відвага пере
важно звернена до центру долі. Хоча доля є сліпа, зрадлива, ве
редлива, все ж вона є доленосно заряджена та відвагоцентрично 
орієнтована. Онтологічний імператив бути та воля до міри — вима-
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гають, щоб доля збулася у всемірній відвазі та здійснилася у від
важному міркуванні. Бо доля в статичності своєї невідваженої та не-
доміркованої якщо доля наділяється людині незалежно від її волі — 
то доля (супроти малодушного: «Воля, неволя — така наша доля») 
доважується та домірковується (трансцендується) людиною на 
власних терезах відваги (з її волевими амплітудами) та міркування 
(з його воленосною оригінальністю та доглибною маштабністю). 

4.1. Подані першоструктури онтичної координати (доля-вага-
міра, як дискретне, бо розділене-розважене-розмірковане уприсут-
нення Буття у Сущому) та першоструктури онтологічно-екзистен-
ціяльної координати (доля-відвага-міркування, як триіпостасність 
існування людини) — не потребують метафізичної легітимації, бо 
вони є іманентною присутністю у самій мові. Але якраз усвідом
лення цих генеративних та структуруючих сутностей (сутностей 
поґоса) мови та мислення — універсалізує саме мислення і 
привносить у нього типічнічть та ізоморфність інших мов, культур 
та міркувань. Типологія міфологій та культур, наприклад, доказує 
усюдисущу центральність долі в парадигмах відваги та міркування 
(в міфології стародавніх греків та в міфології слов'ян, про що існує 
поважна бібліографія). В суто філософському вимірі подамо мінімум 
прикладів. Можна прослідити центральність категорії відваги (що 
вказує на типологію міркування та одолення) від Платона, Фоми 
Аквінського, Ніцше, Гайдеггера, Сартра. Згідно з Платоном, 
наприклад, ідеальна соціяльна структура (в діялозі «Республіка») 
повинна бути здійснена трьома суспільними станами: правителями, 
сторожами, і землеробами-ремісниками, котрі мають свої три 
відповідні душевні частини — розумну (інтелект), афективну (во
ля) і інстинктивну (емоції), причому їм відповідають три чесноти: 
мудрість (себто міркування), відвага (волевої частини душі — 
«тімос», що розміщена між розумом та інстинктивними поривами і 
є потягом до благородного) та стриманість (в рамках «долі»). У 
Платона відвага посідає середину та центральну позицію в струк
турі душі людини, опосередковуючи між розумом та чутливістю. 
Концепція Платона просякає усю європейську культуру, де зна
ходимо тричленні структури культури у формах: дух-душа-тіло, 
розум-воля-почуття, раціональне-етичне-естетичне (наприклад, у 
Канта), трійці релігій, науки тощо. У Декарта стається гносео
логічна редукція до дуалістичної структури Буття: неподільна мисль 
та подільна субстанція (яка розділена та розміркована в просторі: в 
довжину, ширину та глибину); відвага та душа затьмарюються, 
Після самоміркування («cogito» духа), міркування протяжної тілес
носте у Декарта є геометричним: міркуванням безконечно сегмен-
тованої зовнішньої субстанції, її частковости (долі), ваги, міри. То
му усе (включно з людиною) існує у формі ансамблів частин. Скон-
струйованість та композигність існуючого уможливлює систематизм 
(до окремої частинки-сутности) пізнання (раціоналізм). «Воля до 
влади» Ніцше є синонімом відваги людини до надлюдини, до більшої 
або нової долі і більшого або нового буття. Воля до влади онто
логічно транслюється як воля і відвага до максимум буття, а не, 
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зредуковано і вульгарно, як воля до політичної або технологічної 
власті. Відвага у Ніцше є онтологічним трансформатором людини, 
єдиною можливістю мутації в долі та міркуванні людини. В струк
турі людини, відвага має ієрархічний та онтологічний пріоритет 
відносно долі та міркування. Тому вона, іноді, втрачає міру. Існує 
безмірна іронія в біографи самого Ніцше: він унаочнив максимальну 
модель відваги (до надлюдини) в його субстанції мислення, дав нам 
вершини метафоричного міркуваня в його формі мислення, але, 
накінець, став жертвою духовної немочі і тривалої недолі у власно
му житті (Ніцше: «Ти шукав за найважчим тягарем — і знайшов 
самого себе»!). Можна намітити іманентну паралель між онто-
логізмами долі-відваги-міркування та екзистенціялами людини у 
Гайдегґера. Гайдегтер, котрий «метафізично» наслідує Ніцше (по
треба нової онтології-початку після провалля систем цінностей, 
смерти Бога, та сконання метафізики), міркує людину як Тут-Бут
тя затурбоване Буттям. Віднайти структуру людини є ключем до са
мого Буття. Екзистенціяльна структура Тут-Буття, яке може 
дізнатися про Буття є потрійна: фактичність, екзистенціяльність і 
приреченість. Фактичність (-доля) є заданністю людини, котра є 
вкинутою в суще, котра де-факто віднаходить себе помимо власної 
волі уже закинутою у сущому, у світі (звідки уже можливо піти хіба 
у «світ за очі»). Тут детермінованість людини є тотальною: 
біологічно-фізичною, географічною і історичною. Екзистенціальний 
тягар нашого тіла (у Сартра людське тіло є центральною кате
горією) , наших настроїв і станів, нашої нації, наших історично-гео
графічних координат — є гарантією нашого світу та нашої власної 
долі (щоб уникнути епістемологічного дуалізму — у Гайдегґера світ 
і тут-буття людини є тотожними). Другий елемент структури, 
екзистенціяльність людини (або в суто етимологічному смислі 
відваги: від-вага) є рухом людини до упривласнення світу та самої 
себе (що, також, є тотожним і єдиним рухом). «Екс-стазіс» (-екс-
зистенція) є трансцендуванням долі-заданости, фактичности 
існування, є рухом «від-» ваги долі («екс-» є рухом вназовнь, рухом 
від-окремлення, від-важення) у ще-не-своє долі-світу. Тому 
людина, як і сам світ, є лиш, здійснимим або ні, проектом, 
антиципацією, чистою можливістю. Щоб здійснити себе свої 
проекції можливостей,— людина повинна від-важитись (екс-стазіс) 
від своїх чистих потенцій (окреслиних лімітаціями та горизонтами 
фактичности-долі) до і в своїй самореалізації, вибрати і вибороти се
бе. Але людина може і «втратити» себе, каже Гайдегтер. Вибороти 
себе значить здобути автентичність екзистенції, а втрата себе 
призводить до неавтентичної екзистенції. «Свобода вибору» через 
відвагу та від-вагу (-екс-зистенцію) виконується становленням 
самим собою (як самобутність) в матриці автентичности-неав-
тентичности. Третій елемент структури людини, приреченість, є 
вміркування у речі. У Гайдегґера приреченість зветься падшістю 
(«Verfakktyheit»). Людина, хоч і самовіднайдена, є падшою в речі 
сутністю (яка забуває Буття задля і заради сутностей-речсй) і тому 
приреченою до вага і міри речей (замірковується в речі). Від спо-
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куси речей треба відважитись (що не зневагою, а любов'ю до речей) 
і натомість заміркуватись над забутим Буттям власної долі та 
відважитись до самостановлення та реалізації власної потенції-
екзистенції (що ототожнюється з спасінням та здійсненням речей). 
Зневага (недоміркування) апріорних фактичности-долі та екзистен-
ції-відваги приречує людину до неавтентичности та до зневаження 
(редукції до речей). Людина є детермінованою (долею), але всеж 
вільною (відважною), вільною, але всеж у рабстві (приреченою). 
Людина є приреченою речам, речевій мірі (бо річ оитично 
з'являється як вага та міра). Самопроєктування та самотрансценду-
вання (як модуси відваги) заважаються та є стримані речами світу 
та речевістю-приреченістю (анонімністю, щоденністю) інших лю
дей, до котрих ми є також приречені. Людина вмірковується та 
замірковується у речі, у їхні міри, впадає в гравітаційну пастку 
їхніх лімітацій, забувається у них — і забуває самозбутися. Відчу
жене міркування є падшістю у міру та у вагу кожної окремої речі: 
людина як приречене міркування є виключним міркуванням міри та 
ваги речей і виключним міркуванням людей як ваги та міри (а не 
як відваги та міркування). Онтологічне міркування є виходом 
(відвагою) з лімітації речевости та приречености — в збування 
вміркованого та уприсутненого Буття в сущому людської долі.— За
ради збування свого Буття — доля людини доважується на терезах 
відваги та домірковується на терезах міркування. 

Частина її 

ВІДВАГА СІСІФА ТА РОЗВАГА БОГІВ 

«Нічого не сказано нам про Скіфа в підземному 
царстві. Міфи створені для уяви, яка б надихнула 
життя у них.» 

(Калію: «Міф Сіф Сісіфа») 
ВІДВАГА СІСІФА. В своїй людській кондиції (він не є ані богом, 

ані півбогом), Сісіф (якого родовід сягає, через Еола, Елліна та Дев-
каліона — до Прометея) є апофеозним проявленням відваги — всеж 
його доля стирчить та бовваніє недоміркованою в пантеоні відваги. 
Сісіф є бавленням (від «бути») з границями людського життя та 
смерти — є відвагою до життя і відвагою від смерти. Сісіф є одно
разово богоборцем і смертоборцем: відвагою проти вижчої границі 
та. відвагою проти нижчої границі існування. З того що міфи 
оповідають, Сісіф сприймається як обміркований мудрець, хитрун, 
підступний обманщик, знавець секретів богів (оскільки він їх 
викрав у тих богів: «викрадати» тоді було онтологічною поведінкою) 
та знавець вчинків скоєних богами. Сісіф, за свою мудрість та 
спритність був улюбленцем богів (його спритні ідеї були такими 
швидкими як ідеї бога). Криза і конфлікт між Скіфом та богами на
стає в момент, коли сам Зевс викрав Егіну, дочку річкового бога 
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Асопа. Сісіф викрив Асопові крадія та місце, де була схована Егіна, 
і поставив вимогу річковому богові доставити воду містові Корінт 
(заснованого Сісіфом, де він був царем). Такою витівкою проти са
мого Зевса, видно, Сісіф повністю вступив в безмір'я гюбріс та в 
зне-вагу богів. «Розлючений» Зевс наслав на Сісіфа бога смерти. Та-
натоса. Сісіф не тільки що не упідпокорився йому та не пішов за 
ним, але, обманувши, зумів закувати його в кайдани і тримати в 
плену декілька років: декілька років люди не вмирали! Аби зважити 
онтологічне безмір'я цього міжчасся існування Сісіфа, треба уявити 
смерть у кайданах життя та тривале без-смертя усіх людей. Бо для 
Сісіфа, це міжчасся є бенкетним міжчассям, без смерти, поблизу 
смерти — міжчассям самовласно дарованого другого життя. Але для 
Плутона це міжчасся є довгим міжчассям без прибування смертних 
до Аїду — і Плутон, бог померлих, був не в силі більш зносити 
видовище змарнілого та без гамірного підземного царства. Виглядає, 
що після інших невдалих спроб богів,— самий бог війни та 
вбивства, жорстокий Apec, був відправлений звільнити смерть. Щоб 
спротиважити антисмертну хитрість і безбожну відвагу Сісіфа — 
комбінація сили двох негацій стала необхідною: смертоносности 
Ареса (бог війни є символом і принципом неприродної багатосмерт-
ности) та остаточного, природного жала смерти. Apec зумів 
виручити смерть (символічно — боги післали Ареса як найнятого 
вбивцю: Сісіфа можна було позбутись тільки наглим та навмисним 
вбивством), котра, першою жертвою вибрала Сісіфа, вирвала його 
душу й звела в підземне царство тіней померлих. Своєю мудрістю 
передбачаючи смерть, Сісіф обманно звелів своїй вірній жінці, Ме-
ропе, не виконати погребальні обряди, не погребти його тіло, і не 
приносити богам жертви після його смерти. В Аїді те уможливило 
Сісіфові умолити Персефону на дозвіл повернутись на землю нібито 
для того, щоб покарати жінку, котра порушила священні звичаї. 
Боги відпустили Сісіфа (уже канонізованого обманщика) на землю, 
щоб він улаштував порушений космос ритуальних конвенцій. Але 
тут Сісіф удруге «онтологічно» обманув богів та пекло, уник повер
нутися в Аїд — і удруге, надовго, до самої старости, залишився 
радуватись та веселитись між живими. Знову божі зусилля стали 
необхідними: Гермес, путеводитель душ (психопомп), був післаний 
за злочинцем (цього разу смерть уже не була післана), щоб вкинути 
його назад у пекло. Та не просто вкинути: накінець боги схаме
нулись — і прибули з каменем та з карою. В Аїді — він мусив вико
нувати на високу гору важелезний камінь, який, досягши вершини, 
щоразу скочувався вниз. Безконечними повторами відважування 
каменя Сісіфом боги зімітували трикратне відважне повторення 
життя Сісіфа. Бо Сісіф — своїми відвагами до життя та своїми зне
вагами до богів та до смерти — став єдиним смертним, хто прожив 
три життя та зазнав три смерті. Три лади життя та три режими 
смерти є цвітом сісіфіяди відваг. Перше життя — до наслання 
смерти та її ув'язнення, друге життя — після закування смерти у 
кайдани та до появи бога війни, Ареса, і третє життя — од хитрого 
вознесения з пекла на землю та до появи Гермеса. Хоч перше життя 
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Сісіфа було сповнене відваг та злочинств, було пересичене пристра
стю до всього живого та перевантажене непомірним ставленням до 
богів — тільки друге і третє життя можуть пояснити кару Сісіфа. Бо 
Сісіф, чемпіон трикратжиття, відважився жити удруге та утретє. 

ПЕРШЕ ЖИТТЯ СІСІФА вимагає визначити природу мудрости 
Сісіфа. Скіфська мудрість в житті та в смерті вимагає радикальний 
дія-гнозис (та ґнозис), в термінах життя та смерти: як побороти 
смерть і як помножити життя? Перше життя Сісіфа є життям то
тального смаку, виснаженням та помноженням життя всеохоплю-
ючим смаком: «Грецьке слово, позначаюче мудреця, sophos, є 
етимологічно пов'язане до sapio, я смакую, sapiens, той що смакує, 
sisyphos, людина з найпроникливішим смаком. Чітке смакування та 
підбирання, значуще розрізнювання, витворює виключне мистецтво 
філософа в очах людей» (Ніцше: «Філософія в трагічний вік 
греків»). Сісіфос (де «той що смакує», сісіфос-софос, мудрий) скош-
тував не тільки з усіх земних плодів та благ, але і з розуму богів 
(оскільки бував на Олімпі і навіть виказав людям таємниці богів) і 
проявив влучний смак у виборі між життям та смертю (довідавшись 
який присмак та смак смерти!). Мудрість (софія та софросіне) 
Сісіфа є грою (Ніцше: сперечанням «над вагою, терезами й вага-
рем») зі смаком життя та смаком смерти — до останнього присмаку! 
Нагнічується питання: Як зумів Сісіф перехитрити смерть? Уривки, 
що дійшли до нас промовчують про засоби Сісіфа в закутті смерти. 
Та чи не мудрістю-смаком — пообіцявши смерті (спокусивши її), 
що присмак плодів життя вартий бути випробуваним самою смер
тю? — І це стало гріхопадінням (в життя) смерти? Смак Сісіфа був 
готовий випробувати і семантичне поле смерти. Тому-то Сісіф є 
незрівнянним чемпіоном відваги до життя та відваги од і проти 
смерти. У плекавшись та всмакувавшись у життя, в потрійну роз
маїтість життя, Сісіф, своєю мудрістю, не чекає на смерть як на 
фатальність, а обертає її в служницю життя, в нову нагоду жити. 
Сісіф перехитрив закони богів, людей та закони усталеного 
існування, оскільки він не вміщувався в них. (Судячи парадигмою 
Сісіфа, «обман» Сісіфа був онтологічною формою молитви, 
субститутом молитви, де не можна благати в термінах пієтету, а в 
термінах життя та смерти). Але не вміщуватися в існування, хотіти 
неможливого (-бути богом, або хотіти безсмертя) є гюбрісом. 
Опозитом побрісу (проти законів - існування) — у греків є гра в 
існування. Гра (Геракліт: «Світ є грою яку Зевс грає»), змагання зі 
смертю та з богами, пояснює співучасть та схвалення відваг Сісіфа 
самими богами (оскільки вони його «нагородили» двома додатніми 
життями). Відвага, змагання (олімпіяда), гра, смак — утворюють 
парадигму мудрости Сісіфа. Три рази чемпіон життя і три рази 
чемпіон смерти, Сісіф заснував також Істмійські ігри, що є ме
тонімією атонального, змагального принципу сісіфіяди. Перше 
життя — є сісіфіядою смаку-мудрости та гри-відваги, і є підготов-
ленням до олімпіяди життя і смерти. 

ПЕРША СМЕРТЬ СІСІФА є також єдине колись відоме «життя» 
смерти. Сісіф прикував смерть не до смерти (як вказує співзвуч-
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ність до «смертію смерть поправ»), а на землі — до свого життя. 
Оскільки Сісіф уприсвоїв смерть, вона стала його другим «Я», або 
своєю іншістю Сісіфа: Сісіф жив у смертоприсутності. Живучи в 
режимі тільки тимчасово відложеного смертного вироку — кожний 
крок його виконувався у спектрі смертоприсутности. Зі смертю в 
своїй душі, «на очах» його мудрости, та біля домашнього вогнища — 
Сісіф мусів підготовлюватися також до успіху смерти. Бо перша 
смерть була гарантією пришестя другої смерти (себто Ареса-
Вбивці), до якої, як і до першої, Сісіф вповні приготовився. Смерть 
у кайданах життя ще не є смертю смерти, а лиш життям смерти, 
себто переживанням смерти. Перший режим смерти є закутим в 
другому житті і є підготовленням до другого, тотального режиму 
смерти та до третього життя. 

ДРУГЕ ЖИТТЯ СІСІФА. Сісіф прив'язав смерть «біля себе» (в 
сісіфоцентричній топографії) і «перед собою» (себто — в полоні 
передсмертя), упривласнив смерть, розвінчав її жало і став її 
владикою: Сісіф — владика смерти. Сісіф захотів не тільки більше 
життя, але й «більше» смерти. Скверна смерти закута арифметикою 
кайданів в гордині життя є благовістям ущертного життя на землі. 
Сісіф — смертію поповнив життя' (у кайданах вона виглядала 
«життєдайною»), уярмивши її в смисл життя — і відхилив звичний 
онтологічний ритуал ущерблення життя смертю: життя Сісіфа та 
всіх людей на землі стало дощертно рясним. Так Сісіф самовласно 
одолився другим життям, життям поблизу і разом зі смертю (бо 
Сісіф подарував некоротке життя самій смерті): єдиний випадок 
коли «життям смерть поправ!» (хоч і у вимірі тільки запозичиного 
часу). Смертоприсутність догранично прискорила смакування 
життя та надмірно употужнила льояльність до крони життя в 
режимі суцільної відваги. Знову тріюмфування, знову шлюбна бен-
кетність душі і тіла, новий життєвий маратон. Смерть закута в су
веренності життя, смерть у полоні життя — стало парадоксом 
надмірно ущертного життя та домірно (доки боги дозволили) трива
лого без-смертя. 

ДРУГА СМЕРТЬ СІСІФА є абсолютною смертю в житті, але ще 
не є абсолютною карою в пеклі. Друга смерть Сісіфа є режимом ав
тентичної смерти (природної і неприродної, бо примусової), яка 
оправдує думку, що вмираємо тільки раз. Другий режим смерти не 
є режимом смертоприсутности (якою є перша смерть), або режимом 
смертовідсутности (якою є третя смерть): він є режимом умертвлек-
ня смертю. Бог вбивства, Apec, звільнив приборкану кайданами 
життя смерть, і тільки з співучастю Ареса смерть вирвала душу 
Сісіфа з обіймів життя та тіла — і відвела його в Аїд. Сісіф зберіг 
свою мудрість та пам'ять у темному та безпросвітному пеклі (що є 
чудом уникнення річки забуття, Лети), але втратив своє улюблене 
тіло. Смерть як втрата тіла та переживання цієї втрати в Аїді 
пам'яттю та мудрістю (що не є однозначною «покарою» за обман 
смерти — було автоматичною (а не навмисно нав'язаною богами!) 
покутою Сісіфа (що він вжив проти пекла!). Бо паралізована 
мудрість та статична пам'ять — без тіла і тілесного світу, без лю-
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бови Меропе, без маратону життя — були незносним тягарем не-
існування Сісіфа. Але життя спасло Сісіфа навіть у пеклі: його не по
хована ліпша половина, його тіло застрягле в житті (у греків не по
хований труп було найбільшим святотатством, бо не давало душі успо-
коїтись) — стало приводом і мотивацією успіху повернення в життя. 

