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Франц Кафка 
А Ф О Р И З М И й Г І Б Р И Д 

Моя віра — наче гільйотина: така легка і така важка. 

Хто шукає — не знайде, а хто не шукає — того знайдуть. 

Людина не може жити без постійного довір'я до чогось не
знищенного в собі. 

Перед входом до Святая Святих мусиш скинути черевики, але не 
тільки черевики, а й усе: подорожню одежу і лаштунок, і голість під 
ними, і все те, що під ними зберігається, а потім серцевину сер
цевини і все інше, а потім те, що залишилося, і вкінці сяйво вічного 
вогню. Тільки сам вогонь найсвятіше Єство втягає в себе і він дозво
ляє себе ссати: ні одне з обох не може тому протиставитися. 

Г І Б Р И Д 

Я маю дивного звіра, напів котика, напів ягня. То спадок з влас
носте мого батька. Він розвинувся, одначе, аж за мого часу: давніше 
він був багато більше ягням, ніж котом. Тепер, мабуть, має однако 
з обох. З кота є в нього голова й кігті, з ягняти — величина й фор
ма, з обох дикі миготячі очі, м'яка прилягаюча шерсть і рухи, що є 
одночасно стрибками й чатуванням. В соняшному промінні на 
привіконні він звивається в клубок і муркоче, на леваді бігає, мов 
шалений, так що його не впіймаєш. Від котів він утікає, на ягнят 
намагається напасти. В місячну ніч ринва править йому за найлю-
бішу стежку. Нявкати він не вміє, а мишей бридиться. Біля курника 
може годинами лежати в засідці, але ще ніколи не використав на
годи вбити. 

Я годую його солодким молоком, воно йому найбільше до впо
доби. Довгими ковтками він його сьорбає в себе крізь свої зуби 
хижака. Очевидно, що він — велике видовище для дітей. У неділю 
перед обідом є час відвідин. Я тримаю звірка на колінах, а діти з 
усього сусідства стоять довкола. Тоді ставлять найчудніші питання, 
на які ніхто не може відповісти: Чому існує тільки одна така 
тварина, чому вона якраз мені належить, чи вже давніше існував 
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такий звір, і як буде після його смерти, чи вігі почувається самотній, 
чому він не має малят, як він називається, і так далі. 

Я не завдаю собі труду з відповіддю, тільки вдовольняються без 
дальших об'яснень показувати те, що в мене є. Часом діти прино
сять котів, раз навіть привели двоє ягнят. Одначе, мимо їхніх 
сподівань, не дійшло до ніякої ознаки пізнання. Звірі спокійно 
дивилися одні на одних своїми звірячими очима і, правдоподібно, 
сприймали своє існування, як божу дійсність. 

На моїх колінах тварина не відчуває ні страху, ні бажання ловів. 
Притулена до мене вона найкраще почувається. Вона вірна родині, 
що її виплекала. То не якась особлива вірність, тільки правильний 
інстинкт звірини, що вправді має на землі незлічимих свояків, але 
ні одного справжнього родича, і тому притулок, який у нас знайш
ла, є їй святий. 

Часом мушу сміятися, коли вона мене обнюхує, пересмикується 
крізь ноги і ніяк не хоче зі мною розстатися. Не вистачає, що вона 
вже є ягням і котом, а бажає ще бути собакою. 

Одного разу, коли я," як кожному може трапитися, вже не зна
ходив виходу з моїх справ і всього, що їх торкається, хотів покинути 
все на поталу і в такому стані спочивав удома на лежанці із звірком 
на колінах, я побачив, коли випадково поглянув униз, що з його ве
летенських вусів капали сльози. Чи то були його, чи мої сльози? Чи 
той кіт з ягнячою душею мав також людську душу? — Я не багато 
успадкував від свого батька, але цією дідизною можна гордитися. 

Він має подвійний неспокій: котячий і ягнячий, хоч вони такі 
різні. Тому йому тісно в своїй шкірі.— Часом він вискакує на крісло 
побіч мене, спирається передніми лапами на моє рамено і тримає 
свій рот біля мого вуха. Виглядає, наче хотів би мені щось сказати, 
і дійсно, потім він нахиляється до переду і дивиться мені в лице, 
щоб побачити, яке враження зробила на мене його вістка. Щоб бути 
ввічливим, я вдаю, що зрозумів його, і притакую головою.— Тоді 
він зіскакує на долівку і танцює довкола. 

Може, для цього звіра ніж різника був би визволенням, але я 
мушу його відмовити йому, як спадкові по батьку. Тому він мусить 
чекати, аж його віддих сам від себе його покине, хоч часом він 
дивиться на мене, як з людських очей, які вимагають розумної дії. 

Переклади Віри Вовк 
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Віра Вовк 
СТАВЛЕННЯ ФРАНЦА КАФКИ ДО ГАЛИЦЬКИХ ХАСИДІВ 

Цього року святкується 110-річницю народження одного з най
складніших мислителів-письменників нашої доби. Франц Кафка мо
же правити за своєрідного літературного ясновида страшних подій, 
що мали здійснитися після його смерти, але які також уже скрито 
відбувалися в інших частинах Европи. А втім, письменник не 
називає в своїх творах місць подій, режимів чи історичних дій: усе 
діється в будь-якій країні, в будь-якому середовищі, і його Америку, 
якої він не знав, так само як і Китай, у якому ніколи не був, можна 
вважати символами будь-якої країни, будь-якого суспільства. Ми 
сприймаємо його твори як алегорії зла, що його створило людство 
для людства. 

Підсоння Кафчиних творів — кошмар, у якому діються абсурдні 
речі, спричинені двома первнями: викривленим авторитетом і боже
вільною бюрократією. Авторитет у творах Кафки — він може бути 
батьком, головним суддею, цісарем чи Богом — тримає в руках ниті 
всього сущого, але не сам, тільки через своїх посіпак, і людина 
відчуває себе суцільною маріонеткою, яку ворушать якісь невідомі 
сили, серед світу, де вже причини і наслідки не мають між собою 
ніякого логічного зв'язку. 

В дитинстві Кафки, Прага, місто його народження і перебування, 
була центром єврейської витонченої громади, що спілкувалася 
німецькою мовою. Франц ходив до німецького ліцею і писав свої 
твори німецькою, не чеською мовою і не євритом. Все ж таки єврей
ська громада в Чехії належала до меншин і серед австрійсько-угор
ського суспільства в цісарсько-габсбурській структурі перебувала в 
духовному гетто, хоч намагалася брати живу участь в економічному 
і культурному житті. 

Родина Кафки, ідеться особливо про батька, належала до єврей
ської еліти. Батько був скептичною людиною; він мірив вартість 
інших людей їхньою відпорністю, життєздатністю та їхнім еко
номічним успіхом. Він вперто і без ілюзій прокладав свій шлях 
купецькими здібностями, любив добробут і бажав бачити своїх 
шестеро дітей на певному грунті. Одначе якраз найстарший із них, 
Франц, не справдив батькових сподівань: він був непевний себе, 
зовсім не дбав про добробут і про зовнішній блиск. Найважливіша в 
житті була йому власна творчість, у яку сам не вірив. Його друзі і 
уподобання дратували батька. 

Франц мав невгасиму спрагу знання, вроджену єврейську ці
кавість: він постійно ходив на театральні вистави, читав світову 
літературу, обговорював із своїми друзями, Максом Бродом і Оска
ром Поляком, різні культурні новини, подорожував у вакаційний 
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час про Німеччині, Італії, Швайцарії, Угорщині, Франції і Польщі. 
Разом із друзями він цікавився єврейською історією і культурою та 
вивчав єврит. 

Велику ролю в житті Кафки відіграли галицькі хасиди. Історія 
хасидизму дуже цікава, особливо тим, що він почався на ук
раїнських землях. Його передумови одначе трагічні. 

В 1648 році в середній Европі скінчилася 30-річна війна, відома 
своєю жорстокістю і нетолерантністю до антагонічних релігійних 
груп. Европа була розчахнута між ворожими таборами протестантів 
і католиків, що поборювали одні одних вогнем і мечем. З обох боків 
діяла інквізиція, яка безмилосердно посилала до гробу «ворогів 
віри». Про ті страшні події пише німецький барокковий письменник 
фон Ґріммельсгавзен у своєму романі «Сїмпліціссімус». їх малює 
також у сонеті «Сльози батьківщини» його краянин і одночасник, 
Андреас Ґрюфіюс. 

З закінченням тієї довгої війни залишилося мало робочих рук і 
нікому було управляти землю; більша частина Европи лежала пус-
тарем. У висліді того почався великий голод, а опісля, через безліч 
непохованих мерців по полях і в річках — пошесть, жертвою якої 
впала половина європейського населення. 

Також і на Сході, за часів гетьмана Богдана Хмельницького, 
почалися переслідування іншевіруючих, особливо євреїв, на землях 
південної Польщі і українського Поділля. 

Погроми на території України мали свої політичні причини, бо 
польські вельможі послуговувалися єврейськими орендарями, щоб 
стягати з народу всякі нелегальні податки, навіть із православних 
церков. На Україні загоріло під Хмельницьким повстання проти 
поляків, але його жертвою впали також євреї, і народ криваво 
мстився за заподіяну йому кривду. Одначе ті події не мали обмисле
ної стратегії. Особливо не йшлося про переслідування єврейської 
раси, тільки про релігійний фанатизм, що спонтанно вибухав серед 
гніченого народу. 

Євреї не мали щастя: від Смирни почався псевдо-месіянізм руху 
Саббатаї Зеві, який жорстоко завів сподівання свого народу, пере
йшовши на мохаммеданську віру. Його наслідник Якоб Франк, по 
боці католицького кліру, поборював талмудських євреїв. 

У 16-му сторіччі розвивається серед євреїв кабалістична містика, 
джерелом якої було еспанське середньовіччя і сабатизм. Релігія 
євреїв набирає тоді суворого образу: народ був суцільно зданий на 
духовний режим своїх провідників, і віра стала закостеніла й по
хмура. Існувала між освіченими євреями своєрідна інтелектуальна 
гімнастика, «пільпуль», довкола безсюжетної казуїстики, що 
служила за гравітаційний центр науки. 

Тоді в одному карпатському селі з'явилася постать знахаря-ча-
родія і так званого «майстра доброго імени» Ізраеля Бааль-Хем-То-
ва. Від нього починається хасидизм як єврейське релігійне від
родження, підставою якого була ревність і радість. Хасидизм стає 
містично-народною єврейською побожністю. «Гассід» означає «по
божний», «справедливий». То — релігія почування, що стоїть над 
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приписами і догмами. Хасиди не ставлять опору злу. Хасидизм 
перебув Французьку революцію, наполеонські війни, поділ Польщі 
і соціялістичну революцію. Він не брав участи в усіх тих подіях, 
переживаючи їх радше як медитативний свідок боротьби між Ґогом 
і Маґогом. У світовій війні, галицькі хасиди не могли погодити 
обов'язок військової служби з вимогами своєї віри: почалися де-
зерції з війська і масові еміграції, особливо до Америки. 

Хасиди вчилися Талмуду і Кабали, але не як науки, тільки як 
способу життя. 

Ізраель Бааль-Хем-Тов жив правдоподібно від 1700 до 1760 року 
в Медзибожі (Межибожжі?). Його навчання не переховалися в ав
тентичному вигляді: їх записали чужі руки. Він протиставився 
єврейським догматикам, тому верства традиційних рабинів уважала 
його поклонників єретичною сектою, але голос народу захистив його 
науку від загибелі. В дійсності, хасиди нічого не змінили в 
єврейській релігії, але вони прийняли кабалістичні впливи від Са-
феда з XVI віку і від школи Люрії. В центрі їхнього навчання стоїть 
цадикізм, себто культ харизматичної особистости «реббе», який має 
владу рішати. Мимо свого постійного відчуження в діяспорі, 
хасидизм починає Бога з радістю. Іншою його прикметою є народо
любство. 

В середньовіччі євреї Італії жили в гетто. (Перше гетто існувало 
в Венеції. То була обмурована частина міста, з якої євреям не 
вільно було виходити. Вони не знали, що таке жива природа, за
мешкуючи глухі завулки і темні садиби. їм було також заборонено 
займатися ремеслом; дозволене було тільки гандлярство.) 

Зовсім інший статус мали євреї в Галичині: там жили вони серед 
природи, займалися різними званнями. Рідкісно, одначе, вони зай
малися справжнім талмудизмом, так що вчені рабини вважали їх 
неуками серед своєї касти, бо кабалістика, теософія, космологія і 
езотеризм, які мають вплив на хасидизм, не є систематичною 
релігією. На думку хасидів, людський глузд, здоровий розсуд 
співпрацюють у Божих рішеннях. Як Бааль-Хем-Тов, так і його на-
слідник Нахман з Браслава (Борислава?) бачили в природі постійне 
і чудесне Боже об'явлення. Це надає хасидизмові поетичної харак
теристики. За словами творця хасидизму: 

«Ідея людини як створіння на подобу Господню, ідея створення 
світу, Божої мудрости, вибрання Ізраїля серед народів, проблема 
зла, месіянізм, віра у воскресіння й об'явлення стають карикатурою 
самих себе, коли їх перенести у категорії прозаїчної думки.» 

Хасиди створили оригінальні танці й пісні, «нігунім»; вони 
любили поезію і народний театр, який ставили на Пурім, і з 
великою запопадливістю зберігали свої традиційні свята, як Ганука 
і Кіпур. Бравши собі за взір Давида і Йонатана, вони високо 
цінували приязнь. 

Галицькі євреї витворили багато своєрідних персонажів у 
літературі «їдіш», відомих із «хасидських оповідань» Іцкока Переца 
і з романів Самоеля Агнона: є там кравець, який шиє кафтан, 
типічний візник і навіть постійний «Люфтменш» — бродяга, який 
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шукає свого прожитку вздовж невідомих доріг і вибирається в світ 
наче на полювання метеликів. Хасидизм навчив галицьких євреїв 
любови до мандрівного життя, бо славні «реббе» часто жили далеко, 
але про них ходили в єврейських громадах незвичайні легенди, як 
наприклад про чудотворного рабина з Бердичева, отже народ їх шу
кав серед інших середовищ, інших звичаїв, інших людей. Так 
мандрівники мали нагоду надибати інших євреїв із різних країн і 
міст, австрійських чи російських офіцерів, католицьких священиків, 
прочан з Ченстохови, волоцюг, конокрадів або угорських скрипалів-
циган. Хасидські оповідання повні таких силюєт, повні життя і 
змісту. Бааль-Хем-Тов сказав у передмові до свого маніфесту: «Світ 
є повний чудес». 

Для деяких євреїв, не-єврей, «гой», не мав ніякого значення: 
його віра в поняття «клясичних євреїв» була просто поганством, і 
вони нічого про нього не знали крім того, що каже талмудський 
трактат «Авода Зара», що називає «гоїв» «невільниками зір». 

Інакше ставилися до «гоїв» хасиди: хоч і вони не признавали 
християнської віри і відверталися, коли хто христився, все ж таки 
той «гой» був у їхньому понятті Божим створінням, часто сповненим 
мудрістю і надхненням. 

Деякі сторінки хасидизму дуже гуманні і веселі: в Галичині 
ходили ж про них незчислимі анекдоти, наприклад практика 
галицьких рабинів вимагати для себе різних заплат, залежно від 
статусу особи, що вони евфемістично називали «зміною тарифи». 

Давніше хасидські євреї грали ведмедів у панських замках, а в 
українському народі їх ніколи не бракувало як персонажів у 
різдвяному «Вертепі». Очевидно, їхня мова була смішною для наро
ду, як зрештою німецька мова смішна для євреїв із словами як «Го-
зентрегер» чи «Гандшуге», що дослівно означає «носії штанів» 
замість «шлейки» і «черевики для рук» замість «рукавиці». 

З таких галицьких містечок, з церквою, костелом і синагогою а 
також із єврейською публічною банею-«міквою», з базаром, довкола 
якого гуртувалися єврейські садиби і крамнички, з міським судом і 
криміналом, де завжди сидів за борги якийсь жидок, вийшли 
Зігмунд Фройд, Бен Ґуріон, Аллен Ґінсберґ, Марк Шагаль і Лайб 
Бронштайн, себто Лев Троцький, батько якого був ритуальним 
різником. 

Впродовж своєї історії хасиди зазнали багато переслідувань від 
своїх власних братів. Рав де Ляді, предок хасидів з Любачева, звідки 
походять найчисленніші і найкраще зорганізовані громади, був 
переслідуваний найславнішим тальмудистом XVIII сторіччя, гаоном 
з Вільна. Бувши ув'язненим, він провадив довгі розмови з офіце
рами, суддею і урядовцями в'язниці, але не про свою невинність, не 
про майбутній суд, тільки про людську долю, про гріх, про спасіння, 
про милосердя і про воскресіння мертвих. 

Хасиди утрималися проти тих «мітнагнім», що їх виклинали і 
палили їхні книги. Так гаон Елі з Вільна як і великий рабин Егец-
кель Ляндау з Праги не були насправді ідеологічними про
тивниками хасидизму, тільки захистителями свого власного 
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престижу і своєї влади. Вони тримали в руках як могутню зброю 
Талмуд і вимагали суворого дотримування всіх приписів із давніх 
часів. Чудотворні хасидські «реббе», народна містика, надто веселі 
святкування з танцями, піснями і дружніми бенкетами, пригод
ницьке мандролюбство молодих хасидів — усі ті звичаї здавалися їм 
відхиленням від справжньої віри, і вони строго за них карали доно
сами до царського уряду. А хасиди мимо всього їх поважали, тільки 
часом наважувалися звернути їм увагу, що, може, вони поми
лялися. Рабіни Дов-Беер і Мендель з Вітебська, наприклад, 
закликали хасидську громаду до прощення і до молитов за своїх во
рогів. Якоб Йозеф Гакоген, книги якого велів спалити гаон з Вільна, 
відповів на той чин словами пророка Ісаії: «То малі лиси, що 
нищать виноградник.» 

Після втихомирення «мітнагнім» новими ворогами хасидів стали 
«гаскаля», себто «просвідчені», реформатори юдаїзму, що спиралися 
на науку філософа Мендельссона з Берліну, який листувався з 
Іммануелем Кантом і поборював обскурантизм і анахронізм. 
Партизани «гаскаля» називали себе «маскілім»; вони звинувачували 
хасидських реббе в самозванстві і навертали хасидську молодь до 
раціоналізму, вказуючи їм шлях крізь наслідування західньої куль
тури і засіваючи серед них дух прогресу й науки, але відриваючи їх 
одночасно від молитви і традиції. Молоді хасиди почали вважати 
своїх батьків старосвітськими, забобонними й фанатичними. 

Є різні аспекти юдаїзму: в Еспанії він розвинув філософську 
містику, в Ренанії — кабалістичну аскетичну містику під впливом 
християнського аскетизму, а хасиди поширилися особливо в Гали
чині, в Наддністрянщині та у Варшавському князівстві. 

За часів Кафки єврейська молодь була розділена між різними 
світоглядними групами: сіоністи вважали своїм філософом Франца 
Розенцвайга, який уважав християнство дорогою до Бога, а 
єврейський народ як частину самого Бога, якому вже був зайвий 
провідник-Христос. Сіоністи замінили в Ізраелі Тору за скоростріл і 
вважали хасидистів пережитком, що незадовго мусів щезнути. Вже 
давніше їх переслідувано в Палестині під британським урядом. 
«'• Інші євреї сподівалися братнього зрозуміння від марксистського 

інтернаціоналізму: євреї дали великий вклад у соціялістичну рево
люцію. Вони жорстоко нищили своїх братів-хасидів: вистачить 
пригадати, що єврейські комісари веліли зруйнувати на Україні 
могили почитаних Бааль-Хем-Това і його пра-правнука Нахмана з 
Браслава. Одначе мимо численних переслідувань і небезпек у 
СССР, хасидизм і там пережив. Він пережив також і на вулиці Меа 
Хеарім у Єрусалимі, і в Нью-Йорку, відкинувши «амерікан вей оф 
ляйф», і в Ріо-де-Жанейро. Покривджені, ображені, понижені вос
кресли в бездушному світі. Знову ними захоплюється молодь, яка 
приєднується до громади Бааль-Хем-Това, як інші приєднуються до 
сект Будди чи Крішна-Мурті, отже можна сумніватися в пророцтво 
Отто Геллера про занепад юдаїзму як пережитку капіталізму. 

1910 року, у празькому гуртку Бар-Кохба, виступав знаменитий 
провідник сіонізму, Гуго Берґманн, що намагався воскресити давню 

J ! 



єврейську культуру, якою цікавилася особливо тодішня молодь, що 
найгостріше відчувала своє відокремлення серед австрійсько-угорсь
кого суспільства. Цікавився сіонізмом також і Макс Брод, пізніший 
біограф Франца Кафки, який старався вплинути під тим оглядом на 
свого друга. Одначе Франца Кафку, і до певної міри самого Макса 
Брода, дратувала надто витончена форма і красиві фрази сіоністів; 
оба вони радше відвідували Савойське Кафе, де також збиралася 
єврейська молодь Праги, але де відбувалися дешевенькі, невибагли
ві імпрези. 

Від 1910 до 1923 року, отже майже до самої смерти, Франц Каф
ка писав свій «Щоденник». 14 жовтня 1911 року він, з певним гумо
ром, записав таке: 

«Вчора ввечорі в Савойській Каварні давали «Суляміту» 
Ґольдфадена. Властиво то — опера, але кожну співану п'єсу на
зивають тепер опереткою... Сюжет: Герой Абсолон рятує дівчину, 
яка заблукала серед пустелі та через спрагу кидається в криницю. 
(«Я молюсь тобі, великий, сильний Боже!») Вони присягають одне 
одному вірність, а їхніми свідками є криниця і червоноока пустинна 
кітка. («Моя дорога, моя найлюбіша, мій у пустині знайдений 
брилянте!») Дівчину Суляміту відводить дикий слуга Абсолона, 
Цінґітанґ, до батька Маноаха у Вифлеем; сам Абсолон їде до 
Єрусалиму; там він закохується в єрусалимську багачку Авігаїлу, 
забуває Суляміту й одружується. Суляміта дожидає дома у 
Вифлеємі свого коханого: «Багато людей їде до Єрушаляйму і повер
тається з виною. Він, красунь, має на мислі мене зрадити!» Жес
тами відчаю вона витворює в собі на все готове самопевність і 
рішається вдавати з себе божевільну, щоб обминути одруження і 
могти дожидати. «Моя воля — залізна, я зроблю зі свого серця 
фортецю!» сумно і голосно любується вона спомином про коханого 
в довгорічнім удаванім божевіллі з вимушеним дозволом усіх 
присутніх, бо цілий час говорить тільки про пустиню, криницю і 
кітку. Таким способом вона зразу проганяє своїх трьох поклон
ників... Абсолон не має щастя: одну дитину загризла йому кітка в 
пустині, друга впала в криницю. Врешті він пригадує собі свою 
провину і сповідається з усього Авігаїлі. «Стримай свій плач!»... 
Кілька кружків думок обводить їх двоє і зникає. Чи Абсолон має 
повернутися до Суляміти і покинути Авігаїлу? Суляміта також гідна 
Рахмонеса. Вкінці Авігаїла відпускає Абсолона. У Вифлеємі Маноах 
голосить над своєю донькою: «Нещасні кої старечі роки!» Абсолон 
виліковує її своїм голосом. «Усе інше, батьку, я потім тобі роз
повім». Авіґаїла тоне серед виноградників Єрусалиму. Абсолон має 
за оправдання тільки свої геройські чини.» 

Дальше Кафка описує, що після закінчення постановки повинен 
був виступити актор Ізак Леві, подякувати присутнім за їхню увагу, 
оголосити наступну п'єсу і попрощатися, помахавши капелюхом. 
Тим часом присутні бачать, що хтось тримає завісу, потім знову, що 
завіса поволі розгортається, але посередині тримає її ґудзик, але за 
ним видно, як той самий Ізак Леві борсається з іншим актором. 
Фінал стає суцільним, скандалом. 
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Театральну групу, що ставила ту п'єсу, критика називає 
«російськими євреями», але Макс Брод замічає, що вони були зі 
Львова; отже не могло бути мови про російських євреїв, бо 
Галичина належала тоді до австрійсько-угорської імперії, так само 
як і Прага. Ішлося тільки про наших рідних, галицьких жидків. 

Цікаве те, що Франц Кафка, начитаний світовою літературою, 
людина вельми складна і вимоглива в смаку, сподобала собі якраз 
тих наївних акторів, які грали свої провінційні п'єси в жарґоні 
«їдіш». До речі, їхні виступи межували з «кічом» і були часто нехо
тячи комічні, де повинні б бути трагічними. Записки Кафки вказу
ють на те, що ті вистави його бавили і також зворушували. Його 
«Щоденник» присвячує довгі сторінки панові Піпесові, подружжю 
Клюґ і Чіссік, особливо пані Хає Чіссік, а зокрема Ізакові Леві, з 
яким почалася в Кафки щира приязнь. 

З Ізаком Леві Кафка робить довгі проходи по Празі, ходить з 
ним на різні імпрези, записує собі різні епізоди з його життя, і Леві 
починає ходити в дім Кафки, дуже проти волі його батька Германа. 
Кафка так захопився життям, довколишнім мандрівним світом і 
нерівним мистецьким шляхом того галицького актора, що почав 
навіть писати його біографію. Так він багато довідався про звичаї і 
традиції галицьких євреїв та з великим зацікавленням почав читати 
«Єврейську Історію» Гайнріха Ґреца, як і «Історію єврейсько-
німецької літератури» Іссера Маєра Піна. Ізак Леві показав Фран-
цові Кафці єврейський світ у живім, барвистім вигляді переказів, 
приповідок, анекдот, пісень, а то більше його притягало своїм на
родним забарвленням ніж сухі і вигладжені теорії західнього 
сіонізму. Ізак Леві походив з хасидської сім'ї. 

Перші відомості про хасидів дістав Франц Кафка від свого друга 
Жірі Лянгера. Жірі народився в Празі, але рук сіоністів також і його 
не манив: він шукав автентичного юдаїзму і навернувся до 
хасидизму, ставши учнем рабина Іссахара Дов Рокеаг з містечка 
Бельзу в Польщі, поблизу волинської границі. З Бельзу він об'їхав 
галицькі єврейські громади і познайомився з їхнім життям і їхніми 
звичаями. Повернувшися до Праги, він почав писати книжки чесь
кою мовою, вважаючи Чехію своєю справжньою батьківщиною. 
Однією з його книжок є «Ясновид з Люблина», легенда з наполе-
онських часів. Ясновид був ворогом російського царя і помер, штов-
хнений демоном з вікна в день зруйновання єрусалимської святині, 
себто 9 квітня. Якраз того дня він мав дістати від Єгови ласку 
приходу Месії. Іншою книжкою Жірі Лянгера є «Дев'ять брам». 

Жірі Лянгер увів Франца Кафку в хасидизм, але тільки в обме
женій мірі, інформативно. Афективно Кафка познайомився з 
хасидизмом через Ізака Леві. 

Починаючи Ізакову біографію, Кафка згадує, що він був з юних 
літ помічником у канцелярії земельного агента в Дабліні. Потім 
зрікся тієї праці, поїхав до Лондону і став письменником. «Але мимо 
всього я — міцний герой. Моя родина була в поганому становищі, і 
я не кинувся в боротьбу з життям, тільки штовхнув у неї свою 
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матір, дозволивши, щоб вона мене утримувала. Я не став підпорою 
своєму старому батькові, навпаки: я тримався рубців його кафтана.» 

