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Єва Бісс 
ВТЕЧА ВІД МІНОТАВРА 

І 
В нас двадцять різними печатками поштампованих пашпортів і 

двадцять різними долями позначених облич... До виїзду закордон
ного туристичного автобуса ми знали одне про одного менше, ніж, 
наприклад, про родинні перипетії біблійного Лота або про загадково 
далеку зірку Альфа-Сіріюс. І ось нас, чужих і незнайомих, на кіль
ка днів об'єднала спільна мета — відвідати старовинне місто М. 

Після досягнення цієї скромної мети, нас, без особливих пригод 
і ускладнень, мов шкатулку пілюль проти мігрені, висипали перед 
масивним будинком у центрі міста, над брамою якого їдко блимали 
сірчано-жовті літери Готель Лабіринт. Після реєстрації в приймаль
ному бюрі, нас розташували в номерах пропахлого паркетною вак
сою третього поверху. Поскільки в нашого провідника значилося в 
розкладі на сьогодні тільки слово «відпочинок», він, раніше, ніж ви
рушити в пошуки найближчої стріптіз-бари, побажав нам доброї ночі 
і, залишивши нас власній долі, пішов собі голитися та перевдягатися. 

До ночі було ще далеко, і запах паркетної вакси навівав на душу 
тінь якоїсь давньої та невловимої пригоди, яку я ніяк не міг 
відновити в пам'яті. Втомившися цим, як Сізіф, я вирішив накінець 
піти повечеряти. Не тому навіть, що був голодний, але пригадав за
пах смаженої риби, який ударяв мені в ніс, коли нас реєстрували в 
приймальному бюрі. Силоміць хотілося забити чимсь ту кляту вак
су, яка ржею в'їдалася в душу. 

Ступивши в освітлений кришталевими букетами ресторан, я 
помітив обличчя моєї співпасажирки й відразу мені стало ясно, що 
прийшов я сюди не заради риби, а заради неї. Протягом нашого дво
денного подорожування я майже не бачив її обличчя. Вона сиділа в 
другому ряді переді мною, і я два дні любувався її шовково-рудим 
волоссям, білою шиєю й лагідною лінією пліч. В уяві я роздягав і 
одягав її в прозорі нічні сорочки пастелевих відтінків, залежно від 
калейдоскопу своїх емоцій і пейзажу, який провожав нас за вікнами 
автобуса. Знав, вірніше передчував, що в неї цікаве обличчя, 
особливо ніс та верхня губа, в яких відбилася якась дитяча образа 
чи впертість дорослої людини. 

Може це й не так, може це тільки моя вигадка, бо після лінчу, 
яким перегнало мене життя, я сам відчував у душі глибоку образу 
й уперто бажав, щоб до мого хиткого щастя втрутилась якась благо
словенна рука, яка знову поставить усе на свої місця, ніби 
розкидані кубики іграшкового замку... Хоч, правду кажучи, я добре 
знав, що мій замок розвалився саме тому, що вже від ґрунту там усе 
стояло на своєму місці. 
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Вона сиділа напроти входу, і коли я ввійшов, звела обличчя, на
че тільки мене виглядала. Може я перебільшую, але в цю хвилину 
страшно хотілося повірити, що мене хтось виглядає. 

Попросивши дозволу, я присів до неї з байдужо-ввічливою 
гримасою, мовляв, це випадковість, але раз ми вже два дні подоро
жували одним автобусом, то не личить мені сідати до окремого 
столу4. Часом я люблю вдавати байдужість, особливо, коли чимось 
дуже заінтригований. Не засуджуйте, прошу, я не облудник, тільки 
звичайна сором'язлива людина, яку ще в дитинстві навчили роздя
гатися в пітьмі. Якби цю жінку я знав ближче, то тепер зважився б 
сказати їй, що в неї дуже особливі очі. Зелені. Хоч насправді не 
колір вразив мене, а як вона вміла ними говорити... навіть і не го
ворити, а слухати тебе очима. Мабуть тому, що зовсім цього не 
усвідомлювала, в неї виходило надзвичайно гарно. Я відразу ж 
відчув нестримне бажання розповісти їй про себе, хоч знав, що це 
дуже небезпечна й двосічна справа, для якої потрібен не тільки слу
хач, але й якась стихійно назріла щаслива хвилина, коли той 
другий сам щиро прагне тебе вислухати. Я зрозумів, що вже кілька 
днів шукаю людину, якій можна все розповісти, і тільки тому так 
пильно ловив рух цих зелених очей, щоб прочитати в них хоч 
трішечки прихильности до себе. Очі слухали, і я ледь-ледь стримав
ся, щоб не розпочати свою розмову. 

— Шановна пані, я зовсім не задля того приїхав у це місто, щоб 
споглядати й фотографувати історичні пам'ятки, не привабила мене 
навіть славетна галерія образотворчого мистецтва, заради якої пів 
світу сюди приїздить щороку на автомобілях. І може завтра, коли ви 
та інші мої супутники швендятимуть у п'ятах нашого нудного 
провідника та якогось там велемовного гіда, я, залишившися в своїй 
кімнаті, наберу число телефона, і на другому кінці озветься мені го
лос важливого свідка моєї найбільшої в житті провини, яку ви все 
одно не в силі зрозуміти, бо в вашому житті не могло нічого такого 
трапитися. 

Але замість того я сказав: 
— Завтра побачимо старий готичний вівтар з найцікавішою ма

донною на світі. 
— Так... Вона всміхається до Гавриїла як до коханого... 

розумієте, їй страшно, вона хвилюється, але водночас їй нестримно 
радісно. 

— Ви вже її колись бачили? 
— Ах, ні, ні... чула тільки про неї, хтось по дорозі розповідав. 
Забувши про смажену рибу, я замовив собі такий самий, як у неї, 

«гемендегс» з пармезаном. Трохи заздрісно мені стало, що є люди, 
які приїхали сюди ради курйозної мадонни... тоді коли я... і 
відчувши жалість до самого себе, я подумав, що тримаю на плечах 
принаймні Мон Блян, і почав мене ссати сум, що ніхто цього не 
помічає, нікого це не болить. 

Ми вечеряли тихо, майже не маючи про що говорити. Час від 
часу я розглядав свою рудоволосу сусідку і думав про те, чи вона 



здібна була б принести за свою любов таку велику жертву, яку 
принесла Іра. 

— Альфа-Сіріюс,— прошепотів я собі і, примруживши на мить 
очі, відчув на скронях дотик проворних дівочих рук. У Гомера 
богиня цвітання мала такі пальці. Моя мала й далека Альфа-
Сіріюс... 

— Ви астроном? — спитала здивовано моя сусідка. 
— Ні, де там... просто я люблю далекі зорі, і все, до чого не мож

на доторкнутись рукою. 
— Наприклад? 
— Відблиски сонячного серпанку на шибках чужого вікна. 
— Гарно, а вогонь, вогонь любите? 
— Той, що гріє,— так. 
— А той, що спалює? 
— Той ні. 
— Чому? Боїтесь його? 
— Від тої хвилини, як у дитинстві перший раз попік собі руку. А 

ви? 
— Я боюся того другого вогню... того, після якого перестанеш 

бути дитиною. Того, що може для людини бути вогнищем, а водно
час і згарищем. 

— Водночас... Ви любите це слово. 
— Бо кожне слово означає водночас протилежні полюси тієї ж 

речі. 
— І любов? 
— Любити можна так, що зненавидиш і саму любов. А можна й 

інакше. 
— Як? 
— Так, що до кінця життя прагнеш зрозуміти, чи справді 

любиш. 
— Жінки вічно зайняті цим одним, і тому про неї знають більше 

нас. 
— Невже? 
— Це знав уже й Адам. 
— Ось як! Тому ви, чоловіки, написали на цю тему стільки томів 

поезії, бо вас це менше нас цікавить? 
— Глузуєте? 
— Ні,— відповіла якимсь пригашеним голосом і почала через со

ломку сьорбати сік, колір якого дуже підходив до її димчасто-синьо
го плаття. Мовчала, здавалося, забула про мене. 

— Пробачте, я тільки пожартував. 
— Ага, ви ще все про те, наче ми жінки... Нічого, нічого... 
— Про що тепер думаєте? 
— Про вашу Альфу-Сіріюс. Про те, як легко грати в піжмурки, 

коли перед нами ніхто не сховався, коли нас, схованих, ніхто не 
шукає. 

— Хто це сховався, кого маєте на увазі? 
— Нікого... просто я подумала, якби не було таких далеких 

зірок, людина не бачила б себе. 
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— Шкода, що я так погано знаю це місто. Запросив би вас на 
прогулянку. Кудись у тихий куток. Наприклад у парк, звідки добре 
видно зоряне небо. 

— Справді? — зраділа цій ідеї, але в її усмішці не було ні сліду 
кокетства. 

— Вони спочатку всі такі,— подумав я.— Вміють удавати без
грішних, а в душі обдумують якісь дуже складні стратегічні заходи. 
У жінок цього ніколи заздалегідь не виявиш, аж потім, потім, як 
прив'яжуться. Флірт? Бачиш, Іро, який я падлюка? З широким, як 
рюкзак альпініста, сумлінням, до якого все влізе. Мені тепер нале
жало б пошматувати себе самого, а, замість того, я тут виступаю в 
ролі невдалого Дон-Жуана, якому страшно хочеться відвести цю 
рудоволосу даму кудись подалі, де свідків немає. Це тому, Іро моя, 
що мені тепер страшно з самим собою: бо я все ще не хочу повірити 
в свою провину перед тобою. А що, як усе тільки випадковість, моя 
нещасна фантазія, яка все бачить у вістрі ножа? 

— Справді? — повторила ще раз. 
— Мені приємно, що ви не проти... Треба позичити в порт'є ма-

пу міста. 
— Це зайве. Підемо кудись так, навмання. 
— Навмання? А що, ях заблудимо? 
— Ви любите зорі... будемо орієнтуватися на вашу Альфа-

Сіріюс. 

II 
Коли ми вийшли на вулицю, небо було заставлене ватою хмар, і 

ми сіли в перший зустрічний трамвай. Не домовляючися наперед 
про маршрут, я вирішив сліпо наслідувати свою супутницю, яка в 
цю хвилину виглядала як втілення відваги. Я був захоплений цією 
кумедною вигадкою і не помітив навіть, що ми пересіли вже на 
інший трамвай. І тут, у різкому світлі електричної лямпи, мені 
привиділося, що обличчя моєї супутниці поблідло, стало якимсь 
змученим і сумним. Тримайся, Дон-Жуане, бо її важко буде чимсь 
дійняти. Вона може зовсім випасти з твого контексту. Контексту? 
Якого? Чого ти з нею, власне, лізеш у якусь ідіотську нірвану? Ти 
навмисне хочеш, аби ви двоє заблудили в цьому чужому місті. Хо
чеш знову спробувати, чи ці руки вміють оборонятися від твоїх 
імпровізованих обіймів, чи вона не відмовиться повертати 
поцілунки на твої заквітчані банальними фразами губи? Хочеш, як 
це часто в тебе трапляється, знати, яка вона є? Чи холодна, як 
осінній світанок, чи літепла, як дощова вода, чи гаряча, як крапка 
сонця, що згустилася в фокусі невидимої лінзи? 

Трамвай виїхав на якийсь міст і вона, притуливши чоло до вікна, 
пильно вдивлялася у вишиті кольоровим намистом контури велико
го міста. Я знову відчув, що вона зовсім забула про моє існування, 
і це мене глибоко образило. Що, як кинути цю смішну авантюру і 
на найближчій вулиці непомітно зникнути з її очей? Все одно я їй 
ні до чого. Як дивно: ми їдемо одним трамваєм, а в мене ввесь час 
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таке почуття, що ми з нею роз'їжджаємося в різні сторони... Я зга
дав про Іру, і все більше мені починало набридати це недоречне без
словесне подорожування, якому, здавалося, ніколи не дійти кінця. 
Може це тільки мій кошмар, моя шалена мара під впливом тієї 
проклятої вакси, що впеклася в душу. Вакса... То було так страшно 
давно, що не можу вже нічого конкретно пригадати... 

Раптом моя руда красуня захвилювалася, встала і схопила мене 
за лікоть. 

— Тут, тут зійдемо, добре? 
— Як хочете,— відповів я машинально, але раптом штовхнула 

мене думка: чому саме тут? Чи це її примха, чи випадковість? 
Трамвай помчав далі, а я забув запам'ятати його число, бо за

стиг, наче примерз: перед нами розстелявся великий парк. 
— Звідки ви знали, що тут парк? Адже ви говорили, що це місто 

бачите вперше. 
— Просто так, за інтуїцією... Ходім, сядемо он там скраю... на

проти тієї великої вілли з розсвіченим вікном. 
Ми сіли. 
Знову вперто мовчала. Була зовсім несхожа на ту, плечі якої я 

два дні роздягав j вдягав, з якою я мав настрій втекти на годину від 
самого себе. Зараз мені страшно хотілося втекти від неї. 

— Про що думаєте? — спитав я, хоч мене це зовсім не цікавило. 
— Про те вікно напроти. Воно схоже на велику браму, загород

жену чорним хрестом. 
— Фу, яка меланхолія. 
— Ви, може, гадали, що я розважатися вийшла й тому згодилася 

на цю пізню прогулянку? 
— Якщо ви передумали, можемо повернутися назад. 
— Передумувати тепер уже запізно. 
Розмова не в'язалася, і між нами знову запала неприємна, як 

дотик кажанячого крила, мовчанка. Десь у глибині парку одно
манітно дзюрчала вода. Та одразу різко й несподівано ввірвався в 
тишу гістеричний вигук моєї супутниці: 

— Чому мовчите? Не мовчіть, ради Бога, не мовчіть, прошу вас, 
говоріть щось... щось дурне або розумне, будь-що, мені все одно, 
тільки не мовчіть! Чуєте,— вона струсила мене за плече, ніби я 
збирався їй на зло заснути.— Будь-що, будь-що, розумієте? 

Про що людині говорити, коли тому, хто тебе слухає, все одно? 
— Ну хоч про себе. Скажіть щось про себе. Скажіть щось про 

себе. 
— А може, може, дорога пані, в цю хвилину мені найбільше хо

четься того, щоб тому, з ким розмовлятиму про себе, було не все одно. 
Може мені самому в цю хвилину дуже сумно. Може я найбільше 
прагну саме того, щоб мене не тільки слухали, але й зрозуміли? 

— Зрозуміли? 
— Зрозуміли й пожаліли мене. 
— Вас? За що? 
— За все... за те, що я, може, погруз у трясовинні, і немає вже 

звідти повороту до моєї сантиментально! пасторалі чи просто 
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цинічного маскараду, який я собі обставив лаштунками уявних чес
нот. За те, що переді мною, дорога пані, схоже на мій власний похо
рон. Десь там спереду пливе моя кумедна труна. В ній мої недоно
шені мрії, мої нездійснені сподівання та обіцянки... мій сором, моя 
зрада, моя брехня, половинчатість і м'якотілість... невміння зробити 
когось щасливим, нездібність відчувати смак чистого й незайманого 
щастя... моя завзята вогнетривкість і мій найбільший сполох, після 
якого залишилися в душі тільки попіл і сажа. 

— Попіл і сажа... Я це почуття добре знаю, я знаю, що на 
згарищах трава не сходить. Ви жонаті, правда? — вона доторкнула
ся до моєї руки,— у вас шлюбний перстень. Може, щось з жінкою, 
або в родині якесь велике нещастя? Розкажіть, прошу, я вас слухаю. 
Може, дійсно полегшає від того. 

— Невже вам дійсно цікаво? 
— Є речі, які слухаємо не тільки задля того, що нам цікаво,— 

прошепотіла для себе й нервовими руками притиснула до грудей 
свою сумочку з гадячої шкіри, з якою ввесь час гралася. Загледілася 
перед собою, часом я навіть боявся, що вона зовсім мене не слухає, 
а часом мені здавалося, що по її щоках стікають сльози. Було тихо. 
Біля нас таємно шепотів листвою темний парк, перед нами світи
лося чиєсь велике вікно, над нами зависло продірявлене цвяшками 
зірок індигове небо. 

— Що там у вас у тій сумці? 
— Ключі... звичайні ключі. 
Мене посіла думка: може, в цій сумці схована відмичка від усіх 

льохів, де, як закляті демони, ждуть свого визволення мої замкнені 
сотим ключем таємниці? Я страшно бажав, щоб вона доторкнулася 
до моїх іржавих замків, які я сам ніколи не зважився відчиняти. 

— Ви жонаті? — спитала ще раз. 
— Так... Але це все залишилося там, за смугою кордону. Про це 

треба буде ще раз подумати від початку... ще раз після того, як зва
жуся подивитися в свої очі. А раніше мушу зрозуміти те головне, 
свою провину. Чи вона дійсно існує. І якщо хтось справді спокутує 
за свої гріхи, чи дозволено мені й надалі жити тільки так, заклавши 
руки в кишені, посвистуючи. 

— Ви давно одружені? 
— Давно. 
— Щасливі? 
— Гадав навіть донедавна, що щасливий. У мене двоє гарних, 

майже дорослих дітей, і дім, дім з палісадником... 
— І жінка? 
— Жінка... є й жінка... 
— Кохаєте її? 
— Не пручаюся. Ходимо в спільній лямці й чесно несемо тягар 

свого дому. Не треба нас підхвиськувати. 
— Кохаєте її? — наполягала, гадаючи, що я не дочув. 
— Немає, пані, закоханого подружжя. Це все існує тільки тоді, 

коли існують бар єриг А коли бар'єрів немає, то людині залишають-
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ся на вибір три можливости: пручатися, резиґнувати або полюбити 
по-справжньому. Наперед цього знати не можна. 

— А ви? 
— Я занадто лінивий, щоб пручатися, і занадто приручений до 

міщанських мантинелів, аби по-справжньому любити. Для великої 
любови, розумієте мене, мантинелів немає. Для такої любови по
трібна не тільки винахідливість, але й терпеливість та віра Христо
фора Колюмба. А в мене такої немає. 

— Але все-таки... все ж таки по-вашому можна по-справжньо
му... все-таки можна? 

Я знову згадав про Іру. 
— Можна. 
— Скільки разів, скажіть, скільки разів можна по-справжньому 

любити? 
— Скільки разів? Скільки разів ми цього щиро прагнемо. 
— Бачите, на тому вікні дійсно хрест поставлено, як на могилах. 

Невже можна ще раз і ще раз по-справжньому? Ви цього певні? 
— Не певен. Це тільки теорія. 
Знову помовчала. Мені здавалося, що цю розмову не можна про

довжувати без того, щоб не поставити під неї якийсь дуже важливий 
фундамент, назви якого я не знаю. 

— Хочете, дамо собі слово, що на цій лавці брехати заборонено? 
— Слово! 
— Де ми перестали? Ага, це тільки ваша теорія... А ви, ви когось 

любили по-справжньому? 
— Любив... раз. 
— Звідки це знаєте? 
— Я випадково про це дізнався, тільки недавно набув такого 

переконання. 
— Як? Хтось вас у цьому переконував? 
— Та ні, просто спробував це все підсумувати. 
— Підсумувати? 
— Так, так. Ну, як це вам пояснити... Я довідався про страшен

ну трагедію, і це мене змусило озирнутися назад. 
— За ваш бар'єр? 
— За мій бар'єр. 
— Там була ще інша жінка? 
— Ще інша, зовсім, зовсім інша. Може завтра, завтра я розповім 

про неї все... бо я це мушу комусь розповісти. 
— Завтра ввечері? 
— Завтра ввечері. 
— Тут на цій лавці? 
— Як хочете, то й тут, 
— Дякую вам! — стиснула мені руку і зраділа чомусь.— Завтра 

також поїдемо разом, добре? А до полудня, як зустрінемося, не 
пригадуйте мені нічого. Ані біля тієї мадонни, розумієте? 

— Я там не буду. 
— А де будете? 
— В жіночій клініці. 
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— Ви лікар? 
— Ні, я злочинець. 
— Гляньте, гляньте на місяць! Він схожий сьогодні на мідяка, що 

впав у воду. Тут недалеко, в середині цього парку є фонтан. Стоїть 
там у великій мармуровій мушлі Афродіта. Вода стікає на її прозорі 
рамена. Закохані кидають у цю мушлю мідяки, мідяки для щастя, 
розумієте? 

— Невже ви сюди приходили й удень? 
— Ні, ні... тільки чула про це чи читала десь, у якомусь прос

пекті. 
З відчиненого вікна напроти залунали звуки рояля. Вона схви

льовано встала. 
— Зачекайте, зачекайте тепер, прошу вас... зачекайте трохи, 

поки вона її дограє. 
— Хто? 
— Не знаю. Звідки це мені знати? Баляда ас-дур Шопена,— ше

потіла в якомусь трансі.— Чуєте? Там дзвони, вони б'ють на сполох, 
ні, не на сполох, вони оплакують когось... оплакують.— Вона при
крила обличчя долонями й довго після того, як завмерли звуки му
зики, стояла нерухома, мов статуя самозабуття. І тільки тоді, коли у 
вікні напроти погасло світло, тільки тоді я зважився спитати: 

— Ви піяністка? 
— Ні. 
— Чому це вас так страшно зворушило? 
— Гарну музику я завжди сприймаю як дарунок. Невже вас не 

хвилюють дарунки? 
— Не думав ще про це. Гадаю, що я їх не люблю, бо не вмію за 

них належно відплачуватися. Навіть подякувати гарно мене не 
навчили. 

— Відплачуватися... За дарунки не відплачуються, дарунок тре
ба просто вміти приймати, так щиро, як це роблять діти. Любите 
дітей? 

— Своїх? 
— Усіх. 
— Пробачте мені, не маю тепер сили про це говорити. 
— То мовчім. 
— Про що? 
— Про ту жінку, про ту другу, що стояла перед бар'єром. 
— Ні, я хочу говорити саме про неї. Поможіть мені, пані, по

можіть це розпочати. 
— Давно? 
— Десять років тому. 
— Була ще дуже молода? 
— Двадцять п'ять років. 
— А жінці? 
— Вона була на дев'ять років старша. Діти вже ходили в школу, 

були підлітками. 
— Жінка про це знала? 
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— Про що? 
— Про ту другу. 
— Ні, ніколи про неї не довідалася. 
— Ви підвели її? 
— Кого? Жінку? 
— Так. 
— Ні, це вона мене... вона... 
— А та друга? 
— Ту другу підвів я. 
— Чому? 
— Бо не знав ще тоді, що люблю її над усе на світі. З чого по

чати? 
— З вашої дружини. 
— З неї? 
— Так, щоб краще зрозуміти ту другу. За що дружину по

любили? 
— Я полюбив її очі. Полюбив за те, що вона жінка, і мені страш

но хотілося когось любити. 
— Вона була у вас'перша? 
— Ні. Перші не знали, що я вмію любити. 
— А ви, ви для неї також не були першим? 
— Не був... і вона мені цього ніколи не могла пробачити. І на

родилися в нас діти, двоє хлопців. Коли вона відчула, що я їх можу 
більше, ніж її, полюбити, то притулила їх до тіла, щоб перестали 
мене бачити. І я став словом «батько», а вона тілом «мати». 

— А душа? 
— Душа в них своя. 
— Що означало слово «батько»? 
— Це той загадковий, що заробляє на хліб і якого не слід 

тривожити, коли він працює, бо хліба не буде. Це той, що з мамою 
спить у сусідній кімнаті і до якого мама ставиться іноді дуже мило. 
Були в неї навіть дні, коли вона дозволяла, щоб батько її погладив. 
Але раніше завжди заглядала в календар і щось довго обраховувала. 

— Вона вас не любила? 
— Не знаю. Я був для неї, мов та книжка, яку не можна 

прочитати за один вечір. Після першого розділу ми її відкладаємо на 
полицю, мовляв, в майбутній раз, коли буде більше часу. Але цього 
часу вже николи в нас не знайдеться і ми цю книжку більше в руки 
це беремо. Нам вистарчить знати про її зміст стільки, скільки 
довідаємося з переказів знайомих. Накінець нам здається, що в цій 
книзі нічого цікавого для нас не може бути. 

— І тоді хтось приносить у хату другу книжку, з дуже виразною 
обкладинкою? 

— Так. Він не був подібний до мене, був менше ускладнений. 
Цікавився її буднями і говорив про те, що в нього завжди свято, 
коли може її побачити. Він був до неї настільки уважним, щоб 
виявити всі контури моєї неуважности. 

— А що календар? 
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— Непомітно для себе вона перейшла на новий стиль і на нову 
віру. 

— Де більше свят? 
— Де більше постів. 
— Вона добровільно постила? 
—• Постила, щоб підкреслити свою самостність, щоб переконати 

себе, що вона пустельниця, а навколо неї пустеля. 
— А коли з'явився він? 
— Вона дозволила себе врятувати. 
— Від чого? 
— Від спраги. І одного дня виїхала за кордон. 
— Сама? 
— Сама. Діти були в горах зі школою. 
— А ви? 
— Я лежав уночі з широко відкритими очима і думав про те, чи 

не відчинити на себе газ. Стримувало мене тільки побоювання, що 
хтось чужий буде мати зі мною клопоти. Відвезуть на розтин, як 
зарізаного гусака. 

— Ви знали, що вони там, за кордоном, зустрічаються? 
— Знав. 
— Ви хотіли вмерти від образи, чи тому, що втрачаєте її? 
— Тому, що когось іншого вона вміє краще обняти, ніж мене. Я 

не міг знести цієї думки. Вона перестала мені писати... тоді, як усім 
знайомим навколо посилала привіти. 

— І що ви зробили на третій день? 
— Звідки ви знаєте, що на третій? 
— На другий день людина, звичайно, тільки плаче, а на третій 

щось вирішує. 
— Взяв відпустку. 
— Щоб поїхати за нею й переконати себе, що Отелло теж 

мужчина? 
— Можливо. Я вийшов на станцію... 
— І хотіли з пашпортом у руці кинутись під поїзд. 
— Мене там на пероні з пашпортом у кишені зупинила одна 

дівчина.— Не їдьте! — сказала вона. 
— Звідки вона вас знала? 
— Ми мешкали в одному домі. І кожного дня, коли я відходив на 

роботу, ми з нею на сходах здоровкались. Часом їздили одним 
ліфтом. Працювала вона в аптеці в нашому кварталі.— Не їдьте! — 
сказала. 

— Як вона про це довідалася? 
— Дуже просто. Напередодні я купував у тій аптеці таблетки від 

безсоння. Стояв там хтось знайомий, і я сказав, що завтра вранці 
виїжджаю. Вона це чула. 

— Ви їй подобалися. 
— Вона мені подобалася... і я не поїхав. Ми кожного дня ходили 

в парк, і я їй розповідав, розповідав про себе таке, чого сам досі не 
знав, наче тільки тепер довідався. 

— А жінка? 
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— Далі не писала. І я одного дня почав- радіти, що вона так 
уперто мовчить. Іра, так ту дівчину звали, також раділа. Між нами 
ще нічого не було. 

— Крім... крім чого? 
— Ми любили одне одного, як у Білих ночах. Звідки До-

стоєвський знав, що є й така любов, не розумію... 
— Іра також читала його? 
— Так. Ми разом його читали, хоч давно цю книжку знали. 

Читали її там у тому парку на осонні, читали, щоб поставити для 
себе межі, щоб домовитися, як далеко нам дозволено разом до
ходити. 

— І ви ці межі порушили. 
— Звідки вам' це відомо? 
•— Бо людина, звичайно, тільки для цього ці межі ставить, аби 

їх порушувати. Спочатку про ці межі держить фанатичні проповіді, 
а потім візьме й перескочить їх. 

— Так... ми їх перескочили, і відтак уже жадних книжок разом 
не читали. У кожного була своя окрема... себто кожен з нас писав 
уже свій власний роман. 

— Роман чи драму? 
— Думав донедавна, що роман. І ми були в ті Дні такі близькі, 

що вміли без слів відгадувати свої думки. Я дивувався, як міг доте
пер без неї існувати... без її очей, волосся, рук, без її дивного 
чутливого тіла, яке я міг привести до зворушення одним поглядом. 
Без її променистого, мов коштовне каміння, серця. 

— А жінка? 
— Я починав про неї думати з щирою вдячністю в серці, по

дивляв навіть за те, що вона перша зрозуміла абсурд нашого 
співжиття і відпустила мене на волю. Я пробував навіть помолитися 
за її особисте щастя. Все виглядало майже, як у Чернишевського. 
Залишилася тільки відкритою одна проблема. 

— Діти. 
— Діти. Йому моїх дітей було непотрібно, перешкоджали, а вона 

злякалася, що він буде вимагати в неї своїх власних. Не хотіла, розу
мієте, більше дітей, і одного дня неочікувано повернулася додому. 

— До вас? 
— До свого дому, як повертаються кішки. Він більше до нас не 

прийшов, переїхав до іншого міста. А з Ірою я зустрічався далі кож
ного дня, хоч не було вже повороту до Білих ночей. То були дні 
нашої найбільшої муки й найбільшої насолоди. Жінка вдома грала 
роль закоханої дружини, всі кімнати смерділи паркетною ваксою, 
чуєте, тією ж ваксою, якою несе там у нас у готелі. Пекла, варила 
і спалила всі календарі. Почала марити про любов якимись новими 
словами... може то були його слова, не знаю. Часом я боявся, що 
задушу її у сні. А моя мала Іра змарніла, поблідла, я тулив її до 
себе, як хвору й беззахисну'дитину. Обдумував, що далі робити. Ми 
снували пляни спільної втечі, в хвилини безрадности — навіть 
спільної смерти. І ось одного дня повернулися додому діти. Гарні 
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такі, здорові й засмаглі, розумієте, життєрадісні. Як пустити на себе 
газ, як отруїтися, як застрелитися, коли в тебе такі діти? Як Іра їх 
побачила на сходах, то перший раз у житті позаздрила моїй жінці. 
Я їй пропонував тримати в тайні наші взаємини до того часу, поки 
діти підростуть. 