ТРЕТЄ ЖИТТЯ СІСІФА. Якщо друге жиггя є міжчассям подо
лання самої смерти, то третє життя є міжчассям подолання самого 
пекла. Більше того: третє життя є подоланням смертности самого 
тіла.— І сущий во пеклі Сісіф — в «неславі» онтологічної брехні, під 
покровом чергового онтологічного обману (оскільки те є буттєвою 
мутацією), відвагою тільки душі та своїх «численних дотепностей» 
(гр. «поліфросікайс»: Теоґніс) вознісся на землю — самовоплотився 
у своє вірне та «змовницьке» тіло (що є предтечею та антиципацією 
воскресіння) — нарядився в життєві шати та барви (собі «живот да
рував») , щоб знову весільно розкошувати в щедротах оргії та вакха
налії посейбічности. В екзилі царства тіней, в нестерпній нужден
ності та скупості дидактичного пекла, в метафізичному комфорті 
пекельної узгоджености та покірливости, не личило «бути» душі 
Сісіфа. Сісіф повертається в гостеприїмне, амброзійне Суще, в 
обійми в пеклі неможливого (любови) та в житті можливого 
(тілесности). 

ТРЕТЯ СМЕРТЬ СІСІФА є смертю без участи смерти, є смер-
товідсутністю. Гермес, намісник Зевса (Гермес, котрий не у мертв-
лює, а переміщує між сферами буття, — уможливлює герменевтику 
сісіфіяди), а не смерть, після довгих років третього життя Сісіфа, 
був зісланий, щоб цього разу вирвати із життя і душу, і тіло Сісіфа. 
Сісіф разом із тілом та з душею знісся в Аїд. Уривки міфів промов
чують про зішестя тіла в пекло, але відсутність смерти зумовлює 
таку інтерпретацію, бо підказує, що Сісіф не вмер удруге тотальною 
смертю. Надмірно влюблений в життя, Сісіф, як максимум 
можливого, виборов своє тіло у життя та у смерти, тіло — абсолют
на признака життя та абсолютна мішень смерти. З перспективи 
богів, щоб тіло, заради нового втілення, не стало більше приводом 
обману та втечі з пекла (втраченим раєм Сісіфа була земля), — то 
Сісіфа було знесено разом із тілом та з душею в пекло. Так боги 
покарали не тільки душу, але і «змовницьке» тіло Сісіфа, яке було 
не менш «винуватим» од душі. Котити брилу стало тягарем і для 
душі, і для тіла, в поті чола і в поті духа (згідно з Гомером, Сісіф 
мучиться в надмірі свого тілесного поту, що стікає вниз його ніг, 
коли виконує «безсоромний камінь» вгору по крутій горі). Сісіф 
вознісся із пекла на землю, щоб втілитися у своє обезсвоєне тіло, і 
після третього (та потрійного) життя — знісся разом із душею та 
тілом у власне несвоє пекло. 

ВІД-ВАГА СІСІФА. Відваги Сісіфа — у пеклі стали пародією 
його відваг: від-вагами брили. Від-вагою брили боги імітують 
відваги Сісіфа (у пеклі від-вага є імітацією відваги, а не навпаки, 
як на землі): вони «приковали» його до тягару — так як він прико
вав до життя смерть, і давлять його іменно брилою — оскільки, не
зважаючи на своє багатство, Сісіф нападав на подорожніх, придав-
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лював їх важелезною брилою, та грабував їх. Редукція відваги 
Сісіфа до свого ехо у формі від-ваги, та до тавтології від-ваг, без 
ієрархій успіху, без морального придатку, в інфракосмосі дурної 
безконечносте відважування брили — є покарою Сісіфа. В карі, 
боги розділили відвагу од від-ваги (в пеклі панує диявол, дія-болос, 
розділення, а не сім-болос, поєднання). У кондиції від-ваги нема 
більш простору й часу для відваги: залишився тільки нерухомий 
простір для тягару-ваги. ВіД-важуючи (-від-вага) камінь — не поз-
воляє більш відважитись «проти» богів. Оскільки відваги занадто 
легко вдавались Сісіфові: то ідея тягару та від-ваги як покути — 
стала необхідною та втілилась в камінь (пекло завжди легше спо
рудити аніж рай, всеж вічність як пекельна тавтологія — є ніщо). 
«В поті чола твого» будеш «мертвим» знову — стало правилом, але 
тепер у пеклі, під печаттю вічного безглуздя, без відхилення од 
траєкторії, без обіцянки або натяку спасіння. Розчахнувши відвагу 
на від-вагу, пекло Сісіфа є вмістилищем між «від-» та «вагою», в тій 
прірві та в тому зяянні, яке на землі дивовижно стулилось, щоб дати 
відвагу. В пекло Сісіфа можна зникнути та вникнути редукцією та 
переходом з онтологічної відваги до етимологічної від-ваги. Бо 
Сісіфа за його онтологічну відвагу (оскільки змістити закони буття) 
покарано безконечною етимологічною від-вагою (-від-важуванням) 
каменя. В позабутті — Сісіф засуджений на від-вагу без відваги: бо-
гоборний в житті Сісіф, відважує в пеклі людинохульний камінь.— 
Від-вага є каторгою за відвагу. Щоб логічно сформулювати не
обхідність покарання Сісіфа, можна вказати на середньовічний 
онтологічний парадокс-проблему Божої всемогутности: «Чи може 
Бог, котрий всемогутній, створити такий важкий камінь, який він 
не зміг би від-важити?» — Якщо Бог може все, то він може створити 
такий камінь, але не змогти його відважити — значить не могти все. 
Тут «камінна» логіка вжита, щоб попутати всемогутню логіку Бога. 
Або: Логіка каменя тут вжита, щоб попутати логіку про Бога. Боги 
не можуть не покарати Сісіфа — а виконують закон (що є їхнім 
«каменем») іманентний їхньому існуванню (-бога в обтяжливій ролі 
Сісіфа логіки, де крім неіснування, якого її не даровано — немає 
порятунку). Але так, як відвага та сісіфіяда є можливі у гнучкості 
тотальної сфери існування, то, натомість, від-вага (пародія на 
сісіфіяду) приречена відбуватись в редукції до часової орбіти каменя 
та до просторового піщаного годинника гори. Орбіта каменя і Сісіфа 
(по якій кружляє його камінна безконечність) — це редукція Сісіфа 
до каменя: до геометричної покути пекла (пекло є фіксацією, є 
неміччю виважитись звідтам, тоді коли життя є коханням роз
маїтосте відваг, наслідуванням незвіданих траєкторій та безодень). 
Сісіф, поринутий в пітьму траєкторії каменя (камінь, його псев-
доідол, його істукан, магнетизує Сісіфа муками вверх-вниз),— 
числить своє післяжиття не ущільненим часом, не рясними порами 
вщерть існування — а одноманітністю та каменоманітністю убогої 
дурної безконечности, докрайною нужденністю геометричного схе
матизму від-ваги та мінеральної спрощености каменя. Соки 
вигадливого, відважного існування — зраджені геометричним за-
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шморгом орбіти від-важного каменя (де тільки камінь «сміє» 
відважуватись —- і тримає Сісіфа в полоні камінної гравітації). 
Своєю орбітою (геометричною лінією-стежкою) Сісіф ритмічно 
пульсує закутий в пекельній клепсидрі (або піщаному годинникові), 
що утворює ілюзію часу та ілюзію вічности. Непросвітна клепсидра 
Сісіфа (куди його вкинула «чорна смерть»), або пекельний піщаний 
годинник (де рух по вертикалі виконано Каменем-Сісіфом) — і ко
нічно вимірюють неіснування та псевдоіснування у формі від-ваги. 
В ікономорфній (бо фіксованій) каменомахії Сісіфа, воплотилась аб
солютна ідентичність та рівновага смерти й часу: рівновага мертвого 
часу та дурної безконечности. Пекельна тіснота клепсидри-гори та 
довічність камінної орбіти мук — є пародією на вічність, яка три 
рази зрадила Сісіфа... Так пульсує каменоманітна недоля Сісіфа в 
тавтологічній вічності від-ваг каменя. 

РОЗВАГА БОГІВ. Якщо Сісіф є чемпіоном у маратоні відваги — 
то боги є чемпіонами у маратоні розваги: вони розважаються при 
видовищі відваг, розваг та зневаг Сісіфа (що є сісіфочтивістю з боку 
богів, і що імплікує неортодоксальну інтерпретацію Сісіфових бого-
зневаги та покари). Два типи розваги богів породжено Сісіфом: роз
вага од відваг та розвага од від-ваг Сісіфа, себто розвагою од життя 
та розвагою од пекла Сісіфа. Як можна обдурити смерть життя? — 
міф промовчує як. Але навіть самі боги не відали, яким чином 
Сісіфова витівка може мати успіх. Вістка, що смерть була ув'язне
на, застала богів зненацька — і диспропорція Сісіфового вчинку 
покрила гоготом Олімп: Смерть «умертвлена» життя, смерть у кай
данах життя, обман смерти у житті і життям — не малий привід для 
сміхобенкету богів та для поповнення олімпійської амброзії смаком 
людиною скоєного архісміху. З'єднання непоєднуваного є смішним 
на Олімпі, у найвеселішому із космосів існування: «Смерть треба 
спасати із пут життя!» — стало смішним правилом сміхобенкету. 
Природа смішного є олімпійською і на землі: для людей, як і для 
богів, гримаса закутої життям смерти — є неможливістю для 
трагічної логіки, і тому смішною (можна уявити глузування Сісіфа 
над смертю: «смерть — де твоє жало?»). Тільки через закуту смерть 
стається пов'язання сміху і смерти на землі та на небесах. Ув'язнен
ня смерти людською відвагою — увертикалізувало нову ієрархію, 
нове правило існування: дощертний сміх на небесах і дощертне 
життя на землі. Бо якщо відвага є амброзією життя, то розвага є 
життям богів. Але, якщо смішною була відвага закувати смерть у 
життя, то не менш смішнішою була відвага Сісіфа життям обдурити 
пекло, вознестись на землю та знову втілитись (що є смішним, бо 
парадоксальним, подоланням смерти тіла). Приголомшене обманом, 
пекло спричинилось до чергового сміхобенкету богів над життям 
Сісіфа та до третього ущертного життя Сісіфа. 

Другий тип розваги богів — породжений муками Сісіфа (існує 
злорадна насолода од муж іншого): марні зусилля проти каменя є 
смішними і сміхотворними, як сміхотворною є гримаса Сісіфа од 
безплідного свого «успіху» проти гори. Накінець самі боги, а не 
Сісіф, вирішили стати творцями кумедної ситуації і затіяли кару 
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Сісіфа в сісіфських термінах відчуття гумору: божа кара була нало
жена на Сісіфа як кумедна репліка за глузування над смертю та 
пеклом. Але якщо з перспективи Олімпа видовище мук є смішним, 
то як воно виглядає з перспективи логіки? Бо питання є — чому 
Сісіфа покарано і як його покарано? Яким є зміст його покути? Бо 
через покарання Сісіфа боги застрягли в амбівалентній ситуації (са
ма сісіфіяда є також амбівалентною). Таїна у тому, що покара є 
перш смішною, а лиш потім трагічною. Бо коли наділити богів все
могутністю, то покара є смішною. А коли наділити богів спра
ведливістю, то покара є трагічною. Оскільки боги є одноразово все
могутніми та справедливими — то кара Сісіфа є трагікомічною. 
Сісіф був улюбленцем богів — за його відваги він був винагород
жений двома довгими додатніми життями. Якщо боги є всемогутні 
то вони могли б бути і «несправедливими» — і не покарати Сісіфа, 
а, наприклад, зробити його безсмертним, i' забрати його на Олімп 
(чого Сісіф, як і Пан, не захотів би; він хоче тільки вічности на-
землі, що неможливо). Але Всемогутні не можуть «могти» такого 
(так як вказано онтологічним парадоксом всемогутности) Бога та 
всемогутности невідважного каменя), вони повинуються законам 
існування, де смертне є смертним. В своїй немочі знати наперед затії 
Сісіфа та в немочі змінити буттєвий статус Сісіфа — Всемогутні, 
оскільки немічні, виглядають смішними. Диспропорційним також 
виглядає зміст трикратжиття відносно до вмотиваности покути. Бо, 
очевидно, боги навмисно залишили Сісіфа в другому і в третьому 
житті, або, якнайменше, дозволили Сісіфові, через неміч передба
чувати (у греків розум був священним: Зевс міг видіти дії Сісіфа, 
але не міг видіти його думки), успішно мати друге й третє життя. 
Виглядає, що за те, що боги дозволяють (зміст трьох життів) — боги 
не карають, але за те, що боги не дозволяють (гюбрисне порушення 
закону смерти і пекла) — те підлягає покарі. Чи така логіка нездо
ланних несумісностей якраз доказує, що вони є справедливими? 
Якщо покара є справедливою, то боги є трагічними, бо їхня покара 
не виглядає ні нам ні Сісіфові справедливою, а несправедливою, і 
тільки вмотивовує наш опір богам (-прометеїзм) та викликає 
співчуття до Сісіфа (-трагізм). Але виступати проти мудрости та 
справедливости богів («тиранів») є смішним, бо немічним. Більше 
того, якщо хтось може бути безумовно та необхідно справедливим — 
такими є тільки боги, а не ми. Але, якщо покара є смішною (як вка
зує редукція всемогутности) — то й боги є смішними, а якщо пока
ра є трагічною (як вказує безсердечна справедливість) — то і боги є 
трагічними.Сама покута є логічною і трагічною, але зміст покути 
(безплідно викочувати камінь) є кумедним і смішним. А також: са
ме друге й третє життя виглядають заслуженою нагородою за 
сміливість Сісіфа, але акти переходу в трикратжиття заслуговують 
покути. Оскільки всемогутність є смішною неміччю, а справедли
вість є трагічною неміччю, то самі боги перебувають у немічній 
(трагічній) всемогутності, та в смішній немочі справедливости. 
Боги, як і людина, є єдністю трагічного та комічного, це перевагу 
має то трагічне, то комічне, або, нерозбірна трагікомічність — 
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висновок: комічне й має перевагу! Сміх є «катарсисом» для богів 
(щоб зносити нижчий світ та вищий закон-ананке) — так само як 
існує катарсис через трагедію у людей. 

У контексті античного сміху богів доречно б пригадати, що на
родження символа ущерть-життя, потворного за виглядом Пана, 
розсмішило богів, і вони забрали його на Олімп (де Пан відмовився 
жити; Пан, як і Сісіф, зволів жити тільки на землі) / щоб він їх ве
сел и is. Натомість, «помер великий Пан!» — ознаменувало собою 
кінець античности (від чого залишився тільки «панічний страх»). 
Народження Пана ознаменувало собою веселість і сміх на Олімпі, а 
його смерть, навпаки, викликала сильний рев і жаль природи й була 
буттєвою втратою. В християнстві постать Пана здемонізувалась і 
стала зразком зображення чорта. Кінець і болісна втрата сміху та 
щасливої античности переслідує також постмодерну свідомість. 
Відомий приклад цього усвідомлення є роман Умберто Еко, «Ім'я 
троянди», де проблематизоване і тематизоване якраз переживання 
втрати сміху античности і неміч його спасти або віднайти. В романі, 
усі злочини скоєні в монастирі — символічно 'і фактично кояться 
через отруту, що була і в забороненому трактаті Арістотеля «Про 
комедія» (частиною «Поетики»), який загубився, або знищився 
фанатиками християнства (як сталося в романі Еко). Грецький сміх 
мав глибину грецької трагедії, оскільки був онтологічним (мабуть, 
сміх був онтологічним катарсисом, а трагедія екзистенціяльним). 
Також, в біблійній традиції, Мудрість Бога (Софія, Хохма) є ве
селим і забавним ликом Божим: «То Я майстром у Нього була і була 
я веселощами день у день, радіючи перед обличчям Його кожночас-
но, радіючи на земнім крузі Його, а забава моя із синами 
людськими!» (Притчи: 8, ЗО—31). Онтологічна глибина «веселощів» 
перед лицем Божим (та богами), та онтологічна глибина «забави» 
(та розваги) із родом людським, іпостасно при-сущі Богові у формі 
Мудрости (що співсубстанціяльне і мудрості Сісіфа). Неміч 
сприймання веселощів і забав як Мудрости Божої, теологічне ігно
рування онтологічного виміру сміху (як опозит до падшого), може 
бути тільки наслідком невеселого гріхопадіння. У перспективі «весе
лого» гріхопадіння — боги не карають (що є антропоморфізмом), 
боги удостоюють «карою» (коли, мабуть, альтернатива доступна бо
гам є знищення в дощентне неіснування!). Божа поведінка є онто
логічною, де кара не є волунтаристською, а законною, боги викону
ють заповіді буття, а не свої: смерть є онтологічним правилом, онто
логічним правилом є і покута. Всеж — усе вимагає увічнення: сама 
«суєта суєт», в проекції онтології, повинна б сповнитись до остан
ньої йоти (та до останньої суєти) — і зберегтись у блаженстві пито
мої вічности. З перспективи «веселости», в тісноті покути та пекла 
Сісіфа, Камю постулює свободу совісти, і фізичний простір для неї: 
в часі повернення Сісіфа, «пролетарія» богів, вниз, щоб знову 
котити брилу вверх. Цей проміжок часу (Камю ігнорує доступну бо
гам імовірність, що Сісіф викочує камінь уверх, але камінь скочує 
Сісіфа вниз, що не залишає часу та простору для совісти Сісіфа) 
достатній для Сісіфа, щоб тверезо усвідомити весь обсяг своєї жа
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люгідної кондиції — і подолати її: «Нема такої долі, яку б не 
можливо подолати зневагою... ' Ми повинні уявити собі Сісіфа 
щасливим» (Камю: «Міф Сісіфа»). Очевидно, Камю мислить 
тираноцентрично (богів як катів, а не як виконуючих необхідність), 
тому він недооцінює три життя Сісіфа та смислову співучасть богів 
у покуті Сісіфа: і боги, і Сісіф с в полоні єдиної приреченосте. Якщо 
Сісіф є щасливим, то лиш тому що бога святкують сміхом (онто
логічною партиципацією) сміхотворні (бо «даремні») муки Сісіфа, а 
Сісіф виконує сумлінно свою покуту, бо це єдиний можливий смисл 
(а не абсурд і сентиментальний трагізм), який може увічнити 
пам'ять, мудрість і смисл свого трикратжиття. Так же, спокута 
Сісіфа може мислйтись і в термінах «вічної йому пам'яті». Бо 
іменно через покуту Сісіф повторює пам'ять своїх вчинків,— що, 
мабуть, і є формулою збереження пам'яті? — Без сумніву, і щонай
менше — його покута (слава розважним богам!) уможливлює збере
ження нами пам'ятті про Сісіфа! 

СІСІФ І МЕРОПЕ. Плеяда Меропе одружилась із Сісіфом — і це 
уже є уприсвоєнням (з боку Сісіфа) та уприсутненням (з боку Ме
ропе) безсмертносте у вигляді жінки. Меропе є також мотивуючим 
принципом відваг до безсмертя Сісіфа, що легковажно не-
домірковано. Меропе-зірка, оповідають міфи,— одна із семи плеяд 
(укр. народна назва яких: Волосажар),— світиться мерехтливим 
(майже непомітним) та розчарованим світлом, померклим світлом 
сорому, тому що вона одружилась за смертного Сісіфа (меркотіння 
Меропи є симптомом падшости). Символічно, Сісіф є рухом не 
лише по вертикалі пекло—земля, але також своїм одруженням він 
є рухом по вертикалі земля—небо. Можна б здогадатися що Сісіф 
одружився з Меропою, оскільки він її підвів обіцянкою, що і він ста
не безсмертним. Так пояснюються невиконані Меропою обряди пог
ребання тіла Сісіфа: Меропе була змовницею Сісіфа (чи не криється 
тут перша історія трагічного кохання?). Сісіф пообіцяв Меропі 
вічність своєї любо в и через зусилля жити вічно. Сісіф і Меропе, у 
ім'я безсмертносте, змовились любов'ю та мудрістю побороти 
смертність. Сісіф перехитрив нижчий принцип небуття (смерть) і 
звабив у своє ложе вічний принцип існування Меропи (яка закоха
лась в нього і в його мудрість). Якщо Сісіф одружив життя зі смер
тю то він одружив і вічність із життям. Так Сісіф прославився не 
тільки міжчассям подолання смерти але й міжчассям збави 
вічносте. Але вічність і смерть по-різному розвінчують Сісіфа. 
Якщо одруження є лиш проминаючим правилом існування (поедна-
ня з іншою душею та з іншим тілом, яке не можна увічнити), то 
Сісіф, як мінімум, увічнив власну двоєдиність душі та тіла. Довічна 
зірка-плеяда (в пеклі у вигляді гієрогамії, священного браку,— боги 
іронічно одружили Сісіфа з вічністю каменя-зірки), зіткнувшись із 
Сісіфовою конечністю, знайшла свою границю в Сісіфі. Одруження 
Меропе зробилось не тільки для життя та для землі, але й для 
вічности, але вічність тут зрадила Сісіфа (в одруженні Сісіфа — 
емблематично скритий біль короткотри вал ости й невічности одру
ження). Якщо Ехо с відгуком нездійсненого кохання, а Меропе є 
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померклим світлом невічного кохання — то меропія може бути 
вічним жалем (скриттям лиця та" світла лиця) за втраченою лю
бов'ю перед жалом смерти. Меропе є зірчаною вічністю, куди, 
знизу, за посередництвом негації любови,— впромінилася смерть, 
притьмаривши її світло. Смерть є не тільки успішною неґацією тіла, 
але й успішною неґацією любови. Тому негативним змістом пекла 
Сісіфа є неміч більше любити. Всеж — Сісіф є грою не тільки з пек
лом, але й з небом, бо ніхто не використав з такою пожадливою ту
гою та виснажливою хтивістю геометричну рясноту горизонталі та 
вертикалі життя та любови. 