Може, така щира сповідь сподобалася Кафці. Леві не ставив себе 
в позитивне світло. Він також не був одним із переможців у житті, 
навпаки: його невдачі мусіли пригадувати Францові Кафці власні 
життєві недоліки. Така психічна подібність зблизила тих двох різ
них людей. 27.Х.1911 року Кафка слухає оповідань і читає Ізаків 
щоденник, як то він перелякався в Нотр Дам; як його хватає у Жар-
ден-де-Плянт тигр під зображенням розпуки і надії, що заспокоює 
розпуку і надію в пожиранні; як його побожний батько випитує його 
в уяві, чи він може в суботу проходжуватися і чи має нагоду читати 
нові книги, чи має дозвіл їсти в час посту, вже коли мусить працю
вати суботами, тоді коли він зовсім не має вільного часу і більше 
постить, ніж приписує будь-яка релігія. А коли він бродить вули
цями, жуючи свій чорний хліб, здалека виглядає, наче б він їв 
шоколяду. Леві розказував про свою працю у фабриці шапок і про 
свого приятеля-соціяліста, що вважав усіх буржуями, але не працю
вав стільки, що Леві, і нудився неділями, погорджував лектурою, 
наче чимось зайвим і, бувши анальфабетом, з іронією прохав Леві, 
щоб перечитав йому отриманого листа. 

Справді, Леві мусів бути дуже кольоритною особою, зовсім не 
типом нормального жителя, що його Кафка міг зустрінути в Празі 
на кожнім розі вулиці. Левіні оповідання переносили Франца Кафку 
в народну давньоєврейську атмосферу. Він подивляв глибоку 
релігійність галицьких хасидів, звичаї яких зберегли через трагічні 
сторіччя свою первинність. Можна сміло погодитися з Максом Бро
дом, що євреї галицької діяспори повели Кафку ближче до Бога. В 
родині Кафки не було глибокої релігійносте: Герман Кафка скеп
тично ставився до тих справ. 

Через призму галицьких євреїв, особливо від Ізака Леві, Франц 
довідався багато цікавих подробиць. Леві оповідав йому про смерть 
свого побожного діда і про те, що баба не плакала, коли він умирав, 
бо його смерть була молитвою. Дід мав щедру руку, знав кілька 
мов, робив довгі подорожі, і однієї суботи прибув до чудотворного 
рабина в Катеринославі, але відмовився від гостини, бо довге волос
ся і кольорова хустка рабинового сина збудили в ньому підозру що
до побожности того дому. Дідове смертне ложе поставлено посеред 
кімнати, освітленої свічниками, запозиченими в друзів і родини. Він 
лежав серед світла і диму, приблизно (Сорок чоловіків стояло цілий 
день довкола його ліжка, щоб скріпитися смертю побожного мужа. 
Дід був тверезий до самого кінця й у відповідну хвилину, з рукою 
на серці, почав відмовляти молитви призначені для такої нагоди. 
Протягом його недуги і після його смерти баба, яка перебувала 
серед жінок у сусідній кімнаті, безнастанно плакала, але під час 
смерти була зовсім спокійна, бо є заповідь, щоб облегшити 
умираючому смерть. Він помер із своїми власними молитвами. 
Багато людей завидувало йому такої смерти після його побожного 
життя. 

Леві розказав Францові таку легенду з Талмуду: один рабин мав 
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за Богом дозволений принцип нічого від нікого не приймати, навіть 
склянки води. Одного разу найвищий рабин хотів з ним познайо
митися і запросив його на обід. Відмовити запрошення такої славної 
людини було зовсім неможливо, тому перший рабин сумно подався 
в дорогу. Але наскільки його принцип був такий великий, між обома 
рабинами виросла гора. 

Леві читав Кафці твори Шолема Алейхема, особливо його гумо
рески, як і оповідання Іцхака Переца і Хаїма Бяліка вірш про 
Кишинівський погром. Усі ті письменники жили і творили на 
території України, але про те вони мало знали. Україна була їм 
частиною Російської Імперії, отже Росією. Поскільки всі етнічні 
меншини тієї імперії жили зовсім відокремлено, вони не знали одні 
одних і не довіряли собі. Сам Франц Кафка був зовсім необізнаний 
з українською культурою і її проблематикою. Таке ставлення, 
очевидно, було негативним як для євреїв, так і для українців, бо 
спільними силами вони все ж таки могли б поліпшити своє 
політично-суспільне становище в рамах їхньої дійсности. 

Для Кафки стиль Левіного життя, стиль його розмови й спосіб 
листування були чимсь новим. Сам Кафка цитує в своїм «Що
деннику» пасаж Левіного листа до батька: «Як я приїду до вас до 
Варшави, буду ходити між вами у своїм європейськім одязі як павук 
перед очима, як людина в жалобі серед весільних гостей.» 

18.2.1912 року Франкові Кафці вдалося з великим захопленням 
і запопадливими стараннями зорганізувати авторський вечір для 
Ізака Леві в єврейській ратуші Праги. Він сам сказав вступне слово; 
то був один із трьох публічних виступів цілого Кафчиного життя. У 
своїй доповіді Кафка звернувся до присутніх, щоб не зражувалися 
жаргоном «їдіш» і не боялися його. Він був вдоволений зі свого 
виступу й жалів, що на ньому не було його батьків. 

Кафка присвятив також багато часу на писання окружного листа 
до всіх єврейських центрів у Чехії, щоб зорганізувати турне для то
го ансамблю галицьких акторів. 

У своєму «Щоденнику» Кафка записав такі слова: «Співчуття, 
що ми виявляємо тим акторам, які є такі добрі і нічого не заробля
ють, а крім того далеко не збирають заслужених подяки і слави, 
в дійсності є тільки співчуттям для долі багатьох шляхетних 
стремлінь, особливо наших власних.» Так письменник намагався 
зменшити свою заслугу супроти тих людей. 

Макс Брод звертає на те увагу, що «російський приятель» у творі 
«Засуд» Франца Кафки нагадує Ізака Леві, який посварився зі 
своїми друзями акторами і переїхав з Праги до Будапешту. Правдо
подібно він написав ще до Кафки кілька листів, але зберігся тільки 
один із 28.10.1913 року з ортографічними відхиленнями і трагічно-
комічними викривленнями німецьких слів і синтакси: 

«Denken Sie wie tief gesunken ich bin, das sogar mit Ihnen habe ich 
das verbindung aufgehoben... Und wie fehlen mir Ihre Briefe?! Von 
alien bin ich schon lângst abgeriissen, keine Freunde mehr, keine 
Eltern, kein Familie... und den liebsten von alien, den Dr. Kafka auch 
verloren. Auf diesen Verlust habe ich nie geahnt... Sie waren doch der 
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Einziger was war so gut zu mir... der einzige was hat zu meiner Seele 
gesprochen, der einzige was hat mich halbe Wegs verstanden. Und 
Ihnen musste ich leider auch verlieren... Sie diirfer leider an mich nicht 
schreiben. Sie diirfen nicht sein gut zu mir. Ich bitte halten Sie mich 
nicht fur «Wahnsinnig», ich bin normal und kalt wie der Todt... Was 
habe ich zu erwarten? Noch eine Morfiumeinsprizung...» 

(Подумайте тільки, як глибоко я потонув, що навіть з Вами 
перервав контакт... І як бракує мені Ваших листів?! Від усіх я вже 
здавна відірваний, не маю більше друзів, не маю батьків, не маю 
сім'ї... і найдорожчого з усіх, доктора Кафку, я також утратив... Я 
не сподівався цієї втрати... Ви єдині були такі добрі до мене... єдині, 
що говорили до моєї душі, єдині, що більш-менш мене розуміли. І 
Вас, на жаль, я також мусів утратити... На жаль, Ви не можете до 
мене писати, Ви не повинні бути добрим до мене. Я Вас прошу, не 
вважайте мене божевільним; я нормальний і холодний, як смерть... 
Що мені ще залишається? Хіба ін'єкція морфіни...» Лист, писаний 
із скрайною емотивністю, є взірцем сентименталізму, мабуть, 
схожий до тих постановок, які ставили ті актори в Празі і які зача
рували письменника своєю щирою наївністю і традиційним пате
тичним єврейським духом, що часто вдається до фантазії і вірить у 
її реальність. 

Відповідь Франца Кафки залишилася в чернетці: 
«Дорогий Леві! 
Я більше зрадів, що дістав від Вас листа, ніж можна б судити з 

пізньої відповіді. Я тепер у великім заколоті й зайняттю, без того, 
щоб вони принесли мені або комусь іншому якусь користь. 

А втім новина: я заручився і вірю, що тим самим зробив щось 
доброго і пожиточного, навіть коли на світі існує стільки сумнівів, 
що навіть найліпша справа не може перед ними встояти. 

Що Ви ще далі мучитеся й не можете знайти виходу, дуже сум
но. Дивно, що залишається якраз так довго в Угорщині, але воно 
мусить мати свої злі причини. Мені здається, що ми обидва були 
багато надійнішими, коли бродили вечорами Прагою. Тоді мені зда
валося, що Ви мусите якось одним розмахом прорватися. Зрештою 
я не покидаю надії на Вас, це мушу Вам щиро сказати. Ви легко 
зневіряєтеся, але також так само легко стаєте знову щасливі, ду
майте про те в розпуці. Заховайте тільки своє здоров'я на пізніші, 
кращі часи. Те, що Ви переживаєте, виглядає дуже погано, не заго
стрюйте той стан, нищивши власне здоров'я. < 

Я дуже радо почув би щось ближчого про Вас і Ваших друзів. Чи 
не поїдете цього разу до Карльсбаду? З найкращими привітаннями 
Ваш Франц К.» 

Не відомо, чи той лист дійшов до рук Ізака Леві і чи він відповів 
на нього. 

Макс Брод у своїй біографії Франца Кафки згадує, що Франц був 
закоханий в одну акторку з тієї групи, але майже певно вона ніколи 
про те не довідалася. Правдоподібно йдеться про паню Хає Чіссік, 
якій присвячено багато уваги в Кафчиному «Щоденнику». Він не 
змальовує її як якусь красуню, тільки дає точний опис з доклад-
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ністю об'єктивного спостерігача: «Пані Чіссік має біля вуст висунені 
щоки, що з'явилися частинно через страсті голоду, роди, подорожі і 
постановки, частинно через незвичайні мускули, що мусіли роз
винутися при акторській міміці її великого і первісно напевно 
повільного рота. В ролі Суляміти вона переважно мала розпущене 
волосся, що заслоняло її лице, так що її обличчя виглядало часом, 
як обличчя дівчинки з давніших років. Вона має велике, середньо-
повне, костисте тіло і носить корсет до шнурования. її хід легко стає 
урочистим, бо вона призвичаєна підносити, витягати і повільно во
рушити свої довгі рамена, особливо коли співала єврейську націо
нальну пісню, легко колихала широкий стан і одночасно підводила 
і знижала зігнені руки з відкритими долонями, наче б гралася 
повільно летючим м'ячем.» 

Очевидно, захоплення панею Чіссік не перешкоджало Кафці 
критично сприймати постановки своїх галицьких друзів. 16.Х.1911 
року він з гумором описує перебіг постановки «Дикої людини» Яко
ба Ґордіна: Молода вдовиця одружується із старим чоловіком, бать
ком четвірки дітей, і зараз впроваджує свого любаса до нового дому. 
Вона і Влядімір Воробейчік руйнують цілу сім'ю. Місце дії — Росія. 
Кафку, виглядає, бавили акторські переборщення п'єси. Він пише: 
«...Діються речі, яких не повинні б довіряти театральним акторам, 
але вони все ж таки мусять їх виконувати з найбільшою вірністю, 
щоб переконати глядачів у бичуванні, рабуванні, бійці, попліску
ванні по плечах, втраті притомносте, відрізуванню голів, кульган
ню, танцюванню в російських чоботях, гулянню з піднесеними спід
ницями, качанню по канапах,— бо то все справи, де не помагає 
спротив.» 

Про свою закоханість у пані Чіссік письменник пише в іншому 
місці, коли актори обговорюють їхнє дальше турне: 

«З такими аргументами ми пішли до ресторану і сіли при столі, 
я напроти пані Чіссік. Я так бажав якось звернути на себе увагу, і 
в дійсності то не було так важко: я мусів би тільки знати кілька спо
лучень потягів, розрізняти станції, вирішити між Нюрнбергом і 
Брюнном, а особливо перекричати Піпеса, який поводився наче Бар 
Кохба, і якого галасові Леві протиставив дуже розсудну, хоч і не 
навмисну, але дуже жваву і безперервну, та для мене тоді в кожнім 
разі, незрозумілу балаканину. Замість якось показатися, я сидів 
понишклий у своєму фотелі, дивився від Піпеса на Леві, і тільки 
деколи по дорозі надибав очі пані Чіссік, але коли вона одним по
глядом мені відповідала — вона була, наприклад, змушена через 
ентузіязм Піпеса тільки усміхатися до мене, тоді я відвертав зір. То 
не було безглузде. Між нами, через непосидющість Піпеса, не могло 
бути усмішок. До того був я перед її обличчям надто поважний і від 
тієї поваги зовсім утомлений... Я не міг також серйозно на неї 
дивитися. Бо то означало б, що я її люблю. Навіть молодий Піпес за 
мною у своїй суцільній невинності мусів би то зрозуміти. А то було 
б справді не до подумання. Я, молодий чоловік, якого переважно 
вважають вісімнадцятьрічним юнаком, виявляю вечірнім гостям у 
Кафе Савой, в колі кельнерів і перед товариством при столі, що я 
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закоханий у тридцятьрічну жінку, яку майже ніхто не вважає гар
ною, яка має двоє восьми- і десятирічну дітей і муж якої сидить 
поруч, яка є взірцем чесноти і ощадности! Я освідчаюся в коханні, 
яке зовсім мене полонило і,— а тепер приходить те справді дивне, 
цього вже ніхто не помітив би — і я одночасно зрікаюся тієї жінки, 
так само як зрікся б її навіть тоді, якби вона була молодою і неодру
женою. Чи я маю бути вдячним, чи маю проклинати свою долю, що 
мимо всього нещастя ще можу відчувати неземну любов, вправді до 
земних створінь?» 

Десять років пізніше, себто 1923 року в Мюріці в Прибалтику, 
Франц Кафка проводив вакації разом із своїми трьома сестрами. 
Там вони надибали єврейську дитячу колонію, і Франц познайо
мився з її організаторами, бував на їхніх імпрезах і грався з дітьми. 
Одного разу він зустрів у тому домі молоду дівчину, Дору Дімант, 
яка якраз чистила в кухні рибу. Кафка зробив завваження, що то 
надто кривава праця для таких ніжних рук. Засоромлена дівчина 
попросила призначити їй іншу роботу. 

Так почалося спілкування письменника з людиною, що до кінця 
його життя стала йому вірною подругою. Дора Дімант була донькою 
поважаної хасидської сум'ї, але не витримала, так само як і Леві, її 
суворої традиції, покинула свій родинний дім і втекла перше до 
Бреслява, потім до Берліну, звідки найнялася до мюріцського дитя
чого пансіону, де познайомилася з Кафкою. Одна з їхніх перших 
розмов скінчилася читанням Дори одного розділу Ісаії оригінальною 
мовою. Кафка якраз тоді з великим запалом вивчав єврит. 

Повернувшися з вакацій, він з захопленням починає здійсню
вати свої життєві плями: покидає родинний дім, переноситься до 
Берліну і стає на власні ноги, щоб жити з Дорою. Хоч життя в 
Берліні не було легке для молодої пари — вони жили в районі 
Штеґліц спершу на Мікельштрассе, потім на Ґрюневальдштрассе у 
віллі, якою захоплювався письменник, хоч їх двоє займало дві не
величкі кімнати. Франц сповідався своєму другові Максові Бродові, 
що врешті спромігся, принаймні тимчасово, втекти від демонів, які 
даремно його шукають. Він мав дуже високу думку про сім'ю і ба
жав мати нащадків. Його дружиною мусіла бути традиційна єврей
ка, в якій ще жили давні народні ідеали і яка походила з такої ж 
родини. Він написав до Дориного батька прохання, щоб той до
зволив йому мати надію на членство в сім'ї побожного мужа, хоч у 
батьковому розумінні він не був віруючим, і тільки наверненим 
євреєм, що покаявся. 

Батько поїхав з тим листом до людини, якій найбільше довіряв, 
до «чудотворного рабина», який, перечитавши листа, відклав його 
набік і сказав без ніякого справдання коротке «ні». Він ніколи не 
давав оправдань. Відмова Дориного батька зовсім добила вже тоді 
хворого письменника. 

Тепер можемо зрозуміти, чому Франц Кафка, не бувши релігій
ним євреєм у стислому понятті слова, відчував якусь спорідненість 
з галицькими хасидами. Строгий Талмуд, де в розділі Батьків 
написано: «Ти можеш розірвати неука, мов рибу!» сповняв його жа-
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хом. Ті слова сказав йому батько, і в батьковій особі він відчував 
загрозливий авторитет Єгови. У хасидизмі він знайшов життє
радісний і поетичний світ єврейської традиції. Одначе Франц Кафка 
не був спроможний зовсім йому віддатися. В грунті речі він був 
призначений, як стільки інших шукачів істини і змісту під сонцем, 
до самотнього, трагічного і короткого життя. 

— BROD, Max: «Ûber Franz Kafka», Fischer Biicherei, Frankfurt a. 
M., 1966. 

— KAFKA, Franz: «Tagebuchen», Fischer Verlag, Frankfurt a. 
M., 1983. 

— MANDEL, Arnold: «La vie quotidienne des juives hassidiques du 
XVIII e siècle a nos jours», Hachette, Paris, 1974. 

— APKAC, Микола: Історія України, Буенос Айрес, Видавництво 
Полтава, 1947. 

Аркадія Оленська-Петришин: «Загроза», 
олія, 1961, 27*24 ін. (69*61 см) 
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Лавро Миронюк 
ЗІРКИ, РОЗСИПАНІ В РУЇНАХ 

У вічну славу Батька і Сина 
Й Духа Святого Голуба... 
Ой зацвіла біла калина 
Біля синього жолоба... 

Гуркіт Твій срібно в безвість лине, 
Гомоном віщим в серце б'є — 
Се є Син Мій Любий, Єдиний, 
В котрім призволення Моє... 

Се є Син мій... Біла калина... 
Духа Святого-Голуба... 
У вічну славу стала новина 
Біля Синього жолоба... 

Дитятко небесне у ряднах дрімало, 
Дитятко гойдалось у ряднах небесних, 
Ніжками і ручками гори торкало, 
Верхів'я дерев і церков внебознеслих. 
Замріяно зиркало, щось белькотало, 
Знічев'я скотилось, у річку упало, 
У річку мов стрічку, отам за селом, 
Квиліло у хвилях і милось сріблом, 
На хвилях гойдалось і плило до моря, 
А верби тужили, схилившись од горя. 

Стали чорні винодари, 
Чорне ллють вино 
Підставляй же, серце, чари, 
Налиті давно. 
І впивайся, хоч ти п'яне 
Вже давно, як ніч, 
Поки в очі не загляне 
З прірви чорний сич. 
Стали чорні виночерпи, 
Вино чорне ллють, 
А у серці чорні верби 
Вінки смерти в'ють. 

20 



Вже пекар небесний висіває борошно 
Крізь сито блакитне на скатерть зеленую; 
Запиливши бороду пилом огненную, 
Розчину розчинює медяно-молошно. 
Посіялось борошно срібно-злотистеє, 
Прекраснее борошно сояшно-чистеє, 
А нуте долоні мерщій підставлять 
І сояшне борошно в жмені збирать. 
Наливом, насиплем у миски зеленії, 
Блакитною рідкістю пил розведем, 
На челюсти викладем сонця огненнії, 
Ми коржиків срібно-злотистих спечем 
Спечем, наїмося печива пекучого, 
Срібляно-злотистого сонця блискучого. 
І буде нам сояшно серце пекти, 
До сонця, до неба невпинно тягти. 

Люблю на зеленім горбі примоститись, 
На небо дивитись, лежать і мовчать 
І слухать, як трави півсонні бренять. 
Забутись — поліном в долину скотитись. 
Прижмуривши очі, у прірву бабухнуть. 
Затратить притомність — без руху лежать. 
Хай птахи у вербах в розраді цвірчать 
І трави од туги похилені глухнуть. 
Прокинутись в пазусі з сонним ужем, 
Вереснуть од жаху, сполохати жаби 
І викликать крекіт, мов перед дощем — 
Повірте, се має великі приваби... 

Павук золотий у просторі повис, 
Павуть золотую в простори висотує. 
У сіть золотую простори замотує — 
Взолочені гори, взолочений низ. 
Заслинився злотом, огненною слиною, 
Танети злотисті сотав і сотав, 
І муху смараґдну в тенети піймав, 
Обвив золотою вогнем-павутиною. 
І тягне до себе — убить, поглотить 
І жалить невпинно вогненними жалами, 
І муха невпинно горить і бренить — 
Тікає в простори, вертиться спіралями. 
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Пройшли віки, скінчились зміни — 
Матеріальний світ заник: 
Зірки розсипались в руїни, 
Сконав в розпуці чоловік. 

Розбиті атоми тремтіли 
Серед просторів тьми німих, 
І душі звільнені тужили; 
І Бог, заснувши серед них, 

Не турбував уже єства. 
Тужили душі і конали, 
Мов зорі в море, поринали 
У сон безмірний Божества... 

Військо рудих патлачів 
Рушило роєм з-за кручі, 
Блиском огненних мечів 
Жах на долину несучи, 

Де в передранковім сні 
Вироди ночі дрімали. 
Тут їх з добриднем звітали 
Стріли вогненно рясні. 

Поспіль з рясними мечами — 
Тут їх поклали як слід. 
Пятами біло на схід, 
Чорно на захід очами. 

Сорок тисяч херувимів, 
Серафимів сто 
Синім димом небес лине 
Із Христом. 

Трублять в труби: «Уставайте!» 
«Страшний суд іде!» 
Безбожники, душогуби, 
Судія гряде... 
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Гине все, гине! 
Душі й зірки 
Гаснуть і ринуть 
У мороки,— 

В мороки-ріки 
Суму Творця. 
Скарги великі 
Йдуть без кінця. 

Мороки в'ються, 
Рої душ-зір 
Гаснуть і ллються 
В безмірний вир. 

Пройдуть віки... Минуть народи, 
Земля зостанеться сама... 
Померкнуть неба ясні зводи 
Покриє все холодна тьма... 
Погаснуть зорі золотії, 
І сонця огненний топаз, 
Змагання людські і надії 
І молитов святий екстаз... 
Дух життя в огні розпуки, 
В самонапруженні страшнім, 
Зоставить безмір синєлукий 
Й завмре над хаосом німим... 

Нема нам місця на землі,— 
Ну, так мерщій на місяць! 
Нехай тут собі люди злі 
Болото з кров'ю місять! 
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Богдан Бойчук 
ПОЕТ, ПРОПАВШИЙ У ЖИТТІ Й ЛІТЕРАТУРІ 

На ім'я й поезію Лавра Миронюка я натрапив цілком випадково. 
Працюючи з Богданом Рубчаком над антологією Координати, я 
рішив поїхати в грудні 1965 року до Боффало, щоб віднайти поета 
Олексу Стефановича (про якого понад десять років ніхто нічого не 
чув) і дістати від нього деякі матеріяли. 

В Боффало я зайшов до української крамнички і там дізнався, 
що Стефанович живе зараз поблизу, що Любить сардинки і цигарки, 
що не любить приймати людей. На Диво, мене він прийняв. 

Жив Стефанович у парохіяльному будинку при церкві св. Мико-
лая, мав кількакімнатне мешкання, яке було порожнє. В кухні 
стояв лише столик з газетами й книжками та спаковані валізи. 
Видно, поет і на схилі життя не почувався осілим і кожної хвилини 
був готовий далі емігрувати, хоч не було й куди. На останнє місце 
еміграції валіз з собою брати не можна. 

Ми розмовляли ціле пополуднє, пройшов присмерк, настала 
ніч,— а ми далі говорили в темряві, бо Стефанович не включав 
світла. В ході розмови Стефанович спитав, чи маю я для Координат 
вірші Лавра Миронюка. Я відповів, що ніколи не чув про такого 
поета. Він тоді витягнув зошит, до якого Переписував улюблені вірші 
різних поетів. В тому зошиті була велика добірка віршів Миронюка. 

Стефанович небагато сказав мені про Миронюка,— з того не 
можна було витворити хоч загальний образ цього пропавшого поета. 
Я навіть сумнівався, чи Миронюк справді існував, чи не була це 
містифікація самого Стефановича. 

Розвідуючи між колишніми пражанами, я познайомився з про
заїком Фотієм Мелешком, який дружив з Миронюком і навіть 
написав про нього статтю. З розповідей Стефановича й Мелешка 
мені пощастило встановити таку біографію Миронюка: 

Народився він 1887 року в селі Рахнівці, Гайсинського повіту, на 
Поділлі. Батько його був уч'ителем. Під час визвольних змагань поет 
був в українській армії, а після змагань його на деякий час 
інтернували у Воломині, біля Варшави. В 1921 році Миронюк поїхав 
до Праги і вступив на-філософічний факультет Празького універ
ситету. Одночасно відвідувае курси в Українському вільному універ
ситеті. 

Вневдовзі, 1992 року, Лавро Миронюк захворів психічно й 
лікувався в психіатричній лікарні «Катержінка». Через кілька 
місяців йому покращало, він повернувся до нормального життя і 
поселився в чеському селі Солописках. Восени 1923 року поет дістав 
австрійську візу й переїхав до Відня. Тяжко сказати, чому він 
рішився на такий трагічний для нього крок. В Празі він мав друзів, 
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які зберегли б хоч його творчість. Поїхав він до Відня, можливо, то
му, що в уяві тогочасних людей Відень був містом музики, світла, 
краси, тобто був містом духовного оздоровлення. Потреба цього 
оздоровлення потягнула, мабуть, Миронюка до Відня. Але натрапив 
він там на темну ніч. Його стан знову погіршився, і його віддали до 
австрійської психіятричної лікарні. Там він і пропав, ніякої звістки 
про нього не осталося. Можна припускати, що нацисти вбили його з 
іншими психічно хворими пацієнтами, згідно з їхньою політикою 
«оздоровлення» раси. 

Фотій Мелешко писав у статті, що Миронюк опублікував лише 
кілька віршів у «Веселці» та «Студентському віснику». Решта його 
творів була в рукописах. Згідно з Мелешком, Миронюк написав 
приблизно 800 віршів і довгих поем. 300 з них ніби подарував 
Олексі Стефановичу, а 500 кращих творів забрав з собою до Відня. 
Стефанович переписав до свого зошита лише 61 вірш. Решту або 
повернув Миронюкові, або згубив під час воєнних поневірянь. 
Отже, основний доробок Лавра Миронюка, мабуть, пропав разом з 
ним. 

В поезіях Миронюка наглядні три головні мотиви: природа, баче
на через дуже своєрідну особисту призму, відповідно перевтілена й 
піднесена до мітично-релігійних сфер; релігійні мотиви, які виявля
ються особливо сильно,— часом вони дуже земні, часом містично 
одуховлені; і смерть, присутність якої завжди сильно відчутна, хоч 
поет часто змальовує її лірично, ніжно, а той лише натяками. 

Якщо йде про форму, то найбільше помітний тут вплив народної 
поезії. Особливо цікаві його метафори, подекуди майже сюрре
алістичні, в яких щоденні явища поєднуються з візійними, творячи 
враження випадковости. В загальному поезіям Миронюка характер
на теж музичність і майже пісенна легкість. 

Зрозуміло, що всі ці фрагментарні міркування базовані на малій 
і, може, не найкращій частині творчости поета. Повний образ поета 
пропав, і ледве чи вдасться його кому-небудь відтворити. 
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Павло Романюк 
С П Е К Т Р И Н Е П О К І Р Н О Г О Б О Л Ю 
(3 роману «Сорочка Несуса») 

Редактор написав йому вже третього листа, вимагаючи надіслати 
збірку новел. А з ним діялось щось незвичне: ночами не міг заснути, 
а коли засинав, прокидався, пробував дати лад сотням сторінок чор-
новика, що сном неспокою спали в шухляді старої шафи і снили ліс, 
з якого були зроблені, снили перо, яке знову гладенько перепише їх 
і пустить у світ широкий. Тоді вони будуть нерозлучні від слова, від 
душ і сердець людей, які нахиляться над їх тайністю. 