— Вона погодилася? 
— Можливо, можливо, що була б на це погодилася, якби не 

випадковість. Моя жінка, щоб створити враження повної родинної 
ідилії, похвалилася комусь, що вагітна від мене. Дізнавшись про те, 
Іра, не попрощавшись, виїхала за кордон до своєї заміжної сестри, 
залишивши мені кілька сумних рядків: «Я вирішила нормально 
розв'язати нашу проблему, нормально і без сліз. Заради твоїх дітей, 
тебе проіпу, забудь про мене. То був тільки хвилинний спалах. Мо
же, я тебе більше жаліла, ніж любила. Те, заради чого варто 
жити,— ще перед нами». Я був душевно страшно втомлений і цю 
розв'язку прийняв, як єдино можливу. Якби ви бачили моїх синів, 
особливо молодшого, ви, пані, зрозуміли б, що це було наймудріше. 
Діти не можуть своїх розділених батьків любити однаково, завжди 
одного з них люблять більше. В кожному випадку, на лаві підсудних 
мусів би опинитися я. Жінка, «тіло», «мати», яка досі була най
більшим авторитетом у домі, перевтілилася б у матір-страждаль-
ницю. Я не міг би пережити того, щоб діти з моїми очима, з моїм 
серцем, відцуралися від мене. Іра не лишила мені своєї адреси, і я 
її більше не шукав. Були в мене після того флірти з жінками, 
флірти, що не зв'язували і не зобов'язували. Але поза моїм поро
гом, у моїй хаті панував спокій. Усі навколо так робили, і я був 
переконаний, що це в порядку. 

— Ваша жінка теж фліртувала? 
— Ні, уявіть, що ні. 
— А її вагітність? 
— То була тільки рекляма. 
— Значить, ви їй простили ту авантюру? 
— Чим більше їх було в мене, тим легше я їй ту єдину прощав. 

Ось бачите, який я шляхетний мавр! Ганчірка. Я стер Іру зі своїх 
спогадів, як стирають росу з вікна. Гадав, що ми розійшлися з 
чистими руками. Часом навіть переконував себе, що ця дівчина на
сильно до мене прив'язалася. Хотіла набути певного досвіду і 
скористала з моєї скрутної ситуації. Можливо, якби пізнала це з 
кимось іншим, не відчула б нічого істотного й гарного. Дуже 
важливо для жінки, щоб той перший, розумієте? 

— Розумію,— всміхнулася. 
— Гадаєте, що ця сповідь мені потрібна, як Пилату миття рук? 
— Не питайте, що про це думаю. Я сьогодні трохи втомлена. 
— Пробачте. Я про це спитаю аж завтра. Бо цю пригоду ще не 

закінчено. 
— Який ще тут може бути кінець? 
— Не знаю. Сам цього не знаю. Але до свого повернення мушу 

це зрозуміти. 
— Завтра підете з нами в галерію? 
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— Ні... не можу. 
— Чому? 
— Завтра я буду в Іри. 
— Ви страшно сумні. Мовчіть, коли вам так краще. 
— Мені від цього не краще, навпаки. Замість того, щоб тут 

сидіти на цій романтичній лавочці, я мав би сьогодні закінчити свою 
сповідь десь інде. 

— Бачили її, тому так зворушені? 
— Не бачив. 
— Ви ж казали, що зустрінетеся. 
— Так... я зустрівся... був сьогодні на цвинтарі біля її могили. 
— Вона померла? Від чого? 
— Отруїлася. 
— Як це ви про її смерть довідалися так пізно? 
— Вона померла недавно. 
— У вас, кажете дорослі діти... а тоді вони ще були підлітками. 

Не розумію... Та ж то, виходить,, було давно. 
— Давно, вже десять років. 
— Чому вона отруїлася? 
— Після втечі від мене дала собі зробити аборт... дуже бру

тальний аборт. І після того... Я не знав, що вона, розумієте? Чесне 
слово, не знав... нічого не підозрівав, вона мені не сказала. І довго 
не виходила заміж. 

— Звідки ви це знаєте? 
— Від лікаря. Від хірурга жіночої клініки, з яким вона пізніше 

десь познайомилася. Вийшла за нього заміж... і дуже його любила, 
більше, ніж колись мене. І коли довідалася, що через той нещасний 
аборт ніколи більше не зможе мати дітей, не витримала... Я з ним 
познайомився випадково, як з туристом. Ми стали добрими дру
зями, і він мені розповів про свою велику трагедію. Назвав її ім'я. 
То могла бути випадковість... і я приїхав, як бачите, не задля того, 
щоб споглядати й фотографувати історичні пам'ятки. Я прийшов як 
злочинець, який повертається на місце свого злочину. Боже мій, 
якби я знав, що Іра... моя мала тендітна Іра... Я б її не пустив ні
куди, нікуди від себе. 

— Не пустили б? А ваші діти? 
— Вони це пізніше колись зрозуміли б. 
— Але жінка ваша... вона б... 
— Моя жінка не довідалася б. 
— Жінки про все довідуються. 
— Можливо, що то було б дівчатко... таке дрібненьке, з коси

цями. Чому, чому вона мені не сказала всю правду? Ще вчора я 
хотів вас, пані, спитати, хто винен? А нині вже не зважуся, бо 
знаю, що сам... 

— А що, як ваша жінка? 
— Я її замало любив. 
— А вона вас? 
— Теж. 
— А може, винен той третій? 
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— І він любив мало. 
— А Іра? 
— З нас усіх тільки вона любила по-справжньому, вона одна. 
— Тоді виходить, що вона сама все завинила. 
— Сама? Іра? Це абсурд! 
— Не абсурд, не абсурд, пане, бо той, хто вміє любити по-справ

жньому, ніколи не повинен зв'язуватися з тим, хто до цього не 
здібний. Це ж засудження самого себе... а хто сам себе засуджує на 
страту, той повинен загинути. 

— Якби це була правда, то більша частина людства була б при
речена на загибіль. 

— Так. Я переконана, що більша його частина гине від наслідків 
нерівної любови і від невміння примиритися з тим. Кожна людина 
шукає повноту щастя. 

— І той, що не вміє любити? 
— І той. 
— Яке він на це має право? 
— Жадного. Але про це наперед ніхто не думає. Про це 

довідуємося завжди страшно пізно, як уже навколо нас руїни. 
— Пробачте, пані, я вас майже не знаю. Але відтоді, як ви 

погодилися слухати моє маячення, мене не покидає враження, що 
ви член якоїсь філантропічної секти чи що... Ви цю свою дивну 
теорію вигадали тільки для того, щоб мене, нещасного і впалого, 
підтримати своїм добрим словом. 

— А може, вашого маячення було потрібно й мені? Можливо, що 
цю дивну теорію я вигадала для себе... 

— Ви поділили світ на дві частини: на тих, яких Бог покарав за 
здібність або за невміння любити. Але по-вашому відповідальний 
перед Богом тільки той, кого він сам наділив цим великим талан
том. 

— Звичайно. Чи можна тих, в кого немає слуху, засудити за те, 
що вони не вміють слухати Бетговена? 

— Ви не вірите, що людина міняється протягом всього життя, 
міняється фізично й душевно? Не допускаєте, що й слабий му
зичний слух можна часом розвинути? Що людина може теж часом 
навчитися любити? Наприклад, якби тепер жила Іра, я б її... я б її... 

— Ви б їй відкрутили голову, як гарній іграшці, а потім 
пожаліли б себе, що у вас уже іграшки немає. 

— Ні, я не себе в цю хвилину жалію. 
— Кого, власне, жалієте? 
— Той час, який прогаяв без справжньої любови. 
— А її? її ні? 
— І її... так. Це страшне. Це лябіринт, в якому замість Міно

тавра сидимо ми самі. 
— Всі ми в лябіринті власних уявлень. 
— І немає в нас Аріядниної нитки. 
— Це неправда, неправда. Я знаю, що вона мусить існувати. Мо

же, ця нитка — наша воля відійти на хвилину від себе, вийти на-
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зустріч тому другому. Вийти назустріч Аріядні, яка нас чекає перед 
брамою лябіринту. 

— Невже ви колись спробували це? Невже ви здатні на таку 
велику жертву, щоб забути, зовсім забути про себе? 

Мовчала. Сиділа на другому кінці лавки, мов якась мара, 
стискала в руках малу сумку з гадячої шкіри. В парку дзюрчала во
да, і вікно великої вілли напроти розсвіталося. 

— Чому ви не відповідаєте? —- наполягав я.— Чому? 
Вона встала, розіпнула сумку, вийняла в'язку ключів і, розмах

нувшися, кинула їх далеко в глибину темного парку. 
— Що ви зробили? Що це за ключі? 
— Це ключі від тієї вілли. 
Я остовпів: 
— Чия це вілла? 
— Колись була й моєю. Тут живе мій колишній чоловік... якого 

я по-справжньому, від усього молодого серця любила. Яша... ком
позитор, відомий композитор. Перед кінцем війни, мені було лише 
вісімнадцять, нас розділив фронт. Я потрапила в полон. Він гадав, 
що я померла. Чекав, чекав на мене... але я за мирних умов не мог
ла вже повернутися назад у цю країну. Хто повертався, той ще раз 
потрапляв у полон. Час притуплює вістря кожної втрати й кожного 
болю. Він одружився, в нього дівчинка. Це вона грала Шопена. І я... 
і я вже десять років приїжджаю сюди щоліта. Приїжджаю, щоб 
посидіти біля цього розсвіченого вікна. 

— Яка в нього жінка? 
— Подібна до мене. Тому одружився з нею. Він любить її тільки 

як мою копію.' Я знаю все, я все розвідала. І мені вистачило б узяти 
ті ключі й відчинити браму, відімкнути його двері... але... але я сьо
годні нарешті знайшла ту нитку, яка допомагає людині відійти від 
себе... й вийти назустріч тому другому, хоч і не побачити його 
більше, але й не причинити горя. І я ніколи більше сюди не приїду. 

— І як ви далі будете жити без цього розсвіченого вікна? 
— Не знаю, ще нічого не знаю... Але я вірю, що людину створе

но не тільки для смутку. 
— Гляньте, вийшов місяць, кривавий, як вогнестрільна рана. 
— Пора вже спати. Завтра виїжджаємо. 
— Нас двадцять, і всі в інші сторони. 
— Деякі до себе, а інші від себе. 
— Чи комусь назустріч. 
— Назустріч комусь такому, дуже спраглому, хто вже на це 

довго-довго перед брамою чекає. 

v ч:п>к 
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АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ З ПОЛЬЩІ 

Міля Лучак 
КОНСЕРВАТОРІЯ СЛІВ 

Дайте мені 
Хоча відерце сонця 
Щоб нагріти старцям спини 
Мозолисті нога 
Й висушити спітнілі сорочки 
І щоб нагріти холодні печі 
В їх бездимних хатинах 
Та спекти буханку хліба 
І по крихітці роздавати старині 
До пісного борщу 
Дайте мені 
Хоча дзбанок сонця 
Щоб помалювати зелені яблука 
Які ніколи не доспівають 
Для сиріт 
І намалювати підсніжники 
На їх горнятках для гіркого чаю 
А на тарілках 
Веселі чорнобривці 
Бо з веселого посуду 
їдять та п'ють дітки 
В яких є батьки 
Дайте мені 
Хоча глечик сонця 
А я відкрию скриню 
Зі старими епохами 
Та позичу в них веретено 
І буду прясти нитки 
З яких Боги 
Пошили всесвіти 
І вони не порються 
І не деруться 
І не іржавіють 
А з цього матеріялу 
Пошию одяг 
Усім біднякам 
Нашої плянети 
А Україні 
Дам веретено 
І бочку сонця 
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Я знаю 
Що красиві зорепади 
І весна 
Коли над нею 
Нахиляється жовтувате сонце 
З наруччям прикрас 
І коли колясами розвозить по полях 
Трави і букети квітів 
Та криївки комах 
І коли 
Чистими пальцями 
Стирає з чола гір 
Сивий піт 
ї коли на небі розвішує 
Наймодніші в Європі 
Вишиті зимою 
Райдуга 
І коли скликає 
Пташиних композиторів 
До своїх консерваторій 
В котрих викладають 
Бетговен 
Моцарт 
Йоганн Штраус 
Але 
У чужих країнах 
Я це все 
Віддам 
За ложку землі 
З України 

У перлисті ночі 
На горищах плянет 
Шукаю книг 
Запорошених мільйонами віків 
Зі спітнілими картками 
З загубленими епохами 
З заштопаними кимсь віками 
Щоби відчитати 
Лише Богом відомі дати 
Початку галактики 
Місяця 
Сонця 
Зір 
Й тоді бачу 
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Як вогнисті гори 
З вершин всесвіту 
Злітають в море 
І до великого казана 
Хтось вкида 
Нашу плянету 
Кип'ятить земля 
Як червона вода 
У температурі 
Для якої генії 
Не знайшли досі 
Цифри 
— Вчора 
Христос кинув мені у вічі 
Жменю метеорів 

Летять слова 
Кетягами червоної калини 
Сідають на бровах дерев 
На плечах димарів 
На гніздах лелечих 
І на глечиках свіжого молока 
Від кози Берізки 
І на трісках вчорашнього дня 
Що сходивши по східцях 
Припер шапку в дверях 
І вийшов з голою головою 
В коридор холодної плянети 
Летять слова 
Гронами багряної горобини 
У всесвіти мови 
Доспілих й зелених наук 
Щоб скласти з них бібліотеки 
Літніх епох 
Княжих боїв 
Козацьких держав 
Лише художникам 
Нічого не стало 
Вони вкрали фарби 
Золотим плянетам 
І вирвали пензель 
З рук молодого сонця 
Що вийшло босе 
Напроти весни 
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Давно вже хропе сонце 
Положившись у свою коляску 
В золотій кімнаті 
І вечір зняв спітнілі шкарпетки 
І вийшов чистий з ванни 
Та поклався в рожеве ліжко 
Прикрившись вишитим одіялом 
Що подарувала йому Україна 
І слухає останні вісті 
А до мене приїхала надія 
З колясою подарунків 
— Хай сповниться твоя мрія 
Сідай 
Поїдеш зі мною 
Дорогою з рожевої імли 
Побачиш різні світи 
Й даруватимеш людям 
Що кому треба 
Роздавала я буханки хліба 
Горіхи яблука й цукерки 
Одяг і чобітки 
Ходором ходила голова 
Від людських бажань 
Млостило душу 
— Дай мені авто 
Мені палаци 
Мені континенти 
Мені усю плянету 
А мені дай таку кулю 
Щоб вбити Бога 
І заволодіти всесвітом 
— А мені життя 
Для мого дитяти 
Сльозами благала мати 
Над трупом сина 
В краю 
Де з дерев 
І дахів 
Злітали кулі 
Не чути було співу птахів 
Вони повертали 
Від порога 
Країни 
Війни 
Я кликала Бога 
Але відлуння 
Два. дні тому 



Взяла негайна допомога 
І вмерло 
Під час операції 

У смуглявому ставі 
Крякають жаби 
Під хатою 
У вікні 
Стоїть епоха 
Що вийшла гола 
З жовтуватої труни 
Яку закопали у вишневому саду 
Мої пращури 
Композитор кладе на музику 
Крякання жаб 
А завтра скаже світові 
Я геній епохи 
З яблуні 
Що повернула з кладовища дерев 
Впало яблуко 
В кошик поезії 
Тінь білого метелика 
З золотим ластовинням 
На печінці 
Тримає свічку 
Пахнуть вірші 
Колишніми травами 
Давніми потоками 
В яких бабуні 
Прали сорочки моїм батькам 
Як жаль 
Що нема скрині 
В якій ховано 
Колишні дні 
І праники 
І попелу нема з вогню 
В якому згоріло горище 
Талісманів 
Відкриває брами 
XXI вік 
На столі стоїть коньяк 
Авто везе снід 
З алмазом в одному вусі 
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Дах заштопаний калюкою 
Пацюків і мишей 
Î пелюшками їх дітей 
Розвішаних на шнурках 
Хвостів котів 
Яких не брали до армії 
Під час другої світової 
Діряві двері 
Без вікон і скла 
Димар без шапки 
І некурець 
Старуха піч 
Пожерла останню кістку ялини 
Тиждень тому 
Лиш сонце лазить 
По беззубій драбині 
Й когось чи чогось шукає 
Середа 
Принесла дрова 
Розпалила в печі 
Зварила суп 
Рідкий 
як від первістки молоко 
Подала скибку хліба 
Раділи діти 
А'песеня 
Сівши за порогом 
Лизало теплим язичком 
Сонцю ноги 
Й чекало господаря 
Що сидів 
Як папугай у клітці 
За чорне піднебіння 
Нації 
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Іван Киризюк 
ДЕ СИВІ ЗОЗУЛІ КУЮТЬ 

доля 
Мова народу мого 
як буханка хліба. 

Душа народу мого 
то весняна нива. 

Доля народу мого 
немов ікона 
з лагідною усмішкою 
у почорнілих рамах. 

РІДНЕ 

Наша доля 
чорною смолою 
витікає 
з скаліченого стовбура, 
розпливається 
в гущавині життя... 
А як дійдемо 
до межі, 
у тупик, 
по осінній дорозі 
в просторах,— 
подай 
віночок з липового цвіту, 
з сім'я льняного 
— огріти груди! 

ПРОСТИ 

Прости мені — 
ти добре знаєш... 
Висохли сльози дитинства, 
Пробач, 
що стежки заросли, 
і брак нам 
зеленої надії. 



Теплі весни наших сердець 
з осіннім листям 
заскорупли в льоді, 
під снігом білим. 

Прости мені — 
прийти не зможу, 
розлука сягає під горло... 

Знай! 
На розстаннях 
цілую тільки тебе! 

ЗАЧАТТЯ 

Шепотіла 
русалками весна, 
а тіло 
дихало пухом лебединим. 

Увійшов мужчина,— 
замкнулись двері... 
За вікном розквітала черемха. 

Мужчина виглянув,— 
зірвав зелену гілку 
і квітку... 
Жінка дивилась чеканням. 
Мужчина нашіптував: 

яка хороша ти, 
яка лагідна... 

І наповнились тіла жаром, 
і хвилею підіймались груди, 
і сповнювалась заплата... 

Сказав: 
назавжди будь моєю. 
Відповіла: 
дам тобі нове життя. 

Рум'яне щастя 
вином 
закружляло в устах. 
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ВИРОСЛО 

Тут, 
де церковний передзвін, 
де сиві зозулі кують, 
де предків кургани,— 
цю землю 
Підляшшям зовуть! 
За клунями 
по зелених лугах 
бродять тихенько лелеки, 
мов наші надії. 
Вітер 
веснянку в поле несе — 
з колиски, 
з-під стріхи. 
Орати за плугом іде, 
стелиться скиба, 
мов доля. 

Те, що носимо в грудях, 
виросло з рідного поля. 

Олександра Дяченко-Кочман: «Зелений простір», 1986, 5*7 фут. 
Глина й мідяний дріт. 

Колекція Лінкольн Лропертіс 
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Олександра Дяченко-Кочман: «Модель», 1974, 30*10 ін. 
Кам'яна маса. 

Колекція Василя Качуровського 
зо 



Женя Жабінська 
МІЖ ВІДКРИТИМИ ДВЕРИМА І БИТТЯМ СЕРЦЯ 

Хочу ввійти 
у себе 
босоніж 
переміряти 
куточки душі 
прогнати 
горде зло 
підняти 
з болота 
чиюсь віру 
зруйнувати 
мур 
тривоги пізнавання 
вийти 
з чистими думками 
взнавши 
як почати новий день 

Непокірна ходжу 
стежками крутими 
дивних думок 
незрозумілого шукаю 
в зрозумілому 
межі пізнаванности 
в непізнаванному 
слідів першого 
в останньому 
ходжу з головою в хмарах 
і тільки інколи чую 
«вернись на землю» 

Хай будує 
вічність 
з льоду кришталів 
я будую 
будуччину 
з ЛЬОДУ твого серця 
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Знаю 
прийдеш 
з країни 
де блудить 
замріяний погляд 
де пам'ять 
шукає забуття 
а воля 
добровільної неволі 
знаю 
прийдеш 
тихий як сон 
і заколишеш мене 
в думках 

Я перейшла з тобою 
поріг дитинства 
і не оглянуся позад 
і не скажу 
шкода мені 
годин дитячої сваволі 
не заміню 
ні дня з тобою 
на цілі роки 
що пройшли 
без тебе 
на цілі роки 
без твого буття 
я перейшла з тобою 
поріг дитинства 
ти перейди зі мною 
поріг життя 

Закрий мені світ 
у долонях 
не дай скривдити 
людям злим 
сховай мені світ 
у долонях 
охорони 
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Любов 
це 
неспокій чекання 
між 
відкритими дверима 
і биттям серця 
це 
тривога слів 
не сказаних 
в думках 
закритих 
це 
подарована усмішка 

Олександра Дяченко-Кочман: «Трійка», 1985, 25*12*12 
Глина, випалена процесом раку. 

Колекція Одрі Луіс 
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Тадей Карабович 
СОБАКА 

слова що зраджують 
і ті які окреслюють кохання 

запах паленого ладану 
і тризна молитви в келіях 
прохань 

поет Остап Лапський докоряє 
собаці 
що гавкає білими рядками 
а не римованими стиртами віршів 
як це роблять тамті зі 
спілки письменників 

Остап притулений до своєї 
самоти 
хоче чимало розказати про себе 
але воліє мовчати 
у багатослів'ї 

десь за океаном п'ють каву 
з коньяком 
і мають далеко в сраці 
собаку 

десь поширюється культ Василя Стуса 
проте його тілу уже не загрожує 
фізичне знущання 

собака уявляє свою ціну 
та свою безцінність 

собака випрошує кусок паперу 
і записує черговий невдалий рядок 

і світові бізнесу ці рядки 
собаки 
ніщо 

бо за них не дістається 
Нобелівської премії 

через грати думок 
просочується тінь 
і один промінь освітлює 
іржу крови 
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на Спаса святять яблука 
а спомин котиться в достигле літо 
в мовчання 

притулений до своєї Холмщини 
виглядаю смішно 
пахну провінцією та кущами 

читаючи Остапові вірші 
стаю людиною 
уявляю його затуркане Полісся 
казкою 

уявляю варшавське помешкання 
церквою 

готуючись написати вірш 
вимолюю у Господа спалаху 
випрошую надхнення та чистоту 

коли починається осінь 
шелестить пожовкла трава 
яструб забиває пійману чайку 
що не зуміла відбути у вирій 
розпанахує дзьобом її тепле єство 

і викльовує серце 
і всім байдуже до цієї жертви 
а найбільше тим з міста 

над собакою знущається смерть 
проте робить це поволі 
роками викльовуючи юність з вен 

смерть накидається також на Остапа 
відпускаючи його тіло лишень на мить 
тому він самостійно 
крокує 
через своє минуле в нікуди 

коли думаю про це 
маю враження 
що мушу згадати 
Василя Стуса 
з Києва 

знаю бо що він уже не боїться смерти 
і мені легше з цього приводу 

і тому знаходжу вільну хвилину 
ш и б и помолитися за його поезію 
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Юрій Гаврилюк 
НАПЕРЕКІР ДІЙСНОСТІ 

Навіть якщо перейдемо 
Через розбиту шибу 
Яка підрізала 
Ікарове крило 
І відгорнемо з чола 
Липке павутиння спогадів 
То й так 
На волоссі залишиться 
Срібний порох 
Якого не згорнемо 
Гребінцем третіх зубів 

Час вмирає 
Разом з годинниками 
Які іржавіють 
У вологості 
Підземних переходів 
Інколи в ритм музики 
Сліпого скрипаля 
Але це не музика 
Це чекання на гріш 
Який паде 
У капелюх старечої надії 
А може 
Незабаром він зніме 
Чорні окуляри 
І почне числити папірці 
Обслинивши пальці 
Так 
Зараз навіть сліпому жебракові 
Повірити важко 

Пізною ніччю 
Забавлявся киданням зірок 
Укладав їх в сузір'я 
Пересилував з долоні у долоню 
А коли збудивсь 
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Побачив лише хмарне небо 
З якого не пробився 
Навіть кволий .. 
Місячний промінь 

Мадонна вулицями 
Перейшла вже двічі 
Забудь про Зелену Євангелію 
Це осінь 
Напередодні грудня 

Бачивши 
її тісно заплетені коси 
Роздумував 
Яке ж волосся 
На її лоні 
Лише 
Два перса 
А стільки рук 
Могло б їх 
Пестити 

Чомусь дуже давно 
Немає в продажі 
Лікарства 
Від самого себе 
А мій теперішній настрій 
Дозволяє думати 
Лише про те 
Що міг би робити 
З тобою 

Перший раз 
Вбиваю свою жертву 
Принагідно 
Але при кожному повторенні 
Досягаю все більшої 
Майстерности 

Напруження 
І збудження 
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Ппоковтають звільна тіло 
Поринаюче в обійми гормонів 
І зашморг адреналіни 
Нутро приваблює вологістю тепла 
М'якістю шовкового обхвату 
Тінь між стегнами 
Це обітниця 
Твоїм ключем 
Відкрити таємну печеру 
Але чи певний ти 
Що більше в ній залишиться 
Ніжте 
Що в ритмічному спазмі 
Випливає з тебе 

Лише годинник 
Ходить невпинно 
Вечір — и 

Змучений засинаєш 
Сниться поїзд 
І воля 

Дотик руки 
Може бути болючий 
Дотику часу не чуєш 
Але це він 
Відламками хвилин 
Розстрілює твоє життя 

ДВОЄ.. 

Сидимо разом 
Пережовуємо вечір 
Розійдемося 
До своїх домівок 
Поринемо в онанізм 

Солодощі маразму 
Муха приклеєна 
Цукром до віконної шиби 
— Тату 
А чому вона 
Так голосно дзижчить? 
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Це було 
Наче вчора 
Дивний сон 
Сни завжди 
Наперекір дійсності 
Приходять до тебе 
Гості з-за Стиксу 
Розмовляєш зі знайомими 
Яких ніколи не бачив 
Чуєш дотик тіла 
Яке при сонці 
Не було б і тінно 
А голосів 
Не почув би навіть 
У найглибшій тиші звір 
Але не дай Бог 
Не обудитись 

А що буде 
Якщо пройдемо 
Оцю межу 

Чи сум 
Чи біль 

Чи змінні настрої 

Стіна 
Цегла кладена на цеглі 
А стільки за нею для уяви 
Простору 
Відкрите поле 
Є лише таке 
Яким його бачимо 

Стіна 
Напіврозвалена навіть 
Може бути завжди брамою 
Межею широкого світу уяви 
А ми 
Колумбами на просторах 
Власних думок 
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Олександра Дяченко-Кочман: «Жартівниця», 1973, 28*12 і, 
Камяна маса. 

Колекція Др-а Ахіля і Віри Хрептовських 
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Валерій Шевчук 
ДВА СОКОЛИ 
Оповідання 

1 
Кухонне вікно було залите ранішнім сонцем, проміння падало на 

спину Степану Карташевському, тож коли Степан ворушив ви
делкою, здавалося, що ворушить він променями. Степанова дочка 
Марина була заспана і вряди-годи розтуляла немалого рота, повного 
міцних, білих зубів. 

— Такі в тебе зуби хороші,— сказала, блискочучи золотом своїх, 
уставлених, Степаниха,— саме тобі, прямо сказать, заглядєніє! З 
такими зубами, я тобі скажу, в кіно зніматься можна. 

— В образі тигра,— буркнув Карташевський. 
— І чого це ти її обіжаєш? — аж скинулась Степаниха.— Ще 

таких дівчат, як Мариня, пошукати тра! 
— Ну, наш папка всі да! — сказала байдуже Марина.— Хіба ти 

ного не знаєш?.. 
Тоді й прийшло те озаріння. Можливо, один із ранішніх про

менів замість того, щоб падати навкіс, відхилився од твердо прокла
деної золотої дороги, по якій мав ковзати; здається, він ударивсь об 
цзеркальце, яке взяла в руку Марина, щоб обдивитися, чи справді 
таких дівчат, як вона, треба пошукати; як там не було, а промінь 
таки сканув у ліве око Степанихи (вона ж таки Валентина Мики
тівна Карташевська, у дівоцтві Корж), і той промінь через око осві
тив закамарок її мозку. Отже вона стала спроможна зв'язати кілька 
ниточок: краса рідної дочки плюс треба щось чи когось шукати — у 
простий, як у підручнику, умовивід: 

— А ти, доцю, отак не сиділа б склавши руки, таке я тобі скажу, 
бо пора й женишка тобі шукать... Не забувай, що тобі двадцять і 
їден. 

Викотила з себе ці речення, зробивши тільки два вдихи в місцях, 
де належало бути паузам, отож ці речення прозвучали з її вуст на
чебто вірш. 

— Отак вийду на вулицю й кричатиму: агов, женихи! 
— Нє, чого так, хитріше тра,— не без таємничого виразу на 

обличчі проказала, блиснувши золотими зубами Валентина Карта
шевська, яка була в дівоцтві Коржем.— От я, сказать по-правді, 
твоєму батечкові як голову заморочила... Наверно думає, що сам 
мені голову закрутив... 

Степан щось буркнув чи відхаркнув застряглий у горлі кавалок 
картоплі, а тоді зачвакав, щоб добре того кавалка пережувати і щоб 
удруге він у горлі не застрявав. 
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— А мені твій заміж не горить,— байдуже сказала Мариня.— 
Візьмеш собі на голову якесь п'яне варзякало й мучайся, да! 

Встала з-за столу, бо вже треба було вибиратися на роботу, а 
їхати до заводу їй далеко, аж у другий кінець міста; там вона сиділа 
за машиною, котра тільки те й робила, що рахувала, а за іншими 
машинами сиділи так само дівчата й жінки, і тільки й робили, що 
не перешкоджали машинам рахувати, отже всі вони були як живе 
тіло, чи живий приросток тієї лічильної трахамудії, а ввечері вони 
розповзалися додому, а вдома брали до рук шпиці й плели: шкар
петки, рукавиці, шапочки, а чи кохту, а очі їхні були при цьому 
встромлені в телевізора, і вони були приростками і тих шпиць і те
левізора. Марина від тих жінок нічим не відрізнялася, отож щоран
ку вдягала сплетені собою ж шапочку, шарфа й рукавиці і йшла до 
машин, котрі безнастанно рахували, при чому не завжди навіть 
скидаючи шапочку, шарфа, хіба рукавиці. Загалом же, Марина бу
ла спокійна й трохи сонна, а через це й повна, й дивилась на світ та 
людей примруженими очима — було в тому позирі більше нудьги, 
ніж інтересу. Мати на роботу не ходила, бо мала, як вона була пере
конана, сорок і їдну хворобу, а батько, прийшовши з роботи, сідав 
у м'яке крісло, клав ноги на стільця і безмовно дивився телевізора, 
не розбираючи: цікаве передають чи нудне; здається, йому й не тре
ба було розбирати, що розповідає та коробка,— ніби спав з розту
леними очима й помітно оживав хіба тоді, коли з'являлася миловид
на дикторка чи героїня; тоді він кахикав, обличчя його м'якшало, і 
він стріляв оком, чи нема поблизу Валентини, а коли її поблизу не 
було, дивився на знадливе видиво на екрані, розтуливши рота,— 
може, задля цих моментів і перепускав через себе хвилі щоденної 
нудятини, яку та коробка з такою невідворотною постійністю із себе 
випускала... 