СІСЇФ і СОКРАТ. «Апологія Сократа» постачає нам необхідні 
елементи танатодицеї та антисісіфіяди. «Апологія Сократа» є апо
логією смерти. Для Сократа смерть уже не є злом: несправедливість 
є злом (онтологічне зло замінюється етичним та гносеологічним 
злом). Сократ не уникає смерти. Через неї, на тому світі, він 
накінець надіється узнати хто є мудрим. А всі археї мудрости вже 
несусвітні: «...мати змогу допитувати Одісея, або Сісіфа» — мудрує 
Сократ в «Апології». Від Сократа цінності перевертаються: той світ 
стає ліпшим від цього. Сократ: «Я помру, а ви будете жити. Що є 
ліпшим тільки богові відомо!» — фактично він відмовляється од 
мудрости, тільки бог є мудрий. Якщо Сократ запитав і помудрував 
з Сісіфом — то він дізнався, що життя є якнайменш утрикрат ліпше 
од смерти та посмертности (і, мабуть, у стільки разів, скільки 
Сісіфів камінь котитиметься). А також: що сьогосвітня мудрість, 
якнайменш, у три рази потужніша од загробної. Бо Сісіф не звідав 
життя як тягар існування, оскільки болючо сприймав тільки брилу 
смерти і тягар неіснування. Видно, Сократ у своїй мудрості попутав 
життя із смертю і удостоївся тільки смерти. У греків існували два 
максимальні тягарі: бути смертним і бути глупим. Греки ставили 
мудрість вище смерти (існує градація існування згідно з 
дистрибуцією мудрости: греки, варвари, мертві): а добровільна 
смерть Сократа стається у ім'я мудрости, що є парадоксом для 
греків, для котрих треба бути мудрим і треба жити. Сумніви Сокра
та у своїй мудрості зробили його мудрість сумнівною і призвели його 
до обіймів смерти. Всеж, мудрість Сократа, щонайменше, обіцює 
собі блаженний той світ, що радикально мудріше од лжепогроз тим 
світом, які пізніше обсіли нашу душу. Але Сісіф є мудрий — бо 
практикує богоуподібнення (ізотеосіс) через посягання на без
смертність. Тільки активне попрания та ув'язнення Танатоса гаран
тує атанасію (безсмертність). Сісіф не хотів бути тільки чистим або 
нечистим духом, він хотів своє однозначне тіло, кров і піт сьо
госвітній. Сісіф бачить спасіння душі-мудрости тільки в спасінні 
сьогосвітнього тіла: фанатизм душі Сісіфа є фанатизмом мати влас
не тіло — і то навіки (незалежно од пекла чи раю). В порівнянні до 
Сократа (де перевага ставиться на «не бути») та до Гамлета (де бо
лючі вагання між «бути чи не бути?») — у Сісіфа апофеозно 
тріюмфує «бути, бути і ще раз бути! 
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Андрій Охрімович 
СОНЕТИ ДО ОФЕЛІЇ ТА ІНШІ ВІРШІ 

1. 
Офеліє! У чорній шалі ночі, 
у срібній сукні зітканій з проміння, 
чом забрела сюди між мертві тіні, 
що ними я свій смуток оторочив. 
Ти ба, отут, між синіх ліхтарів, 
між цигарок розкиданих без ладу, 
мене, аж смішно, лагідно принадив 
і сукні шелест, й божевільний спів. 
У пісні тій є логіка струнка, 
і вже не знати, здуру чи з розпуки 
до бритви вперто тягнеться рука 
в жаданні темнім вічної розлуки... 
Гидотним світом котиться ріка, 
свинцеві хвилі поглинають звуки. 

2. 

Довкола мене танчать Басаврюки, 
на серці камінь мохом вже обріс, 
а поруч друг, звиняйте, п'яний біс 
смолою сліз проливсь мені на руки. 
І треба б встать, і брязнувши бокал 
подумать так: «Допоки топчуть жито, 
клякни і вий у цій залізній кліті 
поміж пласких і вигнутих дзеркал.» 
Тут простір замкнено й закинуто ключі, 
дна безнадії вже не осягнути... 
Холодний Всесвіт зоряно мовчить, 
лиш п'яний біс: «Та спробуйте заснути... 
Мені на вухо радісно сичить 
і вправним рухом підлива отрути. 

3. 

І вже, мабуть, ніколи не збагнути, 
нехай хоч луснуть сотні мудреців, 
загадки плям на сонячнім лиці, 
чи рух зірок у келію замкнутих. 
І дивно так, кому вдалось зігнути 
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підкову місяця на чорній сутані? 
Дивлюсь на неї й байдуже мені, 
чи далі йти, чи може тут загнутись? 
А за вікном будинків темні брили, 
стук каблуків, вологий брук, мости, 
калюж гладеньке і лискуче тіло, 
плакат смішний: «І жити і рости, 
і до мети розмашисто та сміло...» 
Офеліс! Чому ридаєш ти? 

4. 

Чом зорі не спинили свого бігу 
на тебе дивлячись з огрому висоти... 
Ex! Принце любий, вам не розплести 
клубок гадючий братньої інтрига, 
бо ті Колимські вікопомні крига 
скували рух од дужого плеча, 
біліють кості, їм одно — мовчать, 
а нам стогнати... Кольору індиго 
над нами сонце мляво устає, 
трамвай грімливий розчинився в тиші, 
старий Дніпро баржу брудну колише, 
над ним сирена тоскно виграє, 
понуро сповіща на цілий світ, 
що тут унеможливлено політ. 

5. 

То є життя? Ну скільки ще там літ 
марудити у безконечнім колі? 
Чекай! Чекай! Допоки привид волі 
ввійде сюди, у цю благеньку кліть. 
Порвать прути, на волю вийти? 
Просто? В мереживі тоненьких павутин 
напружуй м'язи, може до води 
пробитись вдасться простором безкостим, 
таким гнучким. Лакейської спини 
химерний вигин. Зором невеселим 
дивлюсь в оті, без відчуття вини 
очиці злі, із затхлости постелі 
вони прост и зли в ідіотські сни, 
де джаз нудний гримить в свої тарелі. 

6. 

О! Як мені набридли акварелі 
похмільних ранків і отой, на спис 
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нахромлений багроволиций диск 
над витвором безсмертного Расстрелі. 
Над ним зависла жіночка дебела — 
потворних грацій бандерша страшна... 
Живіть собі спиваючи до дна 
огидну чашу з усміхом веселим, 
а в мене осінь, сад мій обліта, 
сум павутинням знову в'яже руки, 
і я голублю білого кота, 
бо чорний кіт, то, бачте, символ муки, 
невдач страшних, давайте ж реготать, 
якщо не з радощів, то вже, бодай, з розпуки. 

Емма Андієвська: «Мати з квіткою і дитиною», акриль 
папері, 1992, 50*64 см 
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Аскольд Мельничук 
ЦЯ ПОДОРОЖ 

Вперше я почув про падре Марчелло в монастирі за Римом. Я 
поїхав туди, щоб утекти від усього. Сувій речей, які я хотів за
бути,— занадто довгий, щоб його розгортати. 

Монастир знаходився на горбку, над озером Немі, якраз напроти 
літньої резиденції папи. Зараз поруч простягався маєток винотор-
говця іль Дуко ді Трасмонді. Часами я проводив ранки, проходжа-
ючись по даху й намагаючись уявити, що саме поробляє папа. 
Можливо, він плавав у своєму новому басейні. Одної неділі всі п'ять 
монахів втиснулись у Фіат і поїхали до містечка Кастельгандольфо, 
щоб почути святочну проповідь папи. Фра Андреа, абат, казав 
пізніше, що це було для них дивне пережиття, бо вони дійсно не 
бачили папи, а тільки його голосники. Звичайно, папа стоїть на 
бальконі, щоб вірні, згромаджені внизу на площі, могли бачити 
його. Цього разу, з огляду на погрози атентату, він стояв за 
скляними дверима, доручивши двом голосникам, білим як і його 
джіп, репрезентувати його. Товпа, приголомшена гаряччю, прийня
ла цей ерзац за добру монету: вдивлялась на підсилювачі наче б 
вони були самим папою. 

Як заплату за кімнату й харчування, я запропонував їм свої про
фесійні знаття бібліотекаря з наміром встановити в нужденній 
бібліотечці монастиря Дьюї десяткову систему клясифікації книжок. 
Монахи ніколи мене не підганяли, тож я працював настільки, щоб 
імунізувати себе від апатії. Та не минуло навіть двох тижнів, коли 
я відчув бажання, щоб поскладати книжки бібліотеки на дні озера. 
Вибір фаху, як і моє подружжя, були кардинальними помилками 
мого життя. Я ненавидів тишу й самоту. Що ж я тоді робив у мо
настирі? Перед приїздом до Риму, я не ходив до церкви майже де
сять років, за винятком хіба Різдва й Великодня, коли відвідував 
рідню. На додаток, книжки були здебільшого кепського другого 
видання; і кімната — вогка, ледве освітлена темниця книгогризів і 
пороху — виявилася згубною для моїх алергій. Оточений полицями 
з зеленими політурками, мені починало крутитися в голові йпричу-
валися голоси. В шостій годині я вибігав надвір. Стояв біля курника 
й вдивлявся повз сріблистий схил маслинових і фігових дерев на далекі 
пагорби, де, як мені сказали, в ясний день можна побачити театр 
Ціцеро в Тусулюм. Я ніколи в цьому не переконався. Поруч мене 
кудкудакали курчата, немовби моя поява пророчила Армагеддона. 

Це було літо «Скай лабу». Вчені ще далі не знали, де цей са
теліт, чи радше його осколки, впаде після поновного входу в атмо
сферу. Я проводив багато часу вдивляючись із світською байдужістю 
в небо. Але не бачив нічого поза звичайними стадами небесних лям, 
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ящірок і гусей. Часами мені здавалося, що врешті пощастило мені 
втекти від цього сірого століття, що принесло мені стільки страж
дання. Та замість радіти, я почував себе самотнішим, як коли-не
будь перед тим. 

II 
Одного пізнього пополудня, покинувши розшуки за театром, я 

подався стежкою вниз. У підніжжі пагорба стояло декілька хро-
бачливих яблунь і ріденькі кущі, обмотані диким виноградом. 
Наближаючись до них, я почув звук наче електричної пилки чи 
шліфувальника. У підліску за деревами побачив фра Андреа. За
рослий, нервовий, з довгими віями й видовжений, як один із святих 
Ель Ґреко, фра Андреа перелякав мене. Коли ми вперше зустрілися, 
він виростав з крісла й своєї бронзової ряси, підперезаної білим 
шнуром, яка хвилювала кругом нього, наче б він застряв у постій
ному протязі. Цього разу, він мав на собі довгі до ліктів рукавиці й 
сітку пасічника, і вкладав випорожнений стільник до вулика. Понад 
його головою кружляв малий, але смертельний ураган. 

Managia! — закричав раптом, кидаючи стільник. Схопив ліву 
стопу обома руками і підстрибував дозаду аж поки, на його думку, 
не був поза засягом бджіл; тоді впав під яблуню. Скинув сандалю і 
витиснув жало. 

— Звичайно, це не мій обов'язок, але фра Алессандро має грипу. 
Я навіть не подумав, щоб одягнути чоботи. Тепер я на одну п'яту 
стигматик. 

— Вибачте, що? 
— Я маю одну з Христових ран. Стигматики — це люди, які так 

глибоко з'єднуються з Христом, що в них з'являються рани,— на 
руках, на стопах, навіть у боці, де прошивав щит. Франціск з Ассізі 
був таким. А тепер маємо падре Марчелло. 

— Я чув про святого Франціска. А хто такий Марчелло? 
Брат Андреа усміхнувся. Це була його улюблена тема. 
Падре Марчелло народився в північно-адріятицькому містечку 

Ляціо під іменем Ферранте ді Бенеллі. Він походив з родини, знаної 
своїм багатством і завзятою підтримкою іль Дуче. Після смерти 
Муссоліні, газету, яку видавала родина, закрито, а згодом спалено 
виноградники в Тоскані. Були чутки, що це комуністи помстилися. 
Ферранто провів воєнні роки відокремлено в одній із шкіл у Швей
царії. Після закінчення школи, повернувся додому, готовий пома
гати родині. Але, коли дізнався від сусідів і з газет, які речі родина 
виробляла під час війни,— зогиджений, заявив, що такі люди не за
слуговують на спасіння, що, як дехто казав, було трохи загостро. Він 
постригся в ченці в місцевому монастирі. В Італії їх всюди повно. 

Ферранте, перероджений на Марчелло, був надзвичайно 
побожним монахом, завдяки довгим медитаціям і палким молитвам. 
Одного дня рани зацвіли на долонях молодого монаха. Наступного 
дня на ногах розквітли пелюстки крови. Церква має на списку 
приблизно чотириста імен стигматиків. Тож немає багато глузду 
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рекламувати їх міжнародньо, але на рівні села — такі особи є пред
метом культу. Скоро з'явився квартальник, в кольорі, присвячений 
розповсюдженню живих прикладів Божої постійної присутности. 

На додаток до ран, які треба було тримати в бандажах, падре 
Марчелло мав здібність бачити крізь людину. Він міг встановити, чи 
тебе беріг добрий чи злий ангел. Фра Андреа сам був свідком діяння 
такого морального сейсмографа. Він був присутній на одній із 
регулярних недільних авдієнцій падре. Багато людей в юрмі були 
сліпі, або каліки, або прямо хворі. Ходили чутки про чудотворні 
оздоровлення. 

Падре Марчелло ледве увійшов до кімнати й сів, як раптом, 
впершися зором, зафіксованим в товпу, гукнув: 

— Я відчуваю присунтість зла! 
Люди зніяковіло оглядалися на своїх сусідів. 
Палець з фронту кімнати вказав на невеличку постать, що тиня

лася непомітно коло дверей. 
— Цей чоловік — емісар диявола! 
Кожен натягав шию в надії глянути хоч на мить на посланця 

пекла, який, ставши центром ворожої уваги, відкрив двері й 
просмикнувся геть. 

— То було надзвичайно,— зітхнув фра Андреа. 
Він взув назад сандалю, встав і випробовував стопу, наче міряв 

температуру води якогось невидимого струмка. 
— Журюся, щоб не дістати алергії. Мій дядько помер від 

бджолиного укусу. Властиво не від самої отрути, були якісь усклад
нення. 

— Чи ви дійсно вірите в усе те, брате? Маю на думці людину, 
яка є посланцем диявола й тому подібне? 

— Бувають незбагненності... 
Дзвін, що кликав фра Андреа до каплиці, перервав нашу розмо

ву, і я залишився сам, щоб придивлятись бджолам, які кружляли 
сердито над покинутим стільником. 

III 
Три місяці пізніше, закінчивши працю, я покинув монастир. 

Вправді, я почав звикати до нього,— чудове оточення, сусіди, я 
навіть мав короткий флірт з дочкою іль Дуко. 

З другого боку, емоційно й духовно, я далі почував себе розгуб
леним. Життя виглядало як арбітражно зредагована антологія: так 
як Самюель Клемменс сказав про історію — одна проклята річ 
слідує за другою. 

Спершу я подорожував без цілі. Одинокою константою в моїй 
подорожі, виглядало, був падре Марчелло. Я чув його ім'я в Трієсті. 
Стара жінка в каварні в Міляно відкрила свій нотатник і показала 
мені його знімок. Хлопчисько у Венеції просив двісті лір in home di 
Padre Marcello. Я почав сприймати ці випадки як зловісні знаки. 
Можливо, я повинен відвідати цю людину. Можливо, він, подібно 
як ворожбит, дасть мені пораду. Можливо, бувають чуда. 
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В кінцевому рахунку, я, однак, переконав себе, що, навіть якщо 
для деяких людей стигматик міг бути і святий, мені ж він не мав би 
що сказати. 

Потребуючи якоїсь мети, я подався до Сіцілії. У поїзді з Міляно 
до Фльоренції мене попереджували, щоб не рискувати далі на 
південь від Фльоренції. Між Фльоренцією і Римом мені казали, що 
не можна подорожувати, принаймні не другою клясою, далі на 
південь від імператорського міста без підтримки зброї. Якщо 
доб'єшся до Неаполя і рішиш продовжувати дорогу, якийсь неа
політанець напевно запитає тебе, чи ти зробив заповіт. 

Я не спішився. Були дні, коли їхав тільки дві години на південь, 
висідав, бродив кругом, зідхав по брудних вулицях, пив еспрессо 
або кампарі-соду, тоді брав місцевий поїзд, що їхав на схід. Я зна
ходив гірку приємність у малоістотній красі сільських краєвидів. 
Вкінці доїхав до Таранто, де, опівночі, міг сісти на поїзд-корабель 
до Мессіни. 

В Таранто почекальня другої кляси була переповнена, отже я за
пхався у першу. Тільки яких дванадцять місць було зайнято, а над 
головою крутився вітряк. Я якраз засипляв, коли увійшов поліцай і 
вимагав показати квитки. Кожен, як виявилось, мав квитки другої 
кляси. Кімнату спорожнили й вона так і залишилася порожньою, 
коли в кімнаті другої кляси люди прямо спали на підлозі. 

Я сів на підлогу поруч старшого мужчини в пом'ятому синьому 
костюмі. Золоті стебла сухої трави виростали з-під манжетів його 
штанів. Відчуваючи мій погляд, він цовернувся і глянув на мене 
темними байдужими очима. Я спитався його, чи довго він у дорозі. 

— Цілий день,— буркнув.— Я їздив відвідати сестру. Вона мо
нахиня в абатстві далі на північ, бідна дівчина. Вступила в мо
настир, коли було їй сімнадцять. Не знала, що робить. Тепер їй со
рок, запізно, щоб його покидати. Вона ніколи мені нічого про це не 
говорить, розумієте, але я знаю. Це не важко бачити. Я два рази в 
рік, в день її нарождения і після Різдва вибираюся до неї, щоб роз
казати про село й рідню. 

Продовжуючи розмову, я спитав його, чи він чув про падре Мар
челло. 

— Звичайно ж. Я знаю все про падре Марчелло. 
Виглядало, наче він не мав особливої охоти продовжувати цю те

му, тож я витягнув книжку й продовжував читати про таємниці 
мовчазної комунікації. 

Опівночі проголосили, що корабель-поїзд спізнений на півго
дини. 

Коли вкінці приїхав, о 1:30, я збудив свого сусіда, і ми, хита
ючись, подалися в напрямі парової машини. 

Брат монахині сів напроти мене. До нас присілися дуже груба 
жінка з двома не менше здоровенними дочками, і вже після п'яти 
хвилин, як поїзд рушив, увійшов японець, який чемно кивнув голо
вою, стягнув черевики і відразу заснув. Внезабарі жінка з двома 
дочками теж похрапували. Брат монахині робив героїчні зусилля 
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увійти в країну сну, проте, після кількох хвилин, зневірився і почав 
копатися в старій полотняній торбі. 

— Ессо! — вигукнув, витягаючи жовтий термос. Налив повне 
горнятко й простягнув до мене, кажучи: 

— В цьому вині немає жаб. 
Бачачи моє здивування, пояснив. 
— Не знаєте? Наше експортоване червоне вино є дійсно фарбо

ване біле вино. Ми тримаємо добре червоне вино для себе. А до бо
чок експортованого вина кидаємо жаби, коли воно ферментує. Це 
додає йому сили. Та що американці знають? 

Він пив з термосу. 
— Чи не солодке? — спитав.— Ні одної жаби в бочці. 
Він витягнув пачку сигареток МС і звернувся до мене: 
— Fume? 
Ми курили мовчазно, слухаючи нерегулярного стукоту поїзда. 

Коли він заговорив знову, його голос був м'який як арія вітру, що 
пробігала крізь трави. 

— Я знаю історію падре Марчелло. Кажуть, що він святий чо
ловік, але я маю свої сумніви. Я комуніст, краще про це знайте. Чи 
ви віруючий? 

Я здвигнув плечима. 
Він усміхнувся, начебто кажучи, цього достатньо; або, можливо, 

подумав, що я боягуз. 
— Особисто, я не вірю в усі ці нісенітниці. Це робота старих 

жінок, повірте мені. Навіть, якщо деякі з них мають подобу мо
лодих мужчин. Це нічого не значить. Якщо маєш серце старої 
жінки, що б'ється в грудях, то немає значення, яку завдовжки бо
роду носиш. I questo е tutto! Моя сестра така. Вона була старою 
жінкою маючи десять років. Нічого не вдієш. 