«Столові свічки» — тоненьким шовком закралися в думку слова, 
надруковані на картонній коробці, поставленій на столик біля узго-
лов'я. Запалена свічка горіла принишкло, її вогник гойдався осико
вою тінню, розбризкуючи багно ночі, яке байдужістю лежало в його 
переповненій книгами кімнаті між вазонами квітів: герані, роз
марину, фікуса. Вони зимували на підвіконні, сном зеленим заглиб
люючись в себе, пливучи крізь ніч, а вдень незримо впивалися 
світлом, набираючи сили для нової ночі. 

Вже третій день і третя ніч минули. В його кімнаті панувала 
тиша. Непроникна тиша із зав'яззю в собі. 

Думки все кудись летіли, білими метеликами кружеляли в про
сторі ще незнаного, невисловленого. Рука тремтіла над столом руко
писів, немов тихий, з інших світів, подих коханої, що спала поруч, 
блукаючи в подвійній казці існування. Не писалося, можливо, ще й 
тому, що, заглянувши в коробку, побачив, що там білим сном ле
жала тільки одна коротенька білолиця свічка. 

«Запалити й цю? — подумав.— Ні, бо не стане... Можливо, стру
му дадуть... Не вірю...» 

Підняв руку, повів пальцями по скронях, мов би хотів повернути 
думки, що пручалися випурхнути з голови птахом. Пригадалася 
розмова з священиком Мачокою — тиждень тому в автобусі, як 
повертався з міста: «Зима змінює структуру нашого організму, як і 
структуру глини, каменю»,— сказав той. Тоді в його душі почала 
зароджуватись поема зими. Бачив перед собою все вбране в біле — 
чисте, неймовірне. В шаленій грі під подихом вітру спускалися на 
землю пушисті сніжинки, зливаючись з безмежним навколишнім 
білим покривалом. Довкола — безмежна пелена тиші, а серед неї 
він, тільки він, наодинці з білим сном вічности. Десь прочитав, що 
зміни місяця, сонця, зірок, ночі, дня мають тісний зв'язок з нашою 
кров'ю, яка таємно спілкується з ними, перемелюючи нас на 
хвилини — одвічна кара людини. Того вечора він написав поему 
«Осерцена зима», з якої запам'ятав кілька уривків: «Білість зими — 
це і берези, і сніг пушистий в душі зими. Білість непростору між 
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нами, й осінню, і зимою стоїть деревом білосніжним, починається з 
ока зими — тихого; лють, яка озимувалася у зав'язі білости, б'є у 
спогад: людськими червоними серцями, березовою думкою, бо в 
годину люті білої зими народжувались океани почуттів. Білогруде 
поле завихрилось, затанцювало, заридало: «Серця, ходіть у танок у 
моєму царстві!» „.Вони йшли, взявши одне одного за невласне 
серце. Заграла музика в криницях почуттів. Вони стали єдиним 
ніжним серцем. Поле кружеляло, мов дівчина в танку непорочному. 
Серця осерцювались. А небо блакитно плакало, піднявши над світом 
свій капелюх непорочного безмежжя...» 

Далі нитка пам'яті почала тоншати, а потім враз обірвалася. За
палив другу свічку. Почав пригадувати інші рядки поеми, але по
гляд упав на рукопис. Рука, кидаючи жовто-сіру тінь, котиком 
забігала по паперу, щось писала, але душа далі в неспокої була, ста
ралася щось підказати. 

Біля глечика, над яким танцювало життя свічки, лежала 
книжка. Він почав читати її ще в серпні. Любив читати вечорами, 
коли все у селі стихне, кохана засне в ліжку дитячим сном, і ніхто 
не заглядає в його хату-думку. Але останнім часом книжка стояла 
нерозгорнутою. Тепер узяв її, прочитав кілька рядків з нової 
сторінки, але не читалося. Поставив книжку на столик і притягнув 
до себе купу газет. Перегорнув одну, другу... Знову взяв ручку. При 
слабому світлі свічки з напівсвідомого виринали думки, зосереджу
валися й оживали на папері. 

«Спи, кохана, спи»,— сказав він їй, коли вона прокинулася й 
запитала: «Не спиш?» — «Ні, не сплю»,— відповів, і рука знову 
побігла в світ думок, заховалася за словами, викочуючи смисли, як 
діти викочують снігові кілі для снігової баби. 

Почав непокоїти сон, тягнучи за руку в свою круговерть. По
гасив свічку і ліг коло коханої. В кутку кімнати цокотів годинник. 
Тиша ночі тулила все ближче до свого серця хвилини тверезости, і 
невдовзі він поринув в сон, мов у теплу воду. Тіло стало легке, 
зрівнялося з інертністю і вітром весняним попливло в забуття. 
Опісля на хвильку знову виринуло з тієї води і знову пірнуло аж до 
дна, де мерехтіли маленькі світла, які то більшали, то погасали. 

Він опинився в грайливому мерехтінні придорожнього світла, де 
вирізнялися два кольори — білий і чорний. Пішов на ті кольори. 
Звідкілясь долинали голоси, стукіт копит, гудіння літака. Хотілось 
крикнути. Але наслідки крику жахали його. Він був самотній, пере
лякано озирався. Мов краплини літнього дощу, на щоках і чолі 
виступив піт. Відчув його й витер рукавом. Хотілось кричати, але 
щось туго стиснуло йому горло, не даючи вимовити ні слова, ні сло
вечка... На мить затамував втомлений подих. Прислухаючись, за
плющив очі, здригнувся всім тілом... По крутій асфальтованій до
розі, що мотузком вилась на кількасот метрів від берега, в сліпім 
мерехтінні світла, закидаючи гривами, бігли двоє коней... 
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Погоня їхня здавалася двома нерівними, нерозлучними тінями. 
В грайливому мерехтінні придорожнього світла розрізнялися дві 

ледь помітні тіні-кольори: білий і чорний. Відлуння стукоту копит 
приближалося, наррстало, мов гудіння паровоза, набираючи швид-
кости. 

Морські хвилі горою вдарялися в крутий, замучений хвилями 
берег. 

Усе здавалось нерозлучним, бурхливим, страшним. 
Враз з протилежного боку дороги, десь з-за повороту, освіт

люючи дорогу двома великими фарами, появився грузовик. 
Він наближався з великою швидкістю, страшно гуркочучи. А 

коні продовжували свій шалений біг, незважаючи на гуркіт гру
зовика і на його раптову появу. 

Ось поворот. Крутий поворот праворуч, де вирувало бурхливе 
море, омиваючи струмкий скелястий берег. А ліворуч — висока 
глиняна стіна, вилизана морськими водами. 

Машина наближається... Коні шалено біжать і... 
...ось, поворот, безвихідний крутий і скелястий поворот... 
...якщо водій не спинить грузовика, то... кінець... кінець... 
Хотілось крикнути, але не було сил перебороти страшне гур

котіння. 
Рясний піт, мов краплини літнього дощу, показався на гарячих 

щоках, на чолі... 
Ще кілька метрів, кілька метрів і станеться нещастя, катастро

фа, Боже мій!.. 
Знову хотілося кричати, але щось туго оповило його шию і не 

давало вимовити ні слова, ні словечка... А коні не спиняли свого 
бігу, а водій наддав швидкости грузовику. 

Ще метр... метр... і все... все перевернеться на... 
Глухе гальмування коліс грузовика припинило на хвилину все. 

То була мертва хвилина. І мій втомлений подих спинився на ко
роткий проміжок часу. Я закрив втомлені очі і всім тілом здригнув
ся... Опісля, піднявши важкі повіки, я побачив, що водій спізнився 
загальмувати... Але... вже було пізно... 

Чорний кінь з кудлатою гривою лежав розпростертий на асфаль
ті в калюжі крови... 

Ще раз підкинув головою... і, кинувши втомлено задніми но
гами, ніби прощаючись з світом, з своїм білим добрим другом, 
примружив великі круглі очі, лукаво всміхнувшись наче до над
вечір'я, і м'яко розпустив напружені м'язи... 

Водій не сходив з-за руля, не появлявся. Можливо, помер. А 
машина продовжувала гуркотіти, заглушуючи кінський стогін... 

З боку машини на асфальт розливався бензин, змішуючись з 
кров'ю, що текла з ран коня маленьким струмочком. 

Водій все не появлявся, мабуть, поринув у сон небуття... Тільки 
через кілька хвилин ліниво підвів голову, подивився навкруг себе. 
Оглянувся. З бушуючих морських хвиль виринула, мов підбитий 
птах, біла кінська голова, погойдуючись в колисці хвиль... 
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Море байдуже продовжувало свій пульс життя, свій плин, 
взявши з собою, мов іграшку, і білогривого... 

Йому стало душно. Хотів вилаятись на водія, але всі слова, які 
дотоді не міг вимовити, знову стискали гнітюче серце, груди оловом 
давили м'язи, напружені нерви... Він хотів кричати... молитися... 
кричати... вилаятись на весь світ, на море, на хвилі, на сірий 
закривавлений асфальт, на кінську необережність... Але тягар болю 
на серці не давав напруги силі. Слова клубочилися в невибухнутих 
почуттях... Смуток і плач роздирали, шматували його гаряче тіло, 
руйнували його клітини бадьорости, непорочності душі, гальмували 
невимовні слова, які він хотів випустити в світ того вечора... 

Але все було дарма!.. 
' В той момент в ньому, в глибині душі, хтось підштовхував ще з 

дитинства закриничену чудову казку. І тоді, на превелике щастя, на 
незмірну радість пригадалася давня, мов земля, улюблена казка про 
коней... Ніби-то коні вміють плавати, ніби-то коні не тонуть у воді. 
Вода — друг коней і собак... І коли хвилі обурюються на коней, 
коли коні турбують зелене водяне життя морів і рік, тоді Дажбог 
Хмар і Повітря хапає вітряною рукою коней за гриви і не лишає їх 
спуститися на дно каменем... 

Все це якось гріло теплою надією його душу, рятувало її за-
журливість від розпуки, від пекучих мук. 

Його казка давала силу думці про рятунок білогривого... Може, 
завдяки цьому море і кінь стали вірити одне одному, спинившись на 
тій самій лінії думки... 

...Враз бурхливе море затихло, мов би хтось багетом махнув на 
його беззмінним гомінким простором. 

...де-не-де коло берега ще хлюпотіли, вдаряючись об величезні 
камені, втихомирені хвилі... 

...Місяць ще більше показав свою добрість, осяваючи навко-
лишність і, на його невисказану пекучу радість, він побачив, то 
виринаючи, то заглиблюючись в хвилях,— срібносиніх смарагдах — 
ту ж саму голову білогривого коня. 

На душі полегшало, майже на хвилину хтось невидимою, лег
кою, мов лебедине пір'я, рукою відібрав олов'яний тягар, і в той 
момент, мов грім, пронизливо і жалісно вирвалося в нього: «Коню!! 
Рятуйся!!!» Але кінь продовжував пливти, раз у раз стрясуючи куд
латою головою... 

Тепер він сердився на нього за неслухняність. 
Знов гарячий піт покрив оповите задумою чоло, а слова, такі 

невинні, вишикувались у невимовний кострубатий рядок слів, що 
тяжким почуттям застряг, шумуючи та розбиваючи тугу грудей... 

...Місяць стояв, усміхаючись жартівливо над нами, і по-злодій-
ськи підіймався, відпливаючи за далекий фантастичний обрій, губився-
танув у рожевій симфонії надранкової тиші, в буряково-сивій мряці... 

...Над морем загуло, спочатку ніби-то крадькома, потім роз
повилося, розпустило свій бурхливий подих, свій ні з чим не-
зрівняний голос... 

...Печаль рвала, гризла уривки смутку поеми його тихого, непо
рочного, несогрішеного серця. 
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Казка-надія про рятунок коней не вмирала, а тихо, мов шум 
смерек, спочатку розповивалася, розгорялася, розпускаючи свої 
пасма по всьому тілу, бо віра калиною піднімалася у совісті; мов 
сонце, що розповиває своє світло над приспаною мріями землею... 

...здавалось, що чорна глиняна гора давить напружені до нечуття 
м'язи і що він знаходиться в кориті з теплою водою,— в тому ж 
кориті, у якому в дитинстві купала його мати. Корито пере
повнилось, перетворившись в глибоку ріку, яка душила, втомлюва
ла тіло, потім приколисувала, мов материнська колискова пісня, і 
знову придушувала... 

...Незримі пальці наближалися до тремтливого тіла, а він, зупи
нившись біля величезної стіни, закричав: «Дажбоже, поможи!!.» 

Потім, піднявши важкі повіки, побачив, що в далині видніється 
рожеве світло. Освітленою місяцем дорогою він устиг добратися до 
того світла. Опинився наче в якомусь амфітеатрі. Перед ним — 
широка напівкругла сцена. На сцені побачив людину, яка, під
вівшись, почала говорити. 

«Мабуть, актор»,— подумав він і став прислухатися... Прислу
хався аж поки звідкілясь — з-за сцени — долунали звуки знайомої 
йому мелодії. 

«Це, мабуть... о, ні, ні, це точно музика Баха. Мабуть... 
КОММТ, ЗЕЕЛЕН ДІЗЕР ТАГЕ. Так, так,— я не помиляюсь...» 

З правого боку сцени почало розкорінюватись рожеве світло, 
освітлюючи Актора, який стояв непохитно, тримаючи в правій руці 
книжку. Світло зростало. Актор став поволі підводити погляд 
кудись в незнану точку. » 

Поступово, музика стихає. Коли останні акорди музики 
допливали до чорної стіни темряви, що за амфітеатром, зі сцени 
випливли білим лебедем ледь виразні слова Актора: 

...Він шукав самого себе ув смислах. Все, що несмисловим було, 
він виривав з своєї буденности, мов вітер, який вириває цвіт яблуні 
в непогоду травневої пори. Виривав і кидав думкою аж ген-ген — 
аж за Молочну Дорогу. Година кидання думки ставала смисловою, 
овітреною, нулевою, бо в ній оселився дух, який буде жити ув са-
мособі, як в самособі живе містерія руху і дієслова. 

На клепсидрі того часу він закарбував — для дивування — 
ієрогліфи сонця, місяця, руху руки, вітру. Накреслив і коло, єдиним 
рухом ідеї. Накреслив і очі — свідки карбування: намисто свята на
шого часу. (Пучок світла переходить на іншу постать, що з'явилась 
на сцені, ставши поряд першого актора). 
Актор 2: ...Тоді була година спокою, знаю, так, так, так,— година 

спокою, бо і подорожні зі сходу на захід говорили, що 
повсюду пливла година спокою — нулева, і, вони знахо
дились в тишині, мов в зачарованім колі, накресленім 
ним колись в пустині... 
(Пучок прожектора переходить на іншу постать, вирина
ючу, мов тінь, з туманної сцени). 

зо 



Актор 3: Ні,— скажу я. (Голос актора звучить тремолом елегійної 
пісні. (— Ні, тоді була година неспокою, яка тривожила 
все, навіть і камінь думки про те, що все повинно бути 
колом, тільки колом!.. Ось таким... (Бере палку, яка, мов 
підкинена вітром опинилась в його руці). Ось: — в сере
дині кола накреслилось лева, сильного, в той саме час — 
невидимого, бо він — лев — був, мов сон піраміди, його, 
мабуть, приборкало накреслення кола, бо і година, від то
го часу, набрала форму кола.— Я гадаю, що все повинно 
бути колом. Все! І той, хто, крім лева, ввійде в те коло, 
охолоне, зметушиться, вийде, мов черепаха, з себе, одяг
не іншу китайку думки, захоче вдарити списом чи стрі
лою лука із Каяла ув край кола, щоб все розпорошилось 
на різні форми. Тоді пил не-часу впаде в середину кола, 
в око існування. Дізнавшись про це, і Мавка вимагатиме 
повернутись вербовою тінню з Лукашевого поля і, там — 
в яру калиновім збудувати піраміду з соснової тіні, щоб 
потім сказати: «Ось, тут, коло моєї бувшої хати хтось, не 
соромлячись неба і високости, збудував дивну піраміду.— 
Це — як гріх, що я вийшла з кола?» — Сказавши це — 
заплакала калиною, ліскою, очеретом... сумуючи, про
мовляла: ось, сталось нещастя на Лукашевім полі, і в його 
сопілці, і в його тілі — і в його Несусовій сорочці — тій, 
що з лику землі і роси зіткали блудні феї... 

Актор 4: (Появляється на сцені.) — Мавка, як і лев, що ревів 
ревучо, входячи в коло, залишилась окресленою, околе-
ною. 
(Таємничість звуків музики, що до того часу лунала на 
сцені в амфітеатрі, була замінена іншими незвичайними 
звуками, які зразу залили повітря. Він, який слідив уваж
но за кожним словом Акторів, став перебирати в думці 
знайомі йому мелодії...— «Це, мабуть, мелодія того ж са
мого композитора: Йогана Себастіяна Баха — «БІСТ ДУ 
БАЙ МІР». Так, правда,— це Бах... і став витирати 
хустиною спітніле чоло від напруження. Опісля став 
озиратись. Тільки тепер прийшов до висновку, що тільки 
він сам знаходиться в амфітеатрі. Якийсь дивний страх 
напливав на нього, але голос Актора 1 привів його до 
уважности...) 

Актор 1: Сьогодні ні!.. Вчора, так, ще вчора існував десь сенс ме
тафізичного спокою. Тоді матерія ще плакала, плакала 
білими сльозами чистоти. Час жив в колі і в піраміді, 
звідкіля, інколи, вирушав в далекий похід аж за сферу 
ночі — в надра любови... 

Актор 2: Позвольте!.. Позвольте,— сказав.— Дайте висловитись!..— 
Сьогодні мій зір думки насмілився одумати хвилину 
нутра піраміди — її нову форму існування, і... ось, ось що 
знайшлось в середині!.. 

зі 



Актор 1: Що?.. 
Актор 2: Уривок небаг і земної кулі, склонені над кавалькадою 

зеніту. Тоді — в той момент, я, мов птах, злетів на той 
уривок. Певний час я сидів там принишкло, мовчав, мов 
напружені струни бандури. Той час, відтоді, став для ме
не незабутнім... Часом, я падаю, мов орел, в чорне горло 
думки — ген-ген —, аж на дно,— аж у море смислу де
рев'яних соків, звечорілих, без любови в своїх нервах, що 
пульсують неспокоєм планети. Тоді я стаю калиновою со
пілкою з Лукашевого поля. Стаю піснею, піснею, прибор
каний неспокоєм ідеї... 

Актор 4: ...Коли я ще був царем журби, і був поселений глибин
ними надрами століть — із морів ієрогліфів,— тоді вітри-
буревії плакали часом сизокрилим колом клепсидри про
ходження. Від того часу всі звуть мене глибиною століть, 
ланцюгом поколінь, пір, що, в своїй формі існування на
роджують материнську праву руку матерії існування 
людини: залізо, кремінь, сафір і камінь. Не зірку, вогонь, 
повітря,— все, що в монаді ідеї оформлене... Я їх бачу 
повсюду, навіть і в тому моменті тіла, коли я ще мав на
родитись, і в тих хвилях море-слів, де сонце з зорями ку
пається, а з ними й сарни часу й нечасу,— навіть і вся 
північ, і калина червонощока, що спокою Мавці не дає, 
купаючись з Перелесником у водах духа світу, що, вес
нами, зливають до берегів запах жовтих квітів, і сльози 
плачу дерев світла, і первинність гадання про закінчення 
молодости, коли смерть блискавкою гуділа, красу видиму 
осліплюючи. 
Із смерти походить мій родовід. Не хочу не знати, що і я 
від самого себе наділив світу неспокою, а просто так — 
вичищений аж до білости — піти, птахом полетіти в 
надра вогню, змішатись з Мавчиним подихом, так, 
тихенько ознайомитись зі всіма ясними дорогами... 

Актор 5: Думаю, що я не спізнився на ваші вечорниці думки (сту
пає крок вперед), тому позвольте сказати вам, що дзво
ном дзвінким гойдалась думка тоді, коли я відкинув коло, 
а з вершини піраміди долинала до мене музика сфер; 
урок був довершеним. Тоді дзвін упав на зіницю світу. Я, 
вдивившись в майран охоти життя, став не вірити, що все 
хвилинне аж до невинности, що так клепсидрується, мов 
місяць, вливаючись в сонце, щоби народити ніч-день — 
проміжок існування, і урок заходу тіла.. Навчивсь я па
дати! 

Актор 1 
Актор 2 
Актор З 
Актор 4 

І я... 
І я теж... 
Падіння, падіння... 
Безсмислове падіння... 
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Актор 5: Навчивсь і я падати, навчивсь і лічити те, що Він загар
товував ув мені, думаючи, що то сталь ніжности... 

Актор 4: Вітер, який сповістив смерть одного нежданого щастя, я 
назвав вітром хвилини. І плакав він, ой як плакав він в 
мені!.. 
Одного дня я його — вітер — бачив крізь спогад дитин
ства у формі Вічности, а згодом навчився зневірятись в 
ньому, мов птах, який зневіряється в останнім злеті в 
ополудні дня, огорнутий китайкою хмар, зажурений жур
бою блискавки й туч... 

Актор 6: 3 вершини піраміди зсунулась моя думка. Всі дивились на 
висоту піраміди, яка скинула мене, Мов інших, 
викинувши коло, палаючи відблиском неба думки. До то
го часу всі думали, що він співає мню і що він піснею 
зветься. А сьогодні, хоча вже тієї пісні не існує, прига
дую, як вона гордо купалася в мені, в моїй думці: 
«Пам'ятай, що ніколи нічим не будеш обнятий, лиш 
тільки його вуаллю, мов Несус сорочкою... І так, ось, 
тепер вуаль самітносте блукає зі мною повсюду: в дереві 
світла, на цвинтарі дієслова, у вінку пори, яка в зародку 
серця весни закохано колише білий цвіт акації, білий 
день того чудного уривку часу. 
Весни, якщо вона овеснить ті страшні мури, що своєю хо
лодністю лоскотали тінь моєї смерти — тінь продовжену 
аж ген за лінію Того краю,— то вона хай дзюрчить 
теплою рікою, хай цвіте маком землі, бо я не насмілююсь 
окропити її моїм хрестом проміння, знесловивши її одіж, 
бо я ж тільки Актор... 
Все, що знаходиться довколо нас,— війковим царством 
зветься. А сліди живуть-колихаються, мов квіти в ма
кових колах на безмежному пшеничному полі, де, диву
ючись вітру й безмежності, вінчаються з дружками 
смислу існуючого, з самособою. А вінчання бенкетує з 
монадами суму в тих місцях, де Він — Великий Актор — 
співав на арфі й бандурі пісню світу — пісню про журбу, 
яка море втихомирювала, рани Стіксу змивала, в безмеж
ному полі вітер приборкувала, пшеницю любови народ
жуючи в пустелі нелюбови. В той журний час Харон кар
тав всіх і все: чому весло баркасу в своєму плину до
торкнулось кольору вінків і квітів, кинутих на воду в 
літню ніч, воду життя скаламутивши, хвилі почуттів 
відродивши; незмірна журба блукала тоді очеретами, го
рами, зеленими травами, непроникними лісами,— в тузі, 
мов невістка козака Голоти, покинута при битій дорозі, 
мов полум'я ватри рознесене сильним буревієм... 

Актор 1: Він шукав любови знак, був закоханий в Касіопею, а 
Зірку Алхор, в Квацари. Все видиме хотів присвоїти, 
навіть і зірку смерти, яку колись небо спустило в мене 

Актор 5: 

Актор 6: 
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сильним магнітом, тому я, ночами, прикований до землі 
лежу, а весь Всесвіт блукає моїм тілом, мов дощова весел
ка. І так, Він освоїв все, навіть і мене. Тепер, ось, 
дивіться!, я на острові освоєння. Він освоїв все, тільки рух 
не піддався його освоєнню.— Тоді планети шепотіли, що 
рух не може відбуватись у формі ромба, чи трикутника 
чи піраміди,— а тільки у формі кола. Планети говорили, 
що все на світі, і поза світом — кругле. 
Ой зажурою я вдарений, зажурою!.. 

Актор 7: ...Ми сон пустий, мов кімната безлюдна, мов ліс навесні 
без птах. В мій сон входять часто вітри. Бенкетують. 
Смерть підстрибує з лави на призьбу, шукаючи місця для 
своєї церкви, можливо, що і на тому місці, де я вчора 
існував.— Повірте, те місце вже не моє, як і хвилина, яка 
вчора оповила мою суть. 

Актор 3: Я завжди сонце плекав на висоті моєї думки; на місці 
вчорашньої думки я збудував церкву для інею; тоді всі 
вірили в райдугу моєї церкви, а сонце палало, палало... 

Актор 6: Ви всі щоб пам'ятали, що вже настав день кмітливости, 
розуміння. Бачу — думки світла повсюду родяться, 
падуть зі скронь в плодючу землю, мов листя дерев. На
стане час і день,— побачите!, коли й суттєві знаки-карби 
будуть казкою пливти по тунелях серця аж ген-ген за 
обрії інтервалів міжплянетарних думок. 

І І І 

H H H 

Т T T 

Е Е Е 

Р Р 

M M 

Е Е ' 

Ц Ц 

Ц Ц 

О О 

Під акордами музики Йогана Баха «Коммт Зеелен, дізер Tare», 
актори підіймають руки. Прожектори згасають поступово. Потім, 
широке пасмо блискавки перерізує сцену; на цьому фоні, на сцені 
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появляються балерини, які, пританцьовуючи, виводять Акторів зі 
сцени. 

Голос балерин, звуки музики підсилюються. Опісля прожектори 
зростають, сцена заповнюється ще однією групою балерин. По
чинається шалений танець — Танець Сонця... 

С Ц Е Н А II 
Прожектори згасають. В амфітеатрі стає темніше. Музика не 

стихає. Враз, прожектор освітлює постать Актора І, потім знову 
переходить на постать кожного з Акторів, які на цей раз сидять. 
Актор І зодягнений в червону тогу, а інші Актори зодягнені в білі 
тоги. 

Уривки ще попередньої розмови — де тут — де там — від-
луннюються в широкому амфітеатрі. Ті ж самі акорди музики 
пливуть на сцені. 

Прожектор ще сильніше освітлює Актора І, який, підіймаючись, 
говорить: 
Актор 1: Минули вже століття століть, Він зник з лона землі 

кудись в невідоме. Люди, які повернулись зі сходу, гово
рять, що він помер. Мої друзі, Актори, ходили шукати 
його по всіх перехрестях доріг — всюди, куди думка й 
розум повела... 

Аркадія Оленська-Петришин: «Зудар», 
олія, 1964, 30*52 ін. (76*132 см) 
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Кость Москалець 
К а т а р с и с 

I 

Червоне серце місячної панни 
цей хлопець третій день сидить без чаю 
а потім чай привозять лиш натомість 
собачий біль катує зуби не вщухає 

зелене серце сонячної панни 
ці діти безпритульні і голодні 
намети розбивають на майданах — 
бо нова революція іде не біля церкви 
бо в церкві моляться за успіх революції 

і зоряної панни серце чорне 
сором'язливі руки та полюції 
дівчата в котрих почалися демонстрації 
їм наказали припинити мають рацію 

а ти в цей час урочий плив 
сховавшися у трюмі пив 
а потім пісяв і курив 
на митниці у Дуврі 

відринутий від себе сам — 
ні псам ні небесам — 
я думав що ж нормальний сон 
Ла Манш туманний Альбіон 
а он 

три панни у кутку 
три серця на однім шнурку 
культурний кнур колишній поліцай 
сховав за спиною нагай 
гадюка 

це місце темне як смола 
рука тремтить вона пила 
бо T. С. Еліот помер 
він може у раю тепер 
зате його ровесник Хвунт 1 

усе ще поміж нами тут 
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і ти часу не гай поете — 
попереду свята Ельжбета2 

пиши сховавшися на сіні 
«Jefferson aeroplane and/or Mussoloni»3 

тим часом Лондон ледь не плаче: 
«чи не дали ми братця маху?» — 
зрезигнувала міссіс Тэтчер 
бо їй сказали: «Йди ти на х„» 

0 міссіс Тэтчер міссіс Тэтчер 
твоя сукенка голуба 
її я більше не побачу 
а так хотілось., не судьба! 