Отже, Марина встала з-за столу й вийшла поглянути на 
широкий світ, а широкий світ мінився і грав росою; у широкому 
світі нерушно лежала в курному тумані річка з приклеєними до її 
плеса човнами рибалок; а може, ці рибалки росли на річці, як водо
рості: якісь сірі, всі однакові, з червоними обличчями й хрипкими, 
як у ворон, голосами. Марина зітхнула, бо вона зітхала завжди, як 
треба було йти на роботу, і відтак відмежовувала в собі період спо
кою (ніч і ранок) із періодом неспокою (день). Мати вже поклала в 
її сумку бутерброда, Марина зирнула на стежку тим-таки поглядом, 
у якому було більше нудьги, ніж інтересу, і її туфлі почали карбу
вати землю, лишаючи на ній ямки від високого і гострого закаблука. 

— Якась тепера молодьож пішла,— сказала чоловікові Валенти
на,— шо все їй усьо-равно. Я вже й бояться починаю... 

— Чого? — спитав Степан, ніби пробудившись. 
— Чого, чого? Що в дівках засидиться. Нє, я їй у дівках за

сидітися не дам! 
— Сама їй жениха знайдеш? 
Валентина налила чоловікові величезну філіжанку сурогатної 

кави, забіливши її молоком і вкинувши туди п'ять ложечок цукру; 
в цей час голова її запрацювала, як та машина, котра весь час 
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лічить і на якій працює дочка; Степан при цьому подививсь у вікно, 
крізь яке видно було річку з дивними водоростями-рибалками — всі 
вони тримали в куточку вуст по сигареті, і дим од того розповзався 
по цілій долині. На тому боці палили вогнище, і вогник у тумані був 
кошлатий і чудний; певне, рибалки, які тут ночували, вирішили 
поснідати. Він уявив, як смачно побулькує юшка, один із сірих та 
червонолицих витяг із води пляшку, заткнуту пластмасовим корком 
і без етикетки (може, була то вода, але вода так прозоро не булькає, 
не тремтить так од води нетерпляче рука, яка підставляє під той 
струмінь склянку),— Степан Карташевський ковтнув слину при 
цьому видиві. 

— Є там у мене їден,— сказав він задумливо.— Дай на півлітра, 
то мо' й побалакаю. 

— А ти без півлітра побалакай,— сказала Валентина.— Дуже 
ласий ти до того півлітра. 

— Та воно й діло непросте,— сказав трохи ніяково Степан. 
— Це вже, мабуть, на Андрія вудочку закидаєш? — спитала Ва

лентина.— Андрій мені не підходить. 
— Чого це він не підходить? 
— А того, що ви з ним і хату, й нас проп'єте... 
Він подивився на жінку десь так само, як дивилася на широкий 

світ дочка: більше з нудьгою, як з інтересом. «Вже пора йти»,— по
думав він, бо на пропускній пишуть, хто коли прийшов — порядок, 
дураки, наводять! Степан зітхнув: чи жалів, що жінка таки не дасть 
йому на півлітра чи від того, що дураки порядок почали наводити; 
жінка всовувала йому в торбинку з капронових ниток (її власне 
плетиво) бутерброда, загорнутого в газету, де було видно масне сло
во: «Радянська...» він подумав, що цієї газети вчора не переглянув, 
але не шкодував, бо там писалося слово в слово те саме, що 
повідомляв телевізор. «Да-м,— сказав він, різко встаючи і енергійно 
затягуючи паска на штанях.— Пора йти!» 

— Сіточку на роботі н е забувай! — нагадала жінка.— Не напа
суся на тебе тих сіточок. 

— То як мені: промацать того Андрія, чи не тра? — спитав по-
діловому Степан. 

— Не тра,— сказала жінка.— Я тут сама по сусідах розпитаюся. 
— І вони тобі його на мотузку приведуть? 
— Чого на мотузку? — серйозно озвалася Валентина.— Сам 

прийде. У нас дівчина не така, щоб її на городі замість пугала 
ставить... Коли б тільки проворніша була. 

— Як ти? 
— А тобі погано зі мною? — в голосі її почулася образа, і він 

поспішив озутися — треба було конче йти. 
— Да-м,— сказав, пристукуючи сандалетом.— Це я хочу ска

зать, що пора мені... 
— Ходиш чистий, ситий, а в якій постелі спиш? — сказала 

жінка, вже таки з образою. 
Тоді він підійшов до неї, хихикнув і вщіпнув легенько за зад, 

щоб увіч показати: він таки задоволений і спільним із нею життям 
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і тим, що ходить чистий, ситий, а спить із нею таки в чудовій по
стелі. 

— Я б тобі, може, щось і зробив,— сказав він,— але тра бігти. 
Сама знаєш, показалися дураки з тими дисциплінами... 

2 
Валентина поснідала вже після них, спокійно, грунтовно і зі сма

ком, а по сніданку задумалася, як той кіт із дитячого віршика, 
котрий мусив глибоко розмірковувати: чи погнатися йому по сні
данку за голубом-гінцем, а чи вуса-довгоруса почесати гребінцем. 
Але турботи Валентина мала трохи інші, отож вона вийшла на 
східці і сіла на простеленому задля цього килимку і змружила очі, 
оглядаючи широкий світ. Тоді й пропав із річки туман, бо й не-
потрібен уже був; тоді й дерева на її безмовний наказ одгорнули 
з-перед її зору гілля, адже мала конче озирати без перешкод 
вулицю, котра протікала мимо, і все, що по ній пливло; отак вона й 
сиділа завмерло: широка, барильхувата, загорнута в широчезного ха
лата із великими червоними квітами; над головою в неї ніжно туту
кала горлиця, кличучи свою дику голубку,— тоді то він і почався, 
дивовижний і таємний обряд: може, предкині Валентині були 
колись чарівницями, ворожками чи й відьмами, хто його й зна; 
факт той, що сіла вона на ґанкові й почала розсилати від себе 
невидимі хвилі, що її тепер мудрасні люди звуть біохвилями чи 
біострумами, і хто б там що про такі речі не думав, як би до них не 
ставився, а відтоді й справді почалося в цьому закапелку світу 
творитися таїнство, яке годі збагнути тим, що складають елемен
тарні підручники з логіки, або ж людям, мислячим виключно 
раціоналістично. А відбувалося отаке: вряди-годи Валентина когось 
огукувала, і той погук, як удар кулі зупиняв на дорозі особу з того 
таки клану, до якого належала й Валентина, і яка була конче в до
машньому платті чи халаті. Та особа повертала до Валентини 
обличчя, відтак ішов переклик, здавалося б, найелементарнішим, 
але обидві знали, що за тими навздогад кинутими словами таки хо
вається щось значніше, наповнене взаємним інтересом; інакше б та, 
з дороги, ішла б собі спокійнісінько далі, а не завертала б у подвір'я 
до Валентини Карташевської. Одначе, стрілена її погуком таки в 
подвір'я звертала і сідала на вільний кусник килимка; по тому де
який час ті, що йшли дорогою, могли вільно простувати мимо; а це 
тому, що Валентина не мала здатностей Юлія Цезаря робити кілька 
справ за раз, тим більше, що балачка, яка велася на ґанку, була 
поліфонічна: йшлося спершу про її сорок і їдну хворобу, натомість, 
співбесідниця оповідала про свої сорок і дві хвороби, а ще йшлося 
про широкий світ, сусідок і сусідів, а ще й про тих, кого одна знала, 
а друга ні, а ще й про домашні і недомашні клопоти. Коли ж усе це 
було розказане й переказане, Валентина Карташевська робила ха
рактерний рух бровами, і її співрозмовниця в миті з ґанку щезала, 
ніби й не було її, а тільки привид; тоді оклик зупиняв другу істоту 
в халаті, і це було так, як у пісенці про попа й собаку з тією 
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різницею, що пісенька таки справді не мала кінця та й не було в ній 
таємно-хвилюючого підтексту. У Валентини ж цей обряд тривав 
доти, доки не згадувала вона про конечні хатні турботи, тоді вона 
зітхнула, звелася — все тіло в неї затерпло й гуло, а язик приємно, 
втомлено нив; відтак, починала рухатися жвавіше: з кухні до плити 
у коридорці з балонним газом, а від плити до кухні; ще потім засте
лялася ота чудова постіль, у якій конче мав відчувати неземне ща
стя її чоловік; застелялася й холодна, з гіркуватим запахом печалі, 
адже пахла самотністю, постіль дочки — Валентина зронила сльозу 
на ту самотню постіль. Але й такі прозаїчні заняття зовсім не при
пиняли дії чуда, що його вона на сьогодні заповіла, отож, до неї 
почали вже самі завертати одна й друга особа, а там і третя й чет
верта, жіночої статі і в капцях, а там і п'ята й шоста, в халаті чи 
домашньому платті, тож Валентина, хоч-не-хоч мусіла наслідувати 
того капосного Юлія Цезаря: чистила картоплю і говорила, стелила 
постіль, в якій мав відчувати неземне щастя її чоловік, і говорила; 
можна сказати, що часом перепльовувала того самохвальця-імпера-
тора: замітала, активно шурхаючи віником, щось трусила, щось по
мішувала в кастрюлі і знову-таки говорила,— ніхто не сказав би, 
що в її пухкому тілі заховано стільки моторності, а може, й це 
все — той-таки чарівницький чи відьомський обряд? Мабуть що 
так, бо все відбувалося, як у німому кіно: її співрозмовниці міня
лися, зникаючи, а нові з'являлися,— всі ті істоти в халатах і капцях 
нюхом чули, на що тут заходить, безпохибно вгадуючи, що тут не 
тільки звичайні бабські теревені, тож і собі запалювалися глибочез
ним інтересом, тим більше, що й вони мали в предкинях чарівниць, 
ворожок чи, не доведи Господь, і відьм; отже, в певний спосіб, на 
вулиці відбувався шабаш, хоч не всі відали про це, а тільки по-особ
ливому втаємничені, ті, в кого в предках відьми справді-таки були. 
А може, все пояснюється простіше: коли йдеться про весілля, немає 
такої жінки, щоб не відчувала при тому хворобливого збудження. 

Так тривало цілий день, проздовж якого Степан Карташевський 
меланхолійно сидів біля екструдера й виплавляв із пластмаси ялин
кові іграшки, і поки його дочка сиділа біля машини, що вміє й лю
бить рахувати, і по змозі допомагала тій машині, отож вони обоє: й 
Марина, й машина були по вінця наповнені цифрами, а що і їй тре
ба було вряди-годи струснути із себе налізлі в голову і в тіло й на 
тіло цифри, то вона балакала, але не про виробничі успіхи власного 
підприємства, а про успіхи підприємств чужих, котрі забезпечували 
їх, дівчат та жінок, речами, від котрих їм ставало на серці погідніше 
й миліше, а відтак і самі вони кращали, бо таке вже їхнє призна
чення в світі, хоч тут, між жіноцтва, їм нікого було зваблювати. 

Степан же цілий ранок загадково позирав на Андрія, який пра
цював за сусіднім екструдером, а коли вони вийшли в черговий раз 
перекурити, Степан пустив в обличчя Андрієві струмінь диму, і по
дружньому тицьнув йому в живіт зеленим од фарби пальцем: 

— А чого це ти, босяче, не женишся, га? 
— Знайдіть, мені, дядьку, гарну дівчину, то й женюсь,— показав 

зуби Андрій. 
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— А ти сам не знайдеш? 
— Ге-ге, дядьку,— сказав Андрій, смішкуючи,— я їхнього паще

куватого брата, як вогню боюся. 
— Да-м,— сказав Степан і примружив око, бо пасемко диму 

напливло на його обличчя.— Ситуація, як каже той і сей... 

З 
А ситуація, як каже той і сей, була не вельми складна. Двом 

чоловікам, які однаково прагнуть розігрітися, а при цьому поро
зумітися, треба не більше енергії, як і жінкам, коли вони сходяться 
поговорити. І ті, і сі дістають однакове сп'яніння, бо і ті, і сі почина
ють відчувати гостру взаємну прихильність, котра, хоч і дочасна, як 
і все у світі, особливо в жінок, людину все-таки якось тішить. Отож, 
першу пляшку «чорнила» Степан з Андрієм випили на цвинтарі, на 
лавочці біля могили якогось Адама Солов'я, сам Адам Соловей 
дивився при цьому на них із вицвілої, зробленої на порцеляні фото
картки. В нього були настовбурчені вусики, а очі великі й сумні. 

— Мені ваша дочка наравиться, Степане Григоровичу,— сердеч
но сказав Андрій, не без розчулення позираючи на Адама Со
лов'я,— і коли ви й справді те, то я,, знаєте, як би вам сказать по-
простому, може якось і того. 

— А ти хоч бачив її? — спитав Степан. 
— Чого ж не бачив,— Андрій дивився з-під припухлих повік 

круглими й напрочуд добродушними очима.— І до вас на роботу 
приходила і в городі потом стрічав. Але боюся: не захоче вона мене. 

— Чого не захоче? 
Андрій зітхнув і знову подивився на Адама Солов'я. Той відповів 

йому сумним, вицвілим поглядом. І подумав Андрій, що тоді, коли 
Марина приходила на роботу до батька, він був трохи під мухою, 
через це й дивився на дівчину страх як сміливо, навіть підморгнути 
їй захотів. Але Марина його й не примітила, і він уже тоді змір
кував, що ніколи, ніввіку не завоювати йому її. Окрім того Андрій 
був сирота і ніколи не носив на плечах доброї одежі, він уже до того 
звик і ніякої іншої одежі не потребував, а Марина була одягнена 
ошатно, навіть пишно. Була вона в хутрі, на вухах у неї поблиску
вали золоті сережки, а на пальцях золоті персні — це його ще 
більше переполошило. Але всього цього Андрій Степанові не сказав, 
так само не сказав, що вона приходила йому у сни і то кілька разів, 
і навіть уві сні не був він із нею сміливий. «Не,— сказав він тоді сам 
собі уві сні,— мені треба простішої дівчини!» 

Степан уже відчув першу зелену хвилю, яка почала погойдувати 
його тут, на зеленому цвинтарі, біля цього славного Адама Солов'я; 
може, тому, йому захотілося похвалитися дочкою, хоч чинити так 
йому не вельми було й зручно: Марина була далеко не янгол. Бо в 
того янгола, самокритично визнавав Степан, добрячі пазурчики, а 
рота вміє розтуляти не гірше матері, зуби ж у тому роті вже звісно 
які. 
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«Да-м,— подумав Степан замріяно,— така жінка, а до неї теща, 
як моя зараза,— не подарочок!» 

Тому він заговорив хитро, як це може добродушний чоловік, 
котрий випив тільки півпляшки «чорнила»: хай свідком йому буде 
цей славний Адам Соловей, вона дівчина не простячка, як це вони, 
тобто Степан та Андрій, вона, знаєш, як каже той і сей, понятно, 
тобто воно, я тобі скажу, діло таке! Десять класів кончила: р-раз! — 
він заломив пальця, на вечірній інститут вступила — д-два! Правда, 
вона покинула того інститута, але не тому, що дурна, нє, голівка в 
неї справно работає; нє, ти на мене дивися, а то втупився в того 
Адама Солов'я. В Адама Солов'я це діло кончене; да-м, мало не за
був, на фортепіяні вона вміє — у музичну її посилали, то вже ма
тері замандюрилося — тр-ри! Ну шо? 

Степан вирячив очі, бо був певний, що таки вразив Андрія. Воно 
так і було, але не так уразив його, як ще більше злякав. 

— Де мені, дядьку, до такої дівчини,— сказав понуро Андрій, 
косячись на печального Адама Солов'я.— Така дівчина й дивитися 
на мене не схоче. 

— А ти штурмуй, трастя її матері! — сказав Степан, не усвідом
люючи, що насилає трасцю на власну жінку — захмелів...— Як ту 
безим'яну висоту, що про її по радіовах щодня терендять! Ось 
підемо зі мною — і штурмуй! 

— Що ви, дядьку,— пролепетав Андрій.— Я не посмію. Та й 
жінки вашої я боюся. 

— Моєї жінки? — захихотів Степан.— Знайшов у кого бояться. 
Я її в баранячий ріг скручую. 

— Може, й скручуєте, Степане Григоровичу,— сказав скрушно 
Андрій.— Я вашої сімейно жизні не знаю. Нє, дядьку, із цим, що ми 
випили, я до вас побоюся іти. 

— Вип'ємо ще! — твердо запропонував Степан. 
Андрій подивився на свого ймовірного тестя з-під припухлих 

повік, очі його посмутніли і стали зовсім такі, як в Адама Солов'я. 
— А коли я вип'ю ще, дядьку,— сказав він скрушно,— то знає

те, воно, чого доброго... 
— Та не крути ти! — гримнув простодушно Степан. 
— Я вас уважаю, Степане Григорович,— сказав Андрій,— і 

знаю, що ви мене поймете. Але коли я вип'ю з вами ще пляшку, 
вони, чого доброго, можуть подумать, що я п'яний... 

Він покліпав наївно віями, а Степан почухав підборіддя. 
— Єрунда,— сказав він.— Моя жінка, може, й чортиця, але без 

хвоста. Це я точно знаю. 

4 
У цей час Валентина сиділа на ґанку, але вже не розсилала 

біострумів, бо своє діло зробила, тобто зарядила ними інших істот в 
халатах та капцях, саме тих, що побували сьогодні в неї на подвір'ї, 
тож тепер ці істоти силою своїх уяв і при допомозі думання в одно
му спрямуванні витворили своєрідне силове поле, а вже в ньому 
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з'явився молодик, котрий незвідь- звідки взявся на околиці: не
великий, білявий і горбоносий із синіми холодними очима. В декого 
із істот, котрі брали участь у сьогоднішньому шабаші, правда, 
виникла думка, що той молодик існував і раніше — просто гра долі 
закинула його на цю вулицю, а що вся вона була заснована 
невидимими тенетами — щось тонше ніж павутина,— то молодик 
охоче потрапив туди й почав борсатися, але йому було зроблено 
символічного заштрика в тім'я, і він не тільки заспокоївся, але й 
почав діяти так, як його запрограмували вуличні чарівниці. Одна з 
осіб цього дійства, яка пізніше посварилася з Валентиною, зі 
злостивости розповідала цю історію інакше (звали ту істоту Людка): 
той молодик зовсім не був створений гарячою уявою вуличних 
чарівниць, а родом із далекого, глухого села й нипав по глухих 
міських вуличках у надії натрапити на такі тенета, тобто, як 
виявилося, він був не мухою, а таки павуком,, при тому, здається, 
сам був переконаний, що не йому танета розставлено, а їх розвісив 
він сам, а може, як сказала злостива Валентинина приятелька-ворог 
Людка, він із тих павуків, котрі займають тенета чужі, бо самі їх не 
тчуть, відтак, трактує господарів цих тенет, як: мух, і спокійно 
користується зі своєї переваги. 

Які б складнощі в усіх цих резонах не були, факт той, що мо
лодик безбоязно зайшов у хвіртку і неквапливо, але й упевнено 
попростував до ґанку, на якому аж рота розтулила від здивування 
Валентина: на успіх вона сподівалася, але не так швидко і враз. 

— Драстє! — сказав молодик м'яким голосом.— Мене прислала 
до вас Нора Анатоліївна... 

Він обдивився хату, садок і город, і тільки тоді зирнув на ту, що 
аж з ґанку підхопилася: обличчя її стало кругле й усміхнене, як гар
буз, котрий з певних міркувань турбується про свій рід. 

— Да,— сказав молодик, переступаючи порога,— Нора Ана
толіївна сказала, що я можу познакомиться у вас із дівчиною, ва
шою дочкою. 

— О, вона зараз прибіжить з роботи,— захоплено, аж вискливі 
ноти пробилися їй у голосі, сказала Валентина. 

— Да,— мовив молодик, холодно роздивляючись хату.— Нора 
Анатоліївна казала, що скоро прийде. А де вона, коли не секрет, 
работає? 

Валентина охоче розповіла, де «работає» Марина. Власне вона, 
тобто Валентина, в хситті не бачила тих машин, що лічать (свої 
гроші Валентина рахувала і без машини і, здається, вправлялася), 
але розказала популярно те, що знала: машини ці від підлоги аж до 
стелі, вони такі великі, що людина біля них, як комашка (сподіває
мося, що Марина пізніше поправить ці гіперболізовані порівняння 
своєї матінки). 

— Да,— сказав молодик.— Спеціальність у неї непогана. Чиста. 
Валентина при нагоді поцікавилася, чим займається гість, і той 

рівним голосом відповів, що він часто висить головою донизу, тобто 
монтажник-висотник, що в нього зарплатня така й така, бувають 
преміальні, тобто розказав Валентині все, що її цікавило, просто, 
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чітко й зрозуміло, аж вона, котрій часто бували невтямки й 
простіші речі, все гарно зрозуміла, через це не дуже й приглядала
ся, як гість ходив і озирав кімнати, з прищуром в очах і часом тор
каючись чогось і пальцем, мабуть перевіряючи реальність речі. 

—• Да, Валентино Микитівно,— сказав молодик, хоч Валентина 
йому й не називалася,-- мені у вас наравиться. Гарне у вас гніз
дечко. Чисте. ї дочка у вас, думаю, несогірш... 

— Вона в мене красунечка,— розчулено сказала Валентина.— А 
як ваше прізвище, коли не секрет? 

— Корж,— не моргнувши, відказав молодик. 
— Господи ти мій! — аж сплеснула руками Валентина.— І я бу

ла в дівоцтві Корж! 
— Да, — мовив молодик,— моя хвамілія діствітільно Корж. 

Батько мій був Корж і дід. Хіба вам не наравиться? 
— Та Бог ти мій! — вигукнула Валентина.— Я ж кажу, що це 

чудово! Бо і я в дівоцтві була Корж. 
Молодик подивився на неї з підозрою, наче перевіряючи, чи не 

сміються з нього, але перед ним сяяло кругле, як сонце, лице. 
— Да,— сказав він.— Може, воно комусь і смішно, а моя 

хвамілія діствітільно Корж! 

5 
Жили-були на світі дід і баба і спекли вони коржа. «Оце пола

суємо»,— сказала баба, а дід аж слинку ковтнув. Розчинили вони 
вікно у своїй зеленій хатці й поклали коржа на підвіконні, щоб про
холов. 

—- Еге! — сказав собі Корж.— Коли хтось мною поласує, то діло 
моє швак! А я,— подумав він,— не такий дурний! 

Еге ж, не такий він був дурний. А ще він подивився на небо й 
побачив там сонце. 

— Певне, мій брат,— сказав сам собі.— Мабуть, дід з бабою 
спекли його раніше. Він гуляє по світі, і я погуляю, він гуляє по 
небі, а мені добре й на землі! 

Корж скотився з підвіконня й помчав у білий світ. І не зустрілося 
йому по дорозі ані Ведмедя, ні Вовка, бо Ведмедів давно вже в цих 
краях не було, а вовків — знедавна. Отож ніхто не поривався з'їсти 
золотистого Коржа, бо й нікому було. Дорога текла довга й курна. 
Корж котився, аж піт йому з лоба спливав. Вже й сам був голодний 
і мучила спрага. 

«Це коли діло так піде, то буде мені швак!» — подумав він. 
Над головою в нього котився так само Корж-сонце і начебто 

посміювався з нього,- невдахи. 
«Дражниться з мене»,— недобре подумав утікач, і вже не

приязно позирав на того, кого вважав за свого брата. Так біг він до 
вечора, а ввечері ліг у траву відпочити. І друге диво побачив він у 
небі: там світився інший Корж. 

«Еге,— сказав він сам собі,— нашого брата у світі немало! Але 
скільки отак котитися без мети?» 
4. С в іто нмл № З, 1 9 0 3 \, 49 



— Гей ти,— гукнув він у небо,— може порадиш мені.— Куди 
мені котитися, адже не зустрів мене ні Ведмідь, ні Вовк. 

— Вернися до діда й баби,— сказав йому Корж-місяць із неба. 
— А вони мене з'їдять, хе-хе,— сказав Корж із землі.—- За дур

ного мене маєш? 
— Ти вже став черствий, як камінь,— сказав Корж із неба.— 

Коли хочеш, допоможу тобі: станеш їм за сина. 
— Чи ж для того я вийшов у світ? — сказав Корж із землі.— 

Знайду собі Лисицю. Адже лисиці не перевелися на землі. 
— Вона тебе з'їсть, ця лисиця. 
— Лисиці черствих коржів не їдять,— резонно зауважив Корж із 

землі.— їй треба куряток і качаток. А до того я теж ласий. Хочу 
їсти курятину, качатину, гусятину і ковбасу, да! 

Місяць німував. Місяць чудувався: якісь дивні тепер стали 
Коржі. А Корж із землі побачив, що ні з ким уже розмовляти, 
зірвався із трави й покотився. Біг і знову піт його заливав. А коли 
скінчилася ця ніч, коли помер у небі той Корж-резонер, коли світло 
почало розливатися по землі, а небо замерехтіло, затремтіло і рап
том стало бездонно-неозоре, тоді Корж відчув, що в нього вироста
ють руки й ноги, що в нього з'являються білява голова, що очі в 
нього голубі, що на нього хтось має чекати в цьому світі, що на ньо
го навіть тенета розкладають, і що ті тенета не тільки не страшні, 
але й пожадані йому, бо їх при потребі неважко переробити на га
мак. Чув навколо себе таємничі шепоти, відчував, що довкола існу
ють люди і, хоч вони невидимі, причаєно дихають і пильно за ним 
спостерігають. 

«Оце воно, здається, і є — Лисиця,— подумав він.— Стережись! 
Хтось когось тут, здається, одурить!» 

— Я,— сказав він Лисиці, тобто Валентині Микитівні Карта
шевській, що була в дівоцтві Коржем,— чоловік спокійний. Мене не 
інтересують компанії, випивки, а хочу мати затишне гніздечко, да! 
А жінку свою я хочу уважать... 

Подивився на Лисицю прозорими очима, і вони повилися ніжною 
задумою. 

— Да,— сказав він.— А ще я люблю рибки!.. 
— О, у нас тут, у річці, риби повно,— заспокоїла вона його. 
— По-мойому, ви мене не так пойняли,— сказав Корж.— Я 

люблю не рибу, а рибки. 
— Які це рибки? — трохи здуміло подивилася на нього Ва

лентина. 
— Абикнавенні,— сказав молодик.— Ті, що в акваріумах... 
— А-а! — протягла Валентина. 
— Нуда,— незворушно сказав молодик.— Знаєте, я можу на ті 

рибки часами дивиться... 
Він поводив холодними, синіми очима по кімнаті і зупинив їх у 

кутку біля вікна. 
— Отут його й поставимо,— сказав. 
— Кого? — перепитала Валентина. 
— Якваріума. А в ньому щоб рибки плавали. 
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— Ну, акваріум — це не те, що горілку хлестати,— згодилася 
Валентина,— бо ті рибаки — то все п'яниці. 

— Да,— мовив молодик.— Я спокойний. ї тулятися по світі мені, 
можна сказать, надоїло. Хочу завести сімню, якваріум і рибки. 

— Може, дітей? — делікатно поправила його Валентина. 
— Конешно, й дітей,— сказав молодик і обвіяв Лисицю справді 

спокійним поглядом, у якому на денці ховалося трохи й криги. 

6 

Десь у цей час Степан Карташевський дерся з Андрієм на круту 
гору, де стояв настромлений на залізну шпицю літак — пам'ятка 
мілітарної пропаганди 70-х років,— і де можна було без особливих 
ускладнень розпити ще одну пляшку «чорнила». До літака можна 
було підійти урочистими сходами, але ті загинали дуже вже про
стору петлю, а чоловікам нетерпеливилося. Отож вони лізли й 
пихтіли, молодий подавав старшому у найкрутіших місцях руку, піт 
заливав обом очі і, поки дісталися до вершини, відчули, що їх у цьо
му світі щось-таки по-справжньому зв'язує, що вони, можливо, й 
народилися для того, аби бути тестем та зятем — кожен подумав 
про це одночасно. Відтак зігріло їх спільне тепло, і вони поспішили 
розпити свою пляшку «чорнила» — хай би тепло з їхніх тіл не про
падало. 

— Хотів би мати такого зятя, як ти,— сказав Степан, розчулено 
дивлячись на пам'ятку мілітарної пропаганди. 

— От би нам, дядьку, таку талабайку,— засміявся Андрій.— Як 
рвонули б оце зараз у небо. 

— І коло хати й сіли б, хе-хе! — зареготався й Степан. 
Вони уявили ефект, який викликали б, якби на вулицю перед 

хатою Карташевських і справді сів би із ревом отакий літак. З хати 
перестрашено вискочили б Степаниха й Марина: Степаниха остов
піє, а Марина захоплено плесне в долоні... ні, подумав песимістично 
Андрій, чорта лисого вона мене схоче! 

— Не схоче мене ваша дочка, Степане Григоровичу,— трохи 
плаксиво сказав Андрій — його таки розібрало. 

— Бо дурний,— сказав твердо Степан.— Я тебе навчу, як з ба
бами тра. Думаєш, хвостом перед ними вилять і меняться? Зараз я 
тобі все, як треба, розкажу.— Він зробив поважне лице й зирнув на 
Андрія майже суворо.— Хочеш, щоб була твоя, приходь і бери! І не 
моняйся! — рубонув він рукою.— Чув, що я сказав: р-раз — і в ку
лак! Не будеш моняться, сама за тобою побіжить. Як собачка, да-м! 

Андрій хотів уявити, як біжить за ним, наче собачка, ота пишна 
й горда Марина, і йому стало смутно. Не хотілося вже сідати і в ту 
пам'ятку мілітарної пропаганди, не захотілося із ревом призем
лятися біля хати Карташевських, а хотілося йому обійняти цього 
славного Степана Григоровича, який навряд чи стане його тестем, і 
поплакати разом із ним, а може, й заспівати якоїсь журливої, такої 
журливої, що серце вирветься з грудей. 