— Я чув цю історію від кузена, який живе близько монастиря 
падре Марчелло. Раз, під час авдієнції, монах, який твердить, що 
бачить колір самої душі, сказав, що в кімнаті є нечиста сила. Він 
вказав на шваґра мого кузена. Бідна людина. Він був настільки 
пригноблений тим, що його очорнили в присутності сусідів, що пря
мо втік. 

— Він зробив по-дурному. Йому треба було поставитися до того 
забандажованого істерика. Чи ви бачили коли-небудь журнал про 
нього? Це сама мерзенність. Деякі люди зовсім не мають смаку. 

— В кожному разі, шваґер мого кузена до того часу був побож
ною людиною. Він мав малий кіоск напроти банку. Чесний, як сон
це. Завжди мав шоколядки для дітей. Жив із матір'ю. І вони ніколи 
не сварилися. 

— Можливо, він не був святий. В найгіршому випадку був 
простий собі, ввічливий, дурний парубок. Як я. А тоді падре Мар
челло винюхав у ньому диявола. 

— Знаєте, як то є, коли хтось всуне вам у голову якусь ідею, про 
яку ви ніколи б не подумали раніше. Всі ми роздумуємо над тим, в 
якій точці спартачили життя. Це природно: так рухається людський 
ум. Тоді приходить нова ідея, і наскільки вона не була б 
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фальшивою, тобі здається, що знайшов свою розв'язку. Ти обмір
ковуєш, передумуєш, вскорі про ніщо інше не думаєш. Ідея 
врізується тобі у мозок і стаєш трішки божевільний. 

— Так саме сталося. Бідний чоловік почав вірити, що він диявол. 
Точно, як дитя Роузмері. Га! Я бачив цей фільм. Жахливий! 

— Він почав викривляти в страшний спосіб обличчя перед 
дітьми, коли вони приходили за шоколядом. Пробував обдурювати 
своїх клієнтів. Нічого з того не виходило. Тобто, не можеш вкрасти 
п'ятдесят лір із закупів на сто лір, щоб тебе не зловили на цьому. А 
кожного вечора приходив додому і викрикував до матері, яка то він 
недобра людина. 

— Одного дня видряпався на фонтан на площі — це статуя Діви 
Марії — і почав кричати, що він сатана, який прийшов заявляти 
своє царство. Його очі набрякли й слина пінилася по бороді. Вкінці 
мати наказала йому злізти. З нього був такий диявол, що завжди 
слухався своєї матері. 

Брат монахині перестав, щоб знову закурити. Ніч була гаряча і 
повітря було насичене запахом сплячих людей. 

— Йому стало гірше. Якщо просили примірник L'Osservatore 
Romano, він заливався сльозами. Вечорами ходив на руках 
вулицями й пердів. Одного ранку односельчани помітили, що його 
кіоск загороджено. Того вечора, селянин зловив швагра мого кузе
на, як той пробував повіситися на яблуні поблизу ріки. Після того 
його мусіли відіслати... 

Поїзд завищав, як стадо павичів, і затримався. Кондуктор 
відкрив двері й оголосив опізнення. Щось сталося з рейками попе
реду. Брат монахині запитався про годину. Коли я сказав йому, що 
була майже 3:30, він заявив, що йде на свіжий воздух. 

Після кількох хвилин, я рішив прилучитися до нього. Місяць був 
у повні й похолодніло. Ми зупинилися в долині, оточеній низькими 
пагорбами, які в півтемряві нагадували застиглі хвилі. Якийсь деся
ток людей купчився уздовж поїзду. Я ходив між ними, шукаючи 
брата монахині. Не знайшовши його, припустив, що він повернувся 
в купе. Я глянув на небо: зорі розцвітали дико по небосхилі, 
вкриваючи його так густо, що здавалося, наче вони не справжні, 
однак вони засвічувалися й темніли, як живі сотворіння. Там вгорі 
не було ні сліду чогось людського, навіть «Скай лабу», все таки я 
відчував якусь близькість. Тоді мій погляд зійшов на один з 
пагорбів, де постать мужчини бігла вздовж обрису гори. 

В нашому купе погасли світла і я старався найобережніше сту
пати до свого місця при вікні. Раптом все людське видавалося дуже 
крихким. Місце напроти мене було порожнє. Коли мої очі звикли до 
темряви, я усвідомив, що купе було порожнє. Може вони всі стояли 
в черзі до туалети. А можу я увійшов не до того купе. Мої повіки 
кліпали й опускалися як падаючі заслони, щойно тепер я усвідомив, 
який я був втомлений: я не збирався виходити. Рішив чекати аж 
хтось мені скаже, що я не на своєму місці. 

Невдовзі поїзд рушив. Я далі був сам. Поїзд, здавалося, їхав ду
же швидко. Я сидів з головою спертою об вікно. Як поїзд минав 
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стовпи й дерева, я чув шепіт голосів довкруги себе. Спочатку вони 
були м'які й низькі, як григоріянські напіви, згодом стали го
лоснішими. Я розглянувся кругом порожнього купе. Моє серце 
билося дуже швидко, все ж я чувся занадто втомленим, щоб пово
рухнутися. Мені здалося, наче поїзд вийшов з рейок і промайнув у 
небо, їдучи зоряним шляхом. Постепенно я почав розрізняти деякі 
голоси: несвята трійка — моя дружина, фра Андреа, брат монахині — 
всі кричали на мене. І хоча я не міг точно сказати, що вони казали, 
самий звук їхніх голосів ущасливлював мене. Тоді я глянув через 
вікно й побачив, чи уявив, що побачив, падре Марчелло, великого 
на півнеба; він простягав свої долоні, з яких текла кров яскраво чер
воними ріками сходячого сонця понад пагорбом. 

Переклала з англійської 
МАРІЯ РЕВАКОВИЧ 
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Л і да Палій 
ДАЛЕКА ДОРОГА 

У ДЗЕРКАЛІ ЛЕТИТЬ ЧАС 

В затіненім саду 
за колючим дротом ожин, 
за дикою рожею, 
за роками, 
даремно шукаю 
малу дівчинку 
з білими косами. 

Ніччю крізь відкрите вікно 
вливається гул міста, 
такий схожий на той, 
що залишила дитиною 
при вулиці Глибокій. 

Чому тепер, 
коли у дзеркалі летить час 
мов приспішена плівка фільму, 
так часто згадую 
забуті іграшки дитинства? 

СОН-КРАЇНА 

Куди б вітри не віяли, 
в дощі, у бурі 
і в сонячні дні, 
бронзовий півень 
у мене на даху 
завжди повернений 
на схід. 

На кінці уяви, 
на кінці молитов, 
де сходяться дві паралелі, 
рожево-фіолетна, кучерява, 
пропахла айстрами 
моя Сон-Країна. 
Чому Ти прийшла до мене 
в осінню пору? 
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Я вагітна полем пшениці, 
чую, як у вітряні дні 
хитаються колоски 
в моєму лоні. 
Ніччю з моїх пальців 
ростуть кущі шипшини, 
а в їхньому вітті кують зозулі. 

Поставте мене 
кам'яною бабою 
посеред степу, 
щоб я почула, 
як моя земля знімається і дише. 

ПОРОЖНІЙ ГЛЕК ДНІВ 

Мов єгиптянка, що йде по воду, 
несу на голові 
порожній глек осінніх днів. 
За вікном 
холодний вітер 
мете сухим листям, 
та несподівано 
кидає мені під ноги 
лист з Києва. 
Знімаю глечик з голови 
і стає легко. 

Самотність 
без запаху, без кольору, 
густе павутиння 
напняте на дзеркалі 
в порожній кімнаті. 

Далека ця дорога 
і я втомилась. 
Зелений вітер 
колише дерева, 
і я чомусь хилюся. 

Відкрила вікно. 
Незаписані картки паперу 
полетіли з вітром, 
доганяти білих мев 
і тужно заскигліли. 
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Не засну. 
Леза думок крають свідомість 
на гострогранні брили, 
а ті летять із грюкотом на мене. 
Куди поділись мохнаті думки, 
що котились насінням кульбаби? 

РЖАВІ ГОДИННИКИ ОСЕНИ 

Далеко шумить місто, 
метро туркоче 
по мосту над рікою Гамбер. 
А в мойму саду цвіркуни 
наводять ржаві годинники осени. 

Літаки уважно оминають 
сині зорі, тільки на те, 
щоб попасти в тенети 
чорного павука геранії, 
що завис наді мною. 

Осяяна осінь, а мене немає. 
Боляче думати, 
що буду щойно тоді, 
коли у мрячні дні 
голі дерева костистими пальцями 
витискатимуть останні соки 
з білого сонця. 

Сотні кадильниць 
запаморочно сповіщають осінь. 
В туманному храмі 
дерева відправляють парастас. 
Я перехрестилась і зітхнула. 
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Сергій Дзюба 

В ПРИМХЛИВОМУ ЛЮСТЕРКУ 

На сріблястій долоні 
Вічности 
Маленька дівчинка 
Розчісує коси 
Місячним гребінцем 
І в примхливому 
Люстерку 
Не бачить 
Свого 
Обличчя: 
Там 
її погляд 
І зморшки 
Незнайомої 
Жінки. 

ПОЦІЛУНКИ 
(уривок) 

Поцілунок-надія 
Пахне часом, 
Твоїми косами 
І розпеченими устами. 
Він болить сьомим небом 
І смарагдами 
Твоїх 
Думок. 
Тамуючи шаленство, 
Пошепки 
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Я люблю день, 
Коли до мене 
Прийшов 
Чюрльоніс 
І простягнув 
Сльозу 
Фаетона, 
Настояну 
На мелодіях 
Зірок. 
І я, 
Що звик 
Висмоктувати 
Час 
З пальця, 
Захворів 
На 
ВСЕСВІТ. 

У моєму ранковому голосі — 
Нічне тепло 

ТВОЇХ НІГ 
І тихе бажання 
Народитись 
Манюсінькою комахою, 
Щоб потім цілісінький день 
Пізнавати 

їх 
Зворушливу цнотливість. 

Заплакана красуня: 
вії 
намистинками сліз 
прихилили 
веселку. 
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Емма Лндієвська: «Плавання, розмежоване залізними 
конструкціями», акриль на папері, 1992, 50*64 см 
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Юрій Покальчук 
ЛІРИЧНІ ЕТЮДИ 

ТІ СЛОВА 

«...я — це хтось інший...» 
А. РЕМБО 

Коли хтось інший раптом почує від тебе слова, яких я чекаю 
мільйони років, зламаються стіни, упадуть фортеці, і запалає загра
вою небо. Коли лиш поглядом ти скажеш це, поглядом зверненим в 
інший бік, поглядом, що відходить від мене геть, ти скажеш це — 
зітліють квіти, які я кидаю до твоїх ніг, і ноги мої вростуть у землю, 
і погляд мій, що закликає тебе, почне тускніти. Коли руки твої — я 
чекав їх мільйони років — ковзнуть у просторі повз мене, знахо
дячи відпочинок і опертя в іншому тілі, зледеніють мої рухи, я вро
сту в землю по пояс і сумний барабанщик почне тихенько вибивати 
у мене в голові щемний ритм відходу, і вторити йому буде цілий 
світ. А коли хтось інший почує від тебе ці слова — я чекав їх 
мільйони років — спалахне земля, вдарить сигнал тривоги, небо 
розкроїть блакитна блискавка, у світлі якої я побачу, як зливаються 
твої руки з іншими, як зливаються твої губи з іншими, як 
зливається твоє тіло з іншим, перетворюючись у ці слова — я чекав 
їх мільйони років — в цю мить я осліпну, я оглухну, я втрачу усяку 
спроможність будь-що почувати, і земля поглине мене вповні. 

Я не помру, я буду жити. Я народжусь знову, як птах-фенікс з 
попелу, і все в мені буде ніби таким, як раніше, я буду зовсім такий 
самий, як доти — зовні — обличчя, очі, волосся, зріст. Тільки все
редині мене не буде вже тих слів — я чекав їх мільйони років — 
відтепер вже їх не буде. І тому я вже буду хтось інший. 

ДВЕРІ В... 

Де ж ця радість просто бути поряд, просто бачити очі, просто 
дихати одним повітрям? Де ж це єднання душ, це щастя дотику, 
цей паморочливий запах іншого тіла, який стає раптом близьким, 
рідним, ближчим за свій, вдихаючи його, почуваєш, що нема меж у 
потрібності його... Де ж цей дотик до волосся, коли воно торкається 
твого обличчя, і його запах відкриває тобі нову грань в людині... Де 
ж усе це, чому воно поряд і його нема, чому ніби привид тане, лиш 
тільки простягнеш до нього руку, тільки напружившись увесь, го
туєшся зануритися у відчуття того, хто поруч... І нема його. 

Чи можна розкрити двері в людину, коли вона... 
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РУКИ 

Я чую їхнє звучання, їхню мелодію завжди, коли дивлюсь на 
них, уважно вивчаючи кожну цяточку на шкірі, кожну звивинку, 
волосинку, зазубринку на нігті — все це має своє величезне значен
ня, свою дивовижну таємницю, таїну буття твого тіла, твоєї сут-
ности, тебе. Ніжні і незграбні, недосвідчені й уважливі пальці твоїх 
рук торкаються мене, і спалахує іскра, струм проходить моїм тілом, 
миттєво окутуючи все солодким туманом, і вже слідує один порух 
за іншим, і, піддаючись твоїм дивовижним пальцям, твоїй не
оковирній ніжності, і розчиняючись в цих рухах, я тікаю від усього 
на світі, занурюючись в єдину правду — кохання. Найглибшу і най-
зрадливішу, найпрекраснішу і найболючішу правду. Бо кохання 
чим більше, приносить тим більше болю. Але зараз — позасвітню 
музику, найніжнішу й найтоншу, викликають в мені твої руки, що 
лежать у мене на голові, що допомагають мені відійти від втоми і 
суму, від образи втрат, придбати цю миттєвість жаданого спокою. 
Ця мить тягнеться невизначений час, їй нема виміру, як немає ви
міру глибинам кохання, як немає виміру межі самовідцаности, як 
немає виміру тому відчуттю, яке викликають в мені твої руки. їхній 
єдиний запах, запах твоєї шкіри, їхня жорстокість і гладкість їхня 
сила і їхня слабість, їхня дивовижна правда, в яку я зараз вірю. Бо, 
як у давній легенді, Бог, ще до нашого народження написав на тобі 
моє ім'я, а на мені твоє, і не могло бути інакше, не може бути 
інакше, і не буде інакше, тому що зустріч наша передбачена долею, 
і фатумом визначений порух твоїх рук, що розтирають мені скроні, 
і зі всіх мільйонів людей нема жодної, чиї руки мали б таку 
дивовижну властивість — говорити про кохання, говорити тією 
єдиною мовою, яку я, тільки я, розумію, тією єдиною мелодією, яку 
я чую, усім тим, начала чого сховані в моїх глибинах, а ключі від 
чого у твоїх руках. • 

ВТОМА 

Я втомився. Я втомився чекати й наздоганяти твою тінь в 
уривках часу, які так важко пов'язуються один з одним. Я втомився 
від напруженого чекання, від необхідности сидіти, не рухаючись, бо 
лиш простягнеш руку і ти щезаєш, щезає ілюзія зв'язку. Лишається 
порожнеча, ще біль|р не заповнене очікування. Скільки марної 
енергії летить в нікуди, у космічний простір, бо ж страчена вона на 
невиразне «може бути», на чекання приходу, погляду, дотику. 
Дива. 

Я починаю зраджувати тебе. Зраджувати бажання бути тільки з 
тобою, слухати тільки тебе, торкатися тільки тебе. Приймати у себе 
тільки тебе. Ти є, але тебе нема. Відчуття твого буття в мені стає 
одразу ж ілюзорним, ледве я вчуваю умовність твого бажання бути 
зі мною. Перед усе решту бути зі мною. Щось виявляється 
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важливіше, потрібніше. Щось, хтось. І я, втомлений від чекання, від 
щему і болю, від спраги, починаю зраджувати тебе. 

Я починаю зраджувати тебе, дозволяючи собі відчувати інше 
тіло, не просто бути з ним, ні, саме відчувати його близькість, на
пружену, ту, що шукає мене, тільки мене. Чому це не ти? Але це 
не ти, і я, десь вже не в спромозі, не в силах чекати більше, 
піддаюсь солодкому відчуттю близькости з іншою людською 
істотою. Десь дуже глибоко все в мені протестує й кричить — ні, ні, 
ні, це ж не ти! Але тебе нема. І я не знаю, і ніхто не знає, і ти не 
знаєш, коли ти прийдеш до мене, і чи прийдеш взагалі. 

Непевність чекання. Що може бути важчим? Невпевненість у 
завтрашньому дні. Ти будеш. Але як, але скільки тебе буде зі мною? 

І я починаю зраджувати тебе. Тому що це життя кидає мені в 
обійми інше тіло, щире, неупереджене, чисте. І я вже дозволяю собі 
відчути його, торкаючись іншого обличчя, інших рук, вдихаю інший 
подих, запах іншого тіла, тепло іншої людини. Не тебе. Я втомився. 
Я втомився чекати й наздоганяти тебе. Що буде, коли ти ще довго 
не прийдеш? 
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Олег Жупанський 
ІЗ КНИГИ «ПРОВІСТЬ» 

КРОВ 

Так може пам'ятати лише кров, 
що на землю пролилася 
і зникла у пісках часу. 

Схаменутися — це тоді, 
коли птахи очі виклюють. 

Сумно долати відстані 
поруйнованої крови, 
важко заповідати дітям кров, 
не розхлюпавши й 
крапелини. 

МОЛИТВА 

Ми полишені у 
слідах, 
як вода після зливи. 

Де той птах, 
що летить 

зі світу страчених речей? 

Де та юність, 
що викраює невибагливі витинанки 
у пам'яті? 
Звір завжди усміхнений, 
як Сфінкс чи, пак, світ.— 
Прикинутися чи прокинутися? 

Молитва — 
суд над речами.— 
Над нами. 
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СИНОВІ 

чогось шукаємо 
ми просто приречені на пошук 
шукаємо відлуння 
у холодному дзеркалі 

береги всього 
всього що довкіл нас 
береги всесвіту 
макове зерня підказує 

все поруч 
як мамина пісня 

згодом подорослішаєш 
згодом зрозумієш 
чому птахи повертаються 
з вирію 

Втихають птахи черлені 
у венах. 
Повернемося 
У звук, 
У колір, 
у запах. 
Рікою найглибшого кореня 
пливемо у човнику слова. 

УРАН 

Плід шукає округлости, 
повторюючи землю. 
І все те діється в снах 
утаємничено, 
щоб ніхто бува не підгледів,— 
жодна спроба 
то гріх великий. 
Бо, коли чари зникають — 
смерть увіходить і господарює. 
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Для рабів пробудження 
час розщеплення настає, 
час найглибших метафор, 
коли розквітає 
уран. 

БЕЗСМЕРТНИКИ 

якщо народжуються і помирають 
розмова ще не закінчена 

кожен тут мічений 
кожне зерня 
кожен тут вінчаний 
із землею 

єдині свідки 
безсмертники 
зустрічають і проводжають 
життя 

безсмертники 
єдині свідки 
повернення плоду 
в чорнозему 
космос 

ВІДЛУННЯ 

хтось попереду мене ступає 
хтось креслить долоні мої 

ріка поволі тече 
прозора і чиста 
як очі дитини 

ми лиш відлуння 
що в глек замуровано 
є і нема 

Колись і ти будеш 
поза кольорами. 
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Повернення колами 
спиляного дерева... 

Згадай про птаха. 

ЕЛЕГІЯ 

Будівничі осінніх доріг 
і храмів 
запрошують із птахами 
летіти. 

Невже ми такі непотрібні 
на цьому світі?! 

Божевілля торкається кожного. 
Воно поміж нас — 
тихо ступає 
...і наступає враз — 
Велике Божевілля — 
речник часу. 
Ціле море 
у решеті принесу. 

Поміж речами мур. 
Китайський — 
то лиш невдале мавпування 
у тихому плині ріки. 
Вертаю тими ж слідами, 
що лишилися на обличчі. 

Збирачі легенд і міфів — 
поміж вивітрених румовищ сну. 

Черлений і чорний — 
на білому 
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і тільки на білому. 
Іти на голос, 
як важко йти на 
голос. 

Голос — 
черлений і чорний 
на білому 
і тільки на білому. 

Ми охоронці уламків,— 
все, що зосталось у спадок. 

Дзвони сердець не вмовкають. 

Єдиний зв'язок 
між літом і осінню —. 
бабине літо. 