а тепер кинь їм кістку 
кинь їм цю чистоту 
ти ж бо знаєш: вони не можуть 
залишатися брудними дуже довго 
ностальгія за індульгенціями 
неминуща 
«індульгенції повинні бути 
пекла бути не повинно» — 
скандують багатотисячні натовпи 
серед ночі 

1 от — чистота: 
діснеївського кролика 
донька вбирає в твої окуляри 
в мамині коралі 
веде його за лапку до ріки 
барвисті камінці кидати в чисту воду 

:«цей камінець — сорока 
полетіла сорока!» 
:«цей камінець — баранчик 
полетів баранчик!» 
:«цей камінець — місяць 
полетів місяць!» 
:«а цей камінець — зоря 
полетіла зоря!» 

крихітний апокаліпсис на березі Бистриці 
маленька панночка із кроликом: 
«покажи нам мадам Сезанн» 

в домі повішеного 
з розмови про хор Верьовки 
переходять на бесіду про імажизм 
цікаві порівняння Ісідори Дункан 
з Гільдою Дуліттл а потім 
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відеофільм де так само дві жінки 
кохаються з білим песиком 
«ОМ!» — проказує стрижений Іван 
і першим не дивиться на екран 
де дві жінки все одно кохаються 
з білим коником 
«ОМ!» — повторює стрижена Леннокс 
якій поки що не загрожує клімакс 
і відвернувшися від екрана 
уважно дивиться на Івана 
ом-дана-ом-дана-ом! 

кінець уже забаві 
гоббітів і хронопів 
погашено у каві 
недопалки коноплі 
спіймали відхідняк 
і каца упіймали4 

хотіли приручити їх 
тому не відпускали 
але то є звірюки 
дурні й несамовиті 
кусаються за руки 
літають у повітрі 
візьми одеколон 
і розведи водою 
вони втечуть як сон 
квапливою ходою 

II 

це золото і пурпур храму 
це сипле білий сніг 
це зрізана троянда в сріблі 
це істина яка сміється 
мені в обличчя: 

це водопади крови скелі круки 
це храми золоті і чорні хмари 
і хвилі дощу всеочищуючого 
залишаються вранці 
вишневі пелюстки в калюжах 
вільготний запах зламані галузки 
пісок який тримає пташині 
і коров'ячі сліди 
це те за що мене не люблять 
і бояться 
це синій і весняний дим 
пожежа в котрій плавляться шиби 
полум'я відсвічене в келихах з вином 
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знання вистраждане як зубний біль 
і це зубний біль 
любов до гарних ножів 
любов до смерти 

це все що приходить у віщих снах 
це те що приходить як безсоння 
як білі хмари що летять 
повз місяць до світання 
доки я пам'ятаю про неможливість 
попереднього і майбутнього існування 
наступає тиша після пожежі 
її можна почути навіть тоді 
коли мене вже нема бо я вийшов 
із тиші в тишу переходжу покоями 
сиплеться сніг за вікном знайомим 
спалахи і дзеркала мовчазні 
достовірна сила 
до мене ніхто не наблизиться 
бо мене немає для них 
доки горить лампа 
доки пише перо 
доки падає сніг 

III 

четверта ранку тихий рок і теплий плед 
я випросив у тебе трохи рому 
лишилося півпачки сигарет 

а решта невідома 

гравці твоє волосся розплетуть 
і Дюрер у старій пінакотеці 
розкаже що лишається на серці 

а що з собою на Вкраїну не беруть 

усе таке пречисте і пусте 
побачимось у снах або у віршах 
і може все складеться щасливіше 

тоді коли п'ять років перейде 

IV 

співай стрижена співай6 

відбувай ритуал і перуки міняй 
міняй довгі ноги і руки 
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бухарі наші про тебе не знають 
вони по крапках собі блукають 
зараз так важко дістати чорнила 

але ти все одно співай мила 

вони в підземці блюють їм погано 
колишні художники і бітломани 
їх лягаві в'яжуть по яйцях періщать 
а вони знай повторюють: «Харе Крішна» 

а ти співай стрижена не замовкай 
кожен по-своєму ловить кайф 
давай сержанте всіх відмикай 
і відпускай 
в рай 

а в раю море кіру 
кольору вина 
кольору твоїх очей 
стри-же-на 
і під кожним кущем 
чути твій голос — 
то грають в раю 
маги фірми «Фаллос» 

яка ідилія! 
«зуби мої зуби 
заболіли з ночі 
біжу до шпиталю 
вилізают очі» 

так співають косівські Гуцули7 

які не читали віршів 
Гільди Дуліттл 
і мають досить своєрідні уявлення 
про вортицизм 
а також три літри самогону 
за кулісами і за лаштунками 

плід не може впасти 
бо надто густе повітря 
співає зелений камінь 
беззубий зелений камінь — 

адже я вам сказав 
що каміння не має зубів 
ні очей 
так само й листя 

4 0 



міссіс Олдінгтон8 

так само червона тачка 
біля білих курчат 
із очима 

ой-йой-йой 
ой-йой-йой 
плід не може впасти 
бо співає зелений камінь 
і курчата співають під густим дощем: 

ой-йой-йой 
ой-йой-йой 

з упертістю старої кішки 
художник ще раз починає малювати 
одну і ту ж гору 

його мадам уже не тут 
її нема в саду 
її нема в червоній сукні 
її нема в зеленому домі 
і в жовтому кріслі нема її 

померзли руки мов гортензії примхливі 
мальовані цигани плачуть гірко 
і тільки темрявою пахнуть їхні сльози 

один і той самий собор 
око всього-навсього 
ось до чого ми дійшли 

покажи нам мадам Сезанн 

думкою циганів не поцікавилися 
ніхто не поїхав до Saintes Maries-de-la-Mer9 

наприкінці травня 

пом'яніть у свій час 
про їхні страждання 
доки я не забув про неможливість 
попереднього і майбутнього існування 
доки я пам'ятаю 

VI 

палає неба край 
світає 
і діти прокидаються на площі 
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цей неможливий холод шелестить 
пожовкле листя сяють очі 
мерзнуть ноги 

орда була несамовита 
юрба була дурна 
відтак найкращих перебито 
лунає музика смурна 

слабіші вирішили здатись 
на ласку варварів — і от 
ми бачимо що діти 
прокидаються на площі 
а в ліжках спить народ 

залізь у книжку про любов 

над Темзою туман палають ліхтарі 
про що ти кажеш нам поете 

весна так щедро ллється вниз 
назапашна і невидюща 
зеленочорнобілосуща 
поміж психологічних криз 
у книжку про любов заліз 

гори вогонь гори вогонь 
ми смажим голубів 
об'їдки підбираєм на вокзалах 
ми ладні їсти кактуси якби 
нас і за це не покарали 

гори вогонь гори вогонь 
сентиментальна Англія 
посилки вишле нам 
але суворі й справедливі 
ми відмовляємося 
маючи 
все ще маючи наші недоїдки 

як солодко горить вогонь 
залізь у книжку про любов 

а вона роздягається на майдані 
люби її 
а вона обливає бензином себе 
люби її 
вона цнотлива ти розумієш це 
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і дзвонять телефони 
і виють пожежні сирени 
і спалахує сірник 
ну то люби ж її люби 

вона догорає одна 
люби вогонь 
вона — це попіл і сажа і кістки 
люби попіл і сажу і кістки 

і тоді прийде день 
ти зможеш теж 
так само 
Не that loveth not 
his brother 
abideth in death* 

VII 

ворона сіла на горіх 
чудовий кадр — а не для всіх 
ворона кряче 

у церкві дзвони б'ють-гудуть 
до церкви каятись ідуть 
а Дісней плаче: 

laterna magica усі 
деталі пов'язала 
тому не дивно 

що там де був колись вівтар 
тепер Конфуція нектар 
у серце плине 

а те що називали «гріх» 
тепер постало як горіх 
і сум ворони 
тому нехай 
усіх-усіх 
нас ж е н ь боронить 

тому нехай тому нехай 
ворони крячуть 
тому нехай тому нехай 
весь Лондон плаче 
тому не X.. тому не X.. 
* Х т о н е л ю б и т ь с в о г о б р а т а , т о й у с м е р т і п р о б у в а в . (І П о с л . І в а н а , 3 , 1 4 ) . 
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і міссіс Тэтчер 
тому наплюй тому наплюй 
на біль собачий 

«Ши цзін» «Лі цзі» 
«Шу цзін» «І цзін» 
«Чунь цю» і «Cantos» 

земля приватна 
і «Rock Drill» 
безплідний етос 

три панни Інни 
їх серця 
переобтяжені добою 

чекай а катарсис? 
а він 
перед тобою 

Д Е Я К І П О Я С Н Е Н Н Я А В Т О Р А 

1. « З а т е й о г о р о в е с н и к Х в у н т . . . » : м а є т ь с я на уваз і а м е р и к а н с ь к и й п о е т Е з р а 
П а у н д , однол іток T . С . Е л і о т а ( 1 8 8 5 р. н . ) , ч и є п р і з в и щ е в а н г л і й с ь к і й т р а н с к р и п ц і ї 
P o u n d п и ш е т ь с я так с а м о , як і назва а н г л і й с ь к о ї грошової о д и н и ц і — ф у н т с т е р 
лінгів — p o u n d . 

2 . « . . . п о п е р е д у свята Е л ь ж б е т а . . . » : У в а ш і н ґ т о н с ь к о м у ш п и т а л і свято ї Е л ь ж б е т и 
д л я р о з у м о в о х в о р и х з л о ч и н ц і в Е з р а П а у н д п е р е б у в а в з л ю т о г о 1 9 4 6 р о к у д о травня 
1 9 5 8 р о к у . 

3 . « J e f f e r s o n a i r p l a n e a n d / o r M u s s o l i n i » : С и н т е з д в о х назв: к н и г и Е . П а у н д а 
« Д ж е ф ф е р с о н і ( а б о М у с с о л і н і » ( 1 9 3 5 ) , та в ідомо ї р о к - г р у п и « А е р о п л а н Д ж е ф ф е р -
с о н а » . 

4 . «...і к а ц а у п і й м а л и . . . » : ф р а з е о л о г і ч н и й з в о р о т , о з н а ч а є д о п и т и с я д о б іло ї г а р я ч 
к и , з б о ж е в о л і т и ч е р е з н а д у ж и в а н н я а л к о г о л ю . 

5 . «...і Д ю р е р у с т а р і й п і н а к о т е ц і . . . » : С т а р а п і н а к о т е к а в М ю н х е н і м а є к ілька р о 
біт Д ю р е р а , в т о м у числі і с л а в н о з в і с н и й й о г о а в т о п о р т р е т ( 1 5 0 0 ) . 

6 . « . . . с п і в а й с т р и ж е н а с п і в а й . . . » : Ідеться п р о с о л і с т к у г р у п и « Ю р и т м і к с » Анні 
Л е н н о к с . 

7. « . . .так с п і в а ю т ь к о с і в с ь к і Г у ц у л и . . . » : « Г у ц у л и » — р о к - г р у п а з К о с о в а . 
8 . « . . . м і с с і с О л д і н ґ т о н . . . » : А м е р и к а н с ь к а п о е т к а Г ільда Д у л і т т л б у л а д р у ж и н о ю 

Р і ч а р д а О л д і н ґ т о н а , а н г л і й с ь к о г о п р о з а ї к а і п о е т а . В о н и р о з л у ч и л и с я в 1 9 3 7 р о ц і . 
9 . « . . .н іхто н е п о ї х а в д о S a i n t e s M a r i e s - d e - I a - M e r . . . » : З г а д у є т ь с я с о б о ю С в я т и х 

М а р і й з Моря в П р о в а н с і , д е , з г і д н о з р а н н ь о х р и с т и я н с ь к о ю л е г е н д о ю , в и с а д и л и с я на 
с у ш у т р и Марії р а з о м з Л а з а р е м і після н а в е р н е н н я Ф р а н ц і ї т а м п о м е р л и та б у л и 
п о х о в а н і . О д н а з т р ь о х М а р і й , ч о р н а , с т а л а п о к р о в и т е л ь к о ю ц и г а н і в . Щ о р о к у в кінці 
т р а в н я там в і д б у в а ю т ь с я великі церковні у р о ч и с т о с т і , св ідком я к и х б у в P . М. Р і л ь к е 
в 1 9 0 9 році . 
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Аркадія Оленська-Петришин 
ГЛЯНУВШИ НА ПРОЙДЕНЕ 

Розвиток особистого образу в моїх картинах сягає до світу мітів, 
до часу, коля я упізнавала безліч виразів духовности людини. Я тоді 
відчула, що, яка не була б сила знаних мітів, вони не можуть бути 
просто зображені, але мусять бути перетворені власною візією 
мистця, що імідж може бути зокрема сильний тоді, коли він най
більше загадковий і коли віддзеркалює всеохопне вірування люди
ни. Він тоді здебільша є центральним, абстрагованим, енігматичним 
символом, який впливає на всі ділянки життя людини й суспільства. 

В моїх картинах цей мітичний образ, в більшості образ якоїсь не
окресленої постаті, також завжди був зображений центрально й аб
страговано,— він набирав якоїсь особливої присутности чи святко-
вости. З часом, в моїх картинах затрачувалася центральність імід
жу, особливо тоді, коли ціла поверхня картини ставала засобом 
експресії,— і я потроху переходила до безпредметности. Це були ще 
шкільні роки, ранні 60-ті, і мої вчителі, як от Роберт Модервел, Рей 
Паркер та інші, були безпредметними мистцями й ідеологами без
предметности. Однак, хоча наявною властивістю моїх безпредмет
них картин був рух, в них все ж затрималися зародки якоїсь 
містерійности, вже не централізованої, від якої, здавалося, зростала 
експресивність моїх праць. В картині «Напад», наприклад, є від
чуття якогось зудару протилежних сил, які активізують цілу по
верхню картини. 

В цих безпредметних картинах були натяки на галузки, листя та 
інші рослинні форми, або навіть на якісь істоти. Я завжди від
чувала, що в тих працях було щось конкретне, частинно заховане, 
але не здефіньоване; на це вказували також плутані форми, начебто 
ріща. 

Згодом появлялися істоти, чимраз виразніші й чіткіше зобра
жені,— вони згодом ставали людські. Це були пізні 60-ті роки. В 
цих картинах були перегуки з мітичним світом раніших праць. 
Прикладів багато, це особливо помітне в картині «Небезпека». Я чо
мусь хотіла бачити ці постаті конкретними і більше зовнішніми, 
але, при тому, дальше загадковими. Однак, зовнішність ставала все 
виразнішою, і я поступово втрачала свій внутрішній міт. 

Мене тоді все більше почали цікавити об'єкти мого довкілля, до 
яких я, однак, не могла зблизитися і збагнути їхню суть, тобто не 
могла мистецьки перетворити їх. Як і попередньо, я шукала за 
внутрішньою динамікою, яку мені не вдавалося відкрити в об'єктах 
мого довкілля. Я експериментувала з різною тематикою і водночас 
все більше й більше зближалась до рослинного світу, в якому я 
найбільше, мабуть, відчувала якусь містерійність. 
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Відкриття, яке помогло мені оформити мій особистий засіб 
вислову світу природи, трапилось зовсім випадково. ТДе був образ 
дощового лісу, який я побачила в 1970-тих роках і який зробив на 
мене неймовірно сильне враження,— частинно може тому, що був 
це образ зовсім протилежний до традиційного краєвиду, в якому око 
глядача впроваджене в далечінь засобом перспективи. Я ж побачила 
перед собою рясну високу рослинність, яка видавалась непроникни-
мою. Не можливо було побачити щонебуть поза першим пляном тої 
рослинности,— поодинокі дерева й кущі, здавалося, боролись за 
своє існування саме там, де було найбільше повітря і світла. 

Я відчула, що знайшла зовсім іншу концепцію краєвиду, й по
бачила можливість розвинути її у мистецькому перетворенні. Коли 
я змальовувала цю рослинність дощових лісів у великоформатних 
картинах, я була свідома того, що мушу затримати принцип пло
скости, але, одночасно, ця плоскість обмежувала, особливо зелене 
пасивне листя. 

Однак, ця плоскість чи одноплощинність нагадувала мені ікони, 
які я бачила ще дитиною в церквах,— тоді то мені видавалося, що 
постаті святих в цих іконах виходили із свого плоского простору і 
зближалися до мене; в тому й була динаміка та експресивність цих 
іміджів. Значить проблема не була в плоскості, а в браку заанґажо-
ваности повторного зеленого листя моїх краєвидів. Тоді я почала 
впроваджувати елементи, які оживляли картини кольором і фор
мою. «Сад у Сан Маріно» можна взяти як зразок вже зміненого до
щового лісу, де впроваджено непитомі йому кольори і форми. 

Після деякого часу мене захопила дивовижна рослинність сухих, 
гарячих кліматів, особливо рослинність південно-західніх штатів 
Америки,— світ кактусів. Я спостерегла, що кактуси набирали особ
ливих характеристик і нагадували свідомих істот, які, нібито, 
спілкувалися з собою зооморфічними чи навіть антропоморфічними 
формами. 

Кактусові рослини зробили неймовірне враження дивовижністю 
форм, як також тим, що своєю величчю і рясністю видавались 
навіть загрозливими. Переплутані дивні форми та різнородність 
кольорів, часто дуже яскравих, давали нагоду передати в картинах 
ще й інший динамізм природи. 

Тут прийшла зовсім інша дилема. У спробах тотального мистець
кого перетворення я затрачувала ту дивовижність, яку ця рослин
ність мала сама собою, тобто її самовислів. Інтерпретацій, однак, я 
знаходила багато і вони дуже цікавили мене. 

Мабуть, ціле життя можна знаходити чарівні ліси та іншу 
екзотичну рослинність, хоча б і на дні моря. Але я хочу повернутися 
до світу, який не є так наявно самоекспресивний, який я могла б 
мистецьки перетворювати. 

Мене завжди дуже цікавило шукання нових шляхів,— і тепер я 
знову стою перед ще одним шуканням. 
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Аркадія Оленська-Петришин: «Напад», 
олія, 1964, 52*30 ін. (132*76 см) 
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Сергій Лавренюк 
ПОСТУКАЄШ ДО СЕБЕ 

щодня себе у камені ховаєш 
хоч ріс серед рослин і сам рослина 
але весни уже не буде і птахи 
не прилетять у камені гніздитись 

та скільки б ти не стукав не відчинять 
хоч чітко чуєш ходять за дверима 
і руки натикаються на камінь 
що ти себе у ньому поховав 

а кров зійде і знайдуть на камінні 
відбитки листя що від нас лишились 

той всесвіт що у стовбурі дерев 
мініатюра де земля і небо 

спиляй його і світ цей розірветься 
на дим і попіл 
і птахи здіймуться 
щоб більше не вертатися до гнізд 

останній помах крил у інше небо 
кругами розійдеться по корі 

земля так кругла але так далеко 
і яблуня на небі ока зріє 
я простягнув долоні 
і в саду настала ніч 

навпомацки труснувши 
почув як поміж гілок прохопилось 
і впало не потрапивши на землю 
на дні очей мороз траву скосив 
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тільки вогонь пам ятає все 

літописці зелених храмів 
фіксують миті народжень і смертей 
де вогонь вічний 

той що все пам'ятає 
у глибині вогню 
шукає щось більш вічне ніж він сам 

і не обійти самого себе 
що став на своєму шляху 
між зеленими храмами пам'яті неба 

саме тоді 
коли я оживу від життя 
ти ступиш до моїх очей 
і задивишся у їх небо 
де кружлятиме паперовий голуб 
що я пустив його вчора 

саме тоді 
коли входитимеш до моїх очей 
ти боляче діткнешся до одвірка 
побачивши що там мене немає 

і голуби клюватимуть повітря 
і вітряки кружлятимуть без вітру 
притрушуючи твої очі тліном 
мене того 
якого вже нема 

саме тоді 

піском крізь пальці висипалось небо 
і хлібні крихти снігом замело 
де голуби у пустку неба впали 

і знову яблуко зелене проросте 
у тій руці 
що хлібні крихти голубам розсипле 

і небо ввійде в береги 
як піщаний годинник 
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вітри мандрують світом наче душі 
і хтось щораз вітрило напинає 
зникаючи у брамі неба 

в самотню ніч постукаєш до себе 
зіб'єш до крови руки розірвеш 
коріння що сплело тебе з землею 

вітри прийдуть і вікна розіб'ють 
на скалки неба й веселкову браму 
тобі назустріч винесуть востаннє 

і ти ввійдеш в небесні золоті ворота 

хто був вогнем той птахом в небі зник 
блакитним світлом у пісках століть 
танцюють тіні ніжних танцюристок 

та суть існує бо вона не в нас 
вона вогонь і вітер неспокою 
і бережеться тими що з вогню 

коли ж зникає світло і золу 
жене зі світу в безтілесну пустку 
той що вогонь бере у руки глину 
і на гончарний круг складає новий світ 

очі 
каменя світу 
світлом сліпучим болять 

рожевий морок це сонце в хмарах 
іскри викрешує батьковим кременем 

точиться ніж об камені світла 

спинити б його обертання 
та вісь світу не в землі а в небі 
і я сам по коліна камінь 
об який точиться ніж 
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у камінь ввійшовши 
самотнє обличчя 
штовхає свій погляд 
в неонові прожилки міста 
і видива погляд ковтають 
а потім катають 
в трамваях авто електричках 
днищем глухої гіркої 
загуслої в спразі ріки 

по скорбному руслі 
самотні сліди 
до камінного Сковороди 

те листя уже зів'яло 
явір старий спиляли і з нього зробили стола 
а колиска що з неї ти вийшов 
гойдається як і гойдалась 

птахи прилітають і відлітають але то птахи 
приїжджай пом'яни за яворовим столом себе 
бо дерева спиляли й на тебе ніхто не жде 

та хоч як би ти швидко не їхав 
не встигнеш уже за деревами 
що їх посадив твій батько 

лиш пам'ять колиску гойдає 
що з неї ти вийшов 
і хліб на столі яворовім парує 

споглядання дерева 
це споглядання храму 
де службу божу 
править Бог 
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Іван Семененко 
В БЕЗОДНІ САМОГО СЕБЕ 

НА БЕРЕГАХ 

Течу кудись 
На берегах лишивши 
Два ґудзики очей 
Принишклих на піску 
Запнута в хустку холоду гадюка 
Розсунула піщане божевілля 
З-під ребер погляд овиду не кліпне 

ЦЕЙ ЧАРІВНИК 

Цей чарівник творить свій вихор і вир 
Спочатку у склянці води 
Потім в чужій голові 
Потім в жіночій безодні 
Потім у кожній могилі 
В кожній стихії 
Цей чарівник творить і творить 
Свій вихор і вир 
Доки загине цей світ 

ОДИН ЛИШ ПРОРВАВСЯ 

Кожного дня помираю 
У безлічі інших людей ще мертвіших 
Кожної ночі знов воскресаю 
У безлічі снів щоразу живіших 
Може це цвинтар 
Може це лоно рослинне тваринне чи Боже 
Мене тримає в собі і 
Може це просто оргазм безкінечний 
Де з міріадів один лиш прорвався 
У вічність 

ТЛІННЯ І ТЛІННЯ 

Це безкінечне тління в люських криницях 
В їхніх очах та вустах 
В їхніх думках і словах і руках 
Діти маленькі кричать і кричать 
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Плачуть і плачуть ледве побачивши тління ще більше 
Все що живе тікає від нього 
Пташки у яйця 
Риба в ікру 
Квіти у зерна в часі зачаття 
Люди тікають в безліч оргазмів безплідних 
В безліч моторів крил та коліс 
В безліч машин що їдуть все мимо 
Але це ще більше тління і тління 

О Д И Н О Д Н О М У 

Ломами б'ємо в землю і в небо 
Шукаєм переходу 
Творимо браму слідом за снами 
Але не вколупиш 
Не виб'єш 
Жодної зірки з німба 
Жодного мертвого ангела 
З його могили живої не викинеш 
І це вже єдине 
Що ми таємно і найвідвертіше 
Кожної ночі і кожного дня 
Робим натхненно один одному 

ТИ УТІКАЄШ 

Можна побачити сто міражів наяву 
На кожному місці своє відображення 
В чужому живому дзеркалі 
Що враз перетворить обличчя твоє 
На безкінечний крик 
Що переходить із сновидіння нічного 
В щоденну яву 
Гудінням та гуркотом 
Так із розбитого дзеркала ти утікаєш 
На перший осінній лід 
Покинувши всі міражі 
В тому числі і цей 
У спадщину дітям своїм 

ЦЕЙ ОБЕЛІСК 

Скільки моїх думок 
І то щонайкращих 
Давно вже давно потонули 
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В землю повітря і воду 
Як мені їх віднайти 
Як мені їх розпізнати серед хмарин і рибин 
Серед підземних тіней 
Що відкривають знову і знов 
Посеред кожної квітки свій обеліск 
Оцей 

САМ У СОБІ 

В якій безодні мені шукати самого себе 
Щоб зрозуміти чому я тут і десь і скрізь 
Напівживий і напівмертвий 
Чи я рослина чи я тварина 
Ні я людина 
Напіврослина напівтварина 
Хоч розквітаю але в букеті 
Мільйон горлянок уже перетятих 
В воді спокійній мільйони вуст напіввідкритих 
А слів немає 
Говорить вітер 
А потім буря 
Але це я 
Отой єдиний сам у собі 

ЩОДНЯ НА КОЖНОМУ МІСЦІ 

Яма людського світу скоро вже буде засипана 
Пір'ям лускою та сміттям 
Не кажучи вже про трупи 
Буде засипана 
Буде втрамбована 
Туго і твердо і стійко 
На місці цьому буде збудовано пам'ятник 
Ще одному Колумбу 
Адже щодня на кожному місці 
Хтось відкриває і досі нову Америку 
Знову заселену 
Щоразу дикішим народом 

ТАК РОЗВАЖАЮТЬСЯ 

Дума моя 
Зовсім не моя 
Слово моє 
Зовсім не моє 
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Це думають так і розмовляють 
Зовсім невинні речі 
Начебто мертві 
Насправді живі 
Останки тварин і рослин і стихій 
Тілоімоє у жертву приносять 
Моїми думками словами й руками 
Так розважаються найслабші істоти 
Своїми царями й богами 

ЛИШ ДЛЯ ПОЕТА 

В кожного з вас нитка своя 
Нитка життя безкінечна і найміцніша 
І найболючіша 
Проходить вона крізь кожного з вас 
Смикає тягне тоді коли схоче 
Туди куди хоче кожного з вас 
Ніби рибину ніби скотину 
Доки замучить чи може засушить 
Може як їжу чи шкіру 
Може як душу 
Оце така здобич з кожного з вас 
Зовсім не для вас 

Аркадія Оленська-Петришин: «Небезпека», 
олія, 1968, 31*49 ін. (79*124 см) 
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Оксана Забужко 
АВТОСТОП 
Молитва кінця часів 

Проходила по полю 
Обніжками, межами... 

П. Тичина 

Аскольдові Мельничуку 
Маріє, Богородице діво, радуйся, благодатная, Господь з то

бою — якщо він взагалі ще тут, якщо він досі не замружився й не 
заткав собі вух що є сили,— «Оце так ускочив!» — покрутив голо
вою новонароджений замість заплакати (тут мають іти дані про роз-
ріст дитячої смертности),— Маріє, ти сходиш з «Ґрейгаунда»* на 
шлях серед безкраїх, як на тім світі, полів Небраски, а може, 
Айови, я дивлюся на тебе з вікна, на плечі в мене спить єдиний 
білий в автобусі, сіре лице із гніденьким триденним заростом і 
тверді, як із синього каменю, поворозки вен на тонких астенічних 
руках,— як це вийшло, що ми, двійко білих, опинилися поруч? 

(Кадром із горрор-фільму: труп, утоплений у величезному ак
варіумі, притисле до скла, біліє обличчя з широко, вже по-риб'ячи 
виряченими очима — обличчя, з якого зійшла душа, ніжними буль
башками шаснувши вгору,— чи так мене бачиш ти, Маріє?) 