Не схоче мене ваша дочка,— сказав печально Андрій. 
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— Коли будеш кваша, то й не схоче,— сердито блиснув оком 
Степан.— Я зо своєю як! Підійшов, а до цього знать не знав. Слав
на бабка, думаю. То я й до неї. Втюрився очима, а сам іду. Ну, а 
вона вже тікать зібралась... Да-м, про що це я? 

— Про те, як ви свою жінку схмурювали,— підказав Андрій. 
— Да-м, як каже той і сей,— мовив Степан.— Значить, іду. Іду 

і як той вужака очима її до себе кріплю. І що ти думаєш? 
— Та ж женилися з нею,— печально прорік Андрій.— А я і ва

шу жінку боюся. 
— Бо шмата! А я не так. Іду, значиться, до неї, а вона вже очима 

кидає, щоб, значиться, од мене шигануть. А я нє, іду. Думаю: нє, з 
тобою гратися не буду. Я такий, що в мене на одне слово підеш. І 
щоб ти думав? 

— Та ж женилися з нею,— сумно прорік Андрій.— А я так не 
можу. Ще коли б хтось мені поміг. 

— Я допоможу! — твердо сказав Степан.— Але ти слухай, що я 
кажу. Да-м, іду я, значиться, а вона вже тікать збирається. Е нє, 
кажу собі, від мене не втечеш, так легко я тебе, голубко, не пущу. 
«Пішли!» — кажу, а сам повернувся і назад. І що ти думаєш? Як 
собачка за мною побігла. 

— Може, воно у вас так і було,— печально сказав Андрій.— А я 
всього того не вмію. 

— Бо шмата! — сказав Степан.— Ми от зара з тобою й підемо 
до мене і це діло у строїм. Як собачка побіжить... 

— Та я й не хочу, щоб вона бігла за мною, як собачка. 
— А ти хоти! Інакше чорта лисого, а не її, візьмеш. їх, брат, 

треба без церимоній, поняв мене? Пішли! 
Вони подивилися вниз, де розстелялася чудова річкова долина і 

де стояла заросла деревами хатина Карташевських, і один і другий 
дивилися на ту хату замиловано, хоч ні один, ні другий не знав, що 
саме в тій хаті сидить, як удома, якийсь Корж і замиловано роз
повідає Валентині, як він любить рибки. Андрій уявляв, що там 
сидить біля вікна, підперши долонею щоку, смутна і самотня 
Марина і що, може, воно й добре потрапити їй на очі під таку 
хвилю — щось там у неї в грудях ворухнеться! Степан думав, що 
сьогодні жінка не милитиме йому голови за випивку, адже жениха 
для дочки, а жінці можливого зятя він у свій дім зараз притара
банить. «А то гдирає, гдирає,— думав він,— що всі клопоти на її 
плечах, а я тільки ту дурну коробку знаю». 

— Тож, Андрію,— сказав еамовпевнено він.— Коли робитимеш, 
як кажу, то, може, й родичами станемо. 

Він захихотів і поклав Андрієві руку на плечі. Хлопець роз
чулився від такої ласки свого можливого тестя і несміливо обійняв 
його за стан. Отак вони й пішли, обійнявшись і похитуючись, адже 
пили натщесерце, а пішли цього разу довкружним шляхом, уро
чистим, бо спускатись з гори таким розтеплілим і отак обнявшись, 
було не з руки, та й шлях хотілося їм подовжити: Андрієві від того, 
що все-таки страшився переступати порога Карташевських, а Сте
панові просто так. Зрештою і в Андрія прізвище було Карташев-
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ський, хоч ніяким родичем він Степанові не був. «Хіба таке буває,— 
думав він, мугикаючи в тон Степанові,— щоб Карташевський 
оженився та й на Карташевській — не таке уже часте це прізвище». 

Степан наче підслухав його думки. 
— Це коли б та журна Мариня тебе сподобала,— сказав він, зно

ву захихотівши,— то й прізвища їй не треба було б мінять. 
«Ага,— подумав смутно Андрій.— Він усе-таки сумнівається, що 

вона мене вподобає. Така горда вона та пишна...» 
— Така горда вона та пишна,— пробелькотів його негнучкий язик. 
— Це вона ціну собі набива, а характером уся в матір... 
Відчув, що між лопатками йому щось залоскотало: коли прихо

див додому під мухою, жінка з донею бралися за нього разом. Якось 
однаково кричали на нього, власно, верещали, а він стояв мовчки і 
лише кліпав очима, бо для того, щоб уставити слово і від себе, треба 
було, щоб вони хоч на мить замовкли. А що вони не думали замов
кати, то виходило, ніби признає свою провину... 

Отак вони йшли, обійнявшись, і помугукували, і ставало те му
гикання вже невеселе, і похитувало їх з одного боку на другий, наче 
пливли вони в одному човні по розбурханій ріці; попри все було їм 
і затишно, бо обоє належали до таких, кого алкоголь не збуджує, а 
втихомирює. Може тому, коли вертався Степан під мухою і коли 
жінка з донею верещали на нього, то він все-одно всміхався й любив 
їх — на ту його усмішечку, бувало, Валентина й навісніла і давала 
кілька буханців у спину, а він хитро підсміювався і все-одно їх лю
бив; а коли одного разу жінка гепнула його й качалкою, яка фа
тально підвернулася їй під руку, то він все одно любив її і дочку, 
хоч та й реготалася зовсім без пошанівку до його батьківської гідносте. 

— Да-м, Андрей,— сказав Степан Карташевський.— 3 бабами 
треба тільки так: спуску їм не давати. 

А той, що назвався Коржем, і втік од діда й баби, котрі його 
спекли, який шукав собі Лисиці, і кого прислала в цей дім загадкова 
Нора Анатолівна, сидів, рівно випроставшись на стільці, обливаючи 
синім холодним поглядом Валентину Микитівну Карташевську, у 
дівоцтві також Корж, і тонким, солодким голосом просторікував, 
викладаючи свої філософські погляди на світ і життя: 

— Таке,— сказав він,— дуже я, знаєте, не люблю тих, що горіл
ку хлещуть. Мені, знаєте, від самого запаху горілки недобре стає. 
Я, Валентино Микитівно, сімейний затишок люблю, щоб було все, 
так сказать, мирно й тихо. Самі знаєте, висиш так цілий день голо
вою донизу, то вдома хочеться оддохнуть. 

— А котів ти любиш? — спитала крадьки Валентина, бо цим 
питанням завжди вивіряла: добра перед нею людина чи ні. 

— Кіт — тварина домашня,— сказав дипломатично молодик.— 
А я домашній затишок люблю. 

Знову озирнув кімнату, наче перевіряв, чи справді матиме тут 
сімейний затишок, якого прагнув, а коли погляд його ковзнув по 
дверях, то чоловік менш витривалий міг би здригнутися: у прочілі 
стояла Марина і пильно на нього дивилася. Але Корж був чоловік 
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витриманий, тож звівся із стільця і засвітив до дівчини синім погля
дом. 

— Да,— сказав він,—- от і Марина прийшла. 
— О Мариночко,— защебетала й Валентина.— А у нас гість. Це 

добрий знайомий Нори Анатоліг.ни, ти ж знаєш її. 
— Да,— сказав Корж, ступаючи назустріч Марині, яка все ще 

стояла в дверях.— Я попросив у вашої мами розришенія, щоб ми 
могли з вами познакомиться. 

— Оце познайомся, Мариню,— сокотіла Валентина.— Уяви собі, 
що в нього прізвище, як і моє дівоче! 

— Да,— сказав молодик, не відриваючи погляду від Марини, яка 
зробила вигляд, що зніяковіла.-- Моя хвамілія Віталій Корж. 

— А мене ви вже напевне й знаєте,— церимонно всміхнулася 
Марина. 

— Да,— сказав молодик.— Я вас знаю і оце хочу присогласить 
у кіно. 

— Але вона ще нічого не їла,— розгублено сказала Валентина. 
— Я цей клопіт беру на себе,— поважно прорік Корж,— і перед 

кіно присоглашу вашу дочку у кахве... Соглашаетесь, Марино, щоб 
я вас присогласив у кіно, а перед кіном у кахве?.. 

— Чи ж я знаю? — непевно озвалася Марина. 
Мати за спиною у Коржа робила їй знаки обличчям, очевидно, 

таки спонукаючи дочку, щоб згодилася прийняти запросини і в 
кіно, і в «кахве», але їй не подобало згоджуватися так одразу, бо 
оцей візит був усе-таки для неї несподіванкою. 

— Ми з вами не такі знакомі,— пробурмотіла вона, знову вда
ючи, що зніяковіла. 

— Да,— сказав Корж,— через це я і присоглашаю вас у кіно... 

7 
У цей час до обійстя Карташевських наближалася ще одна 

парочка. І хоч були під доброю мухою, в Андрія вистачило кебети 
звільнитися з обіймів свого можливого тестя — збоку це таки вигля
дало смішно. Вони пішли на місток, збудований поверх розмитої 
греблі, і ступали по ньому майже не хитаючись. 

— Глянь, яка тут у мене храсотг,— сказав Степан.— Правда, 
бур'яну забагато, але бур'ян, то пусте. Як у Бога за пазухою живу. 

Але Андрій і не подумав милуватися красою, серед якої Степан 
живе, як у Бога за пазухою, і з бур'янів, яких тут забагато,— 
Андрій пильно дивився на дорогу. Степан теж зирнув на дорогу, і 
вони стали на містку двома бовдурами — те, що побачили, аж ніяк 
не могли назвати сподіваним. По дорозі ступала, гордо задерши 
носа, Марина, а її під руку по-старомодному вів молодик із так само 
задертим носом. Вони не йшли, з пливли дорогою і, здається, світу 
не бачили: обоє однакового зросту, молодик худий, а Марина 
пишна, обоє біляві й кучеряві і вже поєднані тим загадковим 
зв'язком, який безпомильно свідчить, що ця пара таки порозумі
лася. 
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— А це що за корж? — спитав здивовано Степан, не підозрю
ючи, що вгадав прізвище молодика. 

— Це, Степане Григоровичу, вам лучче знать,— ображено й 
трохи плаксиво протяг Андрій. 

— Та побий мене грім, коли я бачив його! — заклявся Степан, 
а що грім його таки не побив, певне, сказав він правду. 

— То мені вже нема чого до вас іти? — тим-таки плаксивим го
лосом сказав Андрій. 

— Стривай! — мовив Степан.— Ніяк не пойму. Де воно взялося, 
те дженжулисте? Мабуть, ота зараза вистарала... 

— Яка зараза? — не зрозумів Андрій. 
— Жінка моя. 
— То, може, я піду, Степане Григоровичу? 
— Нє! — твердо сказав Степан.— Це вона, бач, свого зятя хоче 

мать. А я хочу мати свого... Ходім! 
— Нема мені чого іти, дядьку,— уперся Андрій.— Додому я 

піду! 
— А вона щоб качалки мені на голові ламала? 
— Та ж не боїтеся ви своєї жінки,— наївно мовив Андрій. 
— Ясно, не боюся. Але причепиться, як шевська смола: напився, 

нализався — тьху, на твою голову! 
— Ні, дядьку,— здобувся на розважливість Андрій.— Я вам і 

раніше казав: не хоче вона мене. Самі ж бачили... 
— А ми йому на двері покажемо,— сказав Степан і взяв Андрія 

під руку.— Ходім, трастя їхній матері! 
Вони пішли, але Андрій дотягся тільки до хвіртки. На порозі сто

яла вогнедишним вулканом Валентина, і він відчув, що робиться 
малий і покинутий. Що йому саме враз закласти ноги на плечі і 
чкурнути звідси, щоб аж закуріло. Давно знав, що нічого з цього не 
вийде, бо то невидаль у світі, аби Карташевський женився на Кар
ташевській, отож з ляком дивився на той вулкан, що виріс на ґанку, 
і готувався до виверження. Зараз він бухне до неба, викинувши 
попіл та лаву, і під ногами затремтить земля, а на голови їм поте
чуть потоки розпеченої сірки. І Андрій раптом став отаким страш
ком, котрий завбачливо озирається на задні колеса; він озирнувся 
на задні колеса і побачив під ними розчавлену долю свою. Але й це 
не завадило йому залишитися розважливим, бо він подумав під цю 
мить: з дядьком Степаном вони жили б у цьому домі душа в душі, 
а жінки того дому... вони увіч не для нього. 

— Вітаю тебе, жоно! — патетично сказав Степан голосом, що 
зрадливо заплітався.— Зятя тобі веду! 

Тоді Андрій здивовано побачив, що вулкан на ґанку зовсім і не 
вулкан, а медоточива гора. 

— Через це ти й напився? — спитав підозріло медяний голос. 
— Не напився, а випив, до вашого відому,— майже героїчно ска

зав Степан.— Бо як же воно інакше й зятя здобуть. 
— А до твого відому,— мовив той підозріло медяний голос,— 

обійдемося без твого зятя. Поки пив, я розстаралася на зятя свого. 
Андрій пропадав. Не те, щоб узяв та й пішов, або й справді за-
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клав нога на плечі — він навіть не крізь землю провалився: пропа
дав! Отак ворухнув рукою — і не було вже в нього руки, ворухнув 
другою — і та рука перетворилась у дим. Перемнувся з ноги на но
гу, і нога його — в попіл. Отак щезав він, розпадався і розповзався, 
а коли Степан захотів знайти для себе опертя (тримався-бо на ногах 
нетвердо), то не знайшов його собі. Отож він і похитнувся, начебто 
той медоточивий голос із ґанку був просякнутий отрутою, а він ту 
отруту випивав. 

— Як воно так виходить? —- пробурмотів він.— Ще сьодні вран
ці... Андрій хороший хлопець... До речі, де це він? 

— А де собі хоче,— сказав немилосердний голос із ґанку.— Не 
тра мені другого п'яниці в хату... 

— А те підстрелене, що воно? — спитав обережно, все ще стоючи 
біля хвіртки Степан. 

— Таке, що на горілку й дивитися не може!.. — з викликом ска
зала Валентина.— Таке, що рибки любить!.. 

— їсти? — по-дурному спитав Степан. 
— Таке скажеш, їсти,— пирхнула Валентина.— В акваріумах! 
— Да-м,— сказав Степан.— Значить, хочеш, щоб він став твоїм 

зятем? 
— Егеж, моїм,— солодкотічно проспівав голос на ґанку.— Мій 

зять, моя дочка, і все з домі, п'янице нещасний: має бути по-моєму! 
Вона вдарила кулаком об кулак, і Степан помітив, що ті кулаки 

викресали іскри. 

8 
І щось печальне відчув од того всього Степан Карташевський; 

йому раптом здалося, що в тому всьому є щось ненормальне, бо зга
дав він фразу, яку любив колись повторювати ще його батько: дім, 
який розділиться у ворожнечі, загинути має. Любив ту гору на ґан
ку, яка поперемінно ставала чи вулканом чи медоточивою, але рап
том засумнівався: чи так само та гора любить його. Дивився сумно 
через штахетини високої хвіртки, але не міг зникнути чи роз
чинитись у просторі так легко, як учинив те Андрій, адже не мав 
іншого даху над головою та й не шукав. Чи не тому собі в догоду 
подумав, що все не таке безнадійне, як йому здалося, що, може, 
жіноча любов проявляється якось інакше, що, може, оті спалахи 
з'їдливої нетерпимости — лише перевірка тієї любови, а дім, який 
розділяється не у ворожнечі, а у такій-от постійній борні, не 
обов'язково повинен гинути. Може, вони по-різному заряджені 
електроди, які наближаючись одне до одного, дають струм і світло, 
але й пекучі іскри. 

«Але чому мені,— подумав він,— так дивно й печально на 
серці?» Чому болить так тонко й тоскно душа, чому над головою 
бринить жовтий листок, коли ше літо? 

У його домі зав'язувалася нова спілка, до якої він не мав ніякого 
стосунку, і той новий тріумфірат: жінки, дочки і зятя чужий йому 
та й не потрібен. Можливо, він вступає в якусь нову пору — у 
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старість чи самотність — ні, йому не хочеться зараз переступати по
рогу цього дому. Але не міг повернутися й піти, бо й після того мав 
би повертатися таки сюди, але оганьблений і переможений. Пози
рали б на нього поблажливо, хоч перед цим напевне б похвилю
валися б: де то він подівся? «А може, вони хвилювалися б, бо таки 
люблять мене»,— по-п'яному подумав Степан. 

Потягся рукою до жовтого листка, який провисав над головою, 
зірвав і відчув на вустах смак осени — терпку гіркоту, яка вістить 
про потребу примирення й викликає жаль. 

— Чого там став? — трохи занепокоєно спитала Валентина.— 
Іди в хату... 

Він повагався. Ну от, вона озвалася до нього милостиво — сьо
годні його, принаймні, не пилятиме. Але він не хотів так просто зда
ватися, тож перемнувся з ноги на ногу й понюхав розтертого в руці 
жовтого листка. Пахло осінню. Тлінним духом, що свідчить про 
пору прив'ядання та печалі. Сльози стали йому в очах, але стримав 
і їх, бо то могли бути п'яні сльози. 

— Піти й за ручку тебе привести? — удавано невдоволено спита
ла Валентина. 

Ну, от, подумав він, його смуток уже дійшов до неї. Уже вона 
знає, що в нього на душі, але не має сили переступити межі, що її 
замикала хвіртка. 

— Я пішла розігрівати обід,— сказала Валентина.— Чи вже десь 
наївся? 

Ніде він не міг наїстися, подумав Степан. Але коли вона зникне 
з того ґанку, він напевне в цей дім не зайде. 

— Добре себе почуваєш? — спитала м'якше вона й пильно по
зирнула. 

А в нього від запаху розімлілого в пальцях жовтого листка стоя
ла в нутрі осінь. І серце й душа вже жили восени — все дихало 
смутком та печаллю. Рука міцно вцілилась у штахет, а обличчя 
поблідло. Хміль вивіявся з голови, і він Стояв на вступі до власного 
обійстя тремкий, порожній і старий. Стояв і блідів, а може, жовтів, 
як той передчасний листок. 

— От дурний! — буркітливо сказала Валентина, важко спуска
ючись із ґанку.— Нічого тобі робити! 

Ковтнув спазму, що підкотилася під горло, і перестав дивитися 
на жінку. Ішла таки до нього, щоб узяти за руку і ввести в дім. 
Кинув поглядом у небо, прозоре, вицвіле, без жодної хмарини і не 
знайшов на чому опертися окові. Позирнув на дорогу, але й вона 
була порожня й синя. Тоді по тілові його перебіг дрож, і він, за
плющивши очі, подумав, що він не тільки дурний, як визначила 
жінка, а можливо, й жалюгідний. Він — жебрак, який підійшов до 
чужого дому, простягти руку, а великодушна господиня, 
кривлячись від жалю й огиди, важко ступає назустріч, несучи йому 
милостиню. 

1983 р. 
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Олександра Дяченко-Кочман: «Ряси», 6*6 фут. * 15 ін. 
Камяна маса й оксиди. 

Український Інститут Модерного Мистецтва 
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Марек Даніелькевич 
ВІДЧУТТЯ хвилин 

ПОДІЯ 

Я викинув з пам'яті не записані від тижнів слова 
Розмовляючи з Богданом Задурою засоромився 
Підвела мене чуйність 

Поет мав вистріпані рукави 
Зосереджений обґрунтовував правильність поезії 

Я раптово уявив постаті на зім'ятому простирадлі наго 
І так уже лишилося назавжди у вірші 

ШАНУВАЛЬНИКИ КАЛЕНДАРІВ 

Говорять багатьма мовами 
Проводять дні у Вавілонський вежі 

Є у їх житті місяці 
Що тривають через покоління 

Я боявся цієї ночі 
свічку запалив на вікні 

Вітер мав владу 
наді мною і над вогнем 

Б А Т Ь К И 

Минають місяці поглиблюються борозни на обличчях 
Затирається різниця між жінкою і мужчиною 
Стають однаково непорадні та затяжні 
Достатньо наділюють себе прокльонами 
Якби не помічали що наближається вічність 
Яка все уневажнить 

Переклад з польської 
Тадей Карабович 
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І в криниці ніч 
І в очах собаки 
і коли люди думають 

Тваринам дана ніч 
Належать до неї вітер 
порох квартир 
і звук дзвінка 

Вранці 
я закурив 
потім тамував кров із носа 
високий тиск 
треба було вмити зуби 
життя 
видалось мені нестерпним 

Розпаношилась у мені думка про самогубство 
Спочатку я думав що з'їсть вечерю 
Щонайменше переспиться зі мною 
І відійде 
Тому я був делікатний і вирозумілий 
Сьогодні не даю собі з нею ради як з жінками 
Доходить до рукопашного бою 
Програю 
Вранці соромлюся лиця в синяках 

Вірш якого я забув 
Пригадав про себе 
Збудив мене пізньою порою 
Тому я тремтів немов дитина перед п'яним батьком ) 
Віднайшов у темряві перо й записав картку 
Вірш був невідчитний 
Та принаймні я міг оправдатись перед собою — 
Це теж засіб на заспокоєння совісти 

Одначе неспокій повернувся наступної ночі 
Я не міг заснути і снував недоречні припущення 
Розпізнав у собі старіючого мужчину 
Який наївно піддається омані свободи 



Не питаюсь хоч не знаю 
Це не брак відваги стримує мене 
А потреба тиші 
Кожна відповідь поглиблює незнання 
Тому відступаю 
Надто гіркі пережив я хвилини вірячи безкритично 
Забагато в моїм житті завислих постатей 
Еротичних споминів і релігійних книжок 

Відчуваю кожну хвилину 
Цього не можна витримати 
Закриваю очі затискаю зуби 
Кожного дня повторюю ті самі речі: 
Накручую будильник 
Читаю псалом 
Перекладаю записані картки 
Вимазую непотрібні слова 
Боюсь що прилипнуть до мене як жінки 
Я уподібнююсь до дикої вивірки осінню 

ВТОМА 

Вечорами вулиці забувають про мужчин 
Порожніють 
Годинник радо стає 
Чи все кінчається добре — питають Сонні 

Стріпують крушини з штанів 
Гладять пом'яті фіранки 
Розсідаються вигідно на сінниках 
Стараються розрахуватися з минулим 
Яке ніяк не може зарум'янитись в уяві — 
Далеко йому до дитинства 
Смаку теплої картоплі і припаленої ненароком зупи 

Вечорами окуляри зсуваються з носа 
Безборонно піддаються світлу жарівки 
На цілу ніч мають спокій 
Не збудить їх гудок авта і зойк жертви 

Ще один день несповнений 
Тому ставить перед собою дзеркало 
Пестить себе на прощання 
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ПОДАРУНОК 

Я агностик 
Над моїм куском небз громадяться хмари 
Не дає мені спокою думка про поворот середньовіччя 
Пишу просто, бо нервують мене вишукані метафори 
Це прекрасно якби можна признатись: 
Я асексуальний 
Рідко відкриваю краєць таємниці 
Але сьогодні винятковий день 
Кінчаю 33 роки 
Добре бути мужчиною 
Хоч не сплодив я сина, не збудував дому 

і не посадив дерева 
З польської переклала Марія Ревакович 

Олександра Дяченко-Кочман: «Раку ефект», 1982, 20*4 ін. діам. 
Глина, випалена процесом раку. 

Колекція Др-а Юрія і Галини Сумиків 
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Іоан Онужик 
«М'ЯКЕ Е>> — або альхемія м'якої еротики в поезії МАРІЇ РЕВАКОВИЧ 

Збірка поезій Марії Ревакович, «М'яке Е» (появилася у Видав
ничому аі'енстві «Тирса» у Варшаві, 1992) — є містерійним свідоц
твом українсьхомовної поетичної діяспорної творчости. 

Як можливо писати, читати на насолоджуватись поезією? 
Природа поезії невіддільна від природи поета, що є одкровенням 
єдности сфер існування та легитимує поета творчим пантеїзмом. 
Поет і його поезія злиті в образний синкретизм, який унагляд-
нюється поетичною мовою. Але поетична творчість виплоджується в 
режимі певного архетипального «диктату» культури та психіки. 
Якщо попри архетипи жіночого (аціма) та чоловічого (анімус) 
існують також архетипи чотирьох стихій (вода, вогонь, воздух, зем
ля) — то поезія Марії Ревакович є еротизмом чоловічого та жіно
чого, який здійснюється через поетичну альхемію метафор рідини. 
Домінанта архетипу «води» своїми поетичними метаморфозами, 
сублімаціями, транссубстанціями, пере-втіленнями живить (бо 
поливає) своєрідну мережу (дельту) метафор еротики. Збірка Марії 
Ревакович є оригінальною динамікою еротики, ілюстрованої (На
талкою Погребінською) та метафоричної, словесної. Насамперед — 
символічна (та езотерична) назва збірки употужнюється уже на 
обкладинці ілюстрацією суцільної м'якої еротики: «М'яке Е» назви 
збірки іконічно перевтілюється в образ м'якого «О» («О є худож
ньою сублімацією форми жіночого принципу). Слідує, значить, аль
тернативно бо симультанно інтегрувати до фактичної (буквальної) 
назви збірки свою комплементарну (ілюстровану) назву: «М'яке О» 
(в чому й скрита наочно еротична оригінальність збірки). Крім 
обкладинки — еротичний образ жіночого «О» зазнає свої апетитні 
варіянти в шести додатніх ілюстраціях Наталки Погребінської, де 
вже чоловічий еротичний натяк (симбіозно присутній в ілюстрації 
обкладинки) зростає до повної форми образного втілення (на
приклад у формі місяця-лійки, наявного в ілюстрації та експліцит-
ното в поезії) і де, також, жіноче і чоловіче переплітаються і злива
ються в фантасмагорію єдности,— що є звершенням і останньою 
ціллю альхемії метафор еротичної лірики Марії Ревакович. Стра
тегія читання самого тексту збірки ставить собі за правило читання 
тексту окремих віршів як сегментів єдиної органічної цілости, як 
єдиного тексту. З самого початку тексту збірки поетеса сакралізує 
коханих, котрі є геометричним місцем еротичної любови: «знаємо 
що /вузловий ритуал/ продовжуватиметься/ що наповнить вщерть/ 
нічні дзбани» — що є «вузловою» ритуальною зустріччю утробної 
туги («нічних дзбанів») та фаллосної натуги до єдности (та «дощерт-
ного наповнення»). Але туга-натуга еротичних принципів в тексті 
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збірки здійснюється в альхемічн'их метаморфозах еротичної імаже-
рії води (в американській еротичній поезії «панк», наприклад, до
вільно і природно вживаються порнофонічна ексшііцитність вислову 
та порнографічна імажерія еротизму). 

Архетип води кумулює в собі бінарність первісного космогоніч
ного стану, коли «вода» перебуває в гедонізмі релятивности та амбі-
валентности: стан дисонансного хаосу (як жіночого бездонного прин
ципу) та стан ритмічного космосу (як хвилястої пульсації активного 
чоловічого принципу). Хаотичний (безначальний) та титанічний 
(космотичний) принципи води свідчать про співприродність та 
єдиносущість поета та поезії зі стихіями космосу та хаосу. Космо-
генність стихій поета повторює універсальний космогенез і зберігає 
таким чином цілісність людської кондиції. Якраз у первочасі космо-
генезу занурена доглибна смислова тайна ролі поета та поезії 
(звідки, також, припливає до нас розгублених у вирі безчасся 
відомий запит Гельдерліна: «Навіщо поети у злиденний час?»). 

Еротична метафорика води матеріялізується в тому, що вода є 
одноразово середовищем, агентом, та принципом всезагального за
чаття та породження, що потребує індивідуалізації архетипу (або 
міфологеми) води в жіноче і чоловіче начало. Тому вода є, як 
жіноче начало, аналогом материнського лона та утроби. Одночасово 
вода є аналогом плодотворного чоловічого сім'я, яке заставляє пло
доносити та родити. Взагалі в поезії мотиви розрізненого чоловічого 
та жіночого начал зазнають конвергенцію до андрогінізму, що риту
ально реклямується як непорочний результат звершення існування 
(як подолання болю «бути половиною», статтю, або як подолання 
перспективи розвінчуючої смерти). Приведені нами зредуковані 
компоненти (тільки з перспективи стихії води) субстанціальної 
парадигми матерії-води, яка породжує інтересуючу нас зону поезії, 
вказує на певний тип літературної критики (до чого можна б до
бавити, коли догідно або необхідно, суто формальну критику). 
Існують загальні координати і комплекси («одкровень», архетипів, 
міфологем, символів, традицій, цінностей тощо), на яких девіянтно 
або інвертовано (коли не кореспондентко або ізоморфно) можна 
зобразити функції поетичної творчости. 