Емма Андієвська: «Постать з 2-ма вітрильниками», 
акриль на папері, 1992, 50*64 см 
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Богдан Бойчук 

ТЕАТРАЛЬНІ МАРАТОНИ 

«Театр сонця» (Théâtre du Soleil) Аріяни Мнучкін 

Традицію театральних маратонів встановив у Нью-Йорку Пітер 
Брук славною постановкою «Магабгарати», яка складалася із трьох 
частин і тривала вісім годин з двома перервами. Щоб заманити Бру
ка до Нью-Йорку, Бруклинська академія музики спеціяльно пере
робила старий кінотеатр на подобу старої фабрики в Парижі, де 
міститься «інтернаціональний театр» цього англійського режисера 
(Пітера Брука). Останнього сезону, восени 1992 року, та ж 
Бруклинська академія переробила колишній воєнний завод у 
Бруклині на театр, щоб імітувати колишній склад зброї в Парижі, 
де міститься відомий французький «Театр сонця» Аріяни Мнучкін, 
який дебютував у жовтні в Нью-Йорку. 

Ще до приїзду цього театру в пресі розвинулася жвава кампанія, 
в якій театральні критики порівнювали Аріяну Мнучкін з «теат
ральним інтернаціоналістом» Пітером Бруком, згадували про 
подібності її театру з балетом Піни Бауш, називали вистави цього 
театру «найзворушливішим і найбільш новаторським пережиттям 
на землі», характеризували його як «синтезу театральних 
традицій». Ця остання характеристика була найвластивіша. 

Аріяна Мнучкін — одна з найвідоміших театральних постатей у 
Франції, а то й в Европі — привезла до Нью-Йорку цикл грецьких 
п'єс під загальною назвою «Атрейці» (Les Atrides) — приблизно де
сять годин дії. Цикл цей включав «Іфігенію в Тавриді» Евріпіда та 
три драми «Орестеї» Есхіла: «Агамемнон», «Жертвоприносці» та 
«Евменіди». Глядачі мали вибір побачити всі чотири драми упро
довж чотирьох днів, або дві драми в одному дні, або лише одну. 
Квитки на дві перші, найбільш відомі драми були відразу випродані. 
Тож мені пощастило побачити «Жертвоприносців» та «Евменіди» в 
одному дні. 

Вже сама обстановка при вході в театр була наскрізь «театраль
на»: крісла були вмонтовані на залізних риштуваннях — під 
гострим кутом майже до стелі височезної залі. Позаду крісел була 
відкрита плятформа, де «жили» актори, які характеризувалися, 
перевдягалися, попивали воду чи французьке вино (не знаю) і 
трохи лицедіяли на очах зацікавленої публіки. Ще далі позаду був 
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напоспіх уладжений ресторанчик, щоб гладачі могли пообідати між 
п'єсами. Все це було інсценізоване на вимогу режисерки Аріяни 
Мнучкін, мабуть, для того, щоб глядач почував себе «в театрі» й 
частиною театру. Ця настанова була діяметрально протилежною 
для постави славного польського режисера Єжи Ґротовського, який 
прямо забороняв говорити в театрі, наче у святая-святих. 

Драма «Жертвоприносці» була найдинамічнішою й режисерськи 
найцікавішою виставою, згідно з критикою. Сюжет тут відомий: 
Орестес, який повертається додому, зустрічається з сестрою Елект-
рою, і вона інформує його, що їхня мати Клітемнестра вбила з своїм 
коханцем Егістом їхнього батька Агамемнона. Електра намовляє 
Орестеса, щоб помстив смерть батька і вбив матір з Егістом, що 
Орестес виконує і накликає на себе гнів фурій, які переслідують 
його. Постановка, як влучно завважив Френк Рич у Нью-Йорк 
Тайме, не була ні модерною, ні архаїчно грецькою, а радше безча-
совою, космополітичною. І саме це, на мою думку, було її найелаб-
шою властивістю. В найсуттєвішому була це типово французька 
вистава, яка базувалася головно на французькій мові, мала оту тон
ку французьку вишуканість у театральних прийомах та віртуозність 
у порухах балету. 

ОРЕСТЕС, Сімом Абкаріян, і КЛІТЕМНЕСТРА, 
Юліяна Карнейро Кунга 
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Влаштування сцени було дуже просте: ззаду й по боках був роз
ташований півколом дерев'яний низький бар'єр, а посередині була 
брама. Це створювало алюзію амфітеатру й замку водночас. Бар'єр 
виявився театрально дуже ефективним,— послужив у творенні ба
гатьох унікальних мізансцен: члени хору (тобто балет) або вилази
ли з-під бар'єру, або зловісно зависали на ньому, або в переляку 
втікали за нього. 

Замість хору режисерка вжила балет, дуже вишукано і вдало. 
Строї й рухи того балету подекуди нагадували танці південної 
Італії, або Близького Сходу, або південної Індії. В декількох місцях 
я навіть помітив кроки російських народних танців (Аріяна Мнучкін 
народилася у Франції в родині російських іміґрантів), а то й 
прийоми Кабукі. Але глибшої співзвучности з балетом Піни Бауш 
(що помічала критика) я не помітив. 

Основну ролю в усіх драмах відігравала музика, яку скомпону
вав Жін-Жак Лєметр (Lemétre); він сам основно грав на яких 140-ка 
екзотичних інструментах. Його музика була тісно пов'язана із сло
вом і чудово віддавала чи посилювала настрій головних героїв чи 
хору. Гра акторів назагал була добра і, як відмітили критики, 
«клясично французька». 

Найсильнішою і найбільш режисерською була сцена після 
вбивства, коли Орестес і Електра намагалися витягнути із сцени 
закривавлений матрац з тілами Клітемнестри й її коханця Егіста. 
Незважаючи на великі зусилля, вони не могли зрушити матраца. 
Ця мізансцена приголомшувала сильним магнетизмом, робила вра
ження якогось закляття,— наче вбивство і кров були приклеєні до 
долі людини. Врешті увесь хор мусів приєднатися, щоб витягнути 
той матрац. 

Драма «Евменіди» ніколи не піднялася сценічно до драматичного 
рівня «Жертвоприносців». Орестес, втікаючи від фурій, опинився у 
святині Атени, і там відбувається суд над ним. Атена лагідно пере
мовляється з фуріями й остаточно обороняє Орестеса від вини, 
закінчуючи цикл трагедій і вбивств у домі Атрея. Фурії ж перетво
рюються в Евменіди (добрі божества). Хор у цій виставі міняється з 
балету на потвор, які ані присутністю своєю, ні дією не творили 
особливої театральної дійсности. Проблема в тому, що драма сама 
статична, базована на діялогах, і вимагала б сильної режисерської 
постановки. Таку постановку дав у 70-х роках в театрі Ля Мама 
Андрей Сербан. У своїй трилогії грецьких драм Сербан вживав ста
ро-грецьку мову, але здинамізував їх чисто театральною мовою 
рухів і дії до такої міри, що ніяких перекладів для глядача не треба 
було. Це, в моєму співжитті з театрами, була найсучасніша і глибо
ко антична інтерпретація грецьких драм. Аріяна Мнучкін до такої 
інтерпретації не піднеслася. 
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Підсумовуючи, вернуся до початку, де я відмітив, що критика 
вважала театр Аріяни Мнучкін «синтезою театральних традицій». 
Це так. Але між усіми тими традиціями не було гостро вирізьблено 
найсуттєвішої — старо-грецької. 

Саме в той час Балет Марти Ґрегем відновляв славну хореог
рафію «Клітемнестра», яку я бачив ще в 60-тих роках у виконанні 
головної ролі Мартою Ґрегем, якій було тоді під сімдесятку. Від того 
часу Марта Ґрегем не дозволяла за свого життя ставити цю річ. Хо
реографія «Клітемнестра» базована на тих же драмах «Орестеї», які 
ставила Аріяна Мнучкін. І я прямо не міг з дива вийти, як Марта 
Ґрегем зуміла створити наскрізь модерний балет, одночасно кожним 
рухом, кожною деталлю строю чи сценічної обстановки глибоко 
віддаючи дух старо-грецької драми та говорячи --скрізь індиві
дуальною, не існуючою перед тим, балетною мовою. Таке дається 
тільки богам і, думаю, геніям. Аріяна Мнучкін до них не входить. Я 
не певний навіть, чи входить вона в ряди таких театральних 
візіонерів, як Пітер Брук, Єжи Ґротовський чи навіть еклектик Та
деуш Кантор, які створили свою індивідуальну театральну мову. 
Мнучкін створила добрий театр. І це багато. 

«Айнштайн на пляжі», опера на чотири дії, Філіпа Ґласса і Роберта 
Вілсона. 

Ця опера побиває маратонські рекорди тим, що дія триває безпе-
реривно чотири і півгодини. Нема там Айнштайна, ані пляжі. 
Айнштайн присутній хіба в тому сенсі, що опера включає кальку
ляційно технологічні елементи й розвивається від паровозу 19-го 
століття до цьогочасних ракет та електроніки. Крім того, скрипаль, 
подібний до Айнштайна, ріже на скрипці в деяких сценах. То все. 

Нема там опери в традиційному сенсі,— з сюжетом, сольовими 
партіями і хором. Нема там сенсу: глядач, згідно з Філіпом Ґлассом, 
не повинен шукати значення в цій опері, але опера повинна мати 
значення для глядача особисто. Глядачі самі мають вносити свій 
власний сюжет і зміст у це дійство. Так опера була скомпонована, 
так вона й діє. 

В такому разі, що це за жанр, і що там є? Є там безнастанний 
чотири і півгодинний музичний супровід Філіпа Ґласса. Тому, 
можливо, названо це оперою. Під музику проходять візуальні 
картини, які створив Роберт Вілсон. Поскільки Вілсон перед тим 
працював з балетом, а композитор Ґласс з театром Беккета і Брех
та,— то й ланцюг візуальних картин має характерні властивості ба
лету (я уточнив би — балету типу Ніколаїса) і беккетівського маг
нетичного, повільного й емблематичного театру. Отже, опера ця, 
яку справді треба приймати як цілком новий жанр, складається з 
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двох однорядних елементів: музики Філіпа Ґласса та зорових 
картин Роберта Вілсона. Є там наглядно присутній балет Люсінди 
Чайлдс, але він не завжди в глибокій стилістичній співзвучності з 
картинами дійства. 

ПЕРША ДІЯ включає дві картини: «поїзд» і «судовий процес І». 
У сцені «поїзд» малий хлопчина стоїть високо на семафорі й подає 
знаки. Збоку стоїть мужчина (калькулятор) і з безумною швидкістю 
пише в повітрі цифри, вираховуючи якісь формули. Відповідно до 
знаків хлопчини й калькуляцій мужчини — тричі в'їздить повільно 
й виїздить парова машина. Одночасно з цим Люсінда Чайлдс вико
нує балетну хореографію, безнастанно повторюючи ті самі кроки й 
ті самі рухи. Ритмічне повторювання рухів хлопчини, калькуляцій 
мужчини, появ і зникань поїзда та механічних рухів балетного соля 
створювали магнетичну атмосферу, яка діяла на сприймальність 
глядача подібно, як повторні каденції «Болеро» Равеля. Тому, що 
дійство це названо оперою, мені здавалось під час дійства, що 
функцію сольових голосових партій тут виконувало балетне сольо, 
а функцію диригента виконував калькулятор, диригуючи рухами, 
замість музикою. Тепер я бачу, що це був витвір моєї фантазії, але 
на це саме Ґласс і Вілсон покладались. 

Особливо вдалою була сцена «судовий процес І». Судили молоду 
жінку, яка ввесь час мовчала. Два судді, прокурор і адвокат виголо
шували без ніякої логічної послідовности промови, які не мали 
ніякого зв'язку з процесом чи підсудною. Дві стенографістки і жюрі 
робили жести, які теж не мали ніякого відношення до процесу, а 
були радше намаганням «показатися», звернути на себе увагу. Вра
ження від цієї сцени було таке, наче суспільні ритуали, накинені 
сучасною цивілізацією, ідуть, без огляду, чи мають вони якийсь 
глузд, чи не мають. 

ДРУГА ДІЯ включала картини «танець» та «нічний поїзд». Мені 
здається, що «танець», виконаний балетом Люсінди Чайлдс, не під
ходив характером до візуальних візій Роберта Вілсона. Як я згаду
вав раніше, тут підходив би краще тип балету Ніколаїса. 

Картина «нічний поїзд» була одною з найкращих в опері. Крізь 
морок посувається досередини сцени освітлений вагон. Крізь вікна 
видно обриси формально (тобто концертово) вдягнених чоловіка й 
жінку. Вони стоять нерухомо й виконують дуже незвичайними го
лосами дует, в якому нема слів, тільки мелодія. Тоді вони виходять 
на плятформу перед вагоном і продовжують свій дует. Врешті знову 
заходять досередини й продовжують, тоді жінка прикладає до скроні 
мужчини пістоль, він підносить руки, а вагон дуже повільно 
від'їжджає в темряву. В цій сцені якість музики, характер голосів, 
скупість жестів і чисто візуальний магнетизм,— творили унікальну 
й неперевершену єдність. Значення і зміст тут суто естетичні. 

ТРЕТЯ ДІЯ, знов же, складалася із двох картин: «судовий 
процес II» і «танець». Картина «судовий процес II» починалася в 
точно такому стилі, в якому кінчалася картина «судовий процес І». 
Але, з ходом дії, підсудна злазить із високого стільця й лягає на 
ліжко перед лавою підсудних. Вона, мов невинна дівчина, безна-
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станно повторює в самообороні ті самі фрази, як то вона була на 
пляжі в купелевому строї, як зайшла до великого універмагу, і зно
ву, як була на пляжі і т. д. Тоді вона встає й наче ілюструє свої 
слова: знаходить до універмагу й спритно перевдягається в нову 
сукню. Це «перевдягання» (крадіж) повторюється кілька разів, аж 
врешті вона перевтілюється в терористку в чорному піджаку і шта
нях — з автоматом у руках. Перед нею висуваються ґрати і 
слідують кілька оригінальних сцен у тюрмі. 

ЧЕТВЕРТА ДІЯ включала три картини: «будинок», «ліжко» і 
«ракета». Картина «будинок» виявляла кількаповерхову споруду, в 
якій блимали різнокольорові світла, появлялися електронічно циф
ри, літери, калькуляції; вертикально підносився і з'їздив ліфт, гори
зонтально рухались якісь постаті. Все це разом творило своєрідну 
візуально-електронну симфонію й, одночасно, нав'язувало, мабуть, 
до теорій Айнштайна. Картина «ліжко» (це, згідно з Філіпом Ґлас-
сом, було те саме ліжко, на якому лежала дівчина-підсудна в «судо
вому процесі II») була одною з найпростіших і найкращих в опері. 
Для мене був це прямо горизонтальний стовп світла в темряві, який 
дуже повільно підносився з горизонтальної позиції до вертикаль
ної — під акомпаньямент музики. Досягнувши вертикальної пози
ції, стовп світла повільно підносився вгору, аж зовсім зник у темря
ві. Це була сильна гіпнотична картина, а в моєму сприйманні вона 
була теж композиційно органічним і неперевершеним закінченням 
опери. Піднесений духовно, я готовився залишати залю. 

Але не довелося. Композитор рішив закінчити оперу своєрідним 
grand finale, грімким ударом. Ще упродовж трьох четвертих години 
різала голосна музика, шаліли божевільно електронні блимання в 
«будинку», підносився і спадав ліфт, прилетіла міжплянетна ракета 
з астронавтами і т. д., і т. д. Це неймовірне багатство засобів було 
переливанням мірки для мене, я вже не був спроможний сприймати 
його глибше. Опера для мене закінчилась таки раніше — стовпом 
світла. 

Що все це значило? Якщо йде про зміст, то був це, можливо, хід 
цивілізації нашого століття — з усіми досягненнями й суперечно
стями. І саме Айнштайн символізує в психіці людства цей хід. В 
естетичному пляні був це оригінальний і цілком унікальний жанр. 
Але, мені здається, що почин цей одноразовий, бо так тісно 
пов'язаний з особистостями Ґласса і Вілсона. 

«Воццек» Ґеорга Бюхнера під режисурою Джоанни Акалайтіс в 
Публічному театрі Джозефа Паппа. 

Ця вистава була цілком нормальна, тривала всього півтори 
години,— але я рішив віднотувати й її, щоб і стаття моя мала мара-
тонський характер. 

«Публічний театр» — це один з небагатьох офф-бродвейських 
театрів у Нью-Йорку, який перетривав усі економічні й театральні 
кризи під зарядом Джозефа Паппа. Але Джозеф Папп, будучи дуже 
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добрим організатором і чудово розвинувши свій театр, не спромігся 
надати цьому театрові різкішого стилістичного обличчя чи глибшої 
естетичної візії. Після передчасної смерти Паппа, мистецьке 
керівництво перебрала режисер Джоанна Акалайтіс, яка наглядно 
почала наголошувати й поглиблювати стилістичну сутність театру, 
її постановка «Воццека» є наглядним доказом цього намагання. 

Ґеорґ Бюхнер, який помер від тифу 1837 року, маючи всього 23 
роки, залишив п'єсу «Воццек» незакінченою, фрагментованою. Але 
саме «Воццек» вважається першою модерною п'єсою, яка провіщає 
теми, які пізніше трактували Кафка, Брехт і Беккет. П'єса ця зоб
ражує ірраціонального анти-героя, цілком сіру людину, нічим не-
замітну. 

Дія відбувається в військових казармах. Воццек, звичайний вояк, 
вже п'ять років живе з повією Марією і має з нею сина. Але єдине, 
що тримає їх разом, є біда й убогість. Воццек підробляє нужденно, 
виконуючи обов'язки військового голяра, і тим стає об'єктом зне
ваги в казармах: його переслідує Капітан, з нього глузує 
військовий лікар і вживає його як морську свинку для своїх псевдо-
медичних експериментів, ним. поштовхує кожний прохожий. 
Внаслідок цього Воццек стало напружений і безнастанно бігає, мов 
«відкрита бритва, що може когось врізати»,— як каже Капітан. 
Тож, коли майор-барабанщик у розкішному червоному мундирі 
приманює до себе Марію та злягається з нею, Воццек падає в 
ірраціональні марення. Доведений до розпачу, він вбиває Марію, а 
сам топиться в озері. Воццек є першою «відчуженою людиною» в 
екзистенціяльному сенсі 20 століття. 

Поскільки п'єса Бюхнера існує тільки в фрагментах, вона вима
гає режисерської постановки. Такий саме підхід вжила режисер 
Акалайтіс. Досі «Воццека» ставили в стилі оголеної простоти. Ака
лайтіс взяла протилежний підхід: поставила п'єсу в стилі коляжу 
образів — візуально багатому. 

В першу чергу, вона переставила сцени, щоб надати п'єсі 
більшого поруху й інтенсивности. Вона теж намагалась зробити 
Воццека більше ангажуючим характером, а Марію центральнішою. 

Казарми виглядали жалюгідно вбогі, обдерті, схожі на концент
раційний табор. Образами окремих мізансцен Акалайтіс підсилюва
ла текст і виповнювала прогалини між окремими фрагментами. У 
творенні цих образів вона, виглядає, черпала загально з німецького 
експресіонізму,— деякі сцени прямо нагадують образи нео-
експресіоніста Альсельма Кіфера. Помітні були теж деякі народні 
елементи: постаті на вулиці виконували танці, в яких вибивали 
підошвами об землю, але тіла їхні були нерухомі. 

Найефектовнішою була сцена вбивства Марії: коли Воццек 
кидається з ножем на неї, на сцені раптом запанувала оглушлива 
тиша. Двоє тіл борикаються у сповільнених рухах, виявляючи 
агонію пантомімно. А коли Воццек проколює Марію ножем, чутно, 
як крапає кров, наче вода з ринви. 

Сцену озера, де топиться Воццек, замінено душем, крізь скляні 
дверцята якого видно голого Воццека, що змиває з себе кров. 

93 



В такій постановці, стара п'єса Бюхнера говорить до нас сучас
ною мовою про сучасні знущання над людиною. 

Загальна сцена з постановки «Айнштайн на пляжі», 
картина «судовий процес» 
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Аркадія Оленсыса-Петришин 
ВИСТАВКА «РОСІЙСЬКОГО» МИСТЕЦТВА В ҐУҐЕНГАЙМІ 

В Музею Соломона P. Ґуґенгайма в Нью-Йорку від 25 вересня 
1992 до 3 січня 1993 відбувалася виставка під назвою «Велика 
утопія: російський і радянський авангард». Виставка включала 
праці, які були виконані на території колишньої російської імперії 
та колишнього Радянського Союзу, в більшості в другому і третьому 
десятиліттях двадцятого століття. 

В обширному каталозі виставки подано, що вона була запляно-
вана під час відвідин до музею в 1988 році Едварда Шеверднадзе, 
коли він ще був міністром закордонних справ Радянського Союзу. 
Такі обставини плянування виставки підказують, що позамистець-
кі, політичні фактори могли бути причиною до її здійснення. Немає 
сумніву, що організатори виставки дістали відповідну поміч для її 
реалізації від Радянського Союзу, на що вказує велика кількість 
експонатів з російських джерел. 