Звук, звідки цей звук, мов десятки дверей скавучасть раз за ра
зом, тонюньо, як напнута волосінь, хтось входить, виходить, вхо
дить хтось інший,— гей, ви там, чому не змастять завіс?.. 

Маріє — Маріє Родрігес, а може, Маріє Альварес, шкіра твоя, 
мов гречаний мед,— радісним промельком, бліцем зубів водію на 
прощання свінувши, сумку завдавши на кругле плече, як підеш ти 
по полю сама-самісінька, по полю безкраїм, як на тім світі? Хоча на 
тім світі, кажуть казки,— там якраз забудова: квартал за кварта
лом, бетонні стіни в підтьоках графіті, розкриті баки на сміття, 
Бронкс-Гарлем-Борщагівка-Відрадний, і діти, бліді, мов пророслі у 
вічках картоплі, видовбують очі приблудним котам (та-та-там! — 
розшаркнулось танго в навушниках). З крайньої хати виходить дід 
і матюкається нам услід. 

Маріє, цей світ придумали ми — тануча біла плоть, синюшне 
морозиво на щодалі-теплішій-планеті, проклята раса з недужною 
кровію в жилах, як в мого сусіди (поворухнувся — нехай собі спить, 
бідолаха): конкістадори, вікінги, хрестоносці, морський розбій і ко
зацький хліб, шкіра, що попілавіє в металевім льоху обладунків, і 
навіть наше жовте слов'янське масло, на яке хто лиш хтів, той роз
мазував нас по наших же чорноземах — зробити собі бутерброда,— 
й те смердить невідомо чим. У трюмах яких кораблів твоя кров 
перевозилась морем, Маріє? Стоячи на обніжку, ти бубнявієш на 

* А в т о б у с д л я д а л е к и х р е й с і в у С Ш А . 
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очах, наливаєшся соками світла (в полі зору — тремтінням моєї 
сльози), твоя вагітність доладна, мов брунька, а ми заразили 
пів-Африки СНІДом — і ось, вимираємо (див. графік падіння 
приросту населення у європейських націй). Там — за тим поворо
том — куди зараз зверне автобус — у третьому тисячолітті — нас 
просто — нема. 

Мені зимно, Маріє, ми — википіле молоко, і я чую, як крізь ме
не, вал за валом, прокочується жар, вимиваючи все, залишаючи 
тіло — тонкостінну посудину в накипах піни,— помолися за нас, 
Маріє! Двійко білих в автобусі кінця часів — наркоман і хранитель-
ка полумертвої мови, а сю ніч мені снилось, ніби видавлюю власну 
ялову грудь, як гнійник, і крізь лівий сосок витикається чорне 
вістря,— о викличте янголів, викличте санітарів, викличте Господа 
Бога по білому телефону, і хай же нас хтось спасе! Автобус рушає, 
ти стоїш спиною к зустрічному руху, круглі плечі, круглий задок, 
шкіра барви гречаного меду, жестом — повільним, наче крізь пато
ку, що по ньому в повітрі лишається бганий слід,— піднімаєш руку: 
ти — гічхайкерша, автостопниця, перекоти-континент-трава — 
звідкіля? з кольорових дільниць Чікаго? Чи ти не з вулиці Сакра
менто, чи не твої брати там студента біло/го били/учора під
бора/ми в пах?! 

Благословенна єси між жонами, й плід твого лона благословен, а 
цей звук, це вищання — мов двері незмащені одчиняються й 
зачиняються, хтось виходить,— як я раніше не здогадалась, це ж 
г о с т р я т ь н о ж і ! 

Sancta Maria, mater Dei, ora pronobis... 

Мій сусіда нарешті підносить голову, розклепляє повіки, убого 
всміхається — і я бачу (кого ж він мені нагадує, з цим безкровним 
лицем у загострених рисах і тріснутим ротом в триденнім зарості?), 
як круг його голови, мов круг лампочки, де всередині — точена 
нитка вольфрамного жару,— розходиться кволе, мутне світіння. 
Мене розбирає плач, усе глибше і глибше, так, мов зібралася випла
катись назавжди, а погляд недоумка тихий, розслаблено-ніжний, і я 
вже ридаю од жалю на голос, і Голос — без слів і без мови — 
ввіходить зсередини дзвоном в готову луснути з палу голову — ку
лю зі скла — і, розгойдавши її, промовляє: — Мир тобі, сестро!.. 

Поворот — і «Ґрейгаунд» в'їжджає в тунель. 
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Оксана Соловей 
ж і н к и 
І. Югославія, 1979 

...наморений, ідучий з поля Симон, 
що йшов додому в протилежний бік. 

Ліна Костенко 
Ми заблудилися. 
Мінарет на вулиці маршала Тіто незворушно стремить у небо. 

Праворуч — десь за будинками — лінькувато хлюпає в берег 
розімліла Неретва. Горбиться над зеленкаво-молошною водою ту
рецький міст п'ятстолітньої давности. Обіруч кривої вулички, мо
щеної кругляками, ліпляться майстерні ремісників. У одній з них — 
аж ген на відчепі кілька осіб, жваво жестикулюючи, навперебій 
оповідали нам сумішшю говірок про майстра-карбувальника. Тепер 
ми обережно горнемо до себе пакунки з його тарелями: виступають 
з червоної міді срібні жіночі постаті; лук з націленою в небо 
стрілою; зорі, сонце, серпик місяця; воїн з піднятим догори мечем. 
Казка, легенда? Дивовижа. 

Автобус не дочекався нас, повіз голодну братію в готель, що 
зветься, як і річка, «Неретва». Зайшла сієста. Самотна чергова в 
туристичній конторі край базару терпляче толкувала, кудою йти, 
креслила плян і привітно всміхалася. Ми зрозуміли єдине слово: 
мінарет. А мінаретів у Мостарі!.. Пригода веселить, безустанку жар
туємо. Турбуватися немає чого: у Дубровник без нас напевне не вер
нуться, найгірше, що може статися — лишимося без обіду. Не біда. 

Осіннє сонце розщедрилося, припікає. Плуганимося вузеньким 
хідником-призьбою, на якому двом не розминутися, один ступає на 
брук. Перехожі трапляються рідко, переважно селяни. Вже не раз ми 
питали про «Неретву». Начебто нас розуміють, і нам ясно, що люди 
про готель — ні сном, ні духом. Спинилися, озираємось. Захланний зір 
вихоплює деталі: зажурене обличчя літнього чоловіка, його засмаглі 
натруджені руки на білому качані капусти; надмогильний стовп, 
увінчаний чалкомю; за чавунною огорожею візерунчастий портал. 

Спраглі відчуття приналежносте, вперше за багато років сту
пивши на європейську (слов'янську!) землю, ми жагуче, до.памо-
років прагли злитися з довкіллям. Привиділося, наче гостюємо у 
родичів. Адже вчора: 

Хлопчик років семи, кумедно поважний в доладному 
костюмчику й великих окулярах, і дівчатко заледве 
чотирьох в ошатній сукенці — крихітні фігурки на тлі 
височенного муру старого Дубровника. Довірливий ди
тячий погляд крізь шкельця і захоплений вигук до мене, 
одинокої перехожої: 

— Я вже вмію читати! 
— Невже? Що ж ти читаєш? 
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— А ось! — розгортає буквар і радісно лебедить кілька 
слів. 

Мала й собі тягнеться, показує кольорову обкладинку 
казки: 

— І я! 
Як хороше нам говориться, як чудово ми розуміли одне 

одного. Бо ж ми — свої! 
Насупроти нас прудко, зосерджено рухалася жінка. Коли ми 

порівнялися, я вирішила ще раз спробувати щастя. Не зводячи з ме
не пильного погляду, жінка уважно слухає, поки я випробовує до
ступні мені мови, а тоді охоче щось пояснює. Ми безпорадно 
перезираємося: хоч би однісіньке знайоме слово! Великі темносірі 
очі на спокійному аж до суворости виду спостерігають нашу розгуб
леність. Тоді жінка показує жестом, щоб ми її трималися, і повертає 
назад у той бік, звідки йшла. Ми слухняно рушаємо слідом. 

Що змусило нас відстати на кілька проків? Ми не змовлялися. 
Чому раптом перехотіло теревенити, і ми замовкли? Пригадали те 
саме? 

Як швидко виключав радіо водій автобуса, щойно заго
ворювали про здоров'я Тіто, що доживав останні місяці; 

Як сторожко озирався навсібіч хлопчина, розповіда
ючи нам у сутінках ламаною англійською мовою про 
обов'язкові щорічні маневри в горах, в яких бере участь 
все населення, де старого й малого вчать тактики 
партизанської боротьби; 

Як уперто відсторонювалася від нас кельнерка в 
їдальні, хоч мова не була перепоною до порозуміння; 

Як муляли свідомість обриси військового пароплава під 
червоним прапором, що заякорився на тривале гостю
вання у бухті перед готелем. 

Ми — чужі. Не лише чужі, а й небезпечні. Можемо нехотя 
накликати біду на кожного, до кого приступимо ближче дозволено
го. Нас терплять, і за те спасибі. І ми відстали. 

Жінка вряди-годи озиралась, чи ми не згубилися. Ішла вона 
голіруч, убрана в рівну темну спідницю, невиразну кохтину, запну
та простенькою хусткою під підборіддя, взута у приношені че
ревики. Але яка хода! Легка, впевнена, гордовита. Було щось таке 
шляхетне в цій постаті перед нами, аж дух перехоплювало. Гос
подиня. Володарка. Така, коли зійде до оборони свого, і чоловіка 
спорядить без сліз, і дітей благословить, і онуків вишле помагати, і 
сама стоятиме на смерть. Наша земля з діда-прадіда, не чіпай. 

Жінка спинилася невдалік нового мосту, показала на поверховий 
будинок на протилежному березі, запитливо глянула, чи ми зро
зуміли. Ще б пак, так просто — через Неретву і в «Неретву». Ми 
дякували, як уміли, щиро, шанобливо. Щось їй передалося з нашого 
настрою, очі потепліли, у них забринів усміх, що так і не пробився 
на обличчя. 

Стояли й дивилися їй у слід. 
Хай мина тебе лихо, жінка! Адже ти ще жива? 
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II. КИТАЙ, 1983 
Коли паралелю, що протинає Алма-Ату, продовжити на схід, то 

відразу за державним кордоном вона пройде ледь нижче Урумучі, 
адміністративного центру Сіньдзян-Уйгурської области Китаю. 
Місто гніздиться в улоговині між двома хребтами східного Тянь-Ша
ню, і в погожий день — а тут вони мало не всі такі — чітко видно, як 
зриваються у блакить дві могутні гряди, як шкіряться снігові шпилі, 
наче зуби в роззявленій пащі. Іскриста шапка найвищої гори поло
нить разючою красою. Місцеві люди, спостерігши зачудування при
бульця, самохіть озиваються, киваючи на верхів'я: Богда, Богда. Хай 
дарують нам шановні географи, але чужинну назву обернули ми у 
кліп ока на рідну — Богдан. Так і вживали. 

Снують містом казахи й таджики, вештаються туркмени й кир
гизи, але найгустіше уйгурів, смаглявих, з майже європейськими 
рисами обличчя, їх легко вирізнити. Покоївка в готелі все показува
ла на мій ніс і брови та приговорювала: 

— Уйгур, уйгур,— певно хотіла сказати, що я на них подібна. 
Уйгури. Сьогодні їх у Китаї близько шести мільйонів. їхні далекі 

пращури впрягали биків у повози з високими колесами, що ряхтіль 
масою спиць, і манджали від оази до оази. Первісна назва цих ко
чових племен тюркського кореня г а о г ю й походить саме від 
способу пересування: «гао-гю» означає «високі повози». Історія на
роду повниться рухом, родовими чварами, міжплемінними війнами, 
що, однак, не завадило уйгурам досяти державної потуги й високої 
цивілізації з власним письмом. І саме вони, осідаючи на землі 
швидше за інших кочівників, стали носіями нової культури на сте
пах центральної Азії, першими будівничими великих городищ та 
фортець на цих просторах. 

758 року китайський імператор з династії Тан (618—907) — а 
Китай був тоді наймогутнішою державою в Азії — видав свою дочку 
за уйгурського хана і визнав рівність Уйгурії з Піднебесною. 

1210 року Чінгісхан, вбачаючи в уйгурах просвітителів монголів, 
улаштовує шлюб дочки з їхнім верховним воєначальником. Десь під 
цю пору могутність Уйгурії повертає на спад. 

1759 року — за династії Цін (1644—1911) — уйгури потрапля
ють у цілковиту залежність від Китаю. Навіть терен, який вони за
селяли, втрачає своє наймення і відтепер носитиме великодер
жавний ярлик «Сіньдзян», сиріч «Нова територія». Тисячолітнє бра
тання урвалося. Дружба, дружба, тяжка твоя служба. 

* 

В туристичній групі нас дві українки. Спроквола никаємо хід
ником туди-сюди, вперед-назад, чекаємо на решту: вони посунули в 
банк міняти гроші, справа забарна. Розмовляємо своєю мовою, 
ділимося враженнями від чужого світу, дивного і звабливого. Помі
чаємо, що від нас відстають дві жінки-уйгурки. Середнього віку, 
невибагливий одяг. Не дивуємося: у глибинній провінції туристи 
велика рідкість, всяк розглядає їх з неприхованою цікавістю. Спер-
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шу не приділяємо жінкам уваги, згодом частіше зиркаємо в їх бік: 
вони снують за нами, мов тіні. Зрештою одна підступає ближче, за
говорює. Привітний вираз, веселі іскорки в очах. Пориває відповісти 
приязню на приязнь, але як? Вона до нас по-уйгурськи, ми до неї по-
українськи, розбалакаєшся! Вгадуємо, що вона запитує, хто ми. 

— Україна, українки,— повторюємо на всі лади у два голоси, 
хоч і розуміємо марність зусиль. Проте, жінка уважно вслухається, 
аж подалася вперед, і раптом: 

— Київ! — вихоплюється в неї радісно,— Київ! 
Ми німіємо з подиву, а жінка обертається до супутниці, задоволе

но сокорить, обидві усміхаються, кивають, простягають нам руки. 
Розстаємося, розходимося. А крихта людського тепла й розуміння, 
донесена через бар'єри мови, культури, соціяльного стану, ли
шається з нами. 

Скарбниця пам'яті береже коштовний дарунок — світлий 
спомин. 

Аркадія Оленська-Петришин: «Ворожіння», 
олія, 1967, 40*50 ін. (102*127 см) 
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Степан Процюк 
П О Р А Н Е Н А П У С Т К А 

Я не можу сховатись від жовтого погляду, 
від затягнених в шори облич, 
від камінних прикмет, недоречностей огляду 
і холодного мармуру. Ніч 
нависає повільно, руйнує взірці теорем, 
на мотрон накладає кохання печать 
і здирає луску із поношених їх діадем. 
Ніч сьогодні сміється, ніч хоче, відай, розпочать 
лікування калік, загравання з усім генофондом, 
обезводнення мрій, перенесення копій на Марс 
і старого кота, і старого померлого лорда. 
Сховок душ перетворює ніч на фарс. 
І ніде не сховаюсь від слів заяложених, 
і людей, що біжать від страждальця пріч, 
від байдужих ідей, від гарячого ложа 
і холодного мармуру. Ніч. 

АВТОПАРОДІЯ 

Як мерзотник проскури давав з-під амвону, 
осягав я мистецтво трагічного дзвону. 

Задихнулася пташка під лівим плечем. 
Розбудився мій сумнів несмілим плачем. 

Елементом 105-им розчахнув колючки 
і побачив банальні гнійні болячки. 

Мозок люльки стрибав від нори до могили. 
Розповзлися по небу епілепсій бацили. 

А на синім пероні повішений тур. 
Іронічно оціниш тут шанси культур.. 

Ось сусідство абстракції ружі і фузії — 
все довкілля проникло процесом дифузії. 

Ось вірша продали як доважок обнові 
і поставили крапку на С. Процюкові. 
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Сума сил, здеградованих, рідних, 
як померлі кімнати вождів, 
як пророк, що — і честь, і негідник, 
як столітні з обличчями дів, 
западається в Тартар, спадає з полотен, 
протіка божевільним дощем, 
Не дощем, вибачайте, а потом, 
що в Нептунову прірву тече, 
а точніше, біжить і стікає скажено, 
підминає конструкції схем, 
що наплодили псевдоучені 
і деструкцію творить богем. 
Сотворяє молитву лампади 
і метафор нечувану міць. 
По вольфрамі прокажених шість 
поспішають до любої Лади. 
Та енергія зламаних сил 
вичахає, повільніє, гусне. 
З-за овиду розбитих вітрил 
визирає поранена пустка. 

ПРО БАЛАКУЧИХ ІСТОТ 

Караван балакучих істот 
йшов, як висхлі в екстазах вужі. 
Посвятив троєликий сексот 
для істот іграшкові ножі. 

Карнавальні палітри качок 
і очиці монгольського жаху 
для істот готував Хічкок. 
Хтось зробив бутафорську плаху. 

Зачинив у альтанках, лісах, 
їх обвислу і лису юрбу 
найсвітліший маестро — аллах. 
Засміявся і став на горбу. 

А істоти вчепили амвон 
на одну захирілу альтанку 
й сотворили новий ембріон, 
що язиком тріпає від ранку... 
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Як завтра прищеплять мовчазну свободу на вікна, 
за хлопцем стирчатимуть зразу усі кольори. 
Старий Герострат розуміюче моргне і гикне. 
Лише не лякайся. Про крах кольорів говори 
на святі нових вакханалій і в будень. 
За грішників-лірників щиро Пречисту моли. 
Як прийде Великдень, ти суть карнавальну забудеш, 
та будеш щасливий нещиро, недовго. Коли 
каструють калину, віл здохне у тихому ярі, 
безжальні накази сотворять ще теплий гібрид, 
розірваний смутку підступним перпендикуляром, 
лише не здавайся. Про скін сподівань говори 
в четвер високосний, у п'яну монаршу суботу, 
хоч дівчинка з казки уже не приходить у сон. 
І ось скоморохи і строга англійська Шарлотта 
беруть тебе ніччю в гидкий, як гадючник, салон, 
де лиш оберемки пракняжих затьмарених візій, 
оцупки й огризки вчорашніх дитячих бажань, 
де жити, панове, запізно, де вмерти — запізно... 
І корчить гримаси жюльвернівський малий Жак-Жан. 

У поїзді наслуханий про секс, 
прихід знамень, женьшеневі настої, 
до слова додавай залізне -екс. 
(Це рух угору). Оргістичний Гойя 
попробує тебе стягнути вниз: 
до марень, до зґвалтованих невинних, 
до покривавлених ксьондзівських риз, 
до усміху померлої дитини, 
до європейських масових інцест, 
скелетів-роботів, заупокійних мес, 
до змій у домбрі доброго акина, 
що заселили вже жертовник весь, 
що отруїли майстра на третину. 
А ти послухай Каїна і ката. 
Пухлинний наріст кров'янистих оргій 
зітне твій вірш, як скальпель Гіпократа. 
Змію у домбрі розітне Георгій 
Побідоносець. Радуйся, Маріє! 
Пощезне зло, як комунізму морфій. 
Ось день новий на небі пломеніє. 
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Птах на прив'язі каркає, 
мимрить пісню про грати. 
Кінь приватними парками 
йде ґазду покарати. 

Вівісекцію ладану 
із модерном замислює — 
бронтозавра і гадину 
вже схрестити немислимо. 

Бо під місяцем складені 
корифеями кислими 
нівеляція ладану, 
профанація мислення. 

Та одужання — палкою 
у мішок не загнати. 
Оживає над аркою 
патетична соната. 

Аркадія Оленська-Петришин: «Ворожки», 
олія, 1970, 53*56 ін. (135*142 см) 

5 . С в і т о в и д № 4, 1 9 9 3 р . 
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Василь Осадчий 
КАПАЄ ЧИСТА БЛАКИТЬ 

ПРИТЧА ПРО ВБОГОГО ЛАЗАРЯ 

Тут сиджу я й чекаю; примостивсь на долівці 
я разом із псами, я — вбогий Лазар, 
я — старець злиденної нації, поклав 
я на милиці руки мої, ноги поклав 
я на милиці, спиною вперся в колону, 
у великій зажурі сиджу; жду, коли вже 
настане- мій час 
— час, коли я устану із горя, немов з домовини; 
— час, коли вже я зможу струсити цей порох 

зотління — з мішковини сорочку — 
і знову піти до людей. 

Та знамення нема в небесах; 
лиш прислуга виштовхує знов за ворота 
каліку на милицях; тільки Смерть 
у кутку над Багатим тримає неклепану 
косу; тільки стіл у палатах від наїдків 
прогнувся; тільки гості вином 
розігріті — масні їхні пики — музики 
сп'янілі, якісь сороміцькі розмови; 
що ледь долітають до слуху; 
та я сам з собою розмову веду, 
наче той у кого ще доволі часу; 
сам собі я самого себе переказую знову. 

ПІДПЕРЕЗАНИЙ БОРОЗНОЮ 

Є в глибинах моїх щось круте, невгамовне; 
воно хоче в мені говорити. Спрага гніву 
й любові — в мені; видно треба недовго 
чекати нового Мойсея! 

Я — земля й небеса, я — народ, я завжди 
борозною іду підперезаний; я та Чорна Рілля, 
що засіяна кулями, заволочена тілом, 
я — колиска й могила, я — і Смерть, 
і дочка-породілля. 

Що ти знаєш про мене? Захочу і зрушу твого 
свічника з твого місця. Я у світлі 
своєму живу, поглинаю я полум'я власне, 
що від мене іде. 
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В'ється прудко стебло виноградне у кільця; 
кільця, як медальйони — вколо постатей 
тихих — нехай попрацюють пророки мої 
над книжками... 

Я — кріпак той, що змушений панові зводить 
будинок; той кріпак, що молотить 
зерно і скиртує солому; я — твоє 
одкровення від ластівок — 
(від Матвія, Марка, від Луки, Іоанна). 

Я себе роздаю і рука моя власне ніколи 
не спочине в діянні; в тому й заздрість 
моя, що я бачу багато очей; ночі тихі, 
налиті ущерть благодатним, так довго 
сподіваним, нерозділеним світлом бажання. 

ОСІННІЙ ПСАЛОМ 

Скільки збігло води у Дніпрі! Дуже довго 
я жив на безлюдді, як монах Звіринецьких печер. 
(Поза простором, часом...) Дуже, дуже багато 
людей тут снувало — туди і сюди — все питало 
собі перевозу... Скільки збігло води у Дніпрі. 
Дуже довго я жив самотою, щоб без сліз 
повернутись до тебе... Нарешті я плачу; 
не дивуйся, я плачу в життя на плечі. 
Ти мене присоромиш, як мати... а листя за поли 
ловить днину осінню. Світ обмацує щастя моє. 
Я — володар сумних володінь...— Глибше, глибше 
занурюй долоню лапату у води Дніпрові. Хай 
із пальців твоїх золотих звільна капає 
чиста блакить; 

— час розіп'ятий знову на банях церковних; 
— час розлитий, неначе олія, на кручах; 

Я тобі промовляю псалом про повернення чистий; 
ти не знаєш що значить безгомінна, осіння Журба. 

ПРАПОР ДИТИНСТВА 

І випурхне хлопець, мов пташка, із двору — 
з гнізда Опанаса, 

згори побіжить до Великого Броду, 
згори попетляє, мов покотиполе... 

За ним слідкуватимуть Матері очі всевидящі, 
мудрості очі і розуму очі, 
очі поради і щирого серця, 
очі страху й пізнання. 

5 * 3 - 4 6 8 
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Вподобання його — у злиденних оселях! 
Він спише у зошит в лінійку усе, 
що розкажуть старші' про Ісуса Христа. 
Він правду запрагне шукати, він також захоче, 
аби правосуддя чинилося слушно сумирним землі. 

Розкрутить він землю стареньку дитячими п'ятами, 
станеться: поясом стану його — 

стежка в травах співуча! 
І простягне він руку свою понад нору гадюки, 

над діркою гада, 
і не вчинять лихого та шкоди не зроблять — 

на всіх Островах! 
І не вилетить з кручі, з гнізда, замість ластівки — 

гадина чорна, не сяде на всохлі 
дерева: бо хлопець-пастух — 

знає все надовкола! 
Він — пагін із пня родового, 
він — галузка із Дерева Роду, 
він — розхристаний прапор дитинства — 
лопоче лляна сорочина — бо пазуха в нього 
кишить од дніпровських вітрів, 
об обвітрену душу його вщерть налито життям так, 
як море вода покриває. 

Піднімають труну мою сильні, селянські руки 
І лежу я усміхнений, світлий лицем до небес. 
Жайвори в небі співають, не крячуть у небі круки, 
Пахне не ладан церковний, а пахне розквітлий без. 

Хмари покірні у небі, кудлаті, немов овечки. 
Важко тим, хто несе... Тільки не в тому річ. 
Жайвори, киньте з неба свої золоті вервечки. 
Хай буде їм легше, хай дошки їм не намуляють пліч. 

Був я убогим пророком, убогого, темного люду, 
Я — Альфа й Омега, я — Перший й Останній в селі... 
Я вас не зганьбив, не образив, більше співати не буду. 
Останнє прохання — дозвольте спочить у своїй землі. 

Я знав, що помру, що пісня моя — удова самітня. 
Якщо завинив, пробачте тричі... Я вас не кляну. 
Я — корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. 
Киньте по грудці глини усі на мою труну. 

Жодного зла ніколи я не бажав нікому, 
Прагнув, аби по-людськи все довести до пуття. 
Тиху ведіть розмову, тихо розходьтесь додому, 
Я вас благословляю, я вписую всіх вас у книгу життя. 
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П С А Л О М П Р О Т И Х , 
Х Т О Н І К О Л И У Ж Е Н Е П О В Е Р Н Е Т Ь С Я 

Вони всі вже давно повмирали; тільки в віршах 
моїх недолугих вони досі живуть; 
тільки в пам'яті віку на призьбах 
низьких, за низькими тинами, за хвіртками 
рипучими ще сидять їхні тіні 
сонливі і плачуть, наче звержені янголи; 
тануть душі у них — розбавляють 
нерозведену синьку небес; 

Євангеліє правди, піщані годинники; як іще їх 
назвати?.. Сіль землі, межові наші камені 
пересунуті божою дланню за вічну межу. 
Там стоять наша Правда і Кривда — 
за лаштунками віку. Темні люди, пробачте, 
що вічність я вашу тривожу, шукаючи 
смислу; хочу вилущить зерня з життя, 
що міцне, як волоський горіх. 

Я сьогодні сміюся над тими, що сиділи, 
як чорні опудала воронів, в кроні 
Древа Життя; я сьогодні міркую 
про біле коріння, що гонить у стовбур 
бунтуючі соки; про жало золотої Свободи 
міркую, що нарешті застряло в п'яту 
незлобивої нації. 

Я стою над Руїною на великій могильній дорозі; 
я — Василь, я — ваш спільник і брат 
у біді. Сім зірок у правиці моїй, 
меч двосічний виходить із вуст, голова моя 
біла, як вовна; очі — полум'я, маю ключі я 
від смерти й від аду. 

ПРОРОК АГІЙ 

Так, він вибраний господом Агій-пророк; 
борода його вітром розмаяна, вітер 
в полах одежі; пояс, видно звичайний 
шнурок; сильна права рука його піднята 
вгору — це для нас засторога; в лівій — 
Біблія, ноги — в крилатих сандаліях; 
безумовно, він — проти; 

Небо чисте над ним, наче світла безодня, 
поцятковане листям дубовим; стовбур 
в дуба міцний, камінь грубий в його 
під ногами, на камені напис: 
НАССАІ PROPHETA. 
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Надовкола якесь безгоміння. Він щось мудре 
натхненний сказати, одкровенням у нього 
налиті вуста; соромливість цнотлива 
сповила його постать. Що він хоче сказати? 