Лірика Марії Ревакович, так як вона викристалізувалась в збірці 
«М'яке Е» (у вимірі суто еротичної імажерії — «Е» є горизонтально-
вертикальним одночленно-тричленним еротичним символом, 
ієрогліфом жіночо-чоловічого, де звіерхність має жіноче) — є домі
нантно структурована стихією архетипу води (де архетипально 
усвідомлена наша спільна інтимна доля з водами). Ерос є містерією 
сенсуального злиття, матеріялізацією сімбіозиса половин любови. В 
еротиці збірки процес злиття любовних «рідин» та любовних 
«членів» проходить сакральною течією метафор води. А сама любов
на асоціативність «членів» тіла з сенсуальними рідинами природи 
употужнює еротичність ліричного суб'єкту: «твої губи — це глечик 
/солодкого вина/ від якого п'яніє/ моя стать», і також: «твої очі — 
це/солоні річки/ що несуть роки/ на хвилях/ і впливають/ у 
затоку моїх стегон». «Затока стегон» є прототипом м'якого «Е», 
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звершенням джерельної авантюри: «там/ почнеться/ сім'яна 
мандрівка». Приведені цитати уже подають альхемічну орієнтацію 
«солоних вод» до сублімації в «сім'яну мандрівку». Еротофонія 
збірки успішно розлита в окремих згущеннях метафоричної 
«рідини» тексту: «вливаєш в мене/ сім'я й доглядаєш як/ добрий 
городник» — що є уже симбіозним статусом плодючости і звершек •• 
ням еротичної ласки. Рідина як мрія, кінець, матеріалізується і стає 
найвагомішою дійсністю: «в моєму лоні/ кругліє твоя мрія/ меь; 
вагітно». Якщо «затока» є жіночою емблемою еротичної спраги то 
місяць на ущербі є символом чоловічої срібної потуги: «розтулюю 
для тебе/ спрагу/ але місяць/ не ти/ скривленою лійкою/ вливає в 
мене/ трохи/ срібної роси/ і засипаю/ вогко/ несповнено». Варто 
уточнити бінарність символа самого місяця (місяць кумулює в собі 
пульсації вод, ночі, психіки та сексуальности), який то виринає то 
потопає в тексті збірки. Повний місяць є втіленням поєднаних 
половин нагости: «по наших тілах/ котиться на гай місяць — / роз
дягає нас» — оголена інтимність та інтимна оголеність виконана 
місяцем-часом, який «котиться» та регулює правила еротичної ма-
теріялізації. Місяць на ущербі є символом фаллоса: «на прощання/ 
даруватиму тобі палицю/ місяця». «Палиця» символізує зрілість, 
та, мабуть, і неміч, але молодий місяць у формі палиці є метафорою 
молодости, яка шукає еротичного закруглення буття: «запроси 
місяць/ на наше кохання хай/ і нас освітить». Але в збірці існує і 
протележно орієнтована альхемія, яка уточнює метаморфоз моло
дости у майже змарновну речовину: «коли кохаємося/ здається 
мені/ що витікає з мене/ джерелом/ молодість/ я поспішно/ згор
таю біля себе/ усякий посуд/ щоб не змарнувати/ ні краплини/ до
рогоцінної речовини». В останній цитаті замасковано подана 
інтуїція проминаючого часу та того, що необхідно наслідує часові. 
Можна провести розрізнення між смертю під зодією стихії поступо
вого стікання води та смертю в режимі стихії вогню. Вогонь є рап
товим вертикальним кінцем, кінцем-катаклізмом. Але в режимі що
денносте ми невпинно «стікаємось» горизонтальною смертю. Що
денна смерть є «водяною» смертю. І якраз у текучій щоденності 
необхідно б уточнити «маскарад» вихревої любови (твої очі — це/ 
рвучкі вітри/ що здирають маски/ з обличчя/ і я стою/ нага/ і... 
така прозора), маскарад, який орошує нагість метафор любови та 
живить прозорість альхемії еротичних рідин.— «Краплини доро
гоцінної речовини» життя (одержимість потопом еротики) зазнають 
багато варіянтів в «гірських потічках» збірки («говориш до мене/ 
музикою/ гірського потічка/ тому я / ціла мокра»): «чарка сліз» 
(одна з можливостей подолання спраги любови, через еротофагію 
речовин любови), «вливати-випивати» (як діонісійський енергізм 
еротичної діялектики), «білі ріки» (чоловічого вируючого начала), 
«шовкова нагість» (як нарцисистська оголеність перед непо
рочністю, вод, екстаза тілесних форм в обіймах лагідних, пестливих 
рідин), «бездонна криниця моєї туги» (як абісальна «перлінь» жіно
чого спраглого принципу — підсвідомість навіки закохана у води), 
«зернятка-сім'я», «сірі мрячні ранки» (срібно-сім'яна усеприсут-
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ність, коли: «прагну наповнитись тобою»), «ллється/ срібне молоко/ 
озеро доброти й мудрости» (фетишизм сперматичної речовини), 
«кохана-сльоза» (як емблематична «кришталева» непорочність в ме
тонімічній тотожності), «краплина дощу» (як символ оновлення-
обмивання та народження), «архіпелаг долі» (в географії любови — 
оточеність життєдайними водами, де любов, немов зелене дерево у 
серці, розрослася на долоні-дзеркалі), «ніч замість крови» (окультна 
сила пульсацій еротичної темені), «витікають ревнощі мов слизькі 
гадюки» (вода у злобі підмінює або удвозначнює свою стать — і стає 
спокусливою та принципом гріхопадіння), «шукаючи пристані у 
наших тілах» (тіло як остання надійна матерія — де ми всі знайшли 
свою пристань) — лиш декілька з образів м'якої-рідкої любовної 
манни (води), які оргійно «розливаються похіттю» в «стругах водо
паду» тексту збірки. Але уся, потуга туги вод і весь достаток мета
форики збірки зорієнтовані на закриття (між чоловічим та 
жіночим) онтологічної прірви людини. Подолання спрадавньої 
спраги блукаючих половин (як те вказано в міфі про андрогіна у 
Платона), здійснення злиття розколотих потоків існування — може 
звершитися тільки в потопі андрогінної, симбіозної любови: «твоє 
тіло/ розлилось морем/ по берегах/ моїх чуттів/ сп'янівши 
хвилями/ виплескує музику/ по прибережних камінцях/ потопаю 
ціла/ в твоїх водах/ і мрію/ запрягти припливи й/ відпливи/ у 
морські коні/ зануривши лице в густі гриви/ промчати/ ска
женілими хребтами вод/ у досвітнє потойбіччя...» — У досвітнє та 
світле потойбіччя метаеротики, як переконаємось пізніше. Але анд-
рогініка та гермафродитизм еротики (в еротиці скритий біль од 
розділення на статі і страх перед старістю та смертю, як тотальне 
розділення статей) кінцево здійснюється через інверсію статевих 
ролей (або їхнє змішання) та через містерію злиття у навічну 
співтілесність: «не зігнешся вже ніколи/ бо я росту деревом/ в тобі». 

Існуює у збірці і суто негативний корелат метафор води. В поемі 
«Подерті пісні» виринає небезпека розлуки (принципів еротики) та 
небезпека занурення у безслів'я (загроза кінця поезії). Кохання ле
деніє (-сублімована вода) в агонії тільки листування: «пишеш роз
лука рве любов у мене—/ розлука згортає мрії хилить до сну/ сон 
— найкраща розлука це сніговій/ з білими горами кохання та у ме
не сон/ заледенів хочу розлуки і хочу тебе/» — Тут треба замітити 
«подерту» прозодію вірша, де сон-сніговій та сон-лід сповіщають 
кінець цілісної, інтимної та теплої еротики. Негативний потоп без
межносте та вічносте (що символізовано морем) здерає ма^ки з об
лич (-обманну природу поезії, її маски-метафори) і співає «зловіщим 
хором» «панахиду» любови та поезії: «скажімо собі правду/ море давно 
здерло/ маски з облич/ і залило сіллю очі/ я не співатиму більше 
пісень/ твоя особиста Сапфо/ втратила голо». Видно архетип 
еротики (вода), як поетичне лібідо-вичерпав свою самостійну гене
ративну потугу і потребує нового принципу для подальшого преоб
ражения коханих. Читаючи збірку ми допливаємо на хвилях мета
фор тексту до останнього альхемічного здійснення «філософської 



води», що є фізикальним принципом речовин еротики (філософ
ський камінь є фізикальним принципом речовин «матерії»). 

Насамкінець збірки — еротичний метемпсихоз архетипу води 
нірваністично завершується у пантеїзмі самозакоханого двобожест-
ва еротики (двобожества коханих), але з допомогою архетипу 
світла. В поемі «Медовий Місяць» зустрічаються головні символи 
еротики збірки, в їхньому шлюбному самопреображенні. В режимі 
«медового місяця» відбувається альхемічне очищення еротики: «ме
довий місяць — /це чистилище для любови/ ми чисті/ кров'ю/ 
сплатили довг/ лихварям сумління». Еротика ще не є любов, вона є 
лиш частиною та загарбницею любови. У спектрі любови й тільки 
любови самий принцип еротики, місяць, не приносить еротичної 
нічної екстази: «вночі/ місяць/ заглядає щербато/ у вікна/ й наші 
тіла/ застигають/ болісним перламутром/ а погляди/ мов соромливі 
ящірки/ втікають під каміння/ що зветься пристрастю». Тут місяць 
є щербато-стидливий, не вливає рідини в тіла закоханих, не роздя
гає активно закоханих. Місяць тут «фільтрований» вікном, а самі 
тіла — в болі од ремінісценцій минулих ласк, так що навіть при
страсті звуться «камінням». Після місячної немістерійної ночі слідує 
амбівалентний жрець-ранок: «ранок зустрічає нас/ молоком мряки/ 
рішаємо ще раз відбути прощу/ в святиню плодючости». «Проща» 
(за «померлим» еротизмом) відбута в двозначній атмосфері «плодю
чого» ранку, що є початком народження любови з молочної піни-
мряки плодоносного минулого. Накінець самий символ еротичної за
токи (затоки «Е») проявлює свою бінарну функцію. З одного боку 
«затока» оновлюється та заново еротично активізується: «затока/ ран
нім березнем/ .../ лиже/ наші/ одружені стопи/ і випльовує/ мину
ле/ з наших тіл». Але тепер затока є уже зовнішнім чистилищем, 
сублімована внутрішня географія у зовнішню географію. Тепер уже: 
«перед від'їздом/ йдемо на пляжу/ затока сумна й брудна/ немовби 
в ній втопилися/ гріхи мільйонів/ одружених стіп». Кінець «одру
жених стіп» є кінцем еротичної (тілесної) дороги і може бути почат
ком нової, сонячної любови, вищої од тілесної: «йдемо напроти схо
ду/ сонце таврує нас/ своєю любов'ю/ і сплавлює металь/ наших/ 
підмізинних пальців» — Нова любов народжується солярним 
принципом (як опозит до місячного), де сонце топить тілесний «ме
таль» (починаючи з підмізинних пальців) і альхемічно переплавлює 
еротичність людини в містерійну агапічність людини (у греків 
існували еротична любов та любов «аґапе»). Агапічна любов зливає 
центровану персону (тотально здійснену) з іншою центрованою 
персоною, зі збереженням їхньої двоєдиної ідентичности, де пафос 
еротичної любови трансфігурується в етос тотальної інтимности, в 
ідеал інтегральної та сінергічної єдности. Тут любимо напрочуд та 
всупереч усім негативностям та л імітаціям, оскільки тут все 
зберігається через преображения світлом. Якраз архетип світла 
втілений в образі сонця дарує «альхемічні» норми трансформації 
ідеї любови. Метаморфозна сила пресвітлого сонця, зі своїм 
райдужним (бо заплідненим водою) багаточленним спектром, 
зустрічає нас в кінці нашої еротичної («водяної») дороги. Весільна 
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веселка є архетипом здійсненої любови, де архетип води та архетип 
світла зазнають аґапічне ототожнення. Райдуга є надеротичною 
зустріччю води зі світлом, що уможливлює зобразити агапічну 
зустріч чоловічого та жіночого. І, мабуть, архетип світла, з'явлений 
в еротичній-агапічній єдності засліплюючої ясности сонця — є мак
симум, що може уявити наша любов. І якщо минуле нашого серця 
є темінню бездонних вод, то майбутнє нашої любови є німбом та 
ореолом солярної райдуги. Для любови — кінцевий «медовий 
місяць» є уже вічним «медовим сонцем»! 

Олександра Дяченко-Кочман: «Розмірковування над творами 
Сола Левита», 1989, 20*30*15 ін. 
Глина, випалена процесом раку. 
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КЕРАМІСТКА ВЕЛИКИХ ФОРМ 

Олександра Дяченко-Кочман починала свою творчу дорогу ще в 
Нью-Йорку рисунками й олійними картинами. Переїхавши 1972 ро
ку до Чікаго, вона вневдовзі перейшла на кераміку. На питання, 
чому прийшов такий різкий зворот у її творчості, мистець відповіла 
щиро й одверто, що сталося це в наслідок людської слабости. В 
1972 році вона уладила в Чікаго виставку своїх картин, а 1973 року 
виставку кераміки. І саме виставка кераміки притягнула далеко 
більшу увагу глядачів та дістала дуже добру оцінку критики. І це 
перерішило дальший шлях Олександри Дяченко-Кочман: вона при
святилась кераміці. 

Крім того в кераміці скоріше помітна форма, тож одна форма 
тягнула другу, третю,— і творилися цілі цикли. Так поставали ке
рамічні серії Дяченко-Кочман: спершу глечиків, тоді скульптурних 
форм, рельєфів і т. д. 

Місце українського мистця у світі, без власної країни, було 
складне. Його творча дорога — унікальна. Уривки із статтей Юрія 
Миськова та Гаррет Голґ кинуть хоч трохи світла на ці проблеми. 

Ред. 

Роля українського мистця у вільному світі складна й амбі
валентна. Тут нема ясних границь, нема окреслених виборів у кон
стеляції життя-свобода-смерть. Нема монолітніх кодів, ні героїчних 
змагань. Український мистець у вільному світі — це гібрид. Від 
першої хвилини творення він починає дуальне життя. Тут є пробле
ма продовження рідної національної культури та перекладання її в 
дійсність чужого оточення в країні та світі, що мистець вибрав задля 
творчої свободи. 

Творчий світ Олександри Дяченко-Кочман — це світ балянсу. 
Його зміст визначає гармонія, яка існує в природніх формах та якій 
дає нове визначення внутрішнє, удосконалене для реальности, око 
мистця. Ця гармонія веде до себе і впорядковує візію глядача, веде 
до перфектно виведених границь форми й кольору. 

Скульптурна кераміка Дяченко-Кочман унагляднює, що мис
тець на еміграції може досягти миру між старим і новим світами, 
може з'єднати їх творчою гармонією в один світ і жити в ньому. Дя
ченко-Кочман є одною з небагатьох, що осягнула цей стан, і саме 
через це являється універсальним мистцем. Це значить, не пускати 
своє коріння в один чи другий світ, але бути, існувати у власному, 
собою здефіньованому культурному зеніті, схарактеризувати свою 
власну реальність — через власний естетично інтерпретований по
гляд на ту реальність. 

Дяченко-Кочман проаналізувала і вивчила своє ремесло. І це да
ло їй важливу інтроспекцію у пульс колективного людства, в його 
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архетипне знання — інтуїтивне, химерне, містерійне. Праця в глині 
відкрила їй багату спадщину у світових культурах. Ця спадщина 
йде взад до перед-історії, сягаючи наших джерел і початків. 

І було це цілком закономірне, коли один критик сказав: «У своїх 
раку* вазах Олександрі Кочман пощастило осягнути монументаль
ну скульптурну властивість, що нагадує Неоліт». Тут можна додати, 
що. вони нагадують ще земні святині для статуеток Венери, знайдені 
над Десною в Україні. Ранні стоячі посудини Дяченко-Кочман від
творюють багатство «культів лона» та їхнє захоплення тотемами 
плідности, наголошуючи силу і родючість жінки. 

З подібною асоціятивністю можна розглядати й висячі, стінні 
скульптури Дяченко-Кочман. В них є відгомони печерного фреско
вого живопису, вони нагадують теж кольори трипільських глечиків. 

Сила висячих скульптур легко може домінувати великий 
простір. Але твердити, що висячі скульптури Дяченко-Кочман 
притягають увагу виключно своєю силою, означало б не бачити її 
найкращих елементів — елегантности й декорум. Усім її працям 
притаманне тонке стилістичне викінчення. 

(Юрій Миськів, «Юкрейнєн віклі») 

Найкращі праці Дяченко-Кочман черпають із багатої метафори 
посудини. їхні неполіровані площини надають їм старинного, дещо 
розмитого вигляду, наче б вони були викопані в археологічних роз
копках. 

Королівське тріо — особливо гарна річ. Воно складається з групи 
трьох порожніх циліндричних колюмн різної висоти, а кожна з них 
підтримує порожню урно-подібну форму. Це сильний, евокативний 
образ, що експлуатує відчуття архаїчного і двозначність неозначеної 
чи історично відлученої функції. Хоч ця праця збуджує багатство 
асоціяцій,— від архітектурних фрагментів, до церемоніяльних при
борів,— то Дяченко-Кочман дуже вважає, щоб не переакцентувати 
залежність від асоціятивности. Це, в першу чергу, скульптурна фор
ма, пряма і проста своєю ідеєю, але могутньо іконна. 

Кахлеві килими Дяченко-Кочман обіцяють стати для мистця 
джерелом багатих творчих можливостей. Вони скомпоновані з 
малих, випалених з глини кахлів, які укладені мозаїчно в повторні 
симетричні взори і з'єднані малими скрученими дротиками. Тут 
звичайна гама звабливих сірих кольорів Дяченко-Кочман підсилена 
плямами оксиду міді, що витворює металічно-райдужні ефекти. В 
цих працях є майже малярський підхід. 

Африканський краєвид має драматично-декоративну красу і 
примарно евокативний взір. Ця праця наче об'єднує всі теми Дячен
ко-Кочман: технологічне versus примітивне, індустріяльне versus 
органічне, племінне versus цивілізоване, поліроване versus ви
вітрене. 

(Ґаррет Голґ, «Чікаґо серамікс») 
* Раку — це процес випалювання кам'яної маси, який винайдено в давній Японії. 
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Раїса Лиша 
З Б И Р А Ю Ч И ЛІТО У ГЛЕК 
ВІТРЯНА ФУҐА 

І 

вітри довгі і барвні 
вітряні гори ростуть 
моя стихія летіти 
у леті воля 

двері дивні 
навстіж 

страшні відчинені 
світле щось 
дає невагомість 
радісно кличу 
хто може летіти 
і сміюся у небі 

залітаю у чорнобривців 
потаємно освітлений замок 
де п'ють біля жовтих 

каганчиків 
пахощі трунків найтонших 
джмелі і якісь павучки 
та один зелений дракон 
поранений у битві 
із чорним 

мене впізнає у леті 
уся предметна 
і непредметна матерія 

хата колодязь горб 
кочерги вила граблі 
що геть усе загрібають 
кутки ластівки кадила 
години мечі горобці 

а колись упізнали 
батько та мати 
вивели в простір 
слово мовило 
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мідне лоло 
луною гукнуло 
повна повінь 
велике 
води свічадо 
і буря 

вітряні гори ідуть 
сад на горі 

у вітрі 
на ходу зеленим 
оглянувся 
моя стихія летіти 
у леті воля 

маляр по горах вітряних 
розвішав 
довірливо-небі полотна 
у які можна рнути 
у кольори 
і виринати воскрешено 
вітряні гори співають 
піски здіймаючи 
рухомі кім'яхи простору 
солодко піймані 
і розвіяні 

II 

хто я 
в причинно-опалому світлі 
поділенім на клітинки 
для чого полишена 
у здичавілих пізнаннях 
серед порубаних вітрів-вітряків 
та тих хто сказав 

уб'єм ще цього 
і цього й оцього 
непомітно 
зробимо що буде 
так і отак 
герметично 
навіки 
з метою такою й такою 

витанцьовує гопака 
тюрма і гординя 
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так-так кивають жінки 
обличчями 
із яких витекло сяйво 
лиця Богородиці 

розвеселилися хащі 
косого хаосу 

так-так кивають 
дрібненькі їх діти 
що захочуть змішати 

в одно 
правду і кривду 
хтось кидай знову 
хитро невидну сіть 
немов на рідкісну 

рибо-птаху 
у очі вітру 
усміхається 
і плаче розгублено 

в мені 
космічна жіночність 

ти сплітаєш 
недовгі сіті 
й не бачиш 
вітрянГ гори високі 
у леті воля 

світ дірявіє та дірявіє 
а люди не помічають 
що вчепилися вже на крокві 
яка поволі тоншає 
і зникає 

от-от падемо униз 
як груші 

і нікому буде збирати 

горбата чорна гіркота 
де ти набралася 
чорноти трутизни 
що так зачорнюєш 
квіти і дзеркала 

73 



аби вони не дивилися 
в душі 

а усмішки білі ловиш 
береш за лапки 
і кидаєш у ящик 
без дна 

ЕПІСТОЛА ДО А. Щ. 

літа Божого 
тисяча дев'ятсот вісімдесят дев'ятого 
тихо прозорого ранку 
біля темних очей абрикоси 
біля дірявого 
давно пустого хлівця 

я збирала літо розлите 
у глек 
щоб пити його із тими 
хто чумакує 
в летючі світи 
і губиться в них 
не знайшовши повернення 

дивлюся ваша душа 
прихилилася до шаршавого стовбура 
сріблиться рибами крил 

й хоча на ній не було 
виклично втішного 
Вашого капелюха 
на відчайно голому черепі 
підкреслено вічних 
як Ви кажете 
форм 

а в руках 
товстого портфеля 
з руко-списами 
проритими в зменшений час 
й у страх смертного пробування 

обходилася навіть вона 
без плаща 
може що літо 
це була таки достеменно 
Ваша душа 
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пахло від неї медом 
кольоровими вітражами 
й чомусь абрикосовим клеєм 

якось знала вона 
про засвічену дивнями абрикосу 
як знає мабуть про все 
і прилинула 
вмиватися вільним дивом 
отут 
під високим колючим деревом 

де перемовилися 
моя і Ваша душа 
всевидючими зорами 
незалежно від наших 

наївно-матерійних особистостей 
і тіл 
створених із 
неприсутности 
та блукань 
доки струмила тиша 
трава і коники 
на святі 
у старезно-космічного древа 
й один у одного в літі 

отож пане з 
пустельним іменем А. 
Чи знали Ви 
що Ваша власна 
незбагненна і невловима душа 
прозорого літнього ранку 
обережно визволившись 
і покинувши 
беззахисно замислене тіло 

ринула далеко 
до жовтої радости 
торкнулася шорсткого 
чорного стовбура 
з ворушкими очима істот 
бризкалася стихією майї 
доганяла вітрів екзистенції 

і я їй зливала на крила 
із глека 
з невідомої примхи неба 
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а може й душ 
що стрілися 
для не знаних нами речей 

але якби взяли Ви 
який тарантас 
чи залізний літак 
або романтичну і неймовірну карету 
чи сіли на потяг 
самовпевнений наче осениця 
й прибули 
у всій повноті 
неповороткої реальности 
і незворушности 
земного тяжіння 
через усі оці нетрі 
до осяйної абрикоси 
біля драного пустого хлівця 
що принишк 
на межі небуття 

чи впізнали б Ви 
віще 
трохи присохле дерево 
де Ваша душа 
без Вас 
вмивалася Божим літом 
і перемовилася з моєю 
теж мені як незнайомою 
про не відкрите нам 
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Валентина Отрощенко 
ЗОЗУЛИНЕ око 

в глухих вікнах душі як погашені свічі 
голосіння під важкими заметами 
як під мостинами під повіками 
зимна кутя ловить тінь Дідуха 
пересновану павутинням 
кожна ложечка сирітська 
кожне місце порожнє 
з комори крізь темні голодні двері 
виходить біла сорочка 
підходить до вікон хрестить 
по головах гладить рукавом вишиваним і ©кривавленим 
по головах гладить 
тяжко сльози родить 
— ой знаю Господи що то є — сльози 
до синьої шибки як до покуті 
омиті сріблом лиця обертає 
— ой з-за горочки з-за калиночки 
ми коляднички з Україночки 

до хати що піччю біліє темніє німими дверима — 
заглядає у шибку... 
переступає пороги — 
переступає пороги 
які важкі і непорушні речі і в кожній зозулине око 
чаїться — як доля 

як важко зачинити за собою сінешні двері 
бо ще й у сінях небо 
а тут — землею 

мов по коліна серед темного сипкого маку 
мов сніг за скиртами у полі і ввесь — на спину 

як хутко поночіє! 
яка душа важка і нечутенна і мов чужа — 
стоїть і не підійде — мов і нема прожитого життя 
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як хочеться до груші-дички прихилити голову 
і щоб повіяв вітер 

присутність у покинутій одежі немов крута рілля 
все глибшає 

душа все вище вище 
а звідти ніби сипле сухим снігом 
(як сиплють од плачу — підкравшися — за плечі 
рідним житом) 
серпом сирітським по суглобах побілілих 
з яскравих ополонок горніх жнив 

U посвята Ґеоргу Траклю 
вдалині є хтось небачений одвіку 
береже молитвами на устах старців 
колисає поле тихим ясним маком 
але він не прийде 

вдалині є хтось небачений одвіку 
береже молитвами на устах старців 
тихо крає душу надвечірнім льотом птахів 
але він не прийде 

снопи зарошені холодні 
стерня мов стріха повна сопілок поснулих 
біліє забута хустка на землі — 
сама пастушить мов зима пастушить 
туга росте і ближчає 
і місяць не зійшов 
дорога непевна сива ближчає 
як нетутешнє — поле 
гілками крови запливає страх 

примівниця — і ще хтось під вікном — 
обстав нас янголами щоб погасли очі звірів 
вечірньою водою вмита до життя 
звиває гніздо соколине 
в широких рукавах смеркання 
а ти перед нею як шовк 
тихий голос тебе обіймає 
і когось як вербу із корінням виймає із твоєї душі 
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як журбу — 
і не знає: 
— один листочок у море впав 
другий листочок до серця припав 

«орла не можна бити, а як його стріляти, 
то треба спитать тричі: — чи нажився на світі? 
як нажився — то він буде прямо дивитися на т 
а як не нажився — то одвернеться» 

.„то — одвернеться... 

тихо 
сяє душею (і не знає) 
натомлений і супокійний 
спинившись в борозні і руки опустивши 
як у церкві 
а святий Миколай 
з обличчям з мореного дуба 
сховавши козацьку люльку у кишеню 
узявся за чепіги пішов за плугом 
засяла скиба 
борозною срібні вовки наздогін 
де ж ті воли? де плуг? 
— знайдеш удома! 

їхав чоловік уночі під місяцем 
аж дивиться — 
сидить під житом хлопець із клумаком 
як порівнявся — проситься: 
— посади мене на воза... 
не подужав хоч як силкувався — 
за віжки й поїхав 
обернувся 
а на тому місці 
нема нікого 
тільки стоїть цеберка повна крови 
...війні бути 

сон обікладений терном 
нори води 
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важкі щільники на повіках 
нори води 
сон знемагає пшениця нічна і важка 
світиться ніби 
темно і тихо ніби іде 
світить там ніби 
ніби несе і ніби з гори 
нори повітря нори до серця 
терен горить! 

«У неділю рано-пораненьку 
обманонька стала: 
виманили наших козаченьків 
а у чистеє поле, 
виманивши, взяли пов'язали 
по два докупочки. 
Вони скликаються та й озиваються 
як сиві голубочки» 

оглянувши безшабельних нащадків 
з болісної далини — аж сльозою впавши до рук 
а розхитує біль — як билину 
перед новою обманою на обрії 
вони скликаються й озиваються до живих 
що пустилися шаблі 
як сиві голубочки 
лови на Україну тривають 
триває одвічне полювання на Україну 
в лукавому темному світі 
якому з первовіку оддано її на розп'яття 

«Бог уродить, а мати вижне... » 
скільки Боже родив а чужа мати жала 
поводирями від рідної діти пішли по світах 
чужу долю водили — Боже мій як той вік 
жить у світі — на козацьких могилах 
на степах вітер кров страшну жне 

80 



Валерій Ілля 
З К Н И Г И «РОЗШИРЕНИМИ ОЧИМА» 

осінь 

яка прозорість — 
осінь крізь світи 
і далина сльози розквітла 
і сонця світло шабельне 
і з Іви-матері листок на воду пада 
вже з ярмарку 
а долі як не було так і нема 
і хилиться в долину голова 
та проситься орел гніздо покласти 
в твердому мому оці 
і під копитами гуде як бубон степ 
і знов на вірш продовжилось життя 

вночі 
місяць яблука пасе 
в пазуху ховає дівці 
труться двойко одне в одне 
холоду в сльози випозичають 
стануть теплими заплаче місяць 
і сонце зійде 
кінь в росі од воріт одбіжить 
з мертвим у сідлі 

з-за руїн червоного цегляного 
що обвалюється в душу муру 
який щось од когось колись ніби ховав 
цвітом вишні 
маминою долонею 
димом батькової цигарки 
двойко дівчаток дивляться в двір короварні 
де чоботи дядька Власія — бога скотини 
місять болото присмачене гноєм 
нюхає бугай телицю в станку 
тиче писком гарячим 
ніздрі ширяться швидше 
ніж очі за муром червоним 
двойко дівчаток дивляться в двір короварні 
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такими важкими очима 
що за малим не вломлять шийки тоненькі 
підгинаються нетверді ноги телиці 
рожевий клин важко за третім разом вгрузає 
горбиться спина наче в тій борозні 
над якою жайвір носить в небі 
шклянні горошини сліз 
що їх ковтає блакитна мати Котигорошка 
портфелики в руках неспокійні 
тітка Ярина хотіла лайнутись у них за спиною 
та байдуже махнула рукою 
Божа Мати не встигши другого черевичка озути 
в однім біжить рятувати 

натовп рухався-стояв 
у наростанні-обдиранні з кров'ю 
байдужими поглядами полуди з облич 
що більш рухався то більш стояв 
де в іржу поглядів із рук стікали рухи 
щоби з одчинених ротів випадали 
мертві солов'ї 
та нагло така свіжість 
наче двері в далину хтось прочинив 
то гурт черниць назустріч вулицею тік 
і довго вслід дивився 
і душа зіперлась на тверде крило 
бо знав що ще зустрінемось 
і поцілує світло нас 
як смерть у губи 

осінь 

шепіт дощу на схолодім лиці 
де збирає осінь сльози в темні вирви 
над якими тулять душу до безвіку журавлі 
вертається слово потопельника назад 
синім ковтком води в його горлі 
а руки вербовими корчами з води 
— як ся маєш поете 

відновлення Золотоверхого 

гиржавіє люд від поту втомленого металу 
ані мачини голосу з жодної зорі 
і чує дитя свою шию зламаним стеблом 
на якому квітка розплющує око 
а в дворі Золотоверхого 
де ще камінні брили після вибуху летять 
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рвучи на криваве шмаття наші обличчя 
що їх прапором підняв 
над Божим народом диявол 
освятивши своєю сечею 
а в дворі Золотоверхого зустрілися вже 
двоє перших ченців 
і з золотом в очах цілують одне одного 
янголову силу до янголової сили тулять 
а в соборній душі народу 
де між мертвими й живими 
світло спило всі межі — золотий благовіст 
й сини Світла зводяться з колін 
хай вже ніколи жити 
аби хоч померти людьми 

вечеря проте аж ніяк не таємна 

«...хліб наш сьогодні дай нам.» 
бо чую як на плівку 
яку уважно десь вивчать 
намотується тиша 
хіба що брязне ніж 
а от чайник так і не засвистить 
скінчився цукор 
поеми гони довші за життя 
і попасом воли натхнення 
на межі між янголовим співом і моїм 
допоки український хліб Господь благословляє 
а з картоплі пара 
переходить у дими вічности 
і м'яко замикає слух 
і затуляє чавкання коло спілчанського корита 
під яким кривавиться земля 
і тихий сніг за шибкою 
у душу пада 

і не розтає в розширених очах 

читав «Кобзар» 
й нараз відчув — не сам я в хаті 
як янгол пішов з хати 
я почув як брязнули остроги 

Господи 
і Ти в людському нетривкому тілі 
смертельну знав тоску 
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— Отче коли Твоя воля 
хай промине мене ся чаша... 