Все це тим більш важливе, що, в дійсності, виставка не подає 
жодного нового насвітлення чи інтерпретації експонованих праць. 
Це також відмітила серйозніша мистецька критика, коментуючи, 
що виставка, властиво, не відкриває нічого нового, а тільки повто
рює вже знані інтерпретації. Наявним є, що виставка підкреслює 
впливи «російських» мистців на сучасне західне мистецтво, що та
кож вже з'ясовано. 

Ніяк не можна пояснити, чому наявно добре досліджена вистав
ка, яка включає експонати з колекцій цілого світу (всі інформації 
про ці колекції подані біля експонатів), не подає жодних 
біографічних даних про мистців, яких праці експоновані, особливо 
нічого не сказано про їхнє національне походження. Таке 
безвідповідальне трактування виставки творить ілюзію, що всі пред
ставлені мистецькі процеси проходили тільки в Росії і, що всі експо
новані праці були виконані російськими мистцями. 

Дві праці найважливіших мистців на виставці, Казимира Мале
вича і Володимира Татліна, відділені при вході на виставку (одинокі 
два мистці, які так вшановані) в престижевій Високій ґалерії му
зею,— це «Червоний квадрат» з 1915 року Малевича і «Контра 
рельєф», також з 1915 року, Татліна. Що більше, з друкованих 
інформацій довідуємося, що обидва мистці були найсильнішими но
ваторами цього авангарду, що й правильно. Татлін започаткував 
конструктивізм, мистецтво асембляжу, який в ранніх радянських 
роках мав багато поклонників і був дуже впливовим на ужиткове 
мистецтво, як і на архітектурні проекти. Малевич був новатором 
супрематизму, напрямку абстрактного мистецтва, в якому він впро
вадив і довів до логічного заключения ідею безпредметности, в серії 
картин 1918 року, в яких зображені білі квадрати на білих тлах. 

Обидва мистці були народжені на Україні: Малевич в Києві, а 
Татлін у Харкові, важливий біографічний факт, який організатори 
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виставки рішили не подати. Таке трактування фактів є наглядно 
тенденційне і творить фальшиве враження, що обидва мистці росія
ни. До речі, виставка включає праці інших не-росіян, як лотиша 
Ґустава Клютсіса, який репрезентований великою кількістю експо
натів, багато з них позичені з музею Риги. 

Як загально відомо, інформації про походження мистців є важли
вою частиною всіх даних в мистецьких публікаціях, як і в усіх інформа-
ціях виставок, особливо в музеях. Щоб проаналізувати і встановити 
відповідні заключения, необхідно знати походження даної мистець
кої ідеї. Такі інформації включаються разом з назвами праць і з 
яких музеїв позичено картини. Навіть мистця, який довгі роки жив 
поза границями країни свого походження, як от Пікассо, вважається 
все таки еспанцем. 

Організатори виставки в Ґугенгаймі оминули велику кількість 
інших доцільних інформацій, не зважаючи на те, що багато з цих 
даних вже добре відомі і їх можна дістати з інших джерел. На щас
тя, є вже багато публікацій, як, наприклад, «Великий експеримент» 
Камілі Грей, у статті і монографії про мистців, в яких можна дістати 
відповідні інформації. Появилося декілька монографій про Малевича; 
є також його статті і листи, написані української мовою (в архівах 
Державного музею в Києві), які вказують на активну участь мистця 
в українському мистецькому середовищі. До речі, в 1920-их роках і 
Малевич, і Татлін повернулися на Україну, де вони викладали 
мистецтво. З новознайдених джерел також знаємо, що Малевич, хо
ча польського походження, вважав себе українцем і говорив україн
ською мовою ще в дитинстві, тоді коли російська мова здавалася 
йому дивною. 

Між іншими не російськими мистцями, праці яких включені у 
виставці в Ґугенгаймі є Александр Архипенко (також родженець 
Києва). Він представлений скульптурою «Медрано II» з 1913 року 
(1912 в деяких джерелах), яка ніяк не споріднена з іншими експо
натами на виставці, і яку він виконав після кількох років перебу
вання в Парижі. Не має документації про жодні праці, які Архипен
ко міг би був виконати під час свого короткого побуту в Москві 
(1906—1908), а його найраніші роботи з парижських років нагаду
ють камінні баби, які скульптор мав нагоду бачити як учасник роз
копок в українському степу. Не знаю, яку причину могли б подати 
організатори виставки на те, що вони включили працю українського 
скульптора, який жив в Парижі в час її виконання, у виставці під 
назвою «Російське і радянське» мистецтво. Немає сумніву, що Архи
пенко, який започаткував кубізм в скульптурі, є дуже важливий но
ватор мистецтва двадцятого століття, однак дворічний побут скульп
тора в Росії перед першою світовою війною ніяк не оправдує вклю
чання його праці у виставці російського чи радянського мистецтва. 

Організатори виставки навіть включили праці з назвами по-ук
раїнськи, як наприклад, твір Олександра Денейки («Перед спуском 
в шахту» 1925 року), а також обкладинки книжок українською мо
вою: «Бібліотека робітника» Василя Єрмілова та «Радянський театр» 
Вадима Меллера. 

Експонати і дані виставки також творять враження, що творча 
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мистецька активність відбувалася виключно в Росії, коли ж ми 
знаємо з багатьох інших джерел, що на Україні теж були дуже 
жваві мистецькі процеси. Як кольонія Росії, Україна не мала права 
відкрити мистецьку академію і мистці, які були зацікавлені вищими 
студіями, мусіли їздити поза її територію до 1917 року. Зовсім зро
зуміло, що в таких обставинах мистці з України були співтворцями 
авангарду на територіях колишньої російської імперії. 

Про мистецьку діяльність на Україні свідчить велика кількість 
документації про виставки, проекти інсценізацій та театральних ко
стюмів, обкладинки книжок, плякати та інше. Мимоходом можна 
згадати Анатолія Петрицького (також включений у виставці в 
Ґугенгаймі), який робив проекти для Молодого театру Курбаса та 
для Державної опери в Харкові в двадцятих роках, Вадима Мелле-
ра, який проектував інсценізації і костюми для театру «Березіль», 
як і для Державного драматичного театру в Києві, та багато інших. 

Можна зрозуміти захоплення відвідувачів виставкою, бо експо
новане мистецтво справді унікальне і динамічне. Однак, це мистец
тво не було б менше цікаве, якщо б інформації про нього були 
подані в правильному насвітленні. Треба надіятися, що в світі, де 
вже є свобідніша виміна інформацій, неточності і фальсифікації бу
дуть справлені в майбутніх виставках. 

Емма Андієвська: «Визначені координати», 
акриль на папері, 1992, 50*64 см 
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Марія Цуканова 
м о ї СПОГАДИ 

Частина І 

Починаючи мої спогади, я насамперед мушу згадати мого першо
го чоловіка — Івана Благовірова. Був він великий український пат
ріот, закоханий в українську мову. Вчився в Інституті Народньої Осві
ти, а по закінченні лишився аспірантом при катедрі мовознавства. 

Зустрілися ми з Іваном Благовіровим в 1922-му році. Було мені 
тоді 16 років, Івану 22. Іван один час вчився співати, мав гарний 
голос — тенор, я вчилася в музичній школі по клясу піяно і аком-
паньювала йому. 

З дитинства я була велика фантазерка, ввечорі, засинаючи, роз
повідала собі всілякі казки, а коли навчилася читати і писати, під 
впливом прочитаного, почала писати. Але те, що писала, не показу
вала нікому. Це була моя таємниця. 

До революції я вчилася в російській гімназії, до четвертої кляси, 
(українських шкіл тоді не було), і тому писала російською мовою. 
Потім, після революції, нас перевели в так звані «Трудові школи», 
де також викладали російською мовою. 

Після нашої зустрічі, Іван відразу ж почав мене перевиховувати, 
заражаючи своєю закоханістю в українську мову, читав українські 
вірші, вчив говорити правильно. 

Довгий час ми не могли одружитися. Іван вчився і жив на 
стипендії, якої не вистачало на життя, і йому часом доводилось 
підробляти фізичною працею. Батьки його жили в Червонограді, 
мали вісім дітей і допомагати йому не могли. Я жила на утриманні 
батьків. Батько мій працював продавцем в «ГУМ-і», у відділі взуття. 

Але в 1924-му році, коли почалася українізація, і Іван почав за
робляти, викладаючи українську мову по установах, ми одру
жилися. 

Жили ми з моїми батьками, я була єдина донька, і Іван пере
брався в мою кімнату, вірніше залю, де я спала і де стояло піяно. У 
нас було лише дві кімнати та кухня. 

Почалося моє нове життя. В неділю у нас збиралися товариші 
Івана. Один, Ігор, був сином священика, який ховав це від усіх, бо 
інакше не міг би вчитися у Вузі. Також співав. Назабаром приїхав 
вчитися до Харкова брат Івана, Сашко, який мав гарний баритон. 
Взагалі усі Благовіри, як їх кликали в Червонограді, були голосисті. 
А батько мав чудовий драматичний тенор, типа Карузо. Кажуть за 
молоді роки, коли батько Івана одного разу малював дах, (він був 
малярем), і співав, його почув один вчитель співів і запропонував 
вчити безкоштовно, щоб зробити з нього співака, але батько Івана, 
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хоч і був дуже молодий, мав уже жінку і дітей, бо одружився дуже 
рано, і йому було не до співів. 

Іван хоч і співав сам, і був задоволений, коли я акомпаньювала 
його товаришам-співакам та грала сама Шопена, Бетговена та ін
ших композиторів, але всеж літературу ставив вище, а коли, зго
дом, довідався, що я щось пишу, дуже зацікавився і став наполя
гати, щоб я писала, звичайно, тільки українською мовою. Сам ви
правляв мою мову і вчив мене. 

Ми виписували усі країнські літературні журнали, які тоді 
виходили, захоплювалися Хвильовим, ходили до театру Березіль, в 
якому йшли п'єси Куліша, як Міна Мазайло та інші, де грав Гірняк. 
Взагалі не пропускали ні одної прем'єри, а часто і повторно йшли 
на вистави. Іван захоплювався мовою Березільців, все казав, як 
вони гарно вимовляють літеру «л». 

Ще раніш, коли Іван скінчив ІНО, і його закликали до військової 
служби, виявилося, що він є хворий на туберкульозу, і його звіль
нили на зовсім. 

Я дуже занепокоїлась і ми з Іваном пішли до найліпшого 
фахівця по легенях. Після огляду, я лишилася у лікаря, щоб 
спитати, чи небезпечно Іван хворий. 

Лікар мені сказав, що Іван має закриту форму туберкульози і 
може з нею жити до старости, але треба бути обережним, дотриму
вати режиму, не застуджуватись і таке інше. 

Я заспокоїлась і життя наше продовжувалось як і раніш. 
В 1928-му році у мене народився син Марко. Це мене на деякий 

час одірвало від роботи, але потім я знову узялася за писання. 
Написала оповідання і понесла до жіночого журналу. Оповідання 
прийняли, а редакторша, ще дала мені перепустку на завод, щоб я 
написала щось з робітничого життя. 

Крім того я почала писати антирелігійну повість. Написала, Іван 
відредагував мову і я понесла її в журнал «Червоний Шлях». Другий 
примірник Іван поніс до видавництва. 

За деякий час я зайшла до «Червоного Шляху» і мене направили 
до Тичини, який працював там. 

Тичина прийняв мене дуже привітно, але сказав так: 
— Ви можете писати, але ви взялися описувати те життя, якого 

не знаєте. Хто ви за фахом? 
Я відповіла, що піяністка, вчилася в консерваторії. 
— Ось і пишіть з життя консерваторії, взагалі пишіть про те, що 

добре знаєте. Ви більше нікуди не давали цю повість? 
Я призналася, що дала повість до видавництва. 
— Підіть і заберіть,— сказав Тичина,— бо потім будете жалку

вати, що її випустили. Пишіть про те, що знаєте, і, — люб'язно до
дав,— якщо ви довіряєте поетам, приносьте мені на пораду. 

Взагалі Тичина справив на мене дуже приємне вражіння. В душі 
я визнала, що Тичина має рацію. Я дійсно писала про якусь секту, 
не маючи поняття про неї. 

Але коли я повернулася додому, Іван мені весело сказав, що мою 
повість видавництво прийняло, і вона скоро вийде. 
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I тут я проявила слабкість. Мені як молодому авторові, так було 
цікаво побачити свою першу книжку. І я її не забрала. 

Книжка вийшла. 
Поки я далі щось почала писати, сталася одна трагедійна подія. 

Товариш Івана, Андрій Ярмоленко, який разом з Іваном скінчив 
ІНО і також працював українізатором, потрапив під трамвай і йому 
одрізало ногу. Ми це дуже переживали. Андрій лежав деякий час в 
лікарні, а потім дома і ми його часто відвідували. 

Одного разу Іван мені каже: 
— А ти знаєш, Андрій пише п'єсу. А чи ти могла б написати? 
Я відповіла, що ніколи не писала п'єс, але спробую. 
І я лишивши все інше, узялася писати п'єсу. 
Коли п'єса була готова, передрукували її на машинці і сам Іван 

відніс один примірник в репертком при Наркомосі, а другий в 
оргкомітет письменників до драматургійного відділу, де головою був 
відомий тоді драматург Мамонтов. 

За деякий час Іван сповістив мене, що був в Наркомосі, зайшов 
в репертком і там сказали, щоб я прийшла в призначений час. 

Я пішла. Зустрів мене референт Борщаговський. Запросивши 
сісти і поклавши руки на рукопис, який лежав перед ним, і в якому 
я пізнала свою п'єсу, Борщаговський почав: 

— Мушу вам сказати, що до нас приходять багато п'єс, які я ча
сом дочитую з великими труднощами. Але вашу п'єсу, я почав 
читати і не міг одірватися до кінця. Це ваша перша п'єса? 

— Перша,— відповіла я. 
— Отже вітаю,— продовжував Борщаговський.— На мою думку, 

треба зробити деякі поправки. Не бійтесь, невеликі. 
І він почав говорити, що саме треба виправити. 
— Зробіть це якнайскоріше,— додав він,— щоб до наступного 

засідання було готове. І тоді отримаєте візу на право постановки. 
Я, як на крилах полетіла додому, відразу ж зробила поправки і 

через день понесла в репертком. 
Борщаговський лишився задоволений з поправок і сказав коли 

прийти на засідання реперткому. 
Цими ж днями, Іван, прийшовши до дому і задоволено усміхаю

чись, почав: 
— Заходив в оргкомітет. Секретар мене зразу ж спитав: «Хто 

писав цю п'єсу?» Я відповів, що моя дружина, і він мені сказав: 
— Ви знаєте, Мамонтов нікому не давав такої гарної оцінки. 
І Іван подав мені копію рецензії. В ній Мамонтов розбирав до

кладно п'єсу, а в кінці зробив висновок: 
«Ця п'єса може бути з успіхом використана нашими про

фесійними театрами.» 
Коли рецензію було прочитано, Іван ліг в ліжко, закинувши 

високо ноги, і жартома сказав, звертаючись до мого батька: 
— Ну, Михайло Петрович, тепер ми з вами будемо лежати, а 

Марія нам зароблятиме гроші. 
Але Іван не врахував, в яких тяжких часах ми живемо. Був 

кінець 33-го року. Ще раніш, після загальної колективізації, села 
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почали вимирати від голоду. Ми бачили, як по вулицях міста йшли 
селяни, прохаючи «шматочка хліба», між ними діти. Вони падали 
тут же на хідниках. Але мешканці міста мало чим могли допомогти, 
бо сами сиділи на пайку. 

Мій двоюрідний брат, який приїхав з Дніпропетровська до Хар
кова вчитися і часом відвідував нас, під секретом розповідав, що 
його, як члена партії послали на село. 

— Ти не уявляєш, який це жах,— казав він.— Села порожні. 
Заходиш до хати, а там або лежать мерці, або такі, що доходять. 

Тут прогремів постріл Хвильового. 
Розповідали, що Хвильовий був на селах, а повернувшись 

виступив на партійних зборах з промовою, повною обурення. 
Після цього виступу, Хвильовий, прийшовши додому, за

стрелився. 
Ми були на похоронах Хвильового. Я його бачила у відкритій 

труні. На скроні маленька пляма, слід від пострілу. 
Микитенко виголосив промову, в якій сказав, що Хвильовий по

ставив останню крапку. 
Після цього почалися арешти. Брали письменників, мистців, вза

галі українську інтелігенцію. Кожний день приносив вістку, що за
брали то того, то другого. 

Ми ще з Іваном встигли побувати на засіданні реперткому, на 
якому дали мені візу. 

А за декілька днів після того, вночі до нас постукали у вікно. 
Перевернули усі книжки, папери, і забрали Івана. 

Коли Іван підійшов прощатися з маленьким Марком, якому було 
тоді п'ять років, Марко заплакав і закричав: 

' — Тато не йди!.. Тато не йди!.. 
Цей вигук довго звучав у мене в голові і в серці. 
Я запитала тих, що забирали Івана, де я його можу знайти. Мені 

відповіли, щоб я довідалася в ГПУ у вікні, де дають довідки. 
Другого дня я пішла розшукувати Івана. , 
На Мироносицькій вулиці, де тоді містилося ГПУ, я побачила 

велику чергу, яка розтяглася на декілька кварталів, переважно 
жінки. Відразу ж побачила знайомі обличчя. І почалось: 

— І ви тут? 
—• І ви тут? 
— Коли вашого забрали? 
— А коли вашого? 
Простоявши довгий час в черзі, я, коли дійшла до вікна, де да

ють довідки, лише дізналася, що відомості ще не прийшли, і щоб я 
прийшла за декілька днів. 

Отже почалися, як назвала свою книжку Олена Звичайна, 
«Муки на волі». Де я тільки не бігала, розшукуючи Івана. Згадала 
про одного його товариша дитинства, з Червонограду, який працю
вав в ГПУ. Дізналася про адресу і пішла до нього до хати. Товариш 
цей і його жінка зустріли мене привітно. Він обіцяв мені розвідатись 
про Івана, але так нічого і не зробив. І я даремно ходила ледве не 
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щодня до цього товариша і вислухувала його байки із життя ГПУ. 
Він любив поговорити. 

Також вистоювала весь час в чергах до ГПУ, вислухуючи ту са
му відповідь, що відомосте ще не поступили. 

Одного разу повертаючись звідти, по дорозі зайшла до Наркомо-
су в Репертком. 

Борщаговський зустрів мене вигуком: 
— Де ви пропали?.. Я хотів написати до газети, реклямувати ва

шу п'єсу, але мені треба деякі дані, а вас все нема! 
Я пробурмотіла щось, що чоловік захворів, і спитала, чи ця п'єса 

може мене забезпечити, бо, мовляв, у мене зараз матеріяльне ста
новище тяжке. 

Борщаговський замислився, а потім сказав: 
— Знаєте що... Мусить пройти час, поки п'єсу візьмуть і постав

лять. А ви зробіть так: поскільки Мамонтов дав вам таку добру 
рецензію, підіть до нього і попросіть, щоб оргкомітет законтракту
вав вас на писання нової п'єси. Вам дадуть тисячу карбованців, і ви 
собі спокійно зможете працювати. 

Мамонтов мало бував в Оргкомітеті, бо більше працював вдома. 
І я пішла до нього до хати. 

Двері відчинив сам Мамонтов. Я назвала себе і Мамонтов за
просив мене до свого кабінету. 

Зустрів мене привітно. Спочатку поговорили про п'єсу, а потім я 
спитала, чи міг би оргкомітет законтрактувати мене на писання но
вої п'єси, пояснюючи це тим, що чоловік захворів і у мене тяжке 
матеріяльне становище. 

Мамонтов відповів, що це можливо. 
— Напишіть заяву,— сказав він,— там же подайте дві теми 

нових п'єс, які збираєтесь писати, і принесіть мені. Я сам однесу 
заяву і поговорю про вас. 

Я так і зробила, і другого ж дня віднесла заяву Мамонтову. 
Після цього, зайшла в репертком сказати, що Мамонтов узяв у 

мене заяву і обіцяв поклопотатись. А Борщаговський зустрів мене 
такою новиною: . 

— Знаєте що,— сказав він,— я порадився з нашим головою, і ми 
вирішили, що вас законтрактувати може репертком. Умови такі 
самі, але Це буде скорше. Бо там, в Оргкомітеті, поки почнуть 
засідати, пройде час, а ми це зробимо скоріше. Але не можна бути 
законтрактованим в двох місцях. Отже підіть до Мамонтова і 
скажіть, що вас контрактує репертком. 

І ось я знову пішла до Мамонтова. 
Двері відчинив, як і раніш, сам Мамонтов. Але був він зовсім 

інший. Зустрів мене холодно, а коли ми увійшли до кабінету, 
відразу ж сказав: 

— Ви мене поставили в незручне становище. Я даю вашу заяву, 
а мені говорять: «Чи ви знаєте, що її чоловіка заарештовано?» 