Не знаю! та знаю одне — засторога; безумовно, 
він — проти; ніяких таких компромісів — 
з нами Бог! 
— тільки б берег Дніпра не поріс екзотичним зелом; 
— тільки б берег Дніпра не поріс екзотичним зелом; 
— тільки б берег Дніпра не поріс екзотичним зелом; 
Хай він краще (коли на те воля Господня) 

поросте лопухами. 

Аркадія Оленська-Летришин: «Група саґуарів», 
олія, 1990, 66*101 ін. (168*257 см) 
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Сергій Єкельчик 
Л І Т А В Е Ц Ь 

Якщо вірити актовій книзі Кам'янець-Подільського гродського 
суду за 1749 рік, ця історія розпочалася так. П'ятого травня пізно 
ввечорі з шинка Хайки Шмулихи на дорогу до села Пудловці, що 
належало монастиреві домініканок, вивалились чотири хисткі по
статі. Як пізніше з'ясувалося, це були селяни Грицько Бабиженко, 
Василь Винник і брати Іван та Петро Коломійці. Вони рушили на 
вогники рідних хат. Швидко темнішало, від лісу вже віяло прохоло
дою. Іноді п'яничок заносило на ріллю, й тоді відчували під ногами 
м'яку, теплу землю, яка ще парувала після сонячного дня. Час від 
часу хтось із них падав, перечепившись на вибої, чи просто на 
рівному місці. Тоді троє інших підводили невдаху, підбадьорюючи 
себе хвацькими вигуками. Це, як підтвердили потім свідки, нерву
вало пудловецьких собак. 

Нарешті на землі опинились одразу обидва брати Коломійці, 
причому один негайно захропів. Ті ж двоє гульвіс, які ще тримались 
на ногах, почали радитись, як допомогти своїм товаришам по чарці. 
А саме, як встановило слідство, Грицько Бабиженко пропонував йти 
за підмогою, а Василь Винник — лягти й перепочити. Вони не 
дійшли згоди, і Грицько вже підніс кулаки, щоб кинутись на опо
нента, коли небо над ними раптом прорізав білий вогонь. 

Вони злякано підвели голови. Вогонь був уже на краю неба, саме 
за пудловецькою церквою. Раптом він зник, а за мить біля лісу наче 
із землі вилетів сніп іскор. Настала повна темрява. Кілька хвилин 
п'янички не могли отямитись. 

— Це, мабуть, гроші палали. Чув я, що козацькі скарби так себе 
виказують,— нарешті вимовив Грицько Бабиженко. Василь Винник 
на це схвально гикнув. 

Того ж-таки вечора присяжний лавник кам'янець-подільського 
гродського суду Станіслав Святович прочинив двері хати, в якій він 
зупинився, і вийшов на обійстя. В село Пудловці він був посланий 
кам'янецьким магістратом, щоб засвідчити факт чародійства. Спра
ва та була пуста і присяжний лавник страшенно нудився тут. З хати 
ж Святович вийшов через одну дуже поважну обставину. А саме, 
його господиня пішла до сусідки за полуничною настоянкою і за
барилась. 

Втім, саме в ту мить, коли Святович пригнувся під одвірком, 
переступаючи через поріг хати, вона вже з'явилась біля перелазу із 
заповітною сулією в руках. Присяжний лавник задоволено кивнув і 
подався було знову до хати. Проте у цю мить господиня (ще не ста
ра й приваблива вдовиця) гостро скрикнула. Святович озирнувся — 
і побачив у небі білий вогонь, який падав за пудловецьку церкву. 

71 



— Літавець! Літавець! То диявол літає! — залементувала хазяй
ка, потім зойкнула і затулили долонею рота. Перехрестившись, во
на кинулась до хати, під образи. Святович відступився, даючи їй 
дорогу. Сам він ще кілька хвилин походив обійстям, крутячи вуса; 
потім подивився у бік церкви, яка темніла на тлі зоряного неба. 

— A recta consientia non oportet discedere*,— пробурмотів він 
собі під ніс і пішов до хати. 

Наступної ночі, тільки-но посутеніло, чотири постаті з лопатами 
городами вибрались із села. Сторожко озираючись, вони попряму
вали просто на пудловецьку церкву, потім обігнули кладовище і 
опинилсь на пагорбі. Неподалік уже темнів ліс. 

— Має бути десь тут,— хрипко сказав Грицько Бабиженко. Він 
нахилився, підняв грудочку землі, розім'яв її пальцями і гчвіть чо
мусь понюхав. Троє інших напружено роздивлялись на вс боки. 

— Он де! — Василь Винник нарешті угледів неподалік якусь 
яму. Вони підійшли ближче, викресали вогню і запалили жмут со
ломи. Яма скидалась на засипаний величезний колодязь із 
почорнілими краями. Шукачі скарбів не гаючись поскидали свитини 
і в одних сорочках взялися до роботи. 

Тим. часом іскри від кресала і вогонь помітили двоє пудло-
вецьких мешканців. Перший був збіднілий шляхтич Антоній Воля-
новський, який пізно ввечорі повертався з Кам'янця. Він зіскочив з 
коня і, прив'язавши його до дерева, кущами прокрався до самого 
узлісся. Роздивившись на тлі неба людей, що мовчки зосереджено 
копали, Воляновський задоволено посміхнувся, обтрусив коліна й 
побіг додому. Другий був підпасом Микитка, який до смерти зля
кався вогню на узліссі. Він щодуху кинувся до села, обігнавши по 
дорозі корову Чорнуху, яку, власне, і шукав. Микитка заліз на 
сінник, зібгався в калачик і тільки тут схлипнув: «Ой, мамо!» Не
вдовзі він зігрівся і заснув. 

Зате не спалось шляхтичу Воляновському. Разом зі своїм слугою 
Андрієм Дарморізенком, який ніс два заступи, він також кущами 
вибрався з села і затаївся у лісі. 

Під ранок копачі нарешті зупинились і втерли піт. Яма була вже 
глибока, з головою, а земля все ще сипалась кудись униз, наче у 
вирву. Було в тій ямі холодно і мокро, бо й нагорі вже на траві ле
жала роса. 

Грицько Бабиженко виліз першим — по лопаті — і встиг роз
палити люльку, поки інші, чортихаючись, вибирались нагору. 

— Треба, мабуть, йти до Попадючки,— сказав він, глянувши на 
порожевіле небо. Брати Коломійці перезирнулись, а Василь Винник 
схвально похитав головою. Але перш ніж розійтись, вони склали 
разом руки — одна на одну — і заприсягайся, що жоден окремо від 
усіх сюди не з'явиться і копати скарб не буде. 

. ••* В і д р о з у м н и х п е р е к о н а н ь н е сл ід в і д с т у п а т и ( л а т . ) 
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Шляхтич Воляновський спостерігав усе це із'неприхованим задо
воленням. 

Вже зовсім розвиднілось, коли чотири постаті так само кущами, 
намагаючись не привернути уваги, пробрались на село. Троє зникли 
в хатах, а Грицько Бабиженко заскочив до своєї лише на хвилинку. 
Незабаром його можна було вже побачити на шляху від Пудловців 
до Порайовки, що належала подільському єпископу. Йшов він 
швидким кроком, тримаючи в руці невеличку торбину. 

Як пізніше встановило слідство, в Порайовці Грицько знайшов 
хату ворожки Попадючки. Увійшовши до хати, він зажадав, щоб во
рожка сказала, в якій справі він до неї. Попадючка вилила віск у 
таріль з водою і сповістила, що в нього трапилось лихо у госпо
дарстві. Грицько промовчав. Тоді ворожка зніяковіла, вдруге вилила 
віск і довго його роздивлялась. Потім почала щось швидко бур
мотіти, скоса поглядаючи на Грицька (коліна і сорочка в нього були 
в землі, а руки збиті від лопати). Нарешті Попадючка сказала, що 
йдеться про відшукання скарбу і що гроші дійсно закопані на тому 
місці у великому казані. 

— Але скарб цей — заклятий.— Торохтіла вона.— Взяти його 
можна тільки вночі, коли місяць повний, після того, як двічі 
прокричать півні. Інакше гроші перетворяться на глиняні черепки. 

Саме в цей час Воляновський та його слуга, що безперестанку 
копали, натрапили, як їм здалося, на камінну плиту. Коли вони 
розчистили її, виявилось, що це наче якийсь величезний казан, що 
лежить догори дном. Підчепити його ніяк не вдавалось. Вони виліз
ли з ями і Воляновський пішов до своїх родичів за підмогою. Слуга 
його Андрій Дарморізенко був залишений біля ями, але невдовзі не
помітно заснув. 

Космолітник із трьома нашивками Річард Заєць довго і з за
цікавленням щось роздивлявся в ілюмінаторі. Нарешті він зауважив: 

— Земля. 
І справді, ілюмінатор був засипаний землею. 
Він повернувся до свого напарника, космолітника з одною 

нашивкою Івана Бердслі: 
— І скільки ще ми будемо тут сидіти? Наша капсула із фотон

ним прискорювачем виходить на посадку автоматично. Розрахунко
ва точка приземлення — посередині кам'янець-подільського космод
рому... 

Із крісла, в якому сидів Бердслі, не доносилось ані звуку. 
— Прибори показують, що ми в цій точці.— Неспішно вів далі 

Заєць.— Але ж ми вгрузли у землю. Що це означає? 
Білявий та кирпатий Бердслі старанно зобразив на обличчі подив. 
— Це означає, що ти під час своєї вахти знову перевищив 

світлову швидкість або потрапив у чорну дірку! 
— І ми знову опинилися в минулому? — пожвавішав Бердслі. 
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— Авжеж. У часі, коли на місці космодрому був пагорб. Тільки 
цього разу ми не можемо дати команди на зліт, а центральний 
комп'ютер космодрому втратив нас. 

— То що ж із нами буде? — сполотнів космолітник з одною 
нашивкою. 

Командир знизав плечима і замислився. 
— Хіба що це недалеке минуле і вже є писемність. І якщо 

місцевий Нестор запише десь: «Того ж року биша вогонь з небес»... 
— Ну то й що? 
— Хлопці зі служби інформації перепустять на комп'ютері все, 

що стосується цієї місцевості. Якщо вони знайдуть якусь згадку про 
нас — закинуть в цей рік і день іншу капсулу, яка перекодує нашу 
програму повернення. 

— А якщо у них ще немає писемності? 
— І не кажи. Але прикро буде, коли нас просто ніхто не помітив. 
У цю мить над їхніми головами почувся приглушений скрегіт 

заліза. Нараз він припинився і нагорі загупало, наче хтось ходив 
чобітьми. Доносилось навіть бубоніння — там про щось спереча
лися. Нарешті гупання припинилось. Голоси нагорі віддалились, а 
потім і зовсім стихли. 

— Пішли за підмогою.— Визначив Річард Заєць.— А ти боявся, 
що писемності немає. 

— А що як вони викопають капсулу, чи принаймні хоч зсунуть 
її з розрахункової точки? 

Командир нервово пересмикнув плечима. І, наче від цього, на 
пульті раптом спалахнула зеленим вогнем лампочка. Це був індика
тор централізованого автоматичного управління капсулою. Підлога 
під ними здригнулась і десь далеко внизу промайнули ліс і якась 
церковця. 

Шляхтич Воляновський повернувся за годину, не знайшовши 
нікого з родичів — усі були в сусідньому селі на хрестинах. По
бачивши, що казан зник із ями і земля обсипалась, він чомусь дуже 
злякався, штурханом розбудив слугу і велів йому забиратися звідси. 

А вночі біля ями знову зібрались четверо пудловецьких селян. 
На небі був повний місяць, вони довго мовчки сиділи, чекаючи дру
гого крику півня. Нарешті почули півня десь на околиці ПудловЦів 
і взялися до роботи. Невдовзі під лопатами щось заскреготіло. Ва
силь Винник покинув копати і став навколішки, промацаючи щось 
руками. Знову запалили жмут соломи і він розлючено вилаявся: під 
ногами хрустіли розсипи глиняного череп'я. 

Присяжний лавник кам'янецького суду Станіслав Святович за-
страв бійку у розпалі. Тріщали чуби — шукачі скарбу з'ясовували, 
хто саме рахував крики того нещасного півня. Святович наказав 
прибулому з них поручнику Стефану Гальчинському взяти всіх 
чотирьох у колодки за розриття грунту велебних домініканок. 
Підпаску Микитці, що підгледів-таки копачів, він ласкаво дав цілий 
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гріш. Підпасок цілуавв руку панові лавнику, а вдень на тому ж 
місці були схоплені шляхтич Воляновський зі слугою. 

Того ж-таки дня в обід господиня-вдовиця урочисто поставила на 
стіл чималий горщик паруючого наваристого борщу. Святович роз
правив вуса і взяв ложку. Господиня ж сіла напроти нього, усміх
нена, підперши щоку долонею. 

— А що, пане присяжний лавнику,— раптом спитала вона,— 
тим буде, що скарб копали? 

Святович статечно доніс до рота ложку і тільки потім відповів: 
— На всіх справимо по десять кіп литовських — на економію і 

на замок. А тому, що до ворожки ходив — ще й сто різок. Вирішить 
все гродський суд, а потім я сам запишу в актовій книзі. 

Господиня захоплено сплеснула руками і підсунула до Свя-
товича вареники. 

— То, виходить, пане лавнику, те золото закляте було, що на 
черепки перетворилося? 

— Дурниці,— буркнув Святович,— там просто за старих часів 
була гончарна майстреня. Я бачив у монастирі папери про це. 

— А той вогонь уночі, значить, був-таки літавець,— зітхнула 
господиня і перехрестилася. 

Присяжний лавник також зітхнув й відправив до рота останній 
вареник. 

Аркадія Оленська-Петришин: «Дівчата в траві» 
олія, 1974, 54*49 ін. (137*124 см) 
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Данило Кубай 
СТАЮЧИ ХВИЛЕПОДІБНИМ 

СНИ ПРО ЗАГЛИБЛЕННЯ 

Заглиблення в джунглі, 
втеча у непорушність руху. 
На обрії з'явилось блакитне сонце, 
і вологі образи 
падали з різного іконостасу — 
прямо в полум'я мого вчора — 
з настрою твого завтра 
і зовсім чужого сьогодні. 

Мій трамвай був полуднем. 
Він ніс мене до вечора дому, 
в якому були ми всі колись — 
до того, як трапилося світання. 
Але друг — вже повітря, 
і на конвертах платівок 
кольоровий пил його очей. 

Мій трамвай став залізом, 
і я полишив його на розі 
за нескінченність до своєї зупинки, 
а потім палив квіти напалмом, 
спав у залі очікування на вокзалі, 
де всі поїзди то смерть, 
заглиблювався в джунглі уві сні, 
втікав у рух непорушносте. 

Сонце ставало зеленим, 
образи — сухими, 
і спогади плили в очах, 
а коли я вмер, я вже знав це — 
це ще одна з версій смерти: 
коли вмираєш через заглиблення. 
Я не знаю, чому 
про смерть пишуть брехню. 

А потім вогники цигарок уночі 
доводять минущість темряви, 
і коли ти бачиш їх з літака буття — 
ти знаєш, що ранок неминучий^ 
а я плачу в трамваї ранку, 
що стоїть на площі Ринок, 
і автомат для продажу газводи 
стукає мов серце. 
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ЖИТТЯ СУХОГО ЛИСТЯ 

Листя сухе не вмерло, 
і крізь перекресленість літер 
не побачиш вмерлости в порожніх будинках. 
Тож чому я повинен гратись у смерть? 
Я живий, а для неї ще матиму час. 
Я є вітер свого чекання, 
але хіба варто чекати на неминуче? 
Я схоплююся з крісла 
і, повз натовп коло кас, 
повз циганчат брудновокзальних, 
попри розклад, де мене розіп'ято — 
лечу до того з порталів, 
де неоново сяє: «Вихід у місто» 

Я вмерлість листя сухого, 
я минучість повітря — 
але — 
чому я повинен гратись у фатум? 

гратись у страждання? 
Я не хворий! 
Я забуваю речі в камері зберігання, 
я забуваю піджак із квітками в кишені, 
і, повз міняйл, 
повз безвиграшну лотерею, 
попри годинник, де мене колесовано — 
лечу до того сяйва, 
де проступили ці літери: «Вихід у місто» 

Місто зустрічає мене, 
сірі й зелені господарі його 
стоять на схилах, 
а на дахах їхніх 
блимають крапельки, 
у яких відбито давно 
і втечу мою, 
і повернення моє, 
і незначність цієї борні 
в житті сухого листя. 

КАСАЦІЯ ПОРАЗКИ 

Сьогодні вранці 
поразку було скасовано, 
ввечері я вперше за довгий час 
прийшов на місця знайомі. 
Кришталь асфальтового дощу 
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дрижав у зіницях військовополонених, 
і ритм їхніх кроків (раз-два) 
виказував тополі бульвару. 
Я скасував поразку, 
поразка стала птахом, 
білим мов крейда, 
кораблем, 
що тане в цукрі неба, 
візерунками какао в чашці, 
мільярдами порцелянових філіжанок, 
що ними вимощено вогонь. 
Егофутуристичність вмирання 
обридала мені. 
Я відроджую місто, 
відроджую мереживо вулиць, 
зелене скло парків, 
тісняву трамвайних колій 
та простір дахів. 
Я стаю собою в місті 
і місто стає собою в мені, 
де костьол на Великій Васильківській — 
такий затишний та гарний, 
де сім мостів 
тонші за волосся моєї коханої, 
де місто синє вранці 
і де під деревами таємниці. 
Я іду до свого міста 
і стаю переплетенням заліза 
голосів кранів, 
що довгими руками 
зводять нові скелі — 
скасовують поразку. 

КОГЕЛЕТ 

Зодягаюсь у тогу високоелітарного мистецтва, 
далекоглядно займаю місце на даху, 
приводжу осіб обох статей, 
примушую слухати, 
і здається мені, 
що вони теж зодягнені в тоги, 
що в їхніх лицях палає вогонь, 
і що коли буде час вітру, 
вони злетять у повітря 
шматками торішніх газет, 
але все це казка про бісер та свиней. 
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Та що моя тога? 
Лист шизофреника до Всевишнього. 
Вона нездатна навіть сховати наготу, 
що проступає 
плямою розчавленої в кишені авторучки 
на білій сорочці першого снігу. 
Все було б прекрасно, якби глядачі 
дивились — вони якби не злетіли, 
то хоча б розквітнули 
шматками кольорового паперу, 
але все це казка про бісер та свиней. 

Зодягаюсь у тогу сльозливого презирства до себе, 
уявляю себе не вартим осіб обох статей, 
що півколом сидять на поверхні даху 
і не бачать міста, 
і не злітають до неба, 
і не розквітають. 
Я розумію, що вони просто сплять, 
а те, що я хочу від них — то мій сон — 
Такого самого сплячого на поверхні даху, 
І все це не казка про бісер та свиней. 

КАМІНЬ НА РОЗДОРІЖЖІ 
Пролітаючи повз марудність болів, 
поетичність образ 
та образливість ущухань, 
Пролітаючи крізь 
посткризовість моїх каяттів, 
постпотрібність пояснень 

у вітринах вітру 
відбиваючи схови вітрил, 
помічаю 
неодностайність немовлення, 
забобон заборонености 
афекту між нами, 

любий каменю! 
Марудячись у болі повзлітання про, 
образа стала моїм лівим вухом, 
ущухла і почалась ніч. 
Пролітаючи крижинкою 
майже слушного скрику, 
скрипу, сміху під несіння ікон 

уважно читаю 
книгу свого падіння 
і зважаю на 
недостатність неквітнення, 
ідиотизм ускладненосте 
теплого сну між нами, 

любий каменю! 
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Пролітаючи повз глобальні вікна, 
проблеми смерти 
та ущухання марев, 
пролітаючи крізь 
постпокаяння миті 
постмиттєвість офіри 

у соняшнику сну 
знаходячи сон сонця, 
помічаю 
неодмінні спалахи «ліворуч» 
неодмінні подихи «праворуч» 
і випадкове «прямо» 

любий каменю! 

М Е Ж И Д О Р І Г 

Загубився межи доріг 
в полях, повних хмар; 
намагаючись стати собою, 
став такою ж хмарою, 
загубленою межи доріг, 
тримав тридцять місяців повних, 
але кишеня рвалась. 
Мив руки сріблом 
місячної стежки через ріку, 
якою можливо, 
напевно, 
перейти до світу слабкого світла, 
де існує тепло та спокій, 
але нині, межи доріг, 
сповідуючись замкненню кола — 
чому тобі потрібно плакати, 
найкращий учне тиші? 
Ти жадаєш 
якнайшвидше стати нічим, 
загубитися межи доріг, 
в полях, повних хмар 
стати собою — такою ж хмарою, 
а на мить зваживши присмерк — 
розірвати умови 
мити руки золотом. 
І загалом 
стати принаймні спалахом 
десь на обрії 
десь за межею скажености ритму, 
віднайтись на шляху 
м'якому від сонячного світла, 
забути про срібну ніч. 
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Але хіба замкнувши коло — 
можливо віднайтись? 
Він знайдений навіки, 
але хіба образ 
достатній для нього? 

РОЗЧЛЕНУВАННЯ 
Розділився на кілька мітів, 
потім став співом 
хоча був і шулікою 
викраденого звуку, 
став одним із кількох 
розділився знову 
і зрозумів, 
що єдине, яке єднає 
то необхідність ділитися. 

Кого обрати з вас? 
Що краще — день чи ніч? 
Я не можу обрати, 
кого взяти до рук — 
чорних чи білих пішаків — 
однакових — 
декларованих як протилежні, 
як обрати місце зустрічі 
частин себе, 
розгублених межи доріг, 
межи хмар, межи поглядів. 
Як довести собі 
наявність себе 
в очах торговця на ринку? 
Як довести собі 
реальність можливости 
свого кроку в порожнечу повітря? 
І один з мене 
завжди лишається, 
щоби спостерігати викрадення звуку, 
стати шулікою, 
хоча бути просто співом, 
який так повільно затихає 
в пору ранкової сутички 
холоду та тепла, 
вчора та завтра — 
бо сьогодні не існує, 
бо мене не існує: 
я розділився на кілька мітів, 

я став склом 
і я став місяцем, 
і я став ним, 
але я є її кішка.. . 

6. С в і т о в и д № 4, 1 9 9 3 р . 
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Сергій Горкавий 
Г О Л О В Н Е — Н А В А Ж И Т И С Я 

Лаштувалися вдосвіта, затемна. Встали з півнями, хутенько 
вмилися, зібралися й чекали Власа. Світло світили тільки в сінях, 
аби на кутку було менше розмов та здогадок. Господарство лишали 
на Ульку, Сидорову дружину, яка виходила подивитися на збори, 
заспано поцікавитися чи все взяли. «Все»,— відповідали чоловіки. 
Вона, для годиться, пристояла трохи у дверях, наказала тепліше 
вдягатися та й подалася назад до теплої хати. 

Панас Вовкогон, його брат Сидір, та Влас Мовчан, недалекий 
їхній родич, давно нарадилися з'їздити на базарювання у Пашкову 
Дівицю. У своєму Кмитові виторгу вже давно не мали. «Болотян-
ки», так називали всіх, хто мешкав поблизу Удаю, завалювали не
величкий районний базарчик лозовою продукцією. Правий від
крилок, де вони торгували, інколи навіть ще звечора перед неділею 
вкривався різних розмірів плетенками, горбився купами кошуль, 
корзин, ятерів, кошовок, навалами лозових меблів — від гнутих 
стільчиків до вигадливих етажерок. Поруч тулилися торговці 
рибою. В морозні зими в'юнів продавали тут діжками. 

У їхній Нехайлівці, хоч село й біля річки, мало хто промишляв 
рибою, сіном чи лозарством. Зарослі лози' величезні, але весь час 
забирала у селян земля. Вона в них незаливна й родюча, на відміну 
від тих сіл, що були вниз по течії. 

Зрідка хто, як от брати Вовкогони, Влас Мовчан та ще, можливо, 
пару чоловік, згадали на пенсії про призабуте лозарське ремесло й 
малу-помалу втяглися в запаморочливе заняття торгівлею. 

Прибутки від того діла не були хтозна якими, але, раз скушту
вавши дармових (чомусь їм так вважалося) грошей, кинути його 
вже не ставало сили. 

Жили Вовкогони у відремонтованій і підробленій батьківській 
хаті на два ходи. Влас Мовчан на іншій вулиці, але недалечко. 

Вони мовчки курили біля наладнаного ще звечора воза. Коней з 
пастовень мав привести Влас; так вчора вирішили. 

З незвички, після хатнього затишку, довго не могли зігрітися, 
хоча й надяглися в дорогу добряче. Перед ранками вже бралось на 
холод по-справжньому. 

Озвався з прив'язі Трезор. Щось насторожило його. Наче при
слухаючись подав він свій голос. Чути було, як виліз з будки й за
брязкотів цепом, обтрушуючи солом'яну потерть. Чоловіки на те не 
звернули уваги, думали щось своє. Та враз пес зірвався, й сата
ніючи, кинувся до воріт. 

— Мабуть, коні,— сказав Сидір, і пішов подивитися. 
За ним підвівся з ганку й Панас, 
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З вулиці долинули голоси, хтось прокашлявся і Панас впізнав 
Власа. Він завернув за ріг хати, прицитькнув на пса й став чекати 
на них, аби скомандувати, як краще заводити коней. 

Натужно, ніби переламуючись у шпугах, заскрипіли ворота. Там 
занокали, запопідганяли, й глухо б'ючи копитами в землю, невдо-
волено пофиркуючи, у двір проступили коні. їх надержував за 
віжки Влас Мовчан, невеличкий, рухливий чоловічок, у довгому, 
мало не до п'ят, брезентовику. Сидір ішов позаду, заносячи барки. 

Вони стримано привіталися, й не змовляючись, почали впрягати. 
Прискіпливо обдивилися упряж, перевірили ще раз поклажу, і 
тільки по тому полегшено запосміхались і закурили. Повернувся з 
мішечком вівсяних одвійків Сидір. Можна б і вирушати. 

— Ну, господи, пострічай! — Панас, найстаріший, мовчакува-
тий і суворий з вигляду, перехрестився і цвьохнув лозинкою об ха
ляву.— Гони! 

Влас натягнув віжки і коні зірвали, здавалося, примерзлого воза. 
Він заскрипів, застукав колесами на виямках. 

— Прав на вилазку,— підказував Панас— Переїдемо город — 
на обліг, а там, путівцем і на шлях. 

Обложене важкими, низькими хмарами небо на сході почало 
сіріти. Роси не було і кожному з них стало ясно, що на погоду сьо
годні можна й не сподіватися. 

До шляху йшли мовчки. Віз, западаючи то на один то на другий 
бік, перевалювався, рипів, трусився всіми своїми вузлами, ніби 
хотів збутися, скинути з себе поклажу, старанно прикриту й обку
тану попинками. 

Мовчан уже разів декілька оглядався на братів, вони йшли трохи 
позаду, але заговорити не наважився. Прицмокуючи на коней, по
сіпуючи віжками, то сходячись, то розходячись з підводою, виводив 
він її до шляху, вправно обминаючи вибоїни, канавки й затягнуте 
тоненьким льодком долиняччя. 

За вилазкою їх наздогнав Власів пес. Він несміло виткнувся з 
кущів, сховався, а коли підвода проминула його й проїхала канаву, 
вискочив знову і побіг назирці. Його помітили. 

— Чуєш, за тобою провожатий ув'язався! — озвався Сидір до 
погонича.— Бачиш? 

їздовий оглянувся, високо задираючи голову, аби вивільнити її з 
численних комірців одежин та накидки кобеняка. 

— А-а!? — протяг невдоволено, хоч на кутку, та і в селі, знали 
його як собачника. Подейкували, що він спершу пса нагодує, а тоді 
вже про себе згадає.— Хай він здохне!.. Коту та попу, та моєму 
Жуку — тільки й життя. їсти — не прогодуєш, а стерегти — дудки! 
Ноги витирати об ледащо хіба! 