через віки студить наші душі 
твій тоскний голос 
хоч в ньому сила кільчиться 
що держить зорі 
я чую як ведеш мене від думки і до думки 
од сльози до сльози 
як одчиняєш мені небо 
пощо мене всього в гріхах для того вибрав 
невже такий порожній світ?! 

— але хай буде не так як я хочу 
а як Ти 

«сидить смутонько, що той батенько» 
всі горнята позбирала мати коло печі 
а діти розкидано 
квітка диму з люльки 
лучить роки з далиною 
сич гукає на весілля 
зозуля на погреб 
одчиня калина жили 
щоби кров її текла в схололу пісню 
а ікони шматками неба світять із покуття 
а з них очі стіни хати розсувають 
ходіть гостоньки до хати 
та над шпоришами 
понад стріхою 
понад Україною 

Божічку знов весна 
і запах мокрої стріхи одчиняє душу 
із прадалини краплина пада з стріхи 
то розтає мій смуток 
аж на зорях чують 
а на срібному ковадлі знов сльозу кує синиця 
і переходять з двору в двір дівки понад тинами 
неначе з пісні в пісню 
й старі баби дають постояти коло їх самотини 
і засвітитись тихо 
Господи прости що боюся краси світів далеких 
що більша за оцю 
що так тяжко до неї тулюся 
доточи мені ще днів тут 
бо не набувся ще 
не наробився 
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Марія Цуканова 
мої СПОГАДИ 
Частина П 

Шукаючи роботу, я зустрілася з Віктором Цукановим, з яким не 
бачилась 10 років. Ще до мого одруження ми вчилися разом в кон
серваторії, я — по клясу піяно, він — віолончелі. Ми часто висту
пали разом в концертах, грали в учнівському оркестрі. Після мого 
одруження ми не зустрічалися. 

Тоді, вчившись в консерваторії, Цуканів одночасно вчився в тех
нологічному університеті. Тепер, коли ми зустрілися, він, скін
чивши технологічний інститут, викладав фізику в тому ж інституті 
і також в інших учбових закладах, фізику і математику. Віолончеля 
лишилася для нього як розвага, хоча грав він дуже добре. 

Ми почали зустрічатися, грали разом. 
Тим часом мені трапилася робота, але знову у від'їзд, в Ізюм. Це 

було невеличке місто, недалеко від Харкова. Потребувалася піяніст-
ка в залізничний клюб, акомпаньювати хору і заніматися із соліста
ми співаками. 

Я довго вагалася, бо мені не хотілося виїжджати, але мене спо
кусила велика платня, крім того мені давали кімнату в родині одно
го залізничника, близько від клюбу і також безкоштовне харчуван
ня в дієтичній їдальні. Мене запевняли, що я щотижня, у вихідні дні 
зможу їздити додому. І я погодилася. 

Робота була цікава. Ввечорі я акомпаньювала хору, вдень займа
лася із солістами. Я сама колись вчилася співати, отже я не тільки 
розучувала романси а і вчила співаків основам співів, як дихати, як 
направляти звук і таке інше. Співаки мої були дуже задоволені. Ми 
виступали на олімпіадах, і в самому клюбі часто давали концерти. 
Приміщення клюбу було гарне, велике, щойно побудоване, з вели
кою театральною з алею, яка не поступалася справжнім театрам. 

Так минула зима, весна. З Цукановим я весь час листувалася, s 
приїжджаючи у вихідні дні додому зустрічалася. На початку літа, 
коли Віктор Цуканів пішов у відпустку, ми одружилися, і він при
їхав зо мною до Ізюма. 

Я вже давно попереджала керівництво клюбу, що маю переїхати 
до Харкова і кидаю роботу, але мене ніяк не хотіли відпускати, то
му одного разу вранці рано ми зібралися і поїхали, тобто втекли. 

Я деякий час хвилювалася, бо клюб міг зробити мені не
приємності за самовільну втечу з роботи. Але все обійшлося. При
їхала лише делегація співаків, прохаючи повернутися. Але я з ними 
добре поговорила, що одружилася, маю родину і ніяк не можу 
лишитися в Ізюмі. Врешті вони погодилися зі мною, і дали мені 
спокій. 
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В Харкові я знайшла роботу, також в клюбі, за меншу платню, 
зате і часу робота забирала мало, лише тричі на тиждень вечорами, 
не враховуючи концертів, з якими ми часто виступал ., отже я мог
ла приділити час своїй родині. Віктор Цуканів перейшов жити до 
нас. Але в цей час донька господині будинку, де ми мешкали, 
вийшла заміж і господиня почала наполягати, щоб ми звільнили 
мешкання. З мешканнями було тяжко, і знайти нове можна було 
тільки за великі гроші. Врешті господиня подала на нас в суд. Вона 
наполягала на те, що її перший чоловік, тепер уже померлий, мав 
заслуги під час громадянської війни, і його донька також вийшла 
заміж за військового офіцера, а я була колишня дружина репресо
ваного. Але, треба сказати, мене приємно вразила суддя. Була це 
висуванка з робітниць. Вона видно відразу розібралася у нашій гос
подині, яка була звичайна спекулянтка, мала дві хати, і суддя не 
раз холодно спиняла її розголошування, про минулі заслуги свого 
першого чоловіка і мою «ШКІДЛИВІСТЬ». Суд виніс постанову — від
мовити господині і лишити мешкання за нами. Але нам самим 
неприємно було жити в хаті, де нас не хотіли. 

У Цуканових була своя хата, де до того була і кімната Віктора. 
Жили в ній мати Віктора з вітчимом, сестра і брат з дружиною. 
Після загальної поради, вони переробили хату на три мешкання. 
Нам виділили дві кімнати і кухню, і забрали до себе. В одній 
кімнаті, досить величенькій, яка правила і за залю, жили ми з 
Віктором, у другій, маленькій — моя мама з Марком, ще була кух
ня з великою плитою, що одноразово служила за їдальню. 

Завжди з приємністю і подякою згадую Цуканових. Мати, 
колишня вчителька, а тепер пенсіонерка, велика прихильниця 
музики і взагалі мистецтва, виховала дітей музиками. Найстарший, 
Віктор, як я вже згадувала, був віолончеліст, другий брат Василь-
скрипаль, сестра-піяністка. Брат в той час уже працював у відомому 
ансамблі імені Андреева, грав на балалайці. Його дружина Олексан
дра Мурська, як ми її звали — Шуша, працювала в тому ж ансамблі 
піяністкою. Вони часто їздили в концертове турне по союзу, висту
пали по радіо. Сестра Віктора, Галя, працювала в клюбі літунів 
піяністкою. Вітчим Віктора Володимир Володимирович Кнаббе пра
цював професором фізики в Технологічному Інституті. Також добре 
грав на скрипці. У них часто збиралися у вихідні дні грати тріо, 
квартети, квінтети. В квартетах брав участь їхній добрий знайомий 
мистець — маляр Барделіус. 

Барделіус подивився на мої малюнки і запропонував повчитися у 
нього малювати. Він скінчив Ленінградську академію, багато роз
повідав мені про Репіна, Серова і багатьох інших малярів, яких знав 
по академії. У нього по неділях збиралася група учнів, які малю
вали з натури. Засіла з ними і я. 

Треба сказати, що Барделіус дав мені багато знаннів, в галузі 
малярства, які дуже пригодилися на еміграції, де мені доводилося 
заробляти малюванням. 

Тоді ж зацікавився малюванням і малий Марко. Йому йшов уже 
тоді дев'ятий рік, був школярем. Ходити малювати зі мною до Бар-
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деліуса він не міг. Там були вже посунені учні, старшого віку. Ми 
малювали портрети з натури. Але Маркові подобалося копіювати 
малюнки олівцем і пером. Барделіус дивився на його малюнки і да
ючи деякі вказівки, казав мені, що з нього буде маляр. Так воно і 
вийшло. 

Тим часом в родині Цуканових сталася трагедія. Йшов 1937—38-й 
рік, коли пройшла хвиля арештів. Однієї ночі прийшли й забрали 
вітчима Віктора, Володимира Кнаббе. 

В 1933-му році, коли забрали Івана Благовірова, ставлення було 
більш гуманне, давалися побачення із слідчими, передавали листи і 
давали знати, де знаходяться заарештовані. В 1937—38-му році для 
усіх родичів заарештованих була одна відповідь: 

«Вислан без права переписки». 
Але де знаходяться заарештовані, не повідомляли. 
Отже настали тоскні дні. Усі ходили пригноблені. Мати Віктора 

даремно намагалася дізнатися, де знаходиться її чоловік і що з ним. 
Ми ж з Віктором що ночі чекали, що прийдуть і за Віктором. Але 
обійшлося. Віктора не забрали. 

Мушу додати, що багато років згодом, після смерти Сталіна, ми 
вже живучи в Аргентині, одержали лист від матері Віктора, в якому 
вона писала, що Володимир Кнаббе «Посмертно реабилітован». Це 
означало, що людина загинула десь в Сибіру, без ніякої провини. 

Коли почалася війна з Фінляндією, Вікторові прийшла повістка 
з военкомату як військовозобов'язаному. А коли він пішов до воен
комату, його спитали — чи в його родині є хтось заарештований? 
Віктор відповів, що так,— заарештовано вітчима. 

— Тоді ви більше не є військовозобов'язаний,— сказали йому. 
На війну його не взяли. 
Між тим життя в родині Цуканових продовжувалось. Тільки не 

було вже чути тріо, квартетів, квінтетів, як під час Володимира Во
лодимировича Кнаббе. Усі також як .і раніш, ходили на працю, Ва
силь Цуканів з дружиною їздили з ансамблем Андрійова в концер
тові турне, були в Галичині, яку в той час, за згодою з Гітлером, 
приєднали до Радянського Союзу, виступали по радіо. Віктор викла
дав в учбових закладах фізику та математику, я працювала в клюбі 
піяністкою. Лише була зміна в тому, що сестра Віктора, Галя, яка 
працювала піяністкою в авіо-клюбі, вийшла заміж за літуна, стар
шого в чині. Йому давали гарне мешкання, але Галя не хотіла 
лишати мами, і її чоловік перебрався жити до неї. 

У Цуканових біля хати був великий сад, а Галя і її мама захоп
лювалися квітами. Мама листувалася з відомими садівництвами, і 
вони з Галею вирощували різні цінні квіти, в загородженій частині 
саду. 

Так продовжувалося до 1941-го року, коли почалася війна з 
Німеччиною. 

З історії відомо, як швидко посувалися німці, забираючи місто за 
містом. Казали, що наші вояки були погано підготовані, бракувало 
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зброї і добрих командорів, яких перед цим було заарештовано. Та
кож ходили чутки, що наші вояки кидали зброю, не бажаючи бо
ротися за Сталіна. Про це говорить і та незрозуміла ненавість Ста
ліна до наших полонених, яких він вважав за ворогів народу, і за
бороняв «Червоному Хрестові», що опікувався полоненими інших 
держав, допомагати нашим полоненим воякам. 

Але про це колись скаже історія. Нам же було лише відомо, що 
вже восени німці наближалися до Харкова. 

Чоловік Галі евакуював її, з іншими родинами літунських 
старшин, до Уралу, де вона й перебувала усю війну. Інші лишилися, 
за винятком Василя Цуканова, який весь час їздив з ансамблем ім. 
Андрійова до фронту обслуговувати вояків. Його дружина, Шуша 
лишилася вдома, бо піяно возити не було можливости і піяністка не 
потребувалася. 

Якось заїхавши до дому, Василь, дізнавшись, що Галю евакуйо
вано, схвалив це, а коли хтось сказав, що може й не так страшно 
лишитися, Василь спалахнув і сказав: 

— Ви не знаєте, що таке німці! Я коли б мав можливість, усіх би 
вас вивіз. 

Але виїхати у нас можливостей не було. 
Василь знову поїхав зі своїм ансамблем. Шуша лишилася з нами. 
І ось настала ніч, коли німці підійшли до Харкова. Усю цю ніч 

ми просиділи у льоху під хатою. Ранком вийшли, відкрили фіртку 
біля воріт і виглянули на вулицю. 

Наша вулиця була глуха, понад річкою. Німців не було видно, 
але побачили нашого вояка, який йшов вулицею. Ми відчинили 
перед ним фіртку і він ввійшов до нас у двір. Віктор відразу побіг до 
хати і повернувся несучи в руках свої штани і піджак. 

— Переодягайтесь,— сказав він. 
Але вояк подивився на одяг, хитнув рукою, і сказавши, що він 

не сам, вийшов на вулицю. Видно пішов здаватися в полон. 
Гадаю, що згодом він не раз пожалкував, що не зайшов до нас 

переодягтись. 
Декілька днів ми не виходили з хати, але потім пішли на голов

ну, Московську вулицю, яка пролягала за декілька кварталів від на
шої. Там проходили німці, і там же ми зустріли моїх троюрідних 
сестер, Соню і Надю Лоханових. Першим питанням Соні, яке вона 
зробила з глумливою усмішкою, було: 

— Як у вас, ще годинника не зняли? Бо ті, що ходять,— вона 
хитнула головою в бік німців,— дивляться на руки, і в кого при
стойний годинник — знімають. 

У нас годинників на руках не було. А Соня продовжувала: 
— Майте на увазі, ходять по хатах і усе цінне забирають. Ліпше, 

як щось маєте, заховайте добре. 
Я ніколи не носила ніяких прикрас, ні сережок ні обручок, але 

мала золотий годинник на руку, тому я відразу ж побігла до хати, 
вийняла свій годинник із шухляди комоди і заховала в книжкову 
шафу, за книжки. 

І добре зробила, бо німці зайшли до нас, оглянули усе, особливо 
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шухляди комоди, заглянули в шафу на одяг і, видно, не знайшовши 
нічого для них цінного, вийшли. У Шуши взяли несессер. 

З першого ж дня німці вивісили об'яви всюди, що за будь-яку 
провину проти німців, відразу ж будуть стріляти або вішати. 

А трохи згодом до нас дійшли чутки, що на Журавлівці, (не так 
далеко від нас) загорілася від вибуху якась фабрика, після чого 
німці обійшли будинки, що стояли навкруги, забрали усіх чоловіків 
і повісили. 

У нас в глибині двору, за парканом, містилася якась напів-
зруйнована фабричка, і я цілими ночами вибігала дивитися і при
нюхувалася чи не запалив хтось цю фабричку. Боялася, що якщо 
щось станеться, схоплять Віктора і повісять. 

Надалі німці вивісили нову об'яву: усі євреї, які мешкають в 
Харкові, мають з'явитися в призначене місце (називали куди), щоб 
іти до ґетто. Хто не з'явиться, або хто буде приховувати їх, чекає 
найвища кара. (Читай стріляти або вішати). 

У Шуши батько був єврей, але мати росіянка. Батько її ще за 
молоді роки вихрестився, щоб одружитися з матір'ю. Але всеж усі 
занепокоїлися, а Шуша вирішила, що вона піде до гетто, бо боїться 
не тільки за себе, а і за нас усіх. Ми її відмовляли, але вона упер
лась. 

Недалеко від нас жили Шушині друзі євреї. Вона вирішила йти 
разом з ними. 

І ось настав день, коли Шуші треба було йти. Вона склала свої 
речі у валізу, ми поклали цю валізу на саночки і я з Віктором пішли 
проводжати її. 

Шушіни друзі жили на Дворянській вулиці, яка виходила на Мо
сковську, а євреїв мали вести Московською вулицею, яка переходи
ла в Старо-Московську і вела на кінець міста. 

Прийшли, попрощалися з Шушею та її друзями. їх усіх вивели і 
поставили серед дороги і валка рушила. 

Ми провели їх, йдучи тротуаром до Старо-Московської вулиці і 
повернули до хати. Але коли ми вийшли на нашу вулицю, ще зда
леку побачили, як від нашої хати йде приятелька Шуши, артистка 
лялькового театру. Вона побігла до нас вигукуючи: 

— Що ви наробили! Чи ви знаєте, що таке гетто!.. У Шуші в 
документі стоїть, що вона є росіянка! їй зовсім не треба було йти! 

Я побачила, що Віктор зблід, і раптом повернувся і побіг назад. 
І Ми лишилися, переповнені хвилюванням, не знаючи, що нас 

чекає. 
Не знаю скільки пройшло часу, але недовго, валка, що її вели до 

гетто йшла повільно. Отже незабаром побачили — йде Віктор тяг
нучи за собою саночки, а поруч з ним Шуша. 

Віктор розповів, що скоро наздогнав ту частину валки, де йшла 
Шуша, оглянувся, побачив, що німця не видно, підбіг, схопив 
однією рукою Шушу за рукав, другою саночки, і потяг Шушу на 
тротуар, де стояв натовп. Перед ним розступилися пропускаючи, і 
відразу ж зімкнули прохід, закриваючи їх. 

Таким чином Шуша повернулася додому. 
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Згодом ми довідалися, що усіх євреїв в Харківському гетто, по
труїли газом. Отже Шуша була врятована від смерти. 

Тим часом Шуша влаштувалася на роботу піяністкою в театр в 
Люботані і виїхала туди. 

Надалі настав голод. 
Люди поїли ті запаси, що мали, чекаючи, що німці дадуть дозвіл 

підвозити харчі до міста, але німці не поспішали. 
Дехто, фізично сильніші, ходили пішки на села, міняти одяг на 

зерно. Вирішив іти і Віктор, домовившись із сусідою. Але коли він 
повернувся, ми злякались, таким він виглядав хворим і висна
женим. Ми допомогли йому роздягтись, поклали в ліжко. Роз
повідав, що коли вони повертали назад, німці їх зупинили і змусили 
працювати. Добре, що зерна не відібрали. Але того зерна вистачило 
не надовго. Нас рятувала моя мама, яка ходила на базар і міняла 
одяг на харчі. Наприклад суконку на б, 7 склянок зерна. Ми його 
крутили на машинці для кави, пекли і розділяли на декілька днів. 

Навколо почали вмирати від голоду люди, переважно інтеліген
ція, як найслабша фізично. 

Помер від голоду мій вчитель малювання, мистець маляр Во
лодимир Сергійович Барделіус. Вмер чоловік моєї улюбленої тьоті 
Насті... 

Почули ми, що суспільна опіка відкрила їдальню для голодуючо
го населення. Я пішла і виклопотала обід на нашу родину, який 
складався із зупи звареної з покидьків німецької кухні, попсовані 
овочі, померзла картопля і т. ін. Та до того ще дуже рідкий. 

Але надалі нам пощастило поміняти мій золотий годинник на 5 
пудів підгорілого борошна. Десь горіла кошара з борошном, яку 
пощастило погасити. Ті, хто гасили, розібрали це борошно до себе, 
і, таким чином воно потрапило до нас. Борошно дуже смерділо 
димом, але нам здавалося дуже смачним. Ми пекли кожний раз 5 
хлібців, по рахунку родини — 2 мами, Марко, Віктор і я. 

Якось, йдучи містом, я зустріла дружину одного із приятелів 
Івана Благовірова. Вона мене спитала: чи я знаю, що в Харкові 
відкрито «Просвіту?» Я не знала. Вона ще додала, що там дають 
харчовий пайок, і дала мені адресу. 

Таким чином я потрапила до «Просвіти». 
В канцелярії «Просвіти» я познайомилась із секретарем, Хро-

новичем, який направив мене до голови, професора Попова. 
Професор Попов, розпитавши мене і дізнавшись, що я за фахом 

є піяністкою, сказав мені, що у них запляновано організувати хор. 
Хор — майстра у них ще не було, але я обіцяла дістати, і згодом 
привела того хормайстра, з яким працювала до війни у клюбі. 

Там була ще одна піяністка, з якою ми відразу потоваришували 
і розподіліли працю так, що вона буде акомпаньювати хору, а я бу
ду займатись із солістами. Але співаків збиралося мало, голодним 
людям було не до співів. 

Раптом прийшла повістка мені і Марку, якому щойно минуло 
14 років, їхати на роботу до Німеччини. 

Я відразу ж побігла до поліклініки, до якої ми належали раніш, 
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живучи на старому мешканні. Після смерти Івана малий Марко був 
довгий час у них під доглядом, слідкували, щоб він не захворів ту-
беркульозою. 

В канцелярії поліклініки побачила двох жінок: однією була сек
ретарка, другою лікарка. Я показала наші повістки і розповіла про 
те, що батько Марка вмер від туберкульози і Марко довгий час був 
у них під доглядом. 

Лікарка на це відповіла, що пригадує цю справу, і тут же не за
глядаючи в ніякі папери, видала довідку, що Марко є хворий на ту
беркульозу, хоча він зовсім не був хворий. Але вона знала, що німці 
бояться цієї хвороби. 

Про себе я сказала, що маю склероз вух. Я дійсно мала цю хво
робу, в початковому стані, яка проявлялася шумінням в голові. 

Лікарка і мені, без усякого огляду дала довідку, що я є хвора на 
склероз і до фізичної праці не гідна. 

Я від усього серця подякувала милій лікарці. Ці довідки 
звільняли нас від праці в Німеччині. 

Тим часом у «Просвіті» з'явилася об'ява, що відкривається 
Літературна секція. Хто хоче може записуватись. 

Я відразу ж записалася і пішла на перше засідання. 
Головою був письменник Анатоль Гак, членами професор 

Блохін, проф. Іванів, Василь Дубровський, Перелісна та інші. 
Читали і розбирали різні твори. Іванів зачитував уривки свого 
перекладу з англійської мови Шекспіра. 

На одному із засідань Анатоль Гак повідомив нас, що від
кривається український журнал, під назвою «Український засів», і 
нам запропановано написати щось туди. 

Я перед тим почала писати п'єсу «Проліски», а почувши це, 
відклала п'єсу і засіла за оповідання. Це оповідання, під назвою 
«Дощ іде», було зачитано на одному із засідань і отримало добру 
оцінку присутніх, після чого я понесла його до журналу «Україн
ський засів». 

Редактором журналу був Петров, він же і писав під прізвищем 
Домонтович. Я лишила оповідання редакторові, який призначив 
мені прийти за кілька днів. А коли я прийшла за відповіддю, він 
мені сказав: 

— Свіжо. Оригінально. Але кінець треба змінити. 
Зміст оповідання був такий: 
Дівчинка, донька розкуркуленого, у якої загинули батьки, живе 

весь час мрією помотатися, особливо, як вона гадає, найбільшому 
своєму ворогові, голові сільради. А коли почалася війна вона, вже 
доросла дівчина, зустрівши пораненого вояка, в якому пізнала сина 
голови сільради, після ночі вагань, рятує його. 

— Дівчина мусить вбити цього вояка,— сказав редактор. 
Я відповіла, що ніколи не погоджусь на таке, бо це руйнує весь 

зміст оповідання. 
Ми довго сперечалися і в кінці редактор сказав, що тоді він на

друкує лише першу половину оповідання. 
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На нашому наступному засіданні я розповіла про це. Усі висло
вили обурення. Анатоль Гак сказав: 

— Що ж це таке. І раніш нам не можна було писати, що хотіли, 
і тепер. 

Але цим справа і кінчилася. Була надрукована лише перша по
ловина оповідання, під назвою «Шляхом». 

Тим часом надійшла друга стадія війни. Радянський Союз почав 
гнати німців, починаючи від Москви, і вже підходив до Харкова. 

Наше почуття роздвоїлося. З одного боку раділи, що німців же
нуть, з другого охопив острах за власне існування. 

Просвіта збиралася евакуюватися до Києва. Обіцяли дати окре
мий вагон для членів «Просвіти». Склали список тих, хто мав їхати 
до Києва. Записали і мене з родиною. 

Найтяжче мені було кидати мою маму. Але вона зробилася 
зовсім слаба, особливо ноги в неї погано рухалися. Ми жили далеко 
від вокзалу, трамваї не ходили, і треба було йти пішки. Мама не 
могла б дійти і до вокзалу. 

Вікторовій мамі було ліпше, вона чекала, що приїде Василь, та і 
Галя мала повернутися. Але Вікторова мама запевнила мене, щоб я 
не хвилювалася, що вони усі доглянуть мою маму. 

Виходу не було. Склали речі на саночки, дещо тримали в руках. 
Віолончелю не взяли, (на ній був матерчатий футляр, боялися, що 
в дорозі, в толпі розіб'ється) і вирушили. 

На вокзалі вже зібралися просвітяни, що мали виїхати, але ваго
ну ще не було. Чекали довгий час. Люди почали нервуватися. Ана
толь Гак і ще дехто вирішили йти пішки, сподіваючись, що їх по 
дорозі підбере якесь вантажне авто. Ми були занадто знесилені, щоб 
іти пішки. Вирішили, що як не потрапимо до потягу, то повернемось 
до хати. А там, що Бог дасть. 

Але вагон врешті подали. Ми з полегшенням зайняли місця і нас 
причепили до потяга, що йшов до Києва. 

У вагоні нам видали хліба і це було дуже до речі, бо ми сильно 
зголодніли. Вагон не опалювався і ми досить замерзли, але це вже 
була дрібниця, головне, що потяг вирушив до Києва. 

їхали довго, але всеж доїхали без пригод. 
З Київського вокзалу нас повели до школи, призначеної для бі

женців. В клясах на підлозі лежали матраци, на які ми розклалися. 
Згодом дали вечерю, і ми поївши, нарешті мали змогу виспатися. 

Біженців було багато, не лише просвітяни. Зустріли і познайо
мились там з Артемом Орлом, який приїхав з дружиною і сином, 
таких років як Марко. Виявилось, що він добре знав Івана Бла-
говірова і ми відразу ж заприятилювали. А хлопці наші зробилися 
нерозлучними, куди один, туди і другий. 

Орел нам сказав, що збирається йти діставати перепустку до 
Львова, бо, як йому відомо, там опікуються біженцями, є де 
спинитися, і радив нам приєднатися до нього. 

Ми подумали і згодились. Пішли з ним і з групою людей, що 
хотіли їхати до Львова і, після деякої волокіти, врешті дістали ці 
перепустки. 
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І ось прийшов день, коли ми сіли в потяг, який повіз нас до 
Львова. 

В моїх спогадах, оглядаючись назад на своє невдале життя, я ба
чу лише один промінь, який зогрів мене, дав певність в своїх силах, 
викликав бажання писати. 

Це Львів. 
Ще коли ми вийшли з потягу, мене приємно вразило, що чую я 

навколо лише українську мову, і люди мені здалися привітними і 
лагідними. 

Нас повели до гуртожитку для біженців. Це був двоповерховий 
будинок, де раніш містилася школа. На горі в довгий коридор ви
ходили двері до кімнат, які тепер призначилися для життя. Кожній 
родині дали окрему кімнату. Нам дісталася кімната з трьома 
ліжками, стіл, стільці. Принесли чисті простирадла, наволочки на 
подушки, ковдри. Внизу була їдальня. 

Отже повне забезпечення. 
Після того неспокою, який відчувався в дорозі, не знаючи, що 

нас чекає, ми відразу ж заспокоїлись. Нас весь час відвідували пред
ставники всіляких організацій, серед них особливо запала мені го
лова союзу українок, дуже мила, гарна жінка. Мені вона здалася 
зовсім молодою, але потім виявилося, що вона має сина, якому вже 
35 років. 

На третій день, трохи прийшовши до себе, вийшли оглянути міс
то і відвідати «Український допомоговий комітет» — чоловік розві
датись про працю, я спитати адресу Спілки письменників. 

Місто нам дуже сподобалося; старовинні будівлі, такі затишні і 
привітні, було у мене вражіння, що колись я тут жила, все здавало
ся знайомим і рідним. Відвідали Храм св. Юри. 

В «Українському допомоговому комітеті» чоловікові обіцяли під
шукати працю, а мені дали адресу Спілки письменників, яка місти
лася в Літературно-мистецькому клюбі. 

Другого дня я пішла до Літературно-мистецького клюбу. Спита
ла там, де знаходиться Спілка письменників і підвівшись східцями 
на другий поверх, пройшла спочатку через одну приймальню, потім 
увійшла до другої і там знайшла двері до кабінету голови спілки, 
Лужницького. 

Постукавши в двері увійшла. 
( Лужницький сидів за столом. Побачивши мене привітався, за
просив сісти. Я розповіла йому про себе і, щоб ознайомити з моєю 
працею, простягла йому п'єсу «Проліски», яку щойно перед від'їз
дом написала. Він обіцяв прочитати і призначив, коли прийти за 
відповіддю. 

Прийшовши в призначений день, я побачила Лужницького у 
другій вітальні, де він стояв в товаристві голови клюбу, Мартинцем. 
Обидва повернули до мене усміхнені обличчя і, після привітання, 
Лужницький сказав: 

— Вашу п'єсу бере до постанови Літературно-мистецький клюб, 
— Добру п'єсу написали, нам усім сподобалася,— підтримав 
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його Марганець,— з лукавою усмішкою прижмуривши око ніби хо
тів додати «Задоволена, га»? 

Хоча я була більше розгублена, бо не чекала такої швидкої 
реакції. 

Потім Марганець повів мене до кабінету Лужницького, де ми з 
ним склали договір на постановку п'єси, після чого Мартинець ска
зав, що від тепер я є членом Літературно-мистецького клюбу, можу 
приходити щодня обідати і користуватися усіма привілеями. 

Згодом я познайомилась з режисером Совачевою, яка мала ста
вити п'єсу. Була це вже літня жінка і, як я потім побачила, до
свідчений режисер. Ми з нею обговориrv п'єсу, характер героїв. 
Головну роль Марини грала дружина Лужницького, артистка 
Львівського драматичного театру, Нату — молоденька артистка 
О. Крупник, її батька — відомий артист Стадник та інші. 

Я прийшла на першу пробу і, з того часу стала постійним 
відвідувачем клюбу. Було цікаво дивитися, як оживає п'єса у вико
нанні добрих артистів, під умілим керуванням режисера. 

Тим часом наші хлопчики, Марко і син Артема Орла Тарас, 
пішли вчитися до гімназії. Що до чоловіка, я якось у розмові в 
клюбі сказала, що він є добрий віолончеліст, хотів би спробуватися 
до оркестри опери, але не взяв із собою віолончелі, і мені порадили 
піти з чоловіком до музичної школи, там є музичні інструменти і 
чоловікові можуть дати віолончелю. І одного разу ми вибралися і 
пішли до музичної школи. 