Нерви в мене в зв'язку з арештом і біганиною по ГПУ та інших 
місцях, були натягнені до краю. Я щось пробурмотіла, що не хотіла 
зробити йому неприємність і, врешті, по-жіночому заплакала. 
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Мамонтов пом'якшав, відізвався, що розуміє мене, а коли я 
йому ще додала, що мене хоче законтрактувати репертком, вже 
зовсім по-дружньому сказав: 

— Моя вам порада. Якщо про вашого чоловіка знає оргкомітет, 
то не сьогодні так завтра знатиме репертком. Підіть зараз же і 
скажіть це самі. 

І я пішла. 
В кімнаті реперткома були люди, і я, підійшовши до Борщагов-

ського попрохала його вийти до коридору. 
Борщаговський подивився на мене здивовано і запитливо, але до 

коридору вийшов. 
— Я прийшла вам сказати, що мого чоловіка заарештовано,— 

доклала я. 
Я побачила, що обличчя Борщаговського витягнулось. Він де

який час мовчки дивився на мене, потім развів руками. 
— Мусите зрозуміти... Тепер я нічого не можу зробити для вас. 
Я відповіла, що розумію, і пішла геть. 
Тим часом я нарешті довідалася, що Іван знаходиться в тюрмі на 

Тюремній вулиці. 
На цій вулиці жила моя двоюрідна сестра, у якій перед цим було 

заарештовано чоловіка по «валютній справі», як тоді говорилося. 
Він працював бухгалтером, але походив із заможної родини, і хтось 
доніс, що він має золоті монети. А тоді забирали у всіх золото. Я 
знала, що чоловік сестри перебуває у тюрмі, на Тюремній вулиці, і 
що сестра носить йому передачі. 

Сестра вже мала досвід і навчила мене, як і що можна передати. 
Листів передавати було не можна, але на папері, де перераховано, 
які продукти передаєш, (бо передавали переважно продукти), мож
на було зробити маленьку приписку. Насамперед треба було 
спитати прізвіще слідчого, який веде справу, бо тільки через 
слідчого можна було передати лист і мати якийся зв'язок. 

Я так і зробила. Іван відповів і назвав прізвище слідчого — 
«Гаврилов.» 

Другого ж дня я пішла до ГПУ, і у віконці де дають довідки, по
прохала перепустку до слідчого Гаврилова. 

Перепустку мені дали, і я, показавши и в дверях головного входу 
ГПУ, підвелася, як мені показали, на другий поверх. Я потрапила 
до довгого коридору, по обох боках якого знаходилося багато дверей 
з номерами і прізвіщами слідчих. 

Знайшовши кімнату слідчого Гаврилова, я постукала і у 
відповідь — ввійдіть,— увійшла до кімнати. 

Кімната була маленька, за столом, спиною до вікна, я побачила 
слідчого Гаврилова. Був він у формі ГПУ, молодий, чорнявий. 
Зустрів мене ввічливо. Насамперед я спитала, чи можу я побачити 
чоловіка? Він відповів, що це залежить від чоловіка. Якщо він 
зробить те, що треба, йому дадуть побачення. 

Як потім я дізналася, треба було підписати обвинувачення, яке 
йому пред'являли. Поки ж що побачення йому не дозволялось. Але 
листа слідчий дозволив написати. 
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Я написала, що усі ми здорові, передала вітання і поцілунки від 
малого Марка. 

Після чого пішла додому. 
Так продовжувалося деякий час. Але одного разу, прийшовши до 

тюрми я отримала вістку, що Благовірова в тюрмі немає. Його пере
ведено в лікарню на Холодній Горі. 

Я відразу ж побігла до слідчого Гаврилова. Він мені сказав, що у 
Благовірова з'явився фурункул на тілі, і його поклали до лікарні на 
операцію. Слідчий сподівався, що це скоро пройде. 

Передачі до лікарні приймалися легко і ми часто їх носили. 
Батьки Івана часом привозили до нас продукти, але до тюрми 
ходили лише я і мій тато. 

Перераховуючи продукти, які ми передавали, на папері, внизу 
робили приписку, але її часто відривали і тому приписку робив 
малий Марко. Я водила його ручкою, та він і сам міг писати літери. 

Зміст був такий: «Дорогий татусь! Ми усі здорові.» А потім дода
валися усякі хатні новини. 

Приписку дитячою рукою не відривали. Також і Іван писав, 
звертаючись до Марка: 

«Дорогий синочок! Чи слухаєшся ти маму?» А потім писав про 
своє здоров'я. 

Проходив тиждень, другий, третій, а Іван не виходив з лікарні, 
писав що тримається температура. А потім написав, що у нього за
боліло горло, лікарі знаходять ангіну. 

Я знову пішла до слідчого Гаврилова. Він підтвердив, що у Бла
говірова ангіна, але мені чомусь здалося, що він уникає дивитись 
мені в очі. 

Я написала до Івана лагідного листа, щоб він ні про що не тур
бувався, що його Марійка в думках завжди з ним, і розділить з ним 
і радість, і горе. ; • 

Слідчий узяв цей лист, а трохи згодом я отримала листа від 
Івана поштою. Він писав, що лежить і втішається моїм листом. 

Минув місяць, почався другий, а Іван все не виходив з лікарні, 
писав при передачах, що ангіна не проходить. 

Я знову пішла до ГПУ, але там мені сказали, що справа пере
йшла до іншого слідчого, до якого мені й дали перепустку. 

Цей другий слідчий, відразу ж викликав у мене огиду. Почав на
віть говорити непристойности, і все це з глумом. Я більше до нього 
не ходила. 

Тим часом Іван в приписках після передачі написав, що до нього 
викликали відомого фахівця по горлових хворобах, Тихомирова. 

Дізнавшись про це, я пішла до Тихомирова до хати. Був якраз 
прийом хворих і досить велика черга. Я попрохала пропустити мене 
поза чергою, бо йшла не на прийом, а лише спитати про хворого. 
Мене пропустили. І коли вийшов хворий, що був в кабінеті, я ввійшла. 

Сказавши, що мені відомо про те, що він був у тюремній лікарні, 
на виклик до хворого Благовірова, я попрохала сказати про стан 
здоров'я хворого. 

Мені здалося, що у Тихомирова зробилося злякане обличчя. 
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— Так, знаю,— відповів він.— Туберкульоз горла. 
— І це небезпечно? — видохнула я. 
— Я поставив питання,— продовжував Тихомирів,— що його 

тримати в лікарні не можна і треба звільнити. 
— А що як його звільнять, повезти в Крим... на курорт... 
Тихомирів похитав головою. 
— Гематогенна форма,— сказав він, і тут же додав: — Але дома 

йому зробиться ліпше... на перший час. 
Як в тумані вийшовши від Тихомирова, я пішла до нашого зна

йомого лікаря Смирнова. Прийшовши до нього і розповівши про 
Івана, я спитала: 

— Туберкульоз горла... Це небезпечно? 
Лікар Смирнов поклав мені руку на плече і сказав: 
— Тримайтеся, Маріє Михайлівно,— від туберкульози горла не 

одужують. 
Після доктора Смирнова, я пішла до сестри Івана Льолі. На 

дзвоник Льоля відчинила двері, але побачивши, що я щось хочу роз
повісти, захлинаючись від ридань, злякано оглянулась назад до 
мешкання і прошепотіла: 

— Тихше... Тихше... 
Потім провела мене до кухні і, пильно причинивши двері, вислу

хала мою останню новину, все повторюючи — «тихше... тихше...» 
У них хтось був, а. Льоля ховала, що її брата заарештовано. Чо

ловік її вважався відомим партійцем, працював директором Харківсь
кого заводу, і для них арешт Льоліного брата був великою плямою. 

Вислухавши мене, Льоля почала пошепки втішати, що, мовляв, 
може все не так страшно, лікарі люблять лякати. Але її постійне 
«тихше... тихше», відібрало в мене охоту говорити, і я пішла, ба-
чучи, що Льоля з полегшенням випровадила мене і зачинила двері. 

Після того я двічі була в прокуратурі. 
В перший раз прокурор сказав: 
— Так, знаю... Я поставив питання про звільнення. 
А в другий раз зустрів мене вісткою: 
— Звільнення вислано. Ідіть на Тюремну вулицю в довідкове 

бюро. Там вам скажуть. 
Ми пішли, я і мій тато. Але на Тюремній вулиці, у вікні 

довідкового бюра, сидів якийся тип, який не побажав нам 
відповісти. Не хоче відповісти й усе. 

В цей час ми побачили, як із середини приміщення вийшов 
військовий, видко у старшому чині. 

Ми з татом кинулися до нього, кажучи, що мало прийти 
звільнення хворого в тюремній лікарні, а той, що сидить у віконці, 
не хоче відповісти. 

Тоді цей військовий, підійшовши до віконця і показуючи на нас 
рукою, суворо наказав: 

— Отвєтіть етім гражданам. 
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Після чого, той, що сидів за вікном, закрутився, поліз в папери 
і відказав, що звільнення прийшло і направлено на Холодну Гору. 

На Холодній Горі також виникла волокита, але ті, що стояли в 
черзі на передачу, порадили нам пройти до бічних воріт, що вели до 
лікарні. Там ходять лікарі і санітари, і через них легше довідатись. 

Тюрму на Холодній Горі окружляв високий паркан, ми обійшли 
його і, підійшовши до бічних воріт, спинились. Незабаром побачили 
жінок, що підходили до фіртки. Це були медичні сестри. Коли ми 
спитали, чи не знають вони хворого Благовірова?, вони відразу ж 
відгукнулись: 

— Івана Григоровича?.. А як же, знаємо! У нас усі його знають! 
Коли ми розповіли, що мало прийти звільнення і, що ми мусимо 

знати чи воно прийшло, щоб найняти авто, одвезти Івана Григо
ровича додому, одна із сестер наказала, щоб ми стояли біля воріт і 
чекали, вона довідається і вийде сказати. 

За деякий час медична сестра вийшла з вісткою, що звільнення 
надійшло і, щоб ми йшли по авто, а вони тим часом приготують і 
одягнуть Івана Григоровича. 

Тато пішов по авто, а коли воно приїхало, нам одімкнули ворота 
і авто під'їхало до дверей лікарні. 

І ось двері лікарні відчинилися і з них вийшов цілий гурт медсес
тер в білих халатах, підтримуючи під руки одягненого в пальто і 
шапку Івана. Низ обличчя було загорнено шарфом, я тільки 
побачила очі, Довели його до авто і дбайливо усадовили. Я весь час 
чула вигуки: 

— Прощайте, Іван Григорович!.. Прощайте! 
Потім звернулись до мене: 
— Ви ж дивіться за нашим Іваном Григоровичем!.. Ми його тут 

добре доглядали... : 
Відчувалося, що його, усі любили. 
Тато сів спереду, я ззаду, поруч Івана. 
Заглянувши в очі Івана, я лише сказала: 
— Замучили? 
Він хитнув головою, бо говорити не міг. 
Доїхали додому. Ми з татом допомогли Іванові вилізти з авто і 

повели, підтримуючи під руки. Він ледве пересував ноги. 
В кімнаті ми з моєю мамою його роздягли і поклали у пригото

ване вже ліжко. 
Коли ми його роздягали, він оглянувся, і щось подібне до 

усмішки майнуло йому на устах. А побачивши маленького Марка, 
він прошепотів: 

— Синочок... 
Другого дня навідалася наша районова лікарка. Вона, виявилось, 

працювала також і в тюремній лікарні, і знала Івана. 
Поговоривши до Івана бадьорим голосом, і виписавши ліки і 

пульвізатор (я бризкала Іванові горло перед їжею, щоб він міг про
ковтнути) , лікарка побажала Іванові більше не повертатися до тю
ремної лікарні і пішла. 
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Відвідала сестра Івана, Льоля. А в другий раз привезла якогось 
видатного лікаря — професора. Але він нічого нового не сказав. 

Я почала варити рослину, яку у нас називали «доктор», клала 
туди товщ і какао. Це у нас вважалось добрим ліком. 

На перші часи Іванові зробилося ліпше... Він мені писав, бо го
ворити йому було тяжко. Я довідалася, що його змушували 
підписати, що він шпигун якоїсь держави. Він підписувати не хотів. 
Проте надалі можливо і підписав би, але на його щастя (чи неща
стя), він лише місяць просидів у тюрмі, а коли його перевели до 
лікарні, лікарі не дозволяли робити допити. 

Якось я зустріла дружину Андрія Ермоленко, того, що йому 
трамваєм одрізало ногу. Його забрали незабаром після Івана. 

Вона мені розповіла, що слідчий дозволив побачення у нього в 
кабінеті. Це означало, що він підписав те, що вимагали. Але вигляд 
у Андрія був якийся дивний, а коли слідчий вийшов з" кабінету, 
Андрій зашепотів до дружини: » 

— Підписуй!.. Все підписуй!.. Інакше розстріляють... 
А на друге побачення Андрій забрався під стіл і не хотів звідти 

вилазити... 
Виявилося збожеволів. Його потім перевели в психіятричну 

лікарню, на «Сабурову дачу», як її у нас називали. 
Одного разу, надвечір, до нас у двері хтось постукав. Я вийшла 

відчинити двері і побачила чоловіка середніх років. Він спитав, чи 
тут мешкає Іван Благовірів? 

Я відповіла, що так. Але додала, що він хворий. 
— Я це знаю,— відповів відвідувач,— я з ним лежав у тюремній 

лікарні, мене також випустили. 
Він назвав своє прізвище, і я пішла спитати у Івана, чи він знає 

такого і хоче його бачити? 
Іван потакнув головою і попрохав привести його. 
Я привела. Іван познайомив мене. Поговорили трохи, потім Іван, 

звертаючись до відвідувача і показуючи на мене, прошепотів: 
— Розкажи їй. 
Відвідувач, як мені здалося, трохи завагався, а потім почав: 
— Я про це нікому не розповідаю, але поскільки ви дружина 

потерпілого, то я відважусь. Я бувший білий офіцер, але цього 
ніколи не ховав, підпав під амнестію і весь час спокійно працював. 
Ви може пригадуєте справу (він назвав її). По газетах писали, що 
відкрито шпигунську організацію, яка займалася шкідництвом. 
Очолював її відомий професор. Спочатку забрали професора, потім 
почали забирати інших. Забрали і мене. • 

Ніякої організації не було. Усе це вигадка і провокація ГПУ. 
Нам давали цю справу в готовому вигляді і змушували підписати 
про належність до неї. Улюблений метод змушувати підписати, це 
не давати спати. Найбільше витримав професор, він не спав дев'ять 
діб. Врешті підписав. Я витримав три доби. А коли підписав, мені 
дали поспати чотирі години. Через чотирі години збудили і повели 
до слідчого. Переді мною поклали список осіб, яких я втяг. в цю 
організацію. . 
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Я поглянув на слідчого і сказав: 
— Але це ж не правда. Я цих людей не знаю. 
Слідчий засміявся і відповів: • 
— Ми не попи і не монахи. Нам правда не потрібна. 
— А коли я не підпишу? 
— Тоді почнемо спочатку. 
І я підписав. 
Під час цієї розповіді, коли я поглядала на Івана, він потакуючи 

хитав головою, мовляв, так воно і є. 
Посидівши у нас, цей чоловік пішов, і я його більше не бачила. 
Івану, після поліпшення, почало гіршати. Понаїхали Благовіро-

ви. Мати Івана жила у нас, а інші приходили щодня. 
У мого тата незадовго перед тим вийшла неприємність на роботі 

і він лишився без роботи. Відразу найти іншу роботу не щастило, а 
його сестра, тьотя Даша, яка жила в Кривому Розі, кликала його. 
Там була робота. 

Тато сказав мені: 
— Знаєш, у тебе зараз багато помічників, а я не хочу, щоб вони 

думали, що я на їх утриманні. Поїду попрацюю там, а далі буде 
видко. 

І тато поїхав. 
Тим часом підходили останні дні життя Івана. Ввечорі я підхожу 

до Івана і кажу: 
— Ваня, Ваня... ти чуєш мене? 
Він став погано чути і повернувши голову перепитав: 
— Що? 
— Ти чуєш мене, Ваня? 
Він на це відповів: 
— Он Аністрат прийшов... 
Аністрат, це був товариш дитинства, який незадовго перед тим 

помер. 
Вночі Іван помер. 
Як в тумані бачу відкриту труну, яку везуть автом, закучеряв

лену сильно посивілу голову... А йому було лише 33 роки. 
Потім кладовище. 
На Івана одягли новий костюм, а тоді говорили, що похованих 

відкопують з ям і знімають одяг. Батько Івана узяв з дому ножиці і 
порізав борта костюму. Потім заколотили труну і спустили в яму... 

Рідня Івана голосила, а я стояла мов мертва. 
Прийшли до нас до хати, зробили поминки. Коли Благовірови 

відходили, мене ніби прорвало, я, плачучи, кинулася їх' усіх 
цілувати, ніби передчувала, що бачу їх в останнє... 

Лишилася я з мамою і з маленьким Марком. 
Але це було не все. 
На третій день після похорону Івана, прийшла телеграма з 

Кривого Рогу, від татової сестри, щоб приїздили негайно, бо тато 
захворів на плямистий тиф і лежить у лікарні. 

Мама відразу ж зібралася і поїхала. Зі мною лишилася тітка, 
мамина сестра. 
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Минуло декілька днів. Одного разу двері відчиняються і входить 
мама. Я кинулася до неї. 

— Як тато? 
Мама якось дивно подивилася на мене і сказала: 
— Лежить... 
— Де лежить?.. В лікарні? 
— В землі... 
Тато помер. 
Я навіть не заплакала, така була приголомшена. Просто вийшла 

з хати і довго блукала вулицями, нічого не бачачи перед собою. 
Вже потім мама розповіла, що її до лікарні не пустили, бо тато 

лежав в інфекційному відділі, але вона побачила його крізь вікно. 
Він навіть пізнав її і усміхнувся. А на другий день помер. Там же 
його й поховали. 

Іван і тато померли в один місяць. В березні 1934-го року. 
Мама казала: 
— Узялись за руки і пішли. 
Коли б мені раніш сказали, що я витримаю два таких раптових 

удари, я б не повірила. Але витримала. 
На моїх руках лишилися мама і маленький Марко, треба було 

дбати про них. 
Треба додати, що мені дуже допомогла зміна мого світогляду. 
Ще коли тільки забрали Івана, і я моталася по ГПУ і тюрмах, 

мама якось полізла в сундук, де зберігались старі речі; там лежали 
мої гімназійні підручники і серед них Євангеліє. Я узяла Євангеліє і 
почала читати. І мене вразила та ідея любови, яку проповідував 
Христос. 

До того Іван і я були атеїстами. Тоді вважалося смішним для 
культурної людини вірити в якогось там бога. Я навіть написала 
антирелігійну повість. А тут відчула, що те життя, яке окружляло 
мене, не мало ніякого змісту. Було жорстоке і несправедливе. І я, 
прочитавши, усією душею потяглася до вчення Христа. Яке було б 
щастя, думала я, коли б замість зла і ненависти, запанувала любов. 

В хвилини одчаю, особливо вночі, коли не могли заснути, я в 
думках зверталася до Христа і відчувала полегшення. 

Ще часто у сні бачила Батька. 
Під час арешту Івана, тато завжди підбадьорував мене, кажучи: 
— Не падай духом. Не забувай, у тебе є батько; 
Тепер батька не було, але якийсь таємничий, містичний зв'язок 

з ним я відчувала весь час і вірила, що тато дбає про нас... 
У нас, наприклад, були облігації, які кожному службовцеві да

вали в обов'язковому порядкові. Ми ніколи на них не вигравали, а 
тепер, раптом стали вигравати. 

Тим часом мамина сестра, тьотя Настя, запропонувала мені ма
лювати килими на базар. Вона робила і продавала там килими 
аплікаціями, тобто вирізувала з ріжнокольорової матерії різні 
фігури і нашивала їх на полотно. Вона знала, що я малюю і думала, 
що мальовані килими мусять піти. 

Я спробувала, намалювала, здається лебедів, на полотні, і мама 
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відразу ж продала. Отже справа пішла. А надалі, я ще удосконалила 
цю роботу. Тоді продавали так зване спортове сукно, салатного 
кольору. Зверху воно виглядало як справжнє сукно, а з-під споду 
було полотняне. Це сукно продавалося недорого і я почала малю
вати на ньому. Справа пішла ще ліпше. Навколо по краях килиму 
я малювала орнамент, який робила трафаретом, вирізавши з тонко
го картону декілька малюнків і накладаючи одне на одне. Зразок 
взяла з вишиваної української сорочки. В середині була картина. 

Пригадую, одного разу намалювала я дівчину в костюмі 19-го 
сторіччя і до неї чоловіка у відповідному одязі, на тлі саду. 

На базарі, коли мама розгорнула килим, її обступив гурт гля
дачів, і хтось виголосив: 

— Онєгін! 
Я запозичила малюнок з якоїсь листівки, і це зовсім не був 

«Онєгін», але прізвище прийнялось. Килим відразу ж купили. А 
другого разу, коли мама принесла інші килими, її питали, чи немає 
«Онєгіна» і замовляли надалі намалювати. 

Отже зовсім несподівано для мене, мої килими мали успіх. Мама 
не тільки не стояла з розгорненим килимом, а її вже чекали ті, що 
хотіли купити. І ціна килиму була досить висока. Отже мого за
робітку вистачало цілком і на життя, і на оплату за мешкання, яке 
ми винаймали у приватної домовласниці. 