— На цеп візьми,— сказав Панас. 
— А, дограється! Не на цеп — під ночви посаджу. Дограється він 

у мене, добігається. 
Сидір нагнувся, ніби збирався підняти якусь грудочку чи 

палицю. Вишколений пес миттю зрозумів той намір і, підібгавши 
хвоста, кинувся назад у гущавиння. 
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— Мені,— говорив далі Влас,— відколи відділився від батька і 
хазяйную сам, ніколи не йшли в руку ні свині, ні корови, ні собаки. 
Свиней і худобу стара купує, а собаки, коти — то ті самі заводять
ся. Прибиваються звідкись, плодяться, як бур'яни самосійні. Звісно, 
якби з метою розводив, то валяк би не завів, а так — хай будуть. 

— Я чув, вони норов господаря переймають,— поспішив коль
нути гострий на язик Сидір. 

— Ну, то тоді з такими собаками жити можна,— спокійно від
казав Мовчан. 

— Тут, Власе, дивись, обережніше прав, щоб бува перед шляхом 
на шипшину не напоролися,— заспішив наперед Панас. 

Путівець якраз петляв між зарослів шипшини, терну, вовчих 
ягід. 

— Тепер — взялись гуртом! — знову крикнув Панас. 
Притримуючи поклажу й підпихаючи воза, вони допомагали ко

ням вибиратися на високий насип шляху, подолавши перед тим 
добрий десяток метрів збитого, глибокого піску. 

Видравшись на шлях, вЪни втомлено зітхнули, але не сумно. 
Дорога тепер до самої Пашкової Дівиці була рівною, як сльоза. 
Особливого руху на ній не було вже давно, пожвавлення наступало 
тільки під час польових робіт, тож о цій порі вона видавалася ще 
глухішою й безлюднішою. Висотаний спокій. Листопадова, степова 
забитість. 

Праворуч від них, на сході, жевріла тоненька багряна смуга. За 
нею, як за ширмою, вгадувався десь сонячний і теплий світанок; по-
осінньому довгий і по-літньому лагідний. Але та вузесенька шпа
ринка затягувалася на очах. Скоро від неї лишилась ледь помітна 
довга рисочка. 

Хмар нагнало звечора. За ніч вітер утих, але небо все ще 
купчилося, устатковувало сірі повстяні вали, розшаровувало їх, во
рочало, щоб потім на совість запуститися нудним, густим дощиком 
діб на чотири. 

Навіть зараз парило. Нічний приморозок мов приплющило до 
землі. 

Влас скинув брезентовик, поклав його зверху поклажі. 
— Не забули, хлопці? — показав кнутовищем вбік темніючого 

за озиминою приярка.— Пастовні колишні,— підказав він, не доче
кавшись відповіді від братів. 

Вовкогони, вже, мабуть, за звичкою, йшли позаду підводи. Стар
ший, Панас, хоч і ступав твердо й широко, але дихав важко. Все 
частіше поглядав на краєчок воза, куди можна й присісти. 

Сидір поки що йшов легко. Замолоду, говорили, він був як гу
мовий. І тепер шамкотів без натуги, аж весело. Заношені, зсушені 
кирзаки ніби пристрибом, самі по собі, дріботіли дорогою. Від легкої 
тої ходи невагомим здавався і сам чоловік. 

— ...пастухами було зваримо чавун кулеші,— згадував Влас,— 
посідаємо довкола і давай їсти. А щоб ніхто не поспішав, не хапав 
собі більше — тоді ж голодний ліг і встав — своєю ложкою годуєш 
того, хто навпроти сидить. Чужому, звісно, набереш менше, зачерп-

8 S 



неш на самісінькій кінчик — і ходи здоровий. І ото, бувало, той ча
вун по півдня їмо. 

— Ти, Власе, той... трішечки Припини,— якось несміло, наче со
ромлячись, озвався Панас— Доведеться присісти... Не хочуть ноги 
чогось носити, їй-богу... 

— Е-е...— притримав Мовчан віжки.— Заслаб ти, я бачу, рода-
ка, без баби... 

Старший Вовкогон уже вісім років жив удівцем. Щось запекло 
його Лександру; лікарі так і не взнали що. Довго, роками, лежала 
не зводячись, і все якось було однаково, а то враз тобі схопило й 
спекло. Останні дні мучилася, небіжчиця, страшно. Усе, казала, го
ріло всередині. Все пити просила. Давали молока з медом, чаю 
гарячого на травах — не брала. Все води криничної молила, все 
страхала, що побіжить і втопиться в Піщаковій копанці, коли не 
подадуть їй холодняку. Свідомість уже, значить, вчахала... 

— Твоя правда,— погодився Панас. 
— Сидоре, а ти ж підпаском бігав тут? — пробував згадувати 

вголос Влас. 
— Ні! — озвався той.— Панас тут отаманував. Я тільки по

чинав... Якось лишили мене з малечею біля череди — старшинці 
завіялися до річки, а я, значить, біля корів. І тут, як назло, 
зривається одна за бугаями. Наче їсакова— так мені здалося. Ну й 
чимчикую я в село. Приводжу їсака, Він дивився-дивився, дивився-
дивився, та й каже тоді: і<Ні! Не моя це корова... Це — Гапчина!» А 
сам уже ж він старий був, підсліпкуватий. Біжу я по Гапку. Та 

очунялася від спеки та від утоми, та поки роздивилася — а тоді й 
говорить: «Це Максютине теля, синок; біжи до Максюти, го
лубчику». Несуся знову в село, а виявилося, що й баба помилилася. 
Ото прометався я зранку до вечора, а назавтра отримав відставку. 
Перекинули до овець. А там.;.- ! 

Він би, можливо, щось і Далі говорив, але тут їх почала обганяти 
вантажна машина. Вони й незчулися, як та під'їхала. Коні схара
пудилися, засмикались, і Влас, підібравши віжки, кинувся до них і 
схопив за вуздечки, аби вони з ляку не понесли. 

Правда, водій попався совісний, не газував, об'їжджаючи, не 
сигналив, а тихенько так, мирненько минув їх, а вже далі набавив 
швидкости. В кабіні, поруч з ним, сиділа миловидна жіночка, 
запнута в червону квітчасту хустину. Вона так уважно розглядала 
їх через скло, наче шукала серед них когось рідного. 

Машина від'їхала вже далеченько, але Мовчан все-таки спере
сердя плюнув їй вслід: 

— їздять тобі, їздять, наче доріг їм більше немає. 
— Це коли б не пашківська машина. Лице у водія ніби знайоме 

мені,— сказав Сидір. . .. 
— А тобі звідки знати? Можна подумати, ти там всі ходи й 

виходи вивчив, як поблукав раз поночі.— Мовчан все ще не міг за
спокоїтися. Грузовик, що називається, вибив його з колії. 

пополудню Поки відхекалася, поки 
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— Знаю! Раніше доводилося частенько бувати. Трохи й з людьми 
обзнайомився,— не здавався Сидір. 

— Ось як повезе нам, як вторгуємо добряче, то й у Дівиці буде
мо, як у своїй Нехайлівці,— примирив їх Панас. 

— Про мене — я б і надалі їздив у Кмитів! Там уже, як у себе 
вдома: ніяких тобі ніде секретів, усіх знаєш... Наговоришся... Тебе, 
знову ж таки, знають,— спокійнішав, згадуючи, Мовчан.— Я оце 
тільки заради вас їду! 

— Побачимо!.. Побачимо.— Панас трохи відійшов від утоми і 
тепер готовий був підтримати балаканину.— Воно не заважає зай
вий раз зайве взнати. 

— Та таке ж,— сказав Влас. 
— А я оце все думаю,— встряв несподівано в їхній діалог Си

дір,— кого мені нагадує ота жінка, що в машині сиділа? 
— Як кого? — запитав Панас. 
— Ну хтось у нашому селі схожий є з нею! В голові крутиться, 

а ніяк не можу стямити. 
— Наче на Олену Картузову, еге? 
— Таке ти говориш, Власе! У Олени лоб, як заслінка! 
— Лоб, як заслінка, а заміж вийшла! 
— Ти ж її добре роздивився, а верзеш нісенітницю. Ця жіночка, 

як писанка! Олені до неї, як до неба рачки! 
• Тоді, певно, вони з Уляною твоєю сестри,— розсердився 

Влас... 
Вдалині, в кінці насипу, замаячіли кущі кучерявих верб. Дорога 

там обривалася, ховаючись у густих темних зарослях. До них було 
наче й недалеко, але в надутому, зволоженому повітрі все втрачало 
чіткі контури, розпливалося й губило віддаль. Здавалося, ще йти і 
йти; і розвиднюватися не спішило. Вирушили за сіріння, з таким і 
доходили. 

Час від часу коні скидали понурими головами, наче збиралися 
заглянути, чи далеко ще їм плестися. Скидали, й опускали знову, 
ніби давили донизу їх тяжкі хомути. 

Розмірено так вони рухалися вже більше години. На обочинах 
повзли їм назустріч, повільно зникали поодинокі тополі, акації, вер
би. Проминули'канаву, оброслу дичками. Невдовзі за нею — пово
рот. 

Коли вони звернули зі шляху на сільську вуличку, стиснуту з 
обох боків непролазним гущавинням лісосмуги, то чи згустився до 
такого туман, чи, нарешті, промоклі небеса не витримали й почали 
пропускати, ніби крізь сито, вологу, але переміну в погоді відчули 
усі й зразу. 

Ось потяглися вже й хати. Саме село було розкиданим і видов
женим, без продуманої гармонії вулиць і провулків. Будували тут 
по-старовинному — далі від дороги, з великими подвір'ями, кожне 
з яких при нагоді могло б слугувати майданом. 

Частіше траплялися люди. Вони виринали назустріч, обминали і 
зникали в сизуватій імлі, як привиди. Утвердитися в цьому не да
вали тільки їхні вітання. 
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Панас Вовкогон вибрав момент, ловко зіскочив з воза і пішов 
поруч. Тепер вони всі стали зосередженими, аж похмурими. Влас, 
мабуть же, для більшої солідности зняв з підводи брезентовик і на
кинув на плечі. 

Перед вуличкою, що виводила на базар, Панас наказав йому 
бути пильнішим, бо він колись тут на власні очі бачив перекинутих 
горщешників. 

Багнюки тут, правда, зараз не було, але колії раз у раз пропа
дали в глибоких, вибитх баюрах. Життя на вуличці сьогодні, схоже, 
вирувало давно. 

Дядьки аж розгубилися, потрапивши так зразу в незнайоме ото
чення, хоч сама суєта і була для них звичною. Як завжди, в таких 
випадках, гостріше відчувалася осібність, зриміше і явніше просту
пали достоїнства й вади кожного. 

Поруч з Власом тепер пішов Сидір, який безумовно вважався у 
них найметикованішим, найдійним у ділах, скорим на руку й язик. 
Розсудливий Панас ступав наглядачем. Мовчана ж вважали, і він 
тому не перечив, простакуватим, надміру довірливим і м'яко-
сердним. Він не вирішував ні де ставати, ні яку ціну правити, ні як 
говорити з місцевим начальством. Політику гнув Панас, а вті
лював — Сидір: так у них здавна. 

З неба все точилася, все юшила сирість. Одяг на базарю-
вальниках поступово налигав і важчав. Вкривалися сріблястим на
льотом вологи й коні; вони невдоволено струшувалися всім тілом, 
фиркали, але через певний час надокучливий бісер обліплював їх з 
новою силою. „ 

Нарешті в'їхали в базарні ворота. 
Невеличка, з півгектара, територія забита людьми. Ще більша 

тіснява, рух і пожвавлення біля критих рядків. Там — молоко, 
м'ясо, птиця, яйця, овочі, фрукти — все, що може дати земля... 

Людей на підводах було небагато, ще менше машин. Вони, з 
промтоварною своєю продукцією, розмістилися на задвірках, за 
рядами, біля самісінької загорожі, завбачливо вивісивши на бортах 
для огляду дещо з речей. Остерігаючись дощу, всього не викладали, 
а зазивали голосом, вихваляючи свої припаси. 

Серед тих машин була й знайома нашим чоловікам молодичка, 
що так зацікавлено розглядала їх по дорозі. Певно ж, від якоїсь 
артілі виїхали вони торгувати віниками — березовими деркачами, 
мітлами і «культурними», сортовими. 

Сидір вибрав місце зліва від промтоварів. Уже отаборилися, 
розіклавши біля возів своє багатство, гончарі — їх було стільки, 
скільки в Кмитові «болотянок». Біля них щулилися й. інші 
ремісничі: рівними рядочками стояли на землі чуні; лежала накрита 
купа шитих валянок; розвішені смушки, шапки, дерев'яні ложки, 
кролячі клітки, топорища... Тут же, неподалік, точили ножі, лудили 
посуд. Ще далі — продавали худобу. 

— Тут несмілому й стати ніде! — хитро пожартував, під
ступаючи до них ближче, Сидір.— Як робота? Кипить, не затухне?! 

їм щось знехотя відповідали, знаючи, що й питалося від лукаво-
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го. Так, під мовчазними, зацікавленими поглядами вони й розвер
нулися, стали розбиратися. 

По тому, як швидко зібрався біля їхнього воза гурт, як під-
добриво прицінювався до кожної нової речі, витягнутої з-під на
криття, не важко здогадатися, що до такого товару тут не звикли. 

Сидір, ніби передчуваючи везіння, гарячково підганяв на
парників. Панас чомусь стримано сприйняв і зацікавлення маси, і 
братів запал. Викинувши з десяток корзин і дворучних кошовок, він 
владним, мовчазним змахом руки зупинив Сидора: 

— Досить! 
Зразу ж знайшлися охочі помацати, поторкати, повертіти в 

руках незвичний товар. Підійшов хтось із гончарів. Довго проход
жувався туди-сюди, придивлявся, потім голосно, наче й для самого 
себе, але щоб почули й інші, вимовив: 

— Ну тепер базару дівицькому гаплик! Попливла лоза! Скоро 
майстрам тут буде нічого робити! Місця не буде!.. 

Слова його ніби й не зачепили нікого з присутніх, але якось само 
собою, натовп розпався, чи то наситивши свою цікавість, чи раптом 
втративши її. Через півгодини біля воза стовбичили одні базарні 
старожили, в яких була одна потреба — погомоніти, поспілкуватися 
з незнайомими людьми. 

У Кмитові хоч від прицінювальників не було відбою. Збавивши 
ціну, можна було перебитися, розпродати, а тут — все якось тихо. 
Та й взагалі, над базаром, здавалося, нависла невластива для таких 
місць зосереджена, ділова тиша. Така тиша, в якій чути брязкіт мо
нет і шурхіт грошей, і витає серед сміху хитрість, а в словах — лу
кавство, а у ділах — корисливість і улесливість. Можливо, це їм з 
незвички вчувалося на новому місці, а, можливо, що так і було на
справді?! Тільки вони ніби вимушені були дослухатися того, до чого 
ніколи не вдавалися у Кмитові. 

Ніби в розрядку загального настрою сійнув уже справжній дощик. 
Влас Мовчан, що весь цей неприємний, невизначений час був при 

конях, підгодовував, поправляв упряж, витирав шкарубким пла
щовим рукавом їхні спітнілі й змокрілі шиї, тепер якось аж надто 
різко вийшов до братів, які схилилися над розкладеними виробами. 

— Ну, все! Поїхали! — не дивлячись нікому в очі, рішуче про
казав він.— Неладна б вона була, ця торгівля. 

Брати з ним були однієї думки. 
Збиралися недовго. І от вони уже разом з усіма плетуться грязь

кою, вузенькою базарною вуличкою. Безлюдніла за їхніми спинами 
ринкова площа. Дощик прибивав рештки гамору, змивав, засіював 
осінньою нудьгою недавно такий суєтний куточок Пашкової Дівиці. 

— Я наче знав! — ні до кого власне не звертаючись, все повто
рював про себе Влас.— Наче таке знав! 

— Та нічого такого ми не втратили... Та й базару, по суті ж, не 
було,— відповідав йому Панас. 

Йому вірили й дослухалися до слів, які (він про це сам говорив) 
виважував на правді. 

— Привикнуть до нас, обзнайомляться. Ми призвичаїмось... Бу-
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дуть брати наші плетенки — ще й не по одній! Споминете моє сло
во! Головне, що крім нас, тут і нема більше нікого з таким товаром. 
Головне — наважитися! 1 ми наважились,— заспокоював товаришів 
Панас далі. 

— Я теж так думаю,— підхопив Сидір.— Тільки наша поява ста
не для них не в дивину, тільки дійде до них, що й до чого — відбою 
не буде! З руками відриватимуть! Це ж така річ, що в господарстві 
без неї — хоч плач. Це — не цинкові виварки, не алюмінієві! 

— Та невже ж ми такі невезучі?!. Хай там навозять — купляти 
нікому, а тут?! З плетенками — ні душі, і по-доброму б — нам і 
карти в руки, а повернуло бачиш як?! — філософствував Влас. 

За розмовами потихеньку вибралися з вулички, а там — і на 
шлях, а на шляху забралися всі втрьох на воза. Влас попустив 
віжки і коні тягли, як їм хотілося тягти. 

Сиділи вони на різних кінцях, щільно вкутавшись, бо поступово 
вогкість забиралася під одяг, зводила тіло холодом. 

Говорити не хотілося. Та й про що говорити, зрештою? Про не
вдалу поїздку? — ще набридне, адже це тема на цілий тиждень, до 
наступної неділі. Згадки? Все, що варте, дороге — давно перемите, 
перебране. Щось про майбутнє? Загадувати? На це хіба кожен з них 
міг посміхнутися... 

Сиділи чоловіки, похнюпивши голови, і якби на них подивитися 
здалеку, то ця підвода, коні, їздові — все здалося б одним цілим, що 
мирно котиться собі рівним шляхом під чистою холодною мжичкою. 
І чимось самотнім, забутим. 

А так, поодинці, вони зовсім не були зараз одинокими. Та й де 
це бачено, щоб старі люди страждали від самотності. Молодого 
лишити наодинці — рівноцінно загибелі, а їм... У молодих нема ні 
пам'яті, ні всього того, що оточує їх довкола. Правда, занадто різко 
сказано — нема — воно є, але ж вони того не розуміють, воно не 
ворушиться всередині їх нарівні з серцем, як у цих дядьків: поля, 
лози, дороги, скирти, хмари, дерева, коні... У них воно «тут», як 
говорить Влас Мовчан, пристукуючи сухеньким кулачком по гру
дях. 

От вони трусяться на возі, сидять, втупившись поглядом у 
нескінченне розмотування шляху, сидять, не піднімаючи очей, ду
мають чи дрімають, і ніби нема їм діла зараз ні до чого на світі. 
Нікуди не дивляться, нічого не помічають, бо все це знають, воно з 
ними і в них, бо вони нічого іншого в своєму житті й не .бачили, 
крім цих доріг, скирт, ланів, дерев, лози, небес, тварин, заплав... І 
не звертають вони особливої уваги ні на дощ, ні на пелену туману, 
що завис з досвітку, та так і не розвіявся, ні на холод, що пробирав
ся вже до кісток. Можливо тепер, десь в собі, їхали вони жарким, 
спекотним полуднем на скиртування, чи виходили квітневим 
чистим ранком на першу оранку, чи справляли весілля у повно-
сніжнім січні. Ця земля могла їм усе дати, бо нема в неї ближчих, 
вірніших, красивіших дітей... Трусяться на возі троє чоловіків. І 
хтозна — де вони зараз їдуть? І хтозна ще коли приїдуть? І хтозна 
куди поїдуть наступної неділі? 
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Галина Гармаш 
ПІСНІ НА ЛЬОТУ 

ОБЛІКОВЕЦЬ ПІСЕНЬ 

вогонь 
вічнобілий 

метелики плачуть 
в слоїках з-під густого варення 

світ 
на дві долі поділений 

і в якій живемо 
знає хтось 

чиї руки 
ловлять пісні 

на льоту скрутивши голови 

так їх рахують 

сніги як попіл 
догоряє свічка смеркання 
Бог ліпить хмари 
а ми м'якушаних дітей 
вміємо дихати і сміятись 
Там 
звідки кличуть нас голоси 
немає глевкого хліба 
ліпимо коники коні 
якийсь добіжить до ночі 

( 

вирване серце моєї матері 
повісила на гак у світлиці 
замість ікони 

а кров моя все холоне 
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прикладаю ножі свячені 
по кутках помсту-гнів шукаю 
а мені холодно 

у ворожки не долю питаю 
чи сама тої ночі йтиму 
сичі в рушниках плачуть 
скільки їх ще мені слухати 

серце мухи їдять 
вороги старіють 

золоті ружі по кутках темряви 
ідолята краси 
розіп'ятий світ за чотири кінці 
м'який хрест 
повторює кожен вигин 
біль 
як туман творення 
ростуть дерева і сокири 
свій час 
упізнаєш за тихим смутком 

в животі Всесвіту 
навпомацки бачу 

натягнута між чорними зорями 
невидима 
й нечутна 

пальці уміють грати 
живу воду 
очі знають мертву пісню 

німби над квітами білі 
незалежно від кольору 
лиця 

мої ж крила 
в сажі 
усіх чорнот 

від пекла до раю 
кіптява наших душ 
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сідає на листя 
жуками 

багато живих 
чорних сліз 

у Милостивій Чаші 
густими голосами 
гудуть 

божевілля — 
цівка молока 
з пальця 

пишеш дрібно 
по воді 

хвилі повертаються 
спинами 

пасльонові квіти 
сміються 

чаші великих букв 
гнуться від ваготи неба 

синя важка вода 
на яблуневий цвіт 

руки 

яким вже нічого не треба 

просять дощу 
на покинутий грішний світ 
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Богдан Бойчук 
ВІД YOKNAPATAWPHA COUNTY ДО ПАКУЛЯ, 
БЕЗ ДОРОГИ НАЗАД 
Володимир Дрозд, Листя землі, роман, 358 сторінок, 
Український письменник, Київ, 1992. 

Відкриваючи роман Володимира Дрозда Листя землі, відразу 
помічаємо «карту краю» на титульній і задній сторінках. Це карта 
села Пакуль з головною рікою Невкля, горами, лісами, болотами, 
сусідніми селами та містечком Мрин. В обсязі цієї карти проходило 
багато жить і доль героїв Володимира Дрозда. 

Подібна карта району Yoknapatawpha супроводила кільканадцять 
романів Вільяма Фолкнера. Yoknapatawpha — це фіктивний район, 
створений Фолкнером, в якому проходить життя кількох генерацій 
американського Півдня. Існуюче містечко чи район зв'язували б ав
тора не тільки конкретною місцевістю, але й конкретними людьми, 
які там живуть. Щоб свобідно рішати долю своїх героїв, Фолкнер 
мусів створити для них садиби, містечко й цілий район з його насе
ленням. 

Володимир Дрозд зробив центром свого «краю» село Пакуль. 
Вправді, Пакуль існує на мапі,— положений на південний схід від 
Чернігова. Таке мале село становило б дуже вузькі й обмежуючі 
рамки для письменника. Але в останньому розділі роману Листя 
землі автор інформує, що село Пакуль було знищене чорно
бильською трагедією, перетворилося в садибу мертвих, стало по
рожнім,— тобто стало абстрактним місцем, яке автор міг свобідно 
перебудовувати й заселювати власними героями й родами. Водно
час, на відміну від Фолкнера, Дрозд зробив Пакуль теж симво
лічним місцем, наче тисячолітньою духовною криницею, від якої 
відходили і до якої повертались його герої. 

В обох авторів натрапляємо теж на курсивні вставки у тексті. В 
Фолкнера, який має до діла з короткою традицією американського 
Півдня, ці вставки курсивом найчастіше дають перспективу у 
внутрішній світ героїв,—це своєрідні інстроспективні роздуми й по
гляди в себе чи з себе на зовні. Дрозд у курсивних підрозділах дає 
інакший вимір до подій. Це наче погляд з перспективи селянина, 
тобто з перспективи традицій: із забобонами, віруваннями, демоно
логічною символікою — які увіходили в нашу колективну свідомість 
і підсвідомість як спадок упродовж століть, а то й тисячоліть. 

Паралель можна наводити більше: оба автори, наприклад, дають 
широкі панорами генерацій і родів, оба по-своєму реінтерпретують 
події, суспільні явища й історію, але не в тому суть. Суть у тому, 
що оба письменники формовані різними культурами й традиціями, 
тому й творчість їхня в кожному відношенні різна. Крім того, 
особистість письменника визначує стиль твору, а глибина таланту 
письменника визначує величину твору. Іншими словами, дороги від 
Пакуля до Yoknapatawpha нема. 
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У коротенькій нотатці «Від автора» при кінці книжки Дрозд за-
значує, що в цім першім із серії романі він хоче осмислити долю 
поколінь у найскладнішому апокаліптичному столітті в нашій і 
світовій історії: від вісімдесятих років 19-го століття, до вісімдесятих 
років 20-го століття. Та, без уваги на цю заяву, історичним романом 
Листя землі не є. Говориться в романі теж про соціяльні зриви й 
катаклізми, але соціологічним роман цей не є. Насправді, це книга 
про людей, про їхні почуття й переживання, про їхні душі. Це 
справжній твір літератури. 

Пакуль служить авторові подвійною функцією: в першу чергу, 
як духовна криниця, в якій відбиваються обличчя, долі й душі 
окремих людей, родів і поколінь; в другу чергу, служить Пакуль як 
призма, крізь яку автор пропускає події в царській Росії, рево
люційні рухи на початку нашого століття, революцію, більшо
вицький терор з дегуманізацією людини, голод та інше. Всі ці речі 
аж надто відомі, але, пройшовши крізь призму Пакуля, вони стали 
новими, набрали поглибленого змісту, бо в призмі Пакуля 
просвітлила їх з глибин минулого традиція. 

Найунікальнішим досягненням Дрозда в романі Листя землі є 
стиль і композиція книги як цілости. В першу чергу, сюжетні 
розділи побудовані на «дзеркальному» принципі. «Об'єктивний» хід 
подій, набираний нормальним шрифтом, наче відбивається в дзер
калі традицій. Але дзеркало це звичайно виопуклене, і відбитка 
подій у ньому (подана курсивом) наче стає суб'єктивною, дивною і 
в химерний спосіб поглибленою. 

Після кожного сюжетного розділу (а їх є десять) слідує розділ «Із 
книги днів». Ці розділи «Із книги днів» стилізовані під пророчі 
провіщання і становлять третій вимір роману (два перші виміри ста
новлять «об'єктивний» і віддзеркалений порухи подій). 

Головний зміст, відданий у сюжетних розділах нормальним 
шрифтом («об'єктивно») і курсивом (віддзеркалено), складений з 
розповідей про долю окремих людей чи родів. Ці розповіді — в 
різних розділах про різних людей — перекликаються сюжетно й ча
сово з собою, творячи своєрідну мозаїчність стилю. В «об'єктивних» 
частинах автор вживає нормативну мову й «прозову» манеру викла
ду. Лиш де-не-де натрапляємо на локалізовані слова, як от «людя-
ки», які вжиті для того, щоб перекидати мостики до «суб'єктивних» 
чи віддзеркалених вставок. 

Віддзеркалені частини трактують той же самий сюжет, що й 
«об'єктивні» частини, але в іншому вимірі. Тут реальні події прямо 
на очах мітологізуються, стають частинно надприродніми, пере
тинаючись із сферою вірувань, забобонів і демонології. Ці курсивні 
вставки зображують незвичайний процес мітологізації щоденностей. 
Селяни, не розуміючи певних явищ і подій, пояснювали їх «логі
кою» прадавніх вірувань, які передавались з роду в рід, якими люди 
жили та з якими стикались на кожному кроці щоденного життя. Тут 
сюжет наче вивернений навиворіть, очуднений і віднесений поза бу-
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денності. Де-не-де подані теж проблиски до подій, які відбудуться в 
майбутньому (бо в площині вірувань минуле, сучасне й майбутнє 
творять єдиний час). Ці підрозділи автор пише діялектом, перено
сячи таким чином мозаїчність композиції і в мовну площину. 