Директором школи був композитор Барвінський. Ще коли 
Галичину приєднали до Радянського Союзу, ми часто чули по радіо 
твори Барвінського, тріо та інші, і були захоплені. Тепер ми мусили 
зустрінутись з ним, і я відчувала хвилювання, чекаючи побачити 
цього видатного композитора. Але Барвінський зустрів нас так 
привітно і лагідно, що ми відразу відчули себе як добрі знайомі. 
Вислухавши чоловіка, Барвінський без усякого вагання вийшов і 
повернувся тримаючи в руках віолончелю. Віктор спробував за
грати, віолончеля звучала добре. Барвінський побажав Вікторові до
бре заграти на пробі, і ми повернулися до дому з віолончелею. 

Я потім часто зустрічала Барвінського в Літерат-урно-мистецько-
му клюбі, обідала разом з ним за одним столиком, і дуже полюбила 
цю скромну і велику людину. Ми не пропускали ні одного концерту 
його музики, що відбувалися в тому ж клюбі. 

Віктор повправлявшись трохи, пішов на пробу і був прийнятий 
до оркестри опери. 

Тим часом надійшов день вистави «Пролісок». 
Ще зранку я вже почала нервувати, а ввечорі, прийшовши на 

виставу, вирішила заховатися десь за кулісами. Але мене повели до 
залі і посадовили в першому ряді. Я покірливо сіла, дивлячись собі 
під ноги. Підвелася завіса. Почалася перша дія.., Я спочатку нічого 
не чула, а потім почала прислухатись до знайомих діялогів і, врешті 
захопилася і вже слухала уважно. 

Заля була повна, але тиша абсолютна. Артисти грали добре і 
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після першої дії, почулися дружні оплески. Потім минула друга дія, 
третя, і завіса спустилася остаточно. 

Зала вибухнула оплесками, почали виходити і вклонятися 
артисти, почулися вигуки: 

— Автора!.. Автора! 
Мене випхнули на сцену і я теж почала вклонятися. 
Потім до мене підходили, тисли руку, щось говорили, я теж щось 

відповідала, усміхалася, але все це було як в тумані, і я щиро була 
рада, коли врешті опинилася дома і змогла лягти в ліжко і прийти 
до себе. 

Другого дня вийшла рецензія у щоденнику «Українські вісті», за 
13-те травня 1943-го року. 

Починалося так: 

«Проліски». 
П'єса на 3 дії М. Цуканової. Постанова Г. Совачевої. 
«Можна сміло сказати, що це найкраща наша п'єса виставлена в 

цьому сезоні. Невідома досі у нас Харківська письменниця, М. Цу
канова, запрезентувалася нам своєю першою (мабуть) п'єсою, як 
один із сильних драматургів, драматургів, що знають не тільки сце
ну й почувають її нерЕ, але також подають нам глибоко пережиті 
моменти в дуже гарній драматичній оправі. «Проліски» це правдива, 
чистої води психологічна п'єса, що її виставляти може з успіхом 
найкращий столичний театр.» 

Надалі автор рецензії розбирав п'єсу, вказуючи на деякі не
доліки, потім писав про артистів, особливо підкреслюючи гарну гру 
заслуженого актора И. Стадника в третій дії. 

Не знаю хто писав цю рецензію. Підписана вона була літерою 
«Й». 

Після цього були ще рецензії в інших часописах. В одній з них 
автор писав так: 

«Цікавий сюжет цієї психологічної п'єси, що має кілька дуже 
сильних місць і назагал завдяки образному ладові тримає читача в 
напруженні до останньої сцени, а муки молодої дівчини витискали 
декому навіть сльози з очей, та все ж в цілості «Проліски» годі на
звати вповні закінченим твором...» 

Далі автор рецензії докладно розбирає слабкі місця, які треба 
виправити, а кінчає так: 

«Щойно після відповідного доповнення і розбудови деяких сцен, 
(особливо в 1-ій і 2-ій дії, які і так дуже короткі), п'єса може стати 
цінним вкладом у нашу драматичну літературу.» 

Треба сказати, що завваги цього рецензента були слушні. Я сама 
відчувала, що деякі місця треба доробити. П'єса була написана на
спіх, і даючи її читати Лужницькому я не чекала, що її візьмуть до 
постанови, лише хотіла познайомити голову спілки з моєю працею. 
Але п'єса вже .йшла, кожний раз при повній залі глядачів. 

Назагал п'єса викликала багато розмов і суперечок, і моє 
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прізвище стало знайоме багатьом. Мене запрошували на всілякі 
офіційні прийняття, водили до митрополита Шептицького, возили 
показувати села... 

Одного разу, сівши до трамваю, я побачила, що усі сидячі місця 
зайняті, і стала в проході, тримаючись за ручку вгорі, коли почула, 
що хтось мене тягне за суконку. Оглянулася — бачу жінка, що 
сиділа, підводиться, пропонуючи мені сісти на її місце. Я ще тоді не 
була людиною старшого віку, і заперечливо похитала головою, мов
ляв, можу і постояти, тим більше, що жінка не виглядала молодшою 
за мене, але вона настирливо наполягала і майже силоміць поса
довила мене на своє місце, а потім схилившись до мене сказала: 

— Я двічі була на Вашій виставі. 
Надалі в розмові, вона сказала мені, що називається пані Дер

кач, що працює в бібліотеці ім. Дорошенка, і запропонувала мені 
приходити до бібліотеки брати книжки. 

Я декілька разів заходила до бібліотеки і познайомилась ближче 
з цією милою, культурною людиною. 

За цей час я написала оповідання «Бузковий цвіт», яке понесла 
до журналу «Наші дні». Там, також, коли я прийшла за відповіддю, 
мене зустріли привітно, сказали, що оповідання усім дуже сподоба
лося і, що воно буде надруковане в наступному номері. 

Оповідання вийшло в «Наших днях» в серпні місяці 1943-го 
року. 

П'єса «Проліски» продовжувала йти в Літературно-мистецькому 
клюбі. Крім того приїхав із міста Холм режисер Холмського театру 
і попрохав мене дати «Проліски» до їхнього театру. Я склала з ним 
договір і п'єса йшла в Холмі. Режисер надіслав мені листа, запро
шуючи приїхати на прем'єру, оплачуючи мою подорож. Але я 
поїхати не змогла і не бачила, як було поставлено «Проліски». 

Надалі Львівське видавництво видало «Проліски» окремою книж
кою і мені переказували, що п'єса йшла ще в деяких містах Галичини. 

А незабаром я отримала напрям до відпочинкової оселі в 
Моршин. 

Колись це була здравниця для шлунково хворих, бо там зна
ходилося джерело з лікувальною водою. Але під час війни туди 
їздили не тільки хворі на шлунок, але й усі, хто потребував 
відпочинку. Крім мене туди отримав напрям і Артем Орел, і ми 
поїхали з ним разом. 

Щоб потрапити зі Львова до Моршина, треба було пересідати на 
маленькій станції, де довелося чекати довгий час потрібного нам 
потягу. 

Нарешті прибули до Моршина. 
В оселі нас повели до різних відділів. Орла до чоловічого, мене 

до жіночого. Привели мене до маленької кімнати на дві особи Там 
уже жила молоденька, гарненька дівчина. Вона зустріла нас не
привітно, відразу ж накинулася на того, хто привів мене, кажучи, 
що їй обіцяли нікого не вселяти до її кімнати, і побігла скаржитись 
до директора. 

Той, що привів мене, підморгнувши мені, сказав щоб я не зва-
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жала і розкладалася, а сам вийшов. Але я сіла на ліжко не знаючи, 
що робити. Коли незабаром моя сусідка по кімнаті повернулася і 
вже зовсім інакша — обличчя усміхнене, привітне, і відразу ж звер
нулась до мене: 

— Вибачте мені, пані... Я не знала, що ви є письменниця Цука
нова... Я щойно прочитала ваше оповідання «Бузковий цвіт». Дуже 
гарне. 

Вона тут же витягла свої речі з тумбочки біля мого ліжка, не 
перестаючи розмовляти, показала де можна помитися після подо
рожі, і повела на вечерю до їдальні. 

В їдальні мене чекала приємна несподіванка, я зустріла там пані 
Деркач, (та з якою я познайомилася в трамваї). Вона також приїха
ла до Моршина відпочивати, разом зі своєю співробітницею панею 
Савчак. Там же до нас підійшов пан Орел, з яким я їх познайомила. 

Отже, за вийнятком першої зустрічі із сусідкою, моє перебуван
ня в Моршині було дуже приємним. Ми зробилися нерозлучними з 
панею Деркач і панею Савчак, вранці разом ходили до джерела 
пити воду, разом снідали, обідали. Погода, не дивлячись на осінь, 
була гарна, соняшна, ми часто робили прогулянки. Часом до нас 
підходили читачі «Наших днів», щоб познайомитись з автором 
«Бузкового цвіту», яке їм усім подобалося. 

Пані Деркач мала доньку, відому скрипальку, знану під 
прізвищем Лесі Деркач. Одного разу Леся Деркач приїхала з кон
цертом до міста, недалеко від Моршина, і ми з панею Деркач 
поїхали на концерт, де я й познайомилась з цією талановитою дів
чиною, і приємно провела час, слухаючи її гру. 

Моя сусідка по кімнаті виїхала за декілька днів після мого 
прибуття, бо надійшов кінець її перебування в оселі, і я лишилася в 
кімнаті сама. У вільні від прогулянок часи писала. 

Згодом до оселі приїхав наш відомий письменник Любченко. Я з 
ним не була знайома, і познайомилась лише в Моршині. Він 
тримався дуже відокремлено, навіть в їдальні для нього був окремий 
столик, за який ніхто крім нього не сідав. Але мене зустрів 
привітно, сказав, що прочитав мій «Бузковий цвіт», який йому спо
добався, і декілька разів запрошував мене обідати до свого столика. 

Тоді ж, бачачи, яким успіхом користуються в оселі, особливо се
ред жінок, люди з ім'ям, у мене виникла думка написати комедію із 
життя в оселі, яку назвала «Слава», і там же почала її писати. 

Так приємно проминув місяць мого перебування в Моршині, і 
врешті ми з Орлом повернулися до Львова. 

Після Моршина я думала засісти за комедію «Слава», але до ме
не звернулися від видавництва журналу «Вечірня година», написати 
щось туди, і я, відклавши «Славу», написала повість «Записки мист
ця», якій в редакції дали більш інтригуючу назву «їхня таємниця». 

Вийшла повість в січні місяці 1944-го року під назвою: 
Щомісячник «Вечірня година». М. Цуканова. «їхня таємниця». 

(Записки мистця). Січень 1944 рік. 
Редактором журналу був наш мовознавець і письменник В. Чап-

ленко. Він, нічого не сказавши мені, «обробив» повість, тобто час-
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тину викинув, а частину діялогів героїв переробив на свій лад. Коли 
повість вийшла, я жахнулась, але вже було пізно. 

Теж саме Чапленко зробив з повістю Багряного «Тигролови», 
яка вийшла в наступному номері «Вечірньої години». Багряний ду
же обурився, підняв цілу бучу, після чого, як мені казали, Чаплен-
ка скинули з редакторства. 

Ще під той час, коли я писала повість до «Вечірньої години», 
прийшов лист від редакції журналу «Дозвілля», з проханням дати 
туди щось. Я спочатку надіслала коротеньке оповідання «Втіха», а 
потім довше «Шовкова рукавичка», після чого почала отримувати, 
через видавництво, листи від читачів. Один лист, який мене дуже 
зворушив, був від «остовця», що працював в Німеччині. Уривки з 
цього листа подаю нижче. 

Після вступу, читач писав так: 
«Випадково десь моя господиня, мабуть з цікавосте для себе, 

дістала журнал «Дозвілля» і, подавши мені, спитала чи це не ро
сійський? Я відповів, що ні, український. Вона сказала «Ну, дас 
ейгаль», для неї це звичайно однаково, поскільки ці люди не хочуть 
до нас гуманно ставитись і міряють всіх під одну мірку. 

Зразу ж в змісті, серед інших заголовків, мене зацікавив — 
«Шовкова рукавичка». Я її прочитав мігцем, а потім ще раз, а далі 
вже одноманітно раз за раз. Мені навіть спало на думку вивчити на 
пам'ять, але потім вирішив, що не потрібно, та й нема кому декля-
мувати. Тоді в мене зародилася думка написати до Вас. 

Мені минуло лише трохи за два десятка років. Сам я робітник із 
під Києва, нічого подібного (що написано в оповіданні) не мав, але 
чомусь я думаю і відчуваю наче б то це відбулося зі мною. І прига
дується прикінцеве: — постукав у двері, сказали, що вмерла, і кров 
припливом б'є в голову. Як, ну як це могло статися! 

Я третій рік у неволі, (а її добре відчув і не погано відчуваю 
зараз). Тюрми, табори, навіть тілесні кари, відтиснули і відтиска
ють тепер на другий плян всі ті інші речі і думки, якими я жив 
раніш. І я потроху почав забувати про це, навіть перестав читати. 
Коли потрапив до мене журнал «Дозвілля». До цього про Вас я 
нічого не чув, навіть не знаю, чи друкувалися Ваші праці десь в 
СРСР. 

..... Знову нежданно прийшла «їхня таємниця», і знову те саме 
хвилююче захоплення, тільки розв'язку Ви трохи змінили, як могли 
б змінити і ту. До речі, Ви їх берете з життя, чи виставляєте з 
інших відомих Вам мотивів? 

В кінці я Вас запитаю, чи дійсно є такий Гудима? (Герой «Шов
кової рукавички»), і чи жила Юлія? (Теж звідти). ї шо Ви мені ще 
порадите прочитати з Ваших творів? 

Прошу дуже дайте відповідь.» 

Я відповіла на цей лист, як і на інші листи, але на цьому моє 
листування з читачами скінчилося. 

Йшов 1944-й рік. Радянські війська, вже забравши Київ, 
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вступили до Галичини і наближалися до Львова. Заходячи до ви
давництв, де мене до цього зустрічали усміхнені, привітні обличчя, 
я бачила заклопотаних людей. Йшли розмови про візи. У багатьох 
Галичан були родичі в Америці і в Канаді, і вони збиралися їхати 
туди. 

У нас ніяких родичів ніде не було, лишалося одне — їхати разом 
з іншими біженцями десь на захід. 

І ось настав час коли попрямували на вокзал. Востаннє огляну
лася на ті місця, які стали для мене рідними і дорогими. Серце 
стислось. 

Прощай Львів. 

Олександра Дяченко-Кочман: «Раку ефект IX», 1983, 20*3 ін. 
Глина, випалена процесом раку. 

Колекція Степана і Марії Скробач 
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Василь Махно 
БОЖЕВІЛЬНІ САДИ 
Євангеліє від Антонина 

ї 
За сповідальним днем, за суттю чорнокнижжя 
зіходить ніч в облуді своїх шат. 
І тіло не сумне, і барва в нім не хижа, 
хоч тінь така липка вже на хресті куща. 
І півковтка шумить від спілої трутизни 
огрядних дум, місяцеликих лиць 
і мідь мурах. Найближчий співвітчизник 
лисячого сліду — богобоязний лис. 
Цей сповідальний плач нічного мерехтіння, 
що розум божевільних вмре — і нам 
зостанеться цей світ в ясних видіннях 
в надбитій пляшці доброго вина. 
Коли б зосталась й крихта можновладців 
німих осіб. Загал спинився б враз... 
І в сповідальний день той чорнокнижник мацав 
худенькі реберця просвітлених образ. 
І ніч тут ні при чім. І ні тяжка задуха, 
безмежжя голосу і простори легень — 
від сну мурах і лисячого духу 
ти вбережешся як наступить день. 

II 

Великий поганин своє жорстоке сім'я 
розвіяв по світах. В холодному жалю 
червоні зорі, наче кров осіння, 
й тепер не схожі на сипку золу. 

Ці мрійники без крил, якими так 
Поезія прославилася наша. 

М. Зеров 
Гряди, поезіє, шануйся і шануй. 
Коли ж нездари відкривають писки, 
то осліпи їх всеосяжним зблиском 
й метал рядка за них же спокутуй. 
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Лише мене не внось до того списку... 
До кам'яниці завтра замуруй, 
візьми свідомість, а чи так німуй, 
а нині дай списати кожну риску. 

Коли ж мій вірш зчорніється, як тінь, 
катуй мене в холодній самоті 
і огнелико освятись завчасно, 

щоб ще останнім порухом думок 
я вишептав тобі подяку красно, 
а потім вже навіки і замовк. 

ЛІНІЇ 

І лінії криві. Квадрати чорні. 
Господнє слово стратилось в пітьмі, 
немов вулкан, звергаючи німі 
й пожовклі звуки, начебто мажорні. 

І холоди спинилися в зимі. 
Часи завітні, мабуть, і потворні, 
і потороч на золотій валторні, 
і погань в лісі, і святі в тюрмі. 

І коли схочеш випрямити їх, 
ті лінії, які вкриває сніг 
і сліпить очі, 

невже не зможеш вижити отут, 
валторну взяти в руки золоту, 
щоб голови зривало з поторочі? 

Та ніч була вільготна, як верлібр. 
Мурахи твого тіла метушились, 
кусали мої губи. Я ж волів, 
щоб повен рот мурах. А жили 
колючу кров спровадили до скронь, 
набухли і розширились без міри 
і я рукою обертав твій сон 
до снів моїх. А птиці віри 
над нашим садом. І вони самі, 
і мармур неба, як плитки підлоги, 
незграбні руки і незграбні ноги 
в холоднім світлі. Ми німі 
і ненажерливі, і посплітались крони 
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голів пропащих, і всмоктались дні. 
Вільготна ніч нас, нерозважно-сонних, 
купає в водах і в густім вині. 
Нам солодко і мед тече повільно. 
Шумить той сад. Ми тішимося в снах, 
та наша ніч, як перепона війнам, 
де повен рот мурах. А світ запах 
мурахами, їх кислота отруйна. 
Ще сніг блищить. І сон нам допоміг, 
і ми в знемозі і себе готуєм 
до всіх верлібрів губ, очей і ніг. 

В ті простори, що попід садом, 
де вмирає ночами трава 
я ввірвусь в те життя снігопадом: 
білий в білому — смерть нежива. 

Отворивши чужу таємницю — 
вікна вибито, дім — порожнина. 
І заломлять прийомом правицю, 
і штовхнуть безпокарано в спину. 

М'язи всі у напруженні стиснуть, 
обірвуть всі нитки і початки. 
Тільки клоччя, як насміх, нависне, 
і сади божевільні в припадках. 

КАЯТТЯ 

Каюся щовечора, щоночі 
на холодних і сумних вітрах, 
на снігах біблійних і пророчих, 
на снігах. 

На словах, дарованих як благо... 
І холодний вітер повсякчас 
підганяє серце, як на плаху,— 
де ж свіча? 

Каюся, щоб слухали. Іржання, 
Обриває спокій мій. Це знак. 
І приходить з пам'яті бажання. 
Хто б це знав? 

Вириваюсь — і лицем до правди, 
до коріння, але де ж та суть? 
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Та проходять прибрані паради, 
як на суд. 

І покаявся, і втративши півсили 
не дійшов. Очищення — нема. 
Косарі чиюсь ганьбу косили... 
Вже зима. 

Чим же каяття тобі завдячить? 
Хто ж бо обернеться від воріт? 
З тридцяти принесе трохи здачі 
чий же слід? 

Ну, покаєшся, ну, вирвешся у перші... 
Доле, насміхайся скільки можеш. 
Ти ніщо й нічого не завершив, 
Боже! 

І нічим не перевершив інших — 
скільки їх на каяття іде, 
скільки їх розумних і дурніших? 
Тут й ніде. 

Такі вони помучені, що жах. 
Такі вони живцями замуровані. 
Такі свічки і ми у тих свічках, 
що долею, як насміхом, даровані. 

Такими бути на страшнім суді. 
І гріх спливає, наче крапля воску, 
і дерево на скошеній воді 
очима йде в іконописну дошку. 

Такими бачу в полі, при дорозі. 
І дерево холоне в стиглій люті: 
бо сніг горить при вічному морозі, 
бо шлях позначив визначення суті. 

Така вже неможливість, неспроможність. 
Сумна така ця доля — йти в узбіч. 
І кожен з тих, кому цього не можна, 
береться пояснити все тобі. 

Такі вони помучені. Причетність 
до цього світу, мабуть, не підходить,— 
і все, чого не хоче моя чесність — 
це дерева на надто світлих водах. 
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Коли не зможем йти, коли не схочем жерти, 
коли вода вже стане за вогонь, 
хто зможе піднести невинну жертву — 
спалити дім у брязкоті вікон? 

НА ОБОРОНУ ПОЕТА 

Згубив свій дар, влежавшись горілиць, 
коли хандра чіплялася за фалди 
Одежі. Й на рудих лисиць 
не вистарчило голосу і фарби. 

Не стало світу. Висох на лиці. 
Ти не спитав про виходи при вході. 
В песиголовців свіжі палиці, 
їх воїнство страшне в тяжкім поході. 

І ти мовчиш, стиснувши п'ястуки, 
немає слів, бо то дарунок Божий, 
і ти помітив — на лице ріки 
те воїнство дурне ступить не може. 

Війнуло вітром. Сколихнувся ліс. 
Всі проти тебе. Оточили зночі: 
і міднолиций пробігає лис, 
песиголовці зазирають в очі 

і тішаться. Вони тебе збороли. 
Горять ліси — і впало сто дерев, 
я підсвідомо роздавав ці ролі, 
аби поет сам виставив каре 

із оборонців, тільки не з прислуги — 
їх голоси тонкі, слова облудні, 
в них пеські голови і матері в них суки, 
то обійди їх в дні ці многотрудні. 
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Марина Новикова 
БОГДАН ІГОР АНТОНИЧ: Велика гармонія та Зелена євангелія 

Книжка Богдана Ігоря Антонича Зелена євангелія (1938) аж ніяк 
не була зустрінута одностайним схваленням. Читачі-ідеалісти 
визнали її занадто матеріалістичною («закони біосу однакові для 
всіх» — було сказано вже в одному із вступних віршів книжки). 
Читачі-матеріалісти, зі свого боку, вважали її надто міфологічною 
і — на язичницький лад — метафізичною. Рецензенти-християни з 
тривогою констатували, що Антонич відступається від християн
ської духовної спадщини на користь «ідольської» традиції. Зате 
пізніші вчені-«поганознавці» схильні були віднести поетичну міфо
логію Антонича до розряду міфів, штучно сконструйованих, а не 
істинно реконструйованих. Незадоволені були й численні соціоло
гічно зорієнтовані земляки Антонича: Західну Україну роздирали 
політичні конфлікти, вона, як і вся Європа, стояла на порозі другої 
світової війни, і від поета чекали не євангелій, а віршованих відозв. 

Проте навіть і сьогодні осмислити «євангелію від Антонича» не 
так уже й просто — саме тому, що тепер вона бачиться нам не на-
локальному, а на всеєвропейському духовному фоні. Згадаймо пере
дусім, від чого і до чого йшов Антонич. Зеленій євангелії передувала 
інша книжка його поезій — Велика гармонія (1932—33), з її на
звами, почерпнутими з церковних гімнів та псалмів, з її напруже
ною і пристрасною «богобудівничою» атмосферою. Безсумнівно в 
цій книжці є школа Рільке (Антонич, до речі, його перекладав). Але 
й ширше: школа візіонерської поезії Європи, від середньовічних 
містиків і св. Терези Авільської — через метафізичний досвід контр
реформації та барокко, через переспіви псалмів, такі популярні на
віть у малочутливому до всього «горнього» XVIII столітті,— і далі, 
аж до релігійної лірики Верлена або, скажімо, Гопкінса, до «бого
борчого християнства» Лесі Українки. Уважний читач помітить у 
Антонича чимало «збігів» (текстових і образних) з цією традицією; 
насправді ж збігаються не зовнішні тексти, а внутрішні зусилля. 
Єдине — крізь століття — устремління європейського духу до того, 
щоб «погодитися з Богом» і «знайти досконалу гармонію в серці». 
Єдині й небезпеки, які чигають на цьому шляху. 

Лірик до мозку кісток, Антонич розпачливо-одверто зафіксував 
уже у «Великій гармонії», що заведе його з цього шляху — в «ідоль
ські ночі». Перша перепона — жах від перспективи зустрітися з Бо
гом віч-на-віч. В цьому Антонич — побратим старозавітного Іова, 
який також благав: Господи, дай мені перепочити від Тебе, задля 
чого Ти мене переслідуєш своєю присутністю?.. Зойк, що його (за 
тонким зауваженням С. Аверінцева) здатен видати радше правед-
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ник і «богоносець», аніж грішник і боговідступник: адже ці, останні, 
«страшного тягаря» богоприсутности не зазнають. 

Друга перепона — більш підступна: естетизація взаємостосунків 
людини з Богом. Бог кладе мене, наче скрипку в футляр, — сказано 
Антоничем дуже гарно і, здавалося б, цілком канонічно. Не зовсім 
так: канонічно Бог сам живе в людині, і при тому живе реально — 
а це безмежно далеко від взаємовідносин «Скрипаля» з неодушевле-
ною, а тому такою, що явно не несе за себе відповідальности 
«скрипкою»... А Бог, який складає для Людини-віршотворця пра
вила поетики (Антоничеве «Ars poetica, II»),— це вже образ, що 
виразно свідчить, на будь-який метафізичний погляд, про втрачене 
відчуття буттєвих пропорцій. 

Отже, тяжким є відчуття неготовности та особистої від
повідальности при зустрічі з «потойбічним»... І, навпаки, п'янливою 
є третя спокуса: «готова» легкість стихійного натхнення, стихійного 
розчинення в життєвому потоці. Хміль співучої, пахучої, грозами 
потрясенної матерії. «Я співав боготворіння тіла та благав Його: 
визволь мене від душі»... Рідко коли вся півтисячолітня новоєвро
пейська поезія висловлювалась так прямо і так страшно про болю
чий тягар духовности. 

Зелена євангелія язичництва виявилась для Антонича набагато 
легшою від євангелії канонічної. І це при тому, що саме язичництво 
переживається Антоничем далеко не полегшено — не як суцільне 
свято. Та воно й не могло б так переживатися карпатським лемком, 
що з дитинства засвоїв, яким є істинне, а не декоративне язичницт
во. Блискавки-змії та вовки, що приносять дібровам офіри з м'яса й 
крови. Непрохідні хащі — «бур майбутніх перевали». Еротика, не 
лише сильна, як смерть, але й —- часто-густо — страшна, як смерть... 
Уся ця сконденсована архаїчна енергія, «прапервні» навіть ще не 
ноосфери, а ще давнішої — біосфери, переповнюють Антоничеву 
книжку. 

Проте, чи існують якісь закони у цього ще до-духовного, до-
етичного, «позаблагого» (М. Цветаева), оскільки «до-благого» світу? 
Існують: «народження, страждання й смерть». І все? І все. «Надмір 
форм», «екстаза тіл» більше дати не годні. Екстаз (лейтмотивне сло
во цієї книги і цього всесвіту) не буває за природою своєю ні віч
ним, ні особистим. Навпаки: в екстазі особистість провалюється в 
колективне несвідоме (якщо скористатися з китайської терміно
логії). А колективне несвідоме поринає в «до-людське», в «до-куль-
туру». Так радісно-первозданна «лісова» стихія обертається агре
сивним супротивником самої людської історії, самої суті людини 
власне як людини. 

Відбувався блискучий за формою і трагічний за підсумками 
експеримент. Антонич — спадкоємець не лише новоєвропейського 
неофольклоризму та експресіонізму, але й досвіду набагато глибшо
го: багатовікового «внутрішнього будівництва» європейської душі. 
Саме її, цієї душі пориваннями, барвами, мелодіями він спробував 
втілити зворотний рух: назад від неї ж самої. Безоглядність і 

1 0 6 



щирість його спроби очевидні. Не для всіх очевидним є те, що 
зіткнення світів такої потужности і такої несумісности не могло 
закінчитися їх примиренням або так просто минутися самому 
поетові. 

Так чи інакше, Антонич помер від запалення легень, не 
доживши до публікації Зеленої євангелії лише кількох місяців. І 
лише двох років — до початку війни, перед якою померкли всі 
«ідольські ночі». Втім, гітлерівські та сталінські концтабори вже 
споруджувалися й за його життя. Ці криваві реалії XX століття 
підтвердили одну закономірність: поза духовними заповідями 
людина перетворюється не на вільне звірятко, мудрого «лиса», а на 
страхітного нелюда, що не визнає над собою і в собі жодних 
імперативів взагалі. 

«Зелена» утопія, язичницька євангелія виявилась історично й 
духовно нездійсненною. Проте доведення від супротивного, здійсне
не з таким блиском і з такою силою, як у Антонича, також, оче
видно, потрібне «світовому господарству». І безумовно потрібне — 
людській культурі. 

Олександра Дяченко-Кочман: «Три королі», 1985, 30*10 ін. 
Глина, випалена процесом раку. 

Колекція Ігоря і Март и Вислоцьких 
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Марія Ревакович 
«БЕРЕЗІЛЬ-93» — ОГЛЯД 

Запрошення на Перший Всеукраїнський міжнародний фестиваль 
«Березіль-93» ми радо прийняли головно як нагоду познайомитись 
із станом українського театру, про який (стан) небагато позитивно
го чули за останніх кілька років. Мене, особисто, притягнула ще 
можливість побачити Харків, місто, котре (як пізніше з'ясувалося) 
дивувало контрастами на різних рівнях суспільного спілкування, від 
мовного до політичного, і, безумовно, захоплювало гостинністю 
своїх мешканців. 

Фестиваль проходив від 31 березня до 10 квітня 1993. Програма 
фестивалю поруч українських театрів включала також ряд закор
донних театральних груп, хоч організаторам таки не вдалося 
повністю здійснити оригінальний плян, бо деякі театри, з різних 
причин, не приїхали; і так, наприклад, не було ні одного театру з 
Польщі, не приїхав теж Львівський державний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької та театр із їзраїля. Для гостей з діяспори було, 
на додаток, запляновано низку зустрічей з представниками 
місцевих культурних і наукових інституцій. Все те чинило наше ко
ротке перебування у Харкові досить інтенсивним, а то й переванта
женим. Вдалося нам всього на всього побачити сім вистав про
фесійних театрів і одну студентську: «Народного Малахія» Миколи 
Куліша, у виконанні студентів Харківського інституту мистецтв. 

Загалом, вистави були настільки відмінні одна від одної, що тяж
ко було б об'єднати їх загальною характеристикою. Що, однак, впа
дало в вічі на всіх виставах і нас захоплювало,— це неймовірне 
зацікавлення фестивалем, особливо серед молоді, яка прямо пере
повнювала залі. 