Захопившись малюванням килимів, я не поспішала шукати 
роботи. Під час арешту Івана, я звикла, що люди уникали 
зустрічатися зі мною. Це було зрозуміло, панував страх. Я себе 
відчувала якби відокремленою, і у мене також виникло бажання за
ховатися від усіх і нікого не бачити. І хоча малювання килимів не 
було легкою справою, килим лежав на столі і я цілий день вистою
вала, схилившись над столом, зате це допомагало мені нікого не 
бачити. 

Особливо мене вразила поведінка Благовірових. Вони знали, що 
помер мій тато, я чекала, що бодай отримаю співчутливого листа, 
але у відповідь було повне мовчання. 

Так минув майже рік. Ми жили з мого малювання килимів. Але 
одного разу сталося те, чого ми увесь час боялися. Для постійного 
продажу на базарі килимів треба було брати патент, тобто дозвіл на 
продаж, а патент обкладався постійним податком і ти, тим часом, 
становився як торгівець. А податки були такі високі, що могли за
брати усе в хаті, і головне, чого я особливо боялася,— піяно. 

Маму, видко, запримітили і, одного разу, коли вона прийшла на 
базар з килимом, її забрали в міліцію. Маму задержали ненадовго, 
але килим одібрали і наказали, щоб надалі вона без патенту не 
виходила. 

Мама жартома розповідала, як вона сиділа в міліції, витираючи 
сльози, коли раптом, з-під тієї лавки, на якій вона сиділа, висуну
лася голова якогось волоцюги, що заліз під лаву спати. Він 
співчутливо доторкнувся рукою до маминого коліна і сказав: 

— Не плач, бабка... Звикнеш. 
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Отже, треба було шукати роботу... В цей час, я якось випадково 
зустріла на вулиці знайому співачку, яка мені сказала: 

— В естрадне бюро потрібні піяністи. Ви б пішли спробуватись. 
Ви ж добра піяністка. 

Я пішла. І пройшовши пробу відразу ж підписала контракт на 
концертове турне по Криму, з групою артистів. 

І ось після замкненого, самотнього життя, я, несподівано, потра
пила у життєвий, бурхливий вир. Ми весь час були то в дорозі, то 
на сцені. Обслуговували клюби, санаторії. Якось нас возили на 
військові об'єкти, які саме ми не знали, це було засекречено. В Се
вастополі за нами приїхав військовий катер і десь повіз. Після кон
церту було пізно повертати до готелю, тим більше, що на другий 
день ми мали виступати у другій військовій частині. Нас поклали 
спати в їдальні на столах. І я, яка завжди страждала безсонням, 
прегарно виспалась на столах і другого дня відчувала себе бадьорою 
і здібною працювати скільки завгодно. 

Серед нас був один чтець-декляматор. Він читав і трагедійні 
речі, але особливо йому вдавався гумор. І не тільки на Сцені. їдемо 
ми, наприклад, в потязі. У вагоні, це був літній вагон, без кабін, як 
в автобусі. Люди, як завжди, перемовляються поміж себе, хто читає 
газету. І ось наш артист починає спокійно, звичайним голосом, ніби 
щось розповідаючи: 

— Справа була ввечорі... Робити було нічого... 
Далі йшла якась розповідь. 
У вагоні за п'ять хвилин люди кидали розмовляти і починали 

прислухатись, а хвилин за десять, п'ятнадцять увесь вагон букваль
но лягав, захлинаючись від сміху. 

Взагалі весь час жарти, сміх. 
Або сидимо вночі на якійсь маленькій станції, чекаючи потяга. 

На підлозі покотом сплять люди. Починає світати. Раптом входить 
черговий по станції і голосно вигукує: 

— Гей, ви!.. Ослобоніть воздух! 
А тому, що повітря в станції було дійсно тяжке, то це висловлю

вання нам здалося дуже влучним і викликало сміх. 
А в кінці нашого мандрування зі мною сталася одна подія. 

Підходили Жовтневі свята, кожні клюби, санаторії готувалися 
зустрічати свято вечорами і концертами. Артистів було досить, 
навіть серед відпочиваючих, а піяністів не вистачало. Коли я вранці 
виходила з готелю, мене вже чекали декілька прохачів. 

— Чи ви нам не з'акомпаньюєте? 
Я усім відмовляла, бо була зв'язана з нашою групою. Лише 

одним оперовим співакам, сопрано і баритон, які відпочивали в са
наторії, я погодилася з'акомпаньювати останню сцену з опери 
«Євген Онєгін», умовившись заздалегідь з нашим адміністратором. В 
клюбі, де ми виступали, останнім мав виступати наш чтець і я була 
вільна. В цей час мене забирали автом і везли туди, де мали висту
пати ці оперові співаки. А після за мною мусила заїхати наша група 
і разом поспішати до іншого місця, де ми мали виступати. 

Тільки я відіграла своїм співакам, як до мене підійшла якась не
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знайома людина і кажучи: «Скоріше... скоріше...» потягла мене за 
собою. Я, думаючи що це надіслали за мною мої артисти, поспішала 
до виходу. Але, на всякий випадок спитала, назвавши прізвище 
адміністратора, чи це від нього? 

— Так, так...— відповів незнайомий. 
Біля виходу нас вже чекало авто. Ми сіли і незабаром під'їхали 

до якогось клюбу. Той, що супроводжав мене, все зі своїм «скоріше, 
скоріше» потяг мене на сцену, де збоку стояло піяно і за яке я сіла, 
а переді мною хтось поставив ноти. Я подивилася — ноти незнайо
мі, оглянулася на сцену, і спочатку, осліплена яскравим світлом 
лямп, нічого не могла розгледіти. А потім, бачу, на сцені стоїть не
знайомий мені артист, в цей час чую, хтось біля мене шепоче: 

— Починайте... починайте... 
Я, остаточно розгубившись, почала грати вступ і надалі аком-

паньювати співакові. 
Кінчивши, в той час як лунали оплески співакові, я хотіла 

підвестись з місця, але хтось поклав міцно мені руку на плече і я 
змушена була сісти на місце. Переді мною поставили інші ноти, з 
тим же «починайте». 

Заграла я і другий романс, але під кінець врешті зрозумівши, що 
зі мною зробили насильство, я, остаточно розсердившись, після 
останнього акорду, рішуче підвелася з місця. Коли бачу за кулісами 
стоїть наш адміністратор і лається з тим, хто мене привіз. А коли я 
підійшла, накинувся на мене. Я почала виправдуватись, що я дума
ла, що це приїхали від нього. 

Адміністратор пробурмотівши щось на взірець того, «Що думають 
тільки гиндики», знову з тим же «скоріше», потяг мене до виходу. 

Врешті все кінчилося задовільно. Ми лише трохи затримали 
перерву. Але потім мене довго дражнили •— «Як нашу «красуну» 
викрали.» 

Пізно восени я повернулася додому. Пропонували мені і далі 
концертові турне, але я вирішила шукати роботу в Харкові, щоб не 
кидати маму і малого Марка. 

(Продовження в ч. 3/1993) 

112 



ОГЛЯД НАДІСЛАНИХ КНИЖОК 

Євген Маланюк, Земна Мадонна, вибране, упорядкування Миколи 
Неврлого, 444 сторінок, Словацьке видавництво у Братиславі, 1991. 

Ця гарно видана книга вибраних поезій, перекладів і статей 
Євгена Маланюка заслуговує на увагу з багатьох причин, але голов
но з огляду на те, що це досі (і поки що) єдине видання спадщини 
поета з таким всеохоплюючим підходом до матеріалу. Велика заслу
га в цьому упорядника, Миколи Неврлого, який не /тільки зре
дагував дорібок Маланюка до цього видання, але й теж зібрав 
цікавий фотографічний і критичний матеріял про поета, додав 
декілька спогадів (деякі із них спеціяльно замовлені), опрацював 
бібліографію і примітки, вкінці, написав обширну, біографічно-
критичну вступну статтю. Це особисте зусилля бібліографічного й 
видавничого пляну братиславського вченого тим більш вагоме, тому 
що, беручи до уваги хронічну видавничу кризу в Україні, не є 
відомо, коли з'являться зібрані або хоч вибрані твори Маланюка на 
рідній його землі (хоч з другого боку, теж не відомо наскільки сло
вацьке видання Маланюка доступне на Україні, і чи спроможне во
но заповнити прогалину, яка заіснувала через зменшені видавничі 
пляни українських видавництв). 

На жаль, словацька Земна Мадонна має теж декілька недома
гань. Найсерйознішою проблемою поетичної частини є, в багатьох 
випадках, досить сумнівний або неповний вибір упорядником 
окремих творів. Наприклад, дуже характерний для Маланюка вірш 
«Прозріння», що складається з трьох частин, надрукований у збірці 
Земля й залізо (Париж, 1930), у виданні Неврлого представлений 
тільки фрагментарно, третьою частиною. Невже ж строфа: 

Всі вироки, здається, проказав 
Рвучким і ярим віршем... А Росія 
Ще догнива, як здохлий бронтозавр, 
І труп —і горою — мертво бовваніє 

— занадто «небезпечна», щоб друкувати її в 1991 році? 
Вірш «Діва-Обида» в збірці Земна Мадонна (Львів, 1934) 

поміщений в словацькому виданні без заголовка й знову ж неповно 
(тільки друга частина). «Липень», прекрасний ліричний, згущено-
емоційний вірш із збірки Перстень Полікарпа (Львів, 1939), таки 
не попав до видання Неврлого, а шкода, бо саме він (вірш) вказував 
теж й іншу сторону поетичної особовости Маланюка, не тільки поета-
воїна, а л е й поета-людину. Звичайно, вибір окремих віршів — 
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завжди досить суб'єктивне діло, але подавати деякі твори фрагмен
тарно, на мою думку, річ менше оправдана. 

Книжка страждає також з приводу певних неточностей. 
Наприклад, вірш «Напис на книзі віршів» злитий з іншим твором, 
який у нью-йоркському виданні Поезії (1954) має свій заголовок «З 
(Полину)». У бібліографії в кінці книжки включено посмертну збір
ку поета Перстень і посох (Мюнхен, 1972), але в упорядкуванні 
Неврлого вірші з цієї збірки поміщені під категорією: «Поза 
збірками»,— отже брак послідовности. І накінець, ще декілька за
уваг технічного порядку. Книжка вийшла б далеко краще графічно, 
коли б вірші без заголовків мали на початку якийсь квадратик, чи 
три зірки, а так, візуально, вони наче зливаються з попередніми 
віршами, особливо з тими, що мають заголовки. 

Все таки, словацьке видання Маланюка — це перший крок у 
зібранні й. вивченні чималої творчости провідного поета Празької 
групи. 

М. РЕВАКОВИЧ 
• 

Аттила Могильний, Обриси міста, поезії, 107 сторінок, в-во «Ра
дянський письменник», Київ, 1991. 

Аттила Могильний, молодий поет із Києва, мабуть не міг знайти 
кращої назви для своєї другої збірки. Заголовок «Обриси міста» 
суцільно поєднаний із Змістом, характером, а навіть і формою 
книжки. Причому «місто» Могильного (неодноразово писане з 
великої літери) має багато облич, а ці обличчя з черги, як і в 
людини, можуть бути роз'яснені, наприклад з подувом весни 
«Місто, мов легкий вінок гойдається на течії зеленій», або понурі, 
притемнені: «наче натомлений звір, дихає ввечері місто» (загалом 
темні, важкі настрої, на мій погляд, переважають). 

Місто Могильного — це передусім сучасний Київ з таксівками, 
тролейбусами, метро, кав'ярнями, барами й всякими іншими 
атрибутами столичної міської цивілізації, але це теж і старий Київ, 
Київ, який пам'ятає княжі часи, який притишено гомонить «про ко
ней в снігу заволених», про «вродливі обличчя княжичів», про 
стріли, щити, мечі, вершників тощо. Проте поет наближається до 
міста не тільки по історичній вертикалі, але теж і горизонтально. 
Бож кожне місто має своє передмістя, а всі передмістя — це 
колишні селища, які поглинуло місто. Отже невипадково (хоч неча
сто) зустрінемо в поетових описах міста елементи «сільськости», 
наприклад: «Будинки — ясні, як вулики», «і це оксамитове звучан
ня вечора /стелеться над нами/ мов запах розквітлих вишень» (мої 
підкреслення). Все ж образ міста в збірці Могильного не буде 
повний без любови. Ціла розповідь поета про місто (я невипадково 
вжила слово «розповідь», тому що назагал поезія Могильного дуже 
розповідна), тісно й невід'ємно переплетена з любов'ю до жінки, чи 
до дівчини, переплетена до тої міри, що моментами доходить до 
повного злиття міста й коханої: 
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Ти озиваєшся до мене 
голосом людей нашого кварталу — 
слюсарів, 
водіїв, 
вантажників. 

Еротика Аттили Могильного — відкрита й буденна* (в смислі: не 
романтична, чи піднесена) з де-не-де цікавою пуантою: 

ти роздягаєшся — 
джинси і светер летять у куток 
і без одягу 
ти стаєш така жіночна. 

Тематично й композиційно збірка робить дуже добре враження. 
На увагу заслуговує теж вибаглива образність, якою одначе поет не 
перевантажує своєї поезії, а яку тонко вплітає в тканину вірша. Ча
сто його метафори (цікаві самі по собі) настільки органічно й 
природно з'єднуються з розповідним, опрозованим стилем, що ста
ють якби прозорими, майже непомітними. На жаль, є теж трохи не
потрібної риторики: «О золота печаль слов'янства, / спрага спра
ведливості нас піднімає», або «Великим будеш ти, народе, / що 
столицю свою несеш, / як дитя беззахисне на руках». На щастя, 
цього роду рядки — радше виняток ніж правило в Обрисах міста. 

Поет користується однаково вправно вільним віршем, як і більш 
формальним, контрольованим сонетом. Хоч ряд його «алітерованих» 
віршів дещо фронтальні й поверхові. На мій погляд, поет краще го
ворить мовою циклів «Бітлз», «Кав'ярень», «Химер» чи «Замальо
вок», ніж мовою «Корабельні», чи сонетів. Все ж можу й 
помилятися, але збірку необхідно привітати. 

М. РЕВАКОВИЧ 

Наталка Левчун, Кульбабеня, поезії, ЗО сторінок, в-во «Азалія», 
Рівне, 1991. 

Чому писати про таку маленьку першу збірочку невідомої 
поетки? Вживає вона традиційну поетику, трактує традиційні 
мотиви кохання, черпає з традиційних українських джерел, як от 
«схлипування криниці», «суцвіття полину» чи «вдовина жура». Але 
вдовина жура у неї «відерцем, як серцем своїм, зачерпує 
півджерела»,— а це вже цілком інакший, свіжий, поетичний голос 
та інакший світ! Це світ метафор, в якому лірична героїня біжить за 
Сонцем, залишаючи 

прочинені двері 
В кімнаті, яку щойно 
провітрювала думками... 
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Таке метафорне, незвичне бачення світу проявляється навіть у 
простих образах природи: 

Дерева, вам не холодно надвечір, 
Коли за сонцем тужать ваші тіні? 

Позірна простота у цих двох рядках насправді складна й глибо
ка. Бо туга тіней за сонцем — це туга за існуванням. Тіні можуть 
існувати тільки на сонці. Така кількаплощинність значень харак
терна більшості поезій Наталки Левчун. По дощі, наприклад, «зійде 
Господь розхристаним промінням, розкриє душу на чиюсь біду». 
Тут відбувається цікаве метафорне переливання з природи — в ме
тафізичні сфери — і назад у людяність, щоб збудити душу (Бога чи 
людини) до спочутливости. 

Коли ми вже згадали метафізичність, то варто глянути на понят
тя «Ти» (з великої літери), яке проникає всю збірку поетки. «Ти» 
часом виступає як фізичне поняття (коханий), часом набирає воно 
духовного значення, а найчастіше приймає метафізичний зміст: 

Коли не буде Тебе, 
Я буду скучати 
За власними віршами, 
Над якими 
Зів'яли Твої долоні. 

«Ти» може^бути тут людиною, яка інспірує вірші поетки, може бути 
глибшою духовною, а то й наддуховною, метафізичною сутністю, 
яка є джерелом творення. Порух отого «Ти» в напрямі надсвіття 
стає чимраз нагляднішим і сильнішим в окремих поезіях. Авторка, 
наприклад, насторожується, коли поскрипують двері, які «може, 
Тебе побачать», у зневірі «Він» закутує її «в перший сніг», а зорепад 
здається плачем Бога, якого «здається, знову хтось поранив». 

Найкраще, може, підсумує цілу збірку Наталки Левчун оцей 
мініятюрний вірш: 

Потім буде ліричний відступ — 
Я буду плавати серед голубизни, 
Як біла чайка з підбитим крилом. 
А як висохне все голубе,— 
Залишиться тільки Твій сміх, 
Схожий на жовтий пісок. 

Тепер можна відповісти на поставлене напочатку питання: 
писати про цю збірку варто тому, що вона включає добрі поезії (ав
торка, крім метафор, має добре відчуття музики слова, має добре 
відчуття мелодики вірша, де навіть рими стають непомітні, а це не
абияке досягнення). Крім того, Наталка Левчун народилася 1975 
року; значить, в 1991 році, коли вийшла ця збірка, їй було 16 років! 
А поезії, зрозуміло, писалися перед тим. Отже, ця молоденька поет-
ка і ця маленька збірочка обіцяють щось велике. Будемо на нього 
чекати. 

Б. Б. 
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ПРО АВТОРІВ 

EMMA АНДІЄВСЬКА (1931) — поетка, прозаїк і маляр. Опублі
кувала 12 збірок поезій та 6 книг прози. Живе й працює в 
Мюнхені, Німеччина. 

СЕРГІЙ ДЗЮБА (1964) — поет і журналіст, народився на Пол
тавщині. Закінчив Київський університет. Друкувався в 
районній і обласній пресі. Живе й працює журналістом у 
Чернігові. 

ОЛЕГ ЖУПАНСЬКИЙ (1952) — поет, автор однієї збірки віршів, 
та перекладач з французької, зокрема — .творів Жака Преве-
ра, книгу якого (спільно з Михайлиною Коцюбинською) 
підготував для видавництва «Дніпро». Живе в Києві. 

АСКОЛЬД МЕЛЬНИЧУК (1954) — американський поет і прозаїк, 
редактор літературного журналу Аґні. Викладає в Бостонсько-
му університеті, живе в Кеймбрідж, С.Ш.А. 

АТТИЛА МОГИЛЬНИЙ (1963) — поет і перекладач, народився в 
Києві. Закінчив Київський університет, опублікував дві збірки 
поезій: Тумани над дахами та Обриси міста. Живе в Києві. 

ВІКТОР НЕБОРАК (1961) — поет і літературний критик, на-
• родився на Львівщині. Закінчив Львівський університет, 

аспірант Інституту літератури Академії наук. Автор двох 
поетичних збірок, член групи Бу-Ба-Бу. Живе у Львові. 

АРКАДІЯ ОЛЕНСЬКА-ПЕТРИШИН — художниця, її картини 
виставлялися в гал ері я х і музеях С.Ш.А., Канади, Бельгії, 
Китаю та України. Живе в Нью Брунсвік, С.Ш.А. 

10АН ОНУЖИК (1954) — поет і есеїст, народився на Марамурщині 
в Румунії. Опублікував одну збірку поезій та ряд статей. Живе 
в Торонто, Канада. 

АНДРІЙ ОХРІМОВИЧ (1957) — поет, народився в місті Дубно. 
Спершу працював на будівництві, згодом студіював жур
налістику в Київському університеті. Друкувався в «Дзвоні», 
«Вітрилах», «Ранку» та інших журналах. Живе в Києві. 

ЛІДА ПАЛІЙ — поетка і прозаїк, народилася в Стрию, Західня Ук
раїна. Видала дві збірки поезій та дві книжки оповідань і 
нарисів. Живе в Торонто, Канада. 

ЮРІЙ ПОКАЛЬЧУК — прозаїк і перекладач, знавець південно
американської прози. Опублікував ряд романів, новел та 
оповідань. Живе в Києві. 

ОЛЕКСАНДЕР СМОТРИЧ (1922) — поет і прозаїк, автор 11-ти 
збірок поезій та чотирьох збірок новел. Підготував до друку 
книжку Короткі оповідання про забутих. Живе в Торонто, 
Канада. 
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МАРІЯ ЦУКАНОВА (1905) — прозаїк і драматург, опублікувала 
одну повість і дві збірки оповідань. У в-ві «Світо-вид» щойно 
вийшла книга її прози їхня таємниця. Живе в С.Ш.А. 

ГРИГОРІЙ ШТОНЬ (1941) — прозаїк, літературознавець, канди
дат філологічних наук. Автор кількох монографій, зокрема про 
творчість Михайла Стельмаха та Анатолія Дімарова, і двох 
збірок прози. Працює в Інституті літератури АН України в 
Києві. 
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