Розділи «Із книги днів», які слідують після сюжетних розділів, 
написані в ще іншому стилі, ускладнюючи цим згадувану мозаїчну 
композицію. В цих розділах основно подані думки і провіщання 
Нестора Семирозума, який, з одного боку, нібито був конкретною 
людиною, його рід нерозривно продовжується в Пакулі; але, з дру
гого боку, повернувся до Пакуля молодим хлопцем, після столітньої 
відсутности та після побування в Бога і розмов з ним. Цього розум
ного чоловіка пакульці піднесли до висоти божеської чи мітичної 
постаті, шануючи й боячись його одночасно. Розділи «Із книги днів» 
написані піднесеним пророчим стилем, а висловлені там думки,— 
високі, тобто висловлені sub specie aełernitatis,— достатньо загаль
но, щоб люди могли інтерпретувати їх відповідно до життєвих пот
реб. 

З усього сказаного стає наглядним, що Листя землі — це роман 
багатьох граней. Він інкрустований також філософськими розду
мами про сутність людини, про вартість того, що людина робить, 
про ролю чи відсутність ролі Бога в індивідуальних чи родових до
лях. 

Зрозуміло, що в Листі землі, як і в кожному романі, є місце й 
потреба для вислову критичних думок. Мені здається, що роман 
виграв би значно, якщо б автор концентрував свою розповідь кру
гом одного роду, скажімо, Нестора Семирозума, а всі інші роди дав 
на другий чи третій плян. Бо, вводячи розповіді про багатьох родин 
та людей, тобто надто поширюючи панораму твору, автор де-не-де 
тратить різкість контур. Крім того, коли автор збирає і вживає 
свідчення конкретних людей, він мусить перевтілити цей матеріял, 
тобто зробити його своїм, а не подавати живцем, та ще й з ано
тацією (як на сторінці 503). Бо тоді витворюються наглядні латки 
на канві розповіді (наприклад, Сава Малаха приходить до Кузьми, 
сина Семирозума, на Крукову гору не порядком композиційної ко
нечности, а тільки тому, щоб переказати спомин Степана Толичен-
ка з Одеси, який, спомин, авторові чомусь подобався). 

В моїх очах Володимир Дрозд як письменник вийшов на висоту 
романами Самотній вовк і Спектакль. Листя землі долучується до 
цих творів і стає вершинним між ними. 
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Михайло Москаленко 
ТИСЯЧОЛІТТЯ ПЕРЕКЛАДУ УКРАЇНИ-РУСІ 

Після класичних досліджень — фундаментальних праць з історії 
української літератури та мови (О. Потебня, І. Франко, M. Грушев-
ський, В. Перетц, А. Кримський, С. Єфремов, М. Возняк, М. Зеров, 
В. Щурат, О. Білецький) уявлення про єдність і неперервність 
розвитку літератури України-Русі від часів Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого до наших днів давно стало б елементарним 
трюїзмом, якби інтереси російської імперії не вимагали від життя 
чогось зовсім протилежного. Десятиліття і віки імперських фальси
фікацій української та російської історії (а до їх здійснення було за
лучено все: церкву, науку, освіту, культуру, засоби інформації, 
армію, державно-бюрократичний апарат) не минули безслідно і 
свою справу зробили: нині значна частина росіян та зрусифікованих 
українців не вірить, що українці — то окремий народ, не тотожний 
російському, а якщо й приймає факт існування такої собі колись-то 
спольщеної або понімеченої гілки єдиного російського племені, то 
губиться у здогадах: з чиєї злої волі, звідки і коли в Києві, «матери 
городов русских» з'явилися зловмисні «націонали», так талановито 
висміяні М. Булгаковим і так радикально свого часу викорінені 
одним уважним глядачем «Днів Турбіних», відвідувачем вистави 
МХАТу кінця 20-х років? Уявлення про українців, як про 
вторинний, другорядний, історично недавній, а тому й нетривкий 
етнічний новотвір — зовсім не породження самої тільки люмпенсь
кої свідомості: воно освячене іменами і Петра І, і Катерини II, і 
«неістового Віссаріона», і П. Столипіна, і «пролетарського Буревіс
ника», а за наших днів, якщо не згадувати дрібніших персонажів — 
О. Солженіцина, ладного «обустроить» не лише Росію, а й «карпа-
тороссов», які заблукали на її околицях; на цьому по суті стоїть і 
переважна частина спектру політичних сил сучасної Росії, і, відвер
то чи приховано, більшість російських засобів масової інформації. 

Імперська політика щодо України, звичайно, не могла обмежу
ватись історичними фальсифікатами, винищенням української 
культури та освіти, ліквідацією української церкви, державної авто
номії та військових структур, економічним визиском та оберненням 
вільного народу на «німих рабів», позбавлених історичної пам'яті — 
в рамках чи то «класичного» російського кріпосного права, чи то 
ассіро-вавілонської колгоспно-радгоспної системи. Демографи досі не 
підрахували остаточної цифри людських втрат України в XX сто
літті: військових втрат обох воюючих сторін та жертв серед мирного 
населення першої світової та громадянської війн, голоду 1921 p., 
репресій 20-х — початку 30-х pp., колективізації та масової депор
тації селянства, голодомору 1932—33 pp., сталінських репресій 
7 « 3 - 4 6 8 

97 



1934—38 років, терору НКВС проти «визволеного» західно-ук
раїнського населення 1939—41 pp., військових втрат другої світової 
війни, гітлерівського терору в окупованій Україні, війни НКВС та 
Радянської армії проти У ПА та мирного населення 1943—53 pp., го
лоду 1946—47 pp., післявоєнних репресій включно із винищенням 
військовополонених та осіб, що побували на окупованих територіях, 
викоріненням «космополітів» та «українських буржуазних націо
налістів». Внаслідок тотального «промивання мозків» тих щасли
віших українців, які з різних «державних міркувань» або через збіг 
обставин не були фізично винищені імперією, значна частина нашо
го народу не усвідомлює себе прямими нащадками давньої України-
Русі — княжого Києва та княжого Галича, не мислить себе пря
мими спадкоємцями духовних материків нашої великої і трагічної 
минувшини. 

На жаль, внаслідок добре відомого загального стану нашої освіти 
та культури, переважна більшість українців нині майже не знає 
літератури домонгольської України-Русі та пізніших віків, не читає 
давньоруською мовою, хоч обидва її близькі типи-різновиди — і на
родно-літературна мова світських пам'яток, і книжно-слов'янська 
мова Святого Письма та інших духовних творів,— сучасному ук
раїнцеві в основному зрозумілі без перекладу, особливо якщо йдеть
ся про тексти модернізовані, тобто перевидані згідно правил сучас
ної орфографії. І, що особливо гідне жалю, сьогоднішня українська 
інтелігенція в масі своїй практично не мислить культурну спадщину 
домонгольської України-Русі як велику епоху власної духовної 
історії. Так само Українська Автокефальна Православна Церква 
поспішає зректися церковнослов'янської мови лише тому, що її 
використовує (в російському варіанті вимови) Російська Православ
на Церква. Така позиція недалекоглядна, внутрішньо необгрунтова
на і нічого, крім шкоди, українському духовному та національному 
відродженню завдати не може. 

Укладена мною антологія українського поетичного перекладу, 
починаючи від самих його витоків і закінчуючи перекладацькою 
класикою XX століття («Тисячоліття. Поетичний переклад України-
Русі»), є першою в Україні спробою такого роду. Над її упорядку
ванням я працював упродовж 1991—92 pp., тобто в час, коли сьо
годнішня руїна українського книговидання ще не стала доконаним 
фактом. (Під словом «руїна» я розумію не неможливість виходу в 
світ тих або інших книг, надто ж видань комерційно привабливих, 
а кінець саме системної публікації творів української класики, ук
раїнських перекладів світової класики та сучасної літератури ук
раїнською мовою). Мета антології — не лише повернути ук
раїнському читачеві понад 8 століть нашого досі практично не зна
ного перекладного поетичного слова. Головне в цьому задумі — 
показати тисячоліття української перекладної літератури як цілісну 
систему, як Державу Слова (вислів М. Ореста), що в умовах нашої 
вимушеної багатовікової бездержавності перебрала на себе функції 
забезпечення єдності та неперервності духовного існування народу, 
збереження його ідентичності, його традиційних національних і 
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культурних цінностей, відновлення втрачених ланок великого ре
тязю Буття. Наголос саме на перекладній літературі України-Русі 
природний: відомо, що з загальної кількості давньоруських пам'яток 
XI—XIV ст., що збереглися до наших днів, а це близько півтори 
тисячі рукописів, менше 1 % — оригінальні твори, тоді як 99 % — 
переклади або різного роду переробки. 

Перекладна література наших предків була започаткована із 
хрещенням України-Русі та ввезенням сюди рукописних книг 
південно-слов'янського походження — переважно перекладів, здійс
нених великими слов'янськими просвітителями Костянтином-
Кирилом, Методієм та їхніми учнями й послідовниками. Праця 
південнослов'янських і давньоруських перекладачів та перепису
вачів стала можливою завдяки великій зустрічі двох світів: 
язичницького космосу та космосу християнського, кожен з яких мав 
свою священну історію, своє світобачення, свою символіку. І для 
слов'янського язичництва, і для переможного християнства, що 
прийшло з Візантії, Слово було мовою Бога або богів. Божественна 
мова перекладалася на мову людську. В колі ж людських мов кожна 
нова мова перекладу священних текстів потверджувала свою 
«санкціонованість згори», свою співмірність із мовами «божествен
ного глагола» — давньоєврейською, грецькою, латиною. З появою в 
IX ст. перекладу Святого Письма мовою наших предків — старо-
слов'янською-давньоруською — вона увійшла в коло світових мов і 
лишається такою донині як тисячолітня мова нашого православного 
богослужіння. Хотілося б вірити, що в майбутньому вона у своєму 
українському варіанті вимови (коли «Дніпрь» вимовляється як 
«Дніпро», а не «Днепр»; «вЪдати» — як «відати», а не «вєдаті») ста
не знаною кожній освіченій людині в Україні. 

Про антологію «Тисячоліття» в цілому можна буде судити лише 
після її виходу в світ (звичайно, якщо це стане економічно можли
вим). Деяке уявлення про цю книгу може дати її зміст, який дру
кується нижче, а також кілька коротких цитат із перекладних 
творів, що належать до різних епох нашої історії (подаються за су
часним правописом). 

Середина XVIII ст. — Григорій Сковорода, строфа з вірша латино-
мовного французького поета Марка Антуана Мюре «На Різдво 
Ісусове»: 

О'ноч нова, дивна, чудна, 
Яснійшая світла полудня, 
Когда чрез мрак темний, черний 
Блиснул солнца світ невечерній, 
Веселітеся, яко з нами Бог, 
Яко з нами Бог. 

Кінець XVII ст.— Ян Анджей Бялобоцький, строфа з переклад
ної поеми «Пентатеугум», створеної за мотивами польськомовної 
компіляції поета Зигмунта Брудецького з творів німецьких латино-
мовних поетів М. Радера, Й. Нісса та Я. Бальде: 
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Покази дивовиск, з'їзди, строї, злата бросанія, 
Борінія львов з медведі, различния ігранія, 
Потішнії комедії з творцами і зрителями 
Вік премінил в трагедії, вся днесь лежат под ногами. 

Кінець XVI ст.— невідомий перекладач, уривок з поеми ано
німного польського поета XV ст. про магістра Полікарпа та його 
зустріч зі Смертю («Слово о лютой Смерті...»); польський пер
шотвір, у свою чергу, мав за взірець німецьку поему — один із 
широко відомих у Західній Європі варіантів про суперечку Життя і 
Смерті: 

Смерть, приступивши до мене, рече: 
«...Ото пред тобою красно стою, 
Оглядай же оздобу мою. 
Присмотри ся моїм оздобам, 
Будеш уміти повідати і іншим особам. 

Держу я косу о своей моці, 
Посідаю дохтори, майстри і добрії молодці». 

Кінець XV ст. — невідомий перекладач, уривок з тієї ж поеми 
про магістра Полікарпа (переклад XVI ст. було зроблено незалежно 
від цього тексту, приблизно на 100 років давнішого): 

Тогда Містр возопил веліїм гласом, 
Іже ю виділ достовірно тим часом: 
І рече: 
«Уже нам всім горе, 
Смерть нас влечет яко море. 
Погубил єсми вся своя літа 
На временном сем світі». 

XIV—XV ст. — невідомий перекладач, уривок з візантійського 
апокрифа «Хожденіє Богородиці по мукам»: 

Радуйся, Пресвятая Діво, 
Світе незаходимий! < 
Радуйся, архістратиже Михаїле Божий, 
І небесния сили, 
Также і всі святії Божії, 
Молітеся непрестанно 
За ввесь мир християнський, 
Которії навіжати прийшли нас, грішних, 
Гди ми от віка сего світа не видимо, 
А нині през Тебе, 
Пресвятая Богородице, 
Видимо світ незаходимий! 
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X—XIII ст. Невідомий південнослов'янський або давньоруський 
перекладач, ірмос Григорія Назіанзіна: 

Христос роздається, 
Славіте, 
Христос со небес, 
Срящіте, 
Христос на землі, 
Вознесітеся. 
Пойте Господеві, вся земля, 
І веселієм воспойте, людіє, 
Яко прославися. 

IX ст. Костянтин-Кирило та Методій, 150-й псалм: 

Хваліте Бога во святих Єго, 
Хваліте Єго во утверждена сили Єго: 
Хваліте Єго на силах Єго, 
Хваліте Єго по множеству величествія Єго: 
Хваліте Єго во гласі трубнім, 
Хваліте Єго во псалтирі і гуслех: 

, Хваліте Єго во тимпані і лиці, 
Хваліте Єго во струнах і органі: 
Хваліте Єго во кимваліх доброгласних, 
Хваліте Єго во кимваліх восклицанія. 
Всякое диханіє да хвалит Господа. 

Канон класичних текстів нашої тисячолітньої літературної історії 
повинен знов посісти належне йому місце в українській свідомості, 
причому не в новочасних версіях, а в першотворах, які повною 
мірою зберігають усю повноту смислу та звучання, фактуру слова, 
сам живий дух Божественного Глагола, даного цій землі. 
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ЗМІСТ АНТОЛОГІЇ «ТИСЯЧОЛІТТЯ. 
ПОЕТИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНИ-РУСІ» 

Переклад у Державі Слова. Михайло МОСКАЛЕНКО 

КОСТЯНТИН-КИРИЛО (близько 827—869), МЕТОДІЙ (близь
ко 815—885), НЕВІДОМІ ПІВДЕННОСЛОВ'ЯНСЬКІ ТА ДАВНЬО
РУСЬКІ ПЕРЕКЛАДАЧІ ТА ПЕРЕПИСУВАЧІ (IX—XII ст.) З кни
ги «Битіє» (1,1—31; 2,1—3). З «Книги Іова» (28,1—28; 38,1—41; 
39,1—35; 40,1—27; 41,1—26; 42,1—6). Із «Псалтирі» (псалми 1, 2, 
З, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 23, 28, 32, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 57, 63, 66, 
69, 74, 81, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 112, 119, 
120, 122, 126, 129, 132, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150). «Книга 
Екклесіаста, сиріч Проповідника Царя Соломона». «Книга Піснь 
Пісней Царя Соломона». 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Методій Патар-
ський. «Се Жених грядет во полунощі...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Єфрем Сірін. «Гос
поди і Владико живота моего...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (Х-ХІІ ст.) Єпіфаній Кіпрський. 
«Тебе, одіющагося світом яко ризою...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Григорій Назіанзін. 
«Христос рождается...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Василій Кесарій-
ський. «Владико Христе Боже...»; «Благословен грядий...»; «О Тебі 
радуется, Благодатная...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Амвросій Мілан
ський. «Тебе, Бога хвалим...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Іоанн Златоуст. 
«Рождество* Твоє, Богородице Діво...»; «Спаси, Господи, люди 
Твоя...»; «Днесь благоволенія Божія преображеніє...»; «Рождество 
Твоє, Христе Боже наш...»; «Радуйся, Благодатная...»; «Днесь спа-
сенія нашего главизна...»; «Благообразний Іосиф...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Макарій Єгипет
ський. «От сна восстав...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Роман [Солодко-
співець. «Єгда приідеши, Боже...»; «Премудрості Наставниче...»; 
«Аще і во гроб...»; «Діва днесь...»; «Явился єси...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Іоанн Дамаскін. 
«Смерті празднуем умерщвленіє...»; «Яко воістинну...»; «Сей наре-
ченний і святий день...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Андрій Крітський. 
«Вонми, небо, і возглаголю...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (X—XII ст.) Симеон Метафраст. 
«Давий пищу мні...» 
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НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XI—XII ст.) З «Повісті про Вар-
лаама і Йоасафа» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XI—XII ст.) З «Повісті про Акіру 
Премудрого» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XI—XII ст.) З «Девгенієвого 
діяння» 

НЕВІДОМІ ПЕРЕКЛАДАЧІ (XI—XII ст.) Із «Бчели»: Піфагор. 
«Змій страждет...» Сократ. «Достойно основанью храминному...»; 
«Єгда думаєши...»; «Ліпа бо річ велика...»; «Сей, вопросим бисть...»; 
«Уне славну мужеськи умрети...» Платон. «Діти і старії...»; «Нача
ло разуму...» Арістотель. «Бог может сотворити...»; «Стяжаніє 
достойно єсть...»; «Кріпльший єсть...» Менандр. «Да грабит мя бо
гат...» Плутарх. «Ідола образ украшает...»; «Притча глаголет...»; 
«Ласканіє подобно єсть...»; «Ні корабль едином якорем спасеться...» 
Епіктет. «Аще хощеши кромі роботи бити...»; «Вранове убо 
мертвим очі ізлачать...»; «Аще хощеши правосудіє творити...»; «Іже 
не воздержит себе...» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XII ст.) Иосиф Флавій. З «Історії 
Іудейської війни» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XII ст.) Із «Сказаній, како со
твори Бог Адама» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XII ст.) Із «Сказанія про 
Євстафія Плакиду» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XIII—XIV ст.) Із «Сказання про 
Індійське царство» 

ІСАЙЯ (XIV ст.) Діонісій Ареопагіт. З трактату «О таїн-
ственном богословії» 

ДМИТРО ЗОГРАФ (XIV ст.) Георгій Пісідійський. З «Шесто-
днева» 

КІПРІАН (XIV ст.) Філофей Коккін. Із «Канона молебня ко Гос
поду нашему Іісусу Христу» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XIV ст.) Філіпп Моногпроп. З 
«Діоптри» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XIV ст.) Костянтин Манассія. 
З «Хроніки» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XIV—XV ст.) З «Хожденія Бого
родиці по мукам» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (кінець XV ст.) Невідомий 
польський поет XV ст. Сказаніє о смерті нікоєго містра сиріч 
філософа 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XV—XVI ст.) Пісні Піснем іже к 
Соломону 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVI ст.) З «Александрії» 
НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVI ст.) Гвідо де Колумна. З 

«Повісті про Троянську війну» 
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НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVI ст.) Микола Олаг. З «Історії 
о Аттілі, королі угорськом» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVI ст.) З «Оповідання про бунт 
Люципера і ангелів» 

КЛИРИК ОСТРОЗЬКИЙ (кінець XVI ст.) Франческо Петрар
ка. З «Листів без адреси» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (кінець XVI ст.) Невідомий 
польський поет XV ст. Слово о лютой смерті, пред которою ся 
ніхто не может скрити 

ХРИСТОФОР ФІЛАЛЕТ (кінець XVI ст.) З польськомовного 
«Апокрисиса» 

ГАВРИЛО ДОРОФІЄВИЧ (кінець XVI — початок XVII ст.) 
Іоанн Златоуст. З «Книги о священстві» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVII ст.) Із «Великого Зерцала 
Прикладів» 

ВІТАЛІЙ (XVI—XVII ст.) З «Діоптри, альбо Зерцала і Вираженя 
живота людского на том світі» 

ДАМІАН НАЛИВАЙКО (? — 1627) Григорій Назіанзін. Уривок 
КАСІЯН САКОВИЧ (близько 1578—1647) Луцій Анней Сенека. 

Уривок 
КИРИЛО ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ (? — 1646) З 

псалма 139. З «Фізіолога». Невідомий польський поет XVI ст. 
Лікарство розкошникам того світа правдивое 

АНДРІЙ СКУЛЬСЬКИЙ (? — 1651) Григорій Назіанзін. З тра
гедії «Христос Пасхон» 

НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (XVII ст.) Ян Кохановський. На 
младость. На старость. На смерть 

САМІЙЛО МОКРІЄВИЧ (кінець XVII ст.) З «Пісні Пісней» 
НЕВІДОМИЙ ПЕРЕКЛАДАЧ (кінець XVII ст.) Торквато Тас-

со — Петро Кохановський. З «Визволеного Єрусалиму» 
ЯН АНДЖЕЙ БЯЛОБОЦЬКИЙ (кінець XVII ст.) Матеус Ра-

дер — Йоганн Нісс — Якоб Бальде — Зигмунт Брудецький. Пента-
теугум ілі п'ять книг кратких... 

СИМЕОН ПОЛОЦЬКИЙ (1629—1680) Ян Кохановський. Пса
лом 1. Псалом 45. Псалом 81. 

ІВАН ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ (? — 1701) Джон Оуен. На скупого. 
«Ошукати, плакати, лгати, носить вісти...» Смерть. До жонатих./ О 
жоноцком розумі. До человіка, не хотячого умирати. До когось. 
День Страшного Суда. О Богу і світі 

ОНУФРІЙ (кінець XVII — початок XVIII ст.) Лазар Баранович. 
О природі человіческой визнаніє 

КУЛИК (кінець XVII — початок XVIII ст.) Джованні Боккач-
чо — Леонардо Бруні — Ієронім Морштин. З «Декамерона» («Про 
Зігізмунду і Звіздарда») 

ДМИТРО ТУПТАЛО (1651—1709) Невідомі польські поети 
XVI—XVII ст. «Імам аз своего...»; «Превзидох міру, о мой вічний 
Боже...»; Монолог Ірода і луна з «Комедії на Рождество Христово» 
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ІВАН МАКСИМОВИЧ (1651 — 1715) Публій Овідій H озон. З 
«Метаморфоз» 

ІВАН МАКСИМОВИЧ (близько 1670—1732) Герман Гуго. 
Уривок з елегії 

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681—1736) Псалом 90. Публій 
Овідій Назон. Із «Скорботних елегій». Марк Валерій Марціал, 
К Селію. Юлій Цезар Скалігер. К сложенію лексиков 

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА (1722—1794) Квінт Горацій Флакк. 
Ода. Публій Овідій Назон. З «Фастів» («Похвала астрономії»). Марк 
Антуан Мюре. На Різдво Ісусове 

НЕВІДОМІ ПЕРЕКЛАДАЧІ (XVII—XVIII ст.) Невідомі польські 
поети XVI—XVII ст. З Почаївського «Богогласника» 1791 p.: Пісні 
на Рождество Ісуса Христа: «Стань, Давиде, з гуслами...»; «Дивная 
новина...»; «Нова радость світу ся з'явила...»; «Цвіт мисленний 
днесь ся родит...»; «Нині, Адаме, возвеселися...»; Піснь о любви к 
Богу 

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ (1769—1838) Публій Вергілій Ма
рон — Алоїз Блюмавер — Микола Осипов. Енеїда (уривок) 

ПАВЛО БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО (1774—1856) Публій Овідій 
Назон — Олександр Котельницький, Юрій Люценко. Горпинида, 
чи вхопленая Прозерпина (уривок) 

ПЕТРО ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ (1790—1865) Псалом 132. 
Квінт Горацій Флакк. До любки 

МИХАЙЛО МАКСИМОВИЧ (1804—1873) Слово о полку Іго
ревім (уривок) 

ОПАНАС ШПИГОЦЬКИЙ (перша половина XIX ст.) Адам 
Міцкевич. Степи Акерманські 

ЛЕВКО БОРОВИКОВСЬКИЙ (1806—1889) Олександр Пушкін. 
Два ворони. Зимній вечір 

МАРКІЯН ШАШКЕВИЧ (1811 — 1843) 3 «Краледворського ру
копису»: Китиця 

ІВАН ВАГИЛЕВИЧ (1811 — 1866) 3 «Краледворського руко
пису»: Рожа 

ЄВГЕН ГРЕБІНКА (1812—1848) Олександр Пушкін. Полтава 
(уривок) 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814—1861) Псалми Давидові. Ісайя, Гла
ва 35. Плач Ярославни 

АМВРОСІЙ МЕТЛИНСЬКИЙ (1814—1870) Людвіг Уланд. 
Пісня садівничого 

КОСТЯНТИН ДУМИТРАШКО (1814—1886) Невідомий грець
кий поет VI ст. до н. е. Жабомишодраківка (уривок) 

ЯКІВ ГОЛОВАЦЬКИЙ (1814—1888) 3 сербських народних пі
сень: Дівочий суд. Каламутний Дунай. Кінь не хоче води пити. 
«Город ставить біла Віла» 
8 . С в і т о в и д № 4 , 1 9 9 3 р 105 



МИКОЛА КОСТОМАРОВ (1817—1885) Джордж Гордон Байрон. 
Погибель Саннахерибова. «Кохавсь я з тобою...» Бенкет Валтазара 

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819—1897) Книга Иова (уривок). 
Біль ям Шекспір. Монолог Гамлета. Джордж Гордон Байрон. Від
далеки. Euthanasia. Йоганн-Вольфганг Гете. Міньйона. Вільшаний 
цар. Фрідріх Шіллер. Грецькі боги 

ОЛЕКСАНДР НАВРОЦЬКИЙ (1823—1892) Гомер. Іліада 
(уривок) 

ПЕТРО НІЩИНСЬКИЙ (1832—1896) Гомер. Одіссея (уривок) 
СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ (1834—1873) Гомер. Ільйонянка 

(уривок) 
ОСИП-ЮРІЙ ФЕДЬКОВИЧ (1834—1888) Фрідріх Шіллер. 

Співак 
ОЛЕКСАНДР ПОТЕБНЯ (1835—1891) Гомер. Одіссея (уривок) 
ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ (1838—1918) 3 «Першої Книги 

Параліпоменон». Вдячний псалом Давидів 
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840—1904) 3 сербських народних 

дум: Вибір Лазарів і бой на Косові. Вільям Шекспір. Монолог Гам
лета. Олександр Пушкін. Мара. «Святі пустельники...» Зимовий 
вечір. Михайло Лєрмонтов. Парус. Юліуш Словацький. Поїзд 

ІВАН ПУЛЮЙ (1845—1918) Псалом 13. Псалом 43. Псалом 100. 
Псалом 114. Псалом 150 

ПАНАС МИРНИЙ (1849—1920) Дума про військо Ігореве 
(уривок) 

ОЛЕНА ПЧІЛКА (1849—1930) Олександр Пушкін. Анчар 
ІВАН ФРАНКО (1856—1916) 3 шумерської поезії. Замовляння. 

З вавілонської поезії. Молитва до Іштари. З давньоіндійської поезії. 
Махабхарата (уривок). Суттаніпата (уривок). З давньоарабської 
поезії. Знесилена. З давньоєврейської поезії. Книга Буття (уривок). 
Гесіод. Діла й дні (уривок). Алкей. «Вся зброєю обставлена спиже
вою...» Сапфо. «Видається мені, що з богами рівня...» Публій Овідій 
Назон. Трістії (уривок). З сербохорватської поезії. Жінка огняного 
змія. З іспанських романсів. Невірна. Франціск Ассізький. Гімн. 
Дайте Алігієрі. Божественна комедія. Пекло (уривок). Газі-Гірещ. 
«Я борець твій і невільник...» Вільям Шекспір. Сонет 143. Персі 
Біші Шеллі. Озімандіас. Йоганн-Вольфганг Гете. Хор духів із «Фа
уста». Віктор Гюго. «Раз Бог-Батько й Асмодей...» Поль Верлен. 
Покутна псальма. Жорж Роденбах. Чари минулого. 

КЕСАР БІЛИЛОВСЬКИЙ (1859—1938) Йоганн-Вольфганг Гете. 
Прометей 

ДНІПРОВА ЧАЙКА (1861—1927) Михайло Лєрмонтов. «На