Київський державний національний драматичний театр ім. 
І. Франка 

Першу виставу фестивалю саме цього театру «Тев'є-Тевель» 
Шалом-Алей хема нам не вдалося побачити через дуже нефортунну 
подорож з Києва до Харкова, під час якої наша машина двократно 
страждала від спуску повітря в колесах, внаслідок чого, ми проси
діли кілька годин в машині серед дороги. Одинокою постановкою 
вищезгаданого театру, яку ми бачили, була вистава «Записки бо
жевільного» Миколи Гоголя з Богданом Ступкою в головній ролі. 
Ця вистава була для мене, безумовно, вершиною на фестивалі й, 
одночасно, стала відкриттям феноменального акторського таланту 
Богдана Ступки. 

В «Записках божевільного» виступає лише двоє акторів: Богдан 
Ступка в ролі божевільного чиновника, який закохується в дочці 
свого начальника і через це опиняється в божевільні й уявляє себе 
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королем Еспанії, та Остап Ступка в ролі наглядача психіятричної 
лікарні. Поскільки дія вистави досить обмежена (все зводиться до 
обширного монологу — споминів чиновника в божевільні, перепле
теними короткими діялогами з наглядачем, який теж, в залежності 
від змісту діялогу, грає різні постаті з минулого героя), цілий тягар 
дійства спочиває на можливостях акторської інтерпретації чи 
перевтілення головного героя. Роля режисера непомітно сходить на 
другий плян, а перед глядачами виринає могутність акторського та
ланту Богдана Ступки. Діяпазон його акторських можливостей 
справді феноменальний, — мімікою, жестами, тілом та інтонацією 
Богдан Ступка зумів тримати увагу глядача з першої до останньої 
хвилини. Я ще ніколи не бачила, щоб актор до такої міри контро
лював, майже диригував, якщо так можна висловитись, тишею чи 
бурхливою реакцією авдиторії. Можна припускати що всі вистави 
Київського театру ім. І. Франка, де виступає Богдан Ступка, стають 
своєрідними подіями театрального мистецтва в Україні. 

Харківський державний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка 

В постановці цього театру ми побачили три вистави: «Чорну Пан
теру і Білого Ведмедя» В. Винниченка, «Largo desolato» Вацлава Га
вела в перекладі С. Пасічника і «Антігону» Жана Ануя в перекладі 
К. Квітницької-Рижової. З трьох згаданих вистав, тільки одна, 
«Largo desolato» в постановці М. Яремкова, була дуже вдалою. 

Якщо йдеться про п'єсу «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» 
Винниченка, виринає, перш за все, питання, чи доцільно ставити 
цей неактуальний і досить претенсійний твір про паризьку богему 
(хоч, з другого боку, для талановитого режисера всякий текст має 
необмежені можливості). А. Бабенко, режисер вистави, на жаль, не 
зуміла знайти достовірного ключа до цієї п'єси й її інтерпретація 
страждала від поверховости. Актори головних ролей Ведмедя і Пан
тери — Ю. Головін і Ірина Кобзар — рівно ж непереконливо вико
нували свої партії. Відчувався брак вірогідного психологічного від
дзеркалення внутрішніх конфліктів героїв. 

Ще менше вдалою виставою ^ула «Антігона» Ж. Ануя в поста
новці студентки дипломного курсу КДІТМ-у Т. Воротченко. Ця мо
дерна версія грецької трагедії Софокла вимагала б особливо сильної 
творчої режисерської концепції. На жаль, актори, здавалося, зовсім 
безцільно, моментами прямо знуджено, снувалися по сцені й неохо
че, наче на силу, виводили свої мовні партії. 

Коли б бачити лише ті дві вистави Харківського театру, можна 
було б зробити неправильні висновки про рівень цього театру. Одна
че вистава «Largo desolato» В. Гавела показала, що театр цей має 
добрих, гнучких акторів, які, в залежності від таланту режисера, 
спроможні на високохудожнє виконання і втілення режисерського 
задуму. 

П'єса Вацлава Гавела зображує інтелектуаліста-філософа, який 
намагається збагнути свою ролю й суспільну відповідальність у то-
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талітарній державі. Його відвідують різні люди, близькі (наприклад 
дружина й коханка), знайомі й незнайомі. Деякі радять, деякі вима
гають, а деякі змушують підписати заяву, в якій філософ мав би 
зректися своїх поглядів, висловлених в наукових працях. 

М. Яремків створив дивовижне театральне дійство, протиставля
ючи серйозність внутрішньої боротьби героя цирковій буфонаді 
відвідувачів — клоунів. Проте, коли накінець з'ясовується, що ге
рой нічого не мусить підписувати, філософ тратить свою окре-
мішність і особливість, а тим самим теж ідентичність. Актори цієї 
вистави грали свої ролі незвичайно вимогливо, тонко, з увагою до 
найменших деталів. Особливо вирізнялися С. Бережко в ролі 
філософа, О. Приступ в ролі Л юсі, коханки героя, і О. Стефан в ролі 
Ольбрама. Сценічне оформлення А. Вітановського, з дуже вина
хідливим вживанням прозорих куртин, підкреслювало гротескність 
дії, або затирало межу між дійсним та уявленим у п'єсі. Вкінці було 
невідомо, чи всі конфлікти відбувалися в уяві невротичного героя, 
чи в дійсності. 

Львівський Молодіжний театр ім. Л. Курбаса 

Харківський театр ім. Т. Шевченка і Київський театр ім. І. Фран
ка — це державні репертуарні театри, де наголос поставлений го
ловно на драматуріійну клясику, а акторсько-режисерські експери
ментування поставлені радше на окраїнах, а не в центрі діяльности. 

Львівський Молодіжний театр заснований на дещо інших 
принципах. Це «режисерський» театр, відомий саме як театр 
Кучинського. До Харкова він привіз виставу «Благодарний Іродій» 
Григорія Сковороди. Вже перші хвилини переконали мене, що це не 
є традиційне театральне дійство, а радше своєрідний ритуал, в яко
му актори не «грають», а прагнуть до такого мистецького 
піднесення, що межує з релігійною екстатичністю. Ціла вистава 
проходила в напівпритемненій залі, майже без світел, зате з 
щедрим вживанням свічок. Текст Сковороди, хоч необхідний, бо 
формував певну загальну атмосферу чи рамки, проте з бігом дії ста
вав чимраз менше суттєвим. На перший плян висувався ритуал 
співів, обсесійних танків, обрядового ділення хлібом з глядачами. 

Вистава Кучинського не могла не викликати ряду запитань. 
Перш за все, де шукати джерел саме такого розуміння театру? Щоб 
відповісти на це питання, мушу згадати про свою зустріч з 
польським театром Ґардзєніце в Нью-Йорку на Міжнародному 
мистецькому фестивалі 1988 року. Цей авангардний театр засно
ваний не в одному з мистецьких чи культурних центрів Польщі, а 
на провінції, в Ґардзєніцах, малій місцевості на східніх окраїнах. 
Ця комуна акторів присвоїла в свою акторську техніку багато з 
відкрить театру Гротовського і з'єднала їх із пошуком автентичних 
джерел для театрального мистецтва. Таким інспіруючим джерелом 
став для них фолкльор і релігійний обряд православного і греко-ка-
толицького населення Східньої Польщі. 
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Подібність у трактуванні матеріалу й у стилі акторської гри між 
театром Ґардзєніце і театром Кучинського — потрясаюча. Звичай
но, мені невідомо, чи Кучинський знайомий особисто з дим теат
ром, але припускаю, що так. 

Актори Кучинського володіють неймовірною технікою тіла, 
віддиху й голосу. Режисер Молодіжного театру, користуючись 
такою талановитою групою акторів, має можливість знайти свій 
унікальний режисерський голос. 

Театр «Ля Баррака» 

Еспанський народний театр з Мадріду запропонував харків'янам 
виставу «Життя, любов, смерть» Федеріко Ґарсії Льорки. Але Льор-
ка такої п'єси не написав. І, як вияснив по-російськи перед виста
вою конферансьє, «Життя, любов, смерть» — це монтаж чотирьох 
частин, з яких дві базовані на п'єсах Льорки «Як кохався дон 
Перлімплін з Белісою в саду» і «Безплідна», одна на збірці «Поет у 
Нью-Йорку» і одна, що представляла матроса й дівчину, базована 
на літературному джерелі, яке мені, принаймні, невідоме. У виставі 
грало чотирьох акторів, а між окремими частинами глядачі мали 
змогу послухати музику у виконанні фляменко-гітариста. 

Ця вистава була для мене найбільшим розчаруванням на 
фестивалі. На жаль, театр «Ля Баррака» не зумів віддати суті 
Льорки, а показав його в дещо викривленому дзеркалі. Остання 
частина вистави, наприклад, мала зобразити протест поета проти 
жорстокого експлуатування людини капіталізмом в Америці; гля
дачі ж, натомість, бачили багато агіткових транспарентів (до речі, 
написаних по-російськи), з якими актори бігали по сцені, при по
стійному блиманні світел. Ця частина мала крайньо пропагандист
ський характер і залишила особливо негативне враження від 
вистави як цілости. Актори грали досить пересічно й непереконливо. 
Найбільш вдалою частиною була третя — «Єрма», в якій зображено 
вбивство в ритуальному танку. 

Мистецька група «Яра» 

Група «Яра», яка існує при Нью-Йоркському театрі Ля Мама, 
мала прем'єру своєї третьої вистави «Сліпий зір» саме на фестивалі 
«Березіль-93». Це монтаж про життя і творчість українського поета 
Василя Єрошенка, який осліп чотирилітньою дитиною. Він вчився в 
спеціальних школах у Москві, Лондоні та в Японії (там він почав 
писати японською мовою, ставши тим самим частиною японської 
літератури). У виставі обширно використано щоденники, листи й 
поезії Єрошенка, як теж поетичні твори інших авторів. 

Поезія завжди грає важливу ролю в постановках Вірляни Ткач, 
режисера групи «Яра». Однак у цій виставі, на відміну від двох 
попередніх, окремі поезії органічно впліталися в цілісну структуру 
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постановки,— не мали вже такого автономного статусу, як у «Світлі 
зі Сходу» чи у «Вибухах». 

З двох версій, які я бачила (харківську і нью-йоркську), нью-
йоркська вийшла стрункіше й краще, головно, тому, що режисер 
рішила скоротити виставу й викинути епізод подорожі Єрошенка до 
Азії, де використовувала прозірки. 

Вистава притягала увагу своєю екзотичністю і східнім забарв
ленням, особливо захоплювала, наприклад, сцена, в якій герой роз
повідав японській журналістці своє оповідання про паперового 
ліхтарика; хоч були й елементи, які видавалися неоправданими в 
контексті цілої вистави, наприклад, сцена, в якій Анна (у виконанні 
Ричарди Ейбрамс), меценат Єрошенка у Москві, радить йому їхати 
до Лондону — речитативом! Тяжко знайти на таку розв'язку оправ
дання в самій концепції вистави. Ендрю Куто в ролі Єрошенка прек
расно й переконливо передав портрет поета. Варто згадати, що 
вистава була багатомовна (використовувалися українські, японські 
й есперанто тексти), хоч, звичайно, переважала англійська мова. 
Крім американських, американсько-японських і афро-американ-
ських виконавців, участь у виставі брали теж українські актори 
Микола Шкарабан, Оля Радчук і Степан Пасічник. 

* * * 

Чи можна зробити висновки про стан українського театру на базі 
кількох вистав? Я думаю, що так. Цих п'ять постановок трьох 
різних українських театрів складають досить репрезентативний зра
зок. На мою думку, в Україні є чимало добрих, фахових акторів, 
але мало талановитих режисерів. З розмов, які ми мали з людьми 
причетними до театрального мистецтва, виникало, що багато 
здібних режисерів просто виїхали чи то до Москви, чи на Захід. Ча
сто причиною такого рішення бувала неспроможність виявитися в 
сучасних театральних структурах. Останньо такій тенденції сприяє 
теж важке економічне становище України. Щоб запобігти подібним 
втратам у майбутньому, потрібна агресивна, цілеспрямована, куль
турна політика в ділянці театрального мистецтва. 

Маємо вже декілька вистав, з якими можна було б вийти у світ. 
Наприклад, вистава «Записки божевільного» з Богданом Ступкою в 
головній ролі та «Largo desolato» в постановці М. Яремко могли б 
прикрасити не одну сцену в Нью-Йорку чи деінде. 

Перший міжнародний фестиваль «Березіль-93» мав більш і менш 
вдалі вистави, але це нормальне явище для всіх переглядів. Корис
ним було те, що фестиваль відкрив нові перспективи українським 
театрам, даючи їм змогу порівняти себе з зарубіжними театральни
ми ансамблями. Треба надіятись, що ці перші намагання вирватись 
із культурної ізоляції будуть підтримуватись у майбутньому. 
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ОГЛЯД НАДІСЛАНИХ КНИЖОК 

Микола Рачук, Стоок, поезії, 72 сторінки, в-во «Молодь», 
Київ, 1991. 

Ніщо в попередніх збірках Рачука не провіщало оригінальности 
і сюрреально!' образности збірки Стоок. Правда, у збірці Сіяч 
(1985) помітне експериментування з ритмікою і строфікою; прогля
дають у ній теж цікаві образи. Але в наступній збірці Сяйво дзер
кального плоду (1990) ці елементи слабнуть,— приходить роз
повідність і основно традиційна поетика. В цій збірці теж відмічено, 
що «Василь Симоненко був для Миколи Рачука учителем на все 
життя». 

Звичайно, Василь Симоненко як вчитель міг лише обмежувати і 
стримувати той ірраціональний поетичний голос, який нарешті 
прорвався в збірці Стоок. Збірка ця справді вражає як несподіваний 
стилістичний прорив чи вибух. Але, приглянувшись ближче, треба 
тезу «прориву» поставити під сумнів. Між публікацією Стоока і 
попередньої збірки Сяйво дзеркального плоду є всього рік різниці. 
Мало того. Найоригінальніша стилістично й найсильніша в збірці 
Стоок поема «За скляною брамою» була написана 1986 року. 
Значить, існувало два Рачуки-поети паралельно: той, що міг друку
ватися раніше, і той, що мусів чекати до 1991 року, щоб заговорити 
на повний голос. 

Поетичний світ Рачука значно збагатився і поширився у цій 
збірці — в першу чергу, оригінальними метафорами, також вишу-
канішим словником, вільнішими й вибагливішими формами і силою 
експресії. Переступає теж Рачук засяг локального ляндшафту й 
переходить у сфери галактик, всесвіту й позасвіття. 

Сюрреальний характер образів Рачука унагляднює намагання 
поета «розширити обрії сну, заглянути крізь прядиво часу» — в ми
нуле (історію) і в позачасся. В філософській перспективі — дійство 
перетворення (життя) відбувається «між прогалинами життя і 
смерти», і людина намагається «прилучитися до міжпрогалин». В 
такій ситуації ніхто не знає: 

Яка була ніч? 
Який буде день? 
Як довго буде 
Ця сонячна вода в кімнаті. 

І тут завжди насувається одвічний сумнів, чи варто підносити завісу 
в театрі життя, щоб «зайвий раз викликати Гамлета з одіозним і 
вічним питанням»? 
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Метафори Рачука не лише сюрреальні й несподівані («Ще було 
темно і місто / Вглиблювало у своє горло бурштин сну»), але й 
зловісні: 

Розвітрімо себе останками слів недоречних. 
Зацвітуть тут безпліддям кощаві сади, 
Бо це місто приречених. 

Оте почуття приреченосте і зловісности особливо наглядне в 
сильній і композиційно унікальній поемі «ЗА СКЛЯНОЮ БРА
МОЮ», якій служить за мотто цитата з «Апокаліпсиса». Поема скла
дається з 18 вільних частин, які пов'язані в композиційну цілість 
повторюванням подібних образів, мотивів та інших поетичних засо
бів у різних частинах. 

В цій поемі ще наглядніше поглиблюється оте «розширювання 
обріїв сну» та перевтілювання візій підсвідомого. Тут 

Вгвинчується без початку, без кінця минуле, 
Сьогоденне, майбутнє в глиб золотої бані (існування?). 

Поет у ріні снотворних метафор наче робить розкопки минулого, 
наче розгортає віки, щоб витягнути з забуття, з «щелепів давніх 
епох» черепи, кості, ребра динозаврів, ридання, регіт сичів, голоти, 
мамаї, добрині, кожум'яки — тобто «полинну епоху пітьми». 

Крім процесу розкопок минулого, є ще процес ходу теперішнього 
в минуле, в забуття, коли 

Кров'ю стікає цитриновий місяць. Вовчиця 
злизує випари крови його на асфальті. 

А в ході людей («глупої ночі, в глупім тумані») з минулого в сучас
не та з майбутнього в сучасне й минуле — 

Борона сліди заборонює, заземлюють 
жорна часу нитку сліду. 

Поет проникає поза скляну браму фатуму, щоб для тих, що 
живуть і будуть жити, 

Очі розплющити, розкрити не тільки уста, 
Серце розкрити, зняти з легенів намул, 

щоб довести до свідомосте народу, що крила його розсмокчують 
«п'явки безмовних століть». 

Рачук вивергає ці безмовні століття, щоб зробити їх мовними, 
значущими для сучасної людини. 

Б. Б. 
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«Сmyc як текст», упорядник. Марко Павлишин, статті, 91 сто
рінки, в-во Університет ім. Монаша, відділ славістики, Мелборн, 
1992. 

Нема сумніву, що визріла вже потреба розвінчувати Стуса-ге-
роя-мученика, щоб рятувати Стуса-поета. Час святкувати, як пише 
Марко Павлишин, його поезію. На Україні, якщо й були намагання 
насвітлювати поетичну сторінку Стуса, тоді його найчастіше робили 
другим Шевченком, що не далеко відходило від прославлянь проро
ка-мученика. Зрештою, в одній літературі нема місця ні потреби на 
другого Шевченка. Стус, все таки, не Шевченко,— і слава Богу. 

Збірка статтей «Стус як текст» іде саме в напрямі деканонізації 
Стуса-героя-мученика за націю. Але, наприклад, Тамара Гундорова 
у своїй дуже добрій статті «Феномен Стусового жертвослова», ки
дається з одного екстрему в другий, роблячи Стуса «високим модер
ністом» (це поняття стосується лише до «центральних» модер
ністів — Аполінер, Паунд, Еліот — Стус таким не був), «постмо-
дерністом», екзистенціяльно відчуженою людиною,— так наче 
недостатньо бути просто добрим поетом. Звичайно, модерністом Стус 
не був. Якщо йде про стиль, то був він традиційним поетом, який 
денеде розпихав рамки традиційної поетики оригінальними обра
зами (які можна оприділяти до модерністичної сфери в крайньому 
випадку). Постмодернізм — це досить великий еклектичний чи 
синтезуючий мішок, в який можна пхати все, що влізе. Але Стус не 
влазить і в цей мішок, хібащо кількома ранніми поезіями. Не був 
Стус «відчуженою людиною» в екзистенціяльному сенсі. Він був 
«відчужений» фізично, тобто ізольований від родини, друзів і свого 
народу. Але емоційно й духовно він до кінця днів був разом з 
родиною і народом. А це зовсім не те відчуження, про яке говорили 
Кам'ю і Сартр та яке дуже добре схарактеризував Колін Вілсон у 
книжці «Аутсайдер». У Стуса це зовсім щось протилежне. Маю ще, 
накінець, проблему з твердженням Тамари Гундорової, що диси
денти, мовляв, творили «модерністсько авангардистську культуру». 
З єдиним вийнятком Ігоря Калинця, дисиденти такого не творили і 
не творять. Поняття «авангард», «модернізм» відносяться, все таки, 
до естетики, а не політики. 

Поставивши крапки на відповідні місця, глянемо на зміст 
книжки. Тамара Гундорова дає найглибшу теоретичну аналізу 
поетичного «слова» в тексті Василя Стуса. В її інтерпретації слово є 
«цілісним символічно-предметним образом світу або знаком». 
Іншими словами, «слово» є одночасно поетичним засобом і висловом 
індивідуальности, тим самим і біографії, поета. Само поняття «жер-
твослово» базується на концепції «відкритого голосу» жертви, яке 
поступово підноситься наприкінці до вислову жреця. Розвиток Сту
сового «жертвослова» авторка поділяє на три періоди (три дії в 
драмі), які основно відповідають трьом фазам творчости і життя 
поета. В кожному періоді слово це набирає інакшого змісгу й 
інакшої форми. Голос поета поступово приймає ролю судді, Бога й 
національного месії. 
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Стаття Марка Павлишина «Квадратура круга — пролегомени до 
оцінки Василя Стуса» вдається, при оцінці Василя Стуса, до вгляду 
в перспективу минулого (попередніх оцінок критики та мітичних і 
риторичних систем української літератури). 

Концепція «квадратури круга» має насправді два виміри. По-
перше, вживаючи квадрат як символ творчости й обставин Стуса 
(квадрат життя, квадрат в'язничної келії), Павлишин дає характе
ристику критики й загальної рецепції творчости Стуса як нагинання 
«квадрату» (тобто творів Стуса) до ніби всеохопного кола спрепаро-
ваних для Стуса концепцій (авторитету, ієрархії, інтелектуалізму), 
в якій ніхто не вірить. Подруге, квадрат характеризується як мікро
косм Стуса, вкладений у коло макрокосму — всесвіту. Це справді 
квадратура в колі. 

На відміну від Гундорової, Павлишин аналізує тексти Стуса не 
на основі слова, а на основі поетичних засобів, головно образів. В 
аналізі своїй він послуговується моделем «горизонту сподівань» Ган
са Р. Явса. В цьому моделі «цінність має те, що розширює діяпазон 
уже відомих нам естетичних почуттів і форм бачення». 

Тож в аспекті «горизонту сподівань» творчість Стуса поділена на 
три періоди: в першому періоді — початкові вірші — твори Стуса 
лише цікаві; в другому періоді — перша частина «Палімпсестів» — 
творчість Стуса стає значущою, де «картини згущуються.... стиму
люють все більше послідовних значень і алюзій, словом, де вони 
кристалізуються як естетична система»; в третьому періоді — друга 
частина «Палімпсестів» — в сенсі «горизонту сподівань» поезії ста
ють знову лише цікаві, бо Стус тратить тут контроль і дисципліну, 
в наслідок чого наступає розпад і розклад у його стилі. 

Дуже цікава стаття Анни Бере гуляк «Роля пам'яті у зберіганні 
ідентичносте та поетичного я». Авторка вживає як модель феномен 
пам'яті, щоб пояснити, як поетична творчість виявляється психо
логічною стратегією (свідомо чи підсвідомо), щоб зберегти загроже-
ну свідомість. 

Протиставляючи ролю пам'яті в відчужених фізично діяспорних 
поетів (де відбувається складна взаємодія минулого «я» із «я» су
часним) із ролею пам'яті ізольованого в камері Стуса (яка «є місцем 
для взаємодії явних і прихованих елементів Стусової самооцінки у 
крайньо відчуженій ситуації»), авторка приходить до висновку, що 
Стус намагається анулювати сучасність і переноситися в минуле чи 
в «іншу» дійсність. Тобто пам'ять і минуле стають засобом і джере
лом у намаганні змиритися із своїми обставинами. Іншими словами, 
Стус є подвійною жертвою: в першу чергу, жертвою насильства з 
зовні, в другу чергу, жертвою насильства з нутра, самонасильства. 
В цьому й справжня трагедія Стуса. 

Стаття Сергія Саржевського «Практика духовного тривання і 
прориву в поезії Василя Стуса» не фокусується для мене,— наче 
розсівається крізь сито різних релігійних, літературних, кіне
матографічних, суспільних і політичних концепцій. Саржевський 
бачить творчий процес Стуса як «пошук духовної практики», а 
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вірші його як «духовні вправи», аналогічні до релігійних практик 
Сходу. 

Намагаючись доказати свою тезу, Саржевський кількакратно 
згадує «Сідгартгу» Гессе, наводить концепцію тривання Курбаса та 
вказує на мініятюрність (схожу на японські танку і гайку) деяких 
його ранніх поезій, які нібито відповідають формам і практикам 
зен-буддизму. Полишаю аналогії до «Сідгартги» як дискусійні, але 
вважаю за доцільне, все таки, звернути увагу, що Курбасова кон
цепція тривання в ролі до Стуса нестосовна. Акторське пере
втілення в роль і тривання в ролі — це свідомий, контрольований і 
частинно вивчений процес, який не стикається з психологічним 
процесом Стуса в намаганні перетворити видимі мури існування, 
тюрми, в невидимі. Також згущена мініятюрна форма вірша 
існувала від першого рядка поезії печерної людини, тобто далеко 
перед зен-буддизмом, існуватиме напевно й після зен-буддизму,— і 
доказом «східньости» духовного «тривання» Стуса служити не може. 

Контроверсійна стаття Петра Савчака «Поетика відповідаль-
ности і відповідальність критики: деканонізація особистости і твор-
чости Василя Стуса», не вдається до тексту Стуса і тому лише 
маргінально належить до збірки «Стус і текст». 

Автор полемізує з попередньою критикою творчости Стуса, яка 
часто була канонізуючою і вивихала поетичний образ Стуса. Сав-
чак вбачає суцільну (вже від Шевченка) тенденцію в українській 
літературі канонізувати поетів до статусу святого, мученика, проро
ка, де в оцінці поета головну ролю відіграє канонізована статура, а 
не оригінальність творчости. А це призводить до викривленої 
рецепції творчости як такої. Автор вважає, що перед критикою 
стоїть дуже широке завдання деканонізації всієї української літера
тури, а Стуса зокрема. 

Що така деканонізація потрібна — не підлягає сумніву. Бо часто 
витворюється враження, що критики й деякі читачі навперегони 
товпляться, щоб обліпити груди Стуса найдивовижнішими меда
лями (героя, мученика, пророка, модерніста, блискучого інте
лектуала, постмодерніста, зен-буддиста, і т. д. і т. д.), забуваючи, 
що все це зайве, бо Стус має ту єдину найціннішу для кожного 
поета медаль — добру поезію. 

Б. Б. 
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ПРО АВТОРШ 

ЄВА БІСС — прозаїк і художник. Авторка двох збірок новел — Сто 
сім модних зачісок та Апартмент з вікном на головну вулицю — 
а найновіша її книга новел Перше чудо понад чверть століття 
чекає свого видання. Письменниця живе в Празі, Чехословач-
чина. 

ЮРІЙ ГАВРИЛЮК (1964) — поет і публіцист, видав дві збірки пое
зій у Польщі. Має готову до друку третю збірку поезій. Живе 
в Більську Підляському, Польща. 

MAPEK ДАНІЕЛЬКЕВИЧ (1958) — польський поет, автор двох 
збірок поезій — Osobne ocalenie та Pochwala domu. Друкувався 
в таких часописах: Шпількі, Комета, Околіце, Поез'я, Акцент, 
Маґазин літерацкі та ін. Живе в Любартові, Польща. 

ОЛЕКСАНДРА ДЯЧЕНКО-КОЧМАН — мистець-кераміст, народи
лася в Полтаві. Студіювала мистецтво в Фешен інституті в 
Нью-Йорку та в Іллінойському університеті в Чікаго. Мала 
п'ять індивідуальних виставок в мистецьких галеріях і брала 
участь у 15-ти групових виставках. її твори знаходяться в по
над 30-ти колекціях: університетських, музейних, приватних 
та інсгитуційних. Була інструктором в Іллінойському універ
ситеті й куратором численних виставок в американських.гале
ріях. Живе в Чікаго, С. Ш. А. 

ЖЕНЯ ЖАБІНСЬКА (1965) — поетка, закінчила біологічний фа
культет Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні. Опуб
лікувала збірку поезій Мамо, ким ми є?.. Живе в Більську 
Підляському, Польща. 

ВАЛЕРІЙ ІЛЛЯ (1939) — поет. Його перша книга поезій За тума
нами ковалі вийшла дещо запізніло щойно 1989 року. Книга 
Сварга чекає на видання. Живе в Києві, редагує відновлений з 
його ініціативи журнал Основа. 

ТАДЕЙ КАРАБОВИЧ (1959) — поет і перекладач, автор п'ятьох 
збірок поезій. Цього року перевидав поему Атлантида. Живе 
на Холмщині, Польща. 

ІВАН КИРИЗЮК (1949) — поет, опублікував три збірки поезій; дру
кувався в Нашому слові, Нашій культурі та Нашому голосі. 
Живе в Більську Підляському, Польща, і дуже активно вияв
ляється в суспільному житті Підляшшя. 

PAÏCA ЛИША (1941) — поетка, народилася на Дніпропетровщині. 
Має готову до друку збірку поезій. Друкувалася в Україні, Су
часності, Свободі та інших часописах. Живе в Києві й працює 
в газеті Наша віра. 
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ШЛЯ ЛУЧАК — відома українська поетка в Польщі, авторка 
численних збірок поезій. Живе в Перемишлі, Польща. 

ВАСИЛЬ МАХНО — поет, викладач Тернопільського педінституту, 
автор розвідок про українську літературу. Друкувався в жур
налах Сучасність, Київ та інших. 

МАРИНА НОВИКОВА — літературознавець, перекладач, теоретик 
перекладу, доктор філологічних наук, професор Симферополь-
ського університету. Автор численних праць з теорії перекла
ду. Живе в Симферополі. 

ЮАН ОНУЖИК (1954) — поет і есеїст, народився на Марамурщині 
в Румунії. Опублікував збірку поезій та ряд статтей з ділянки 
філософії та літературної критики. Живе в Торонто, Канада. 

ВАЛЕНТИНА ОТРОЩЕНКО (1948) — поетеса, народилася в с. Во-
ровську на Київщині. Опублікувала дві збірки поезій: Віра та 
В зозулиній тиші. Живе в Києві. 

МАРІЯ ЦУКАНОВА (1905) — прозаїк і драматург, опублікувала в 
діяспорі одну повість та дві збірки оповідань. Книга її прози 
їхня таємниця недавно вийшла у видавництві Світовид у 
Києві. Живе в С. Ш. А. 

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК (1939) — прозаїк, перекладач і дослідник істо
рії літератури. Автор дуже численних романів, повістей і збі
рок новел. Його інсценізацію творів Григорія Сковороди Бла-
годарний Іродій щойно поставив Львівський Молодіжний театр 
ім. Л. Курбаса. Живе в Києві. 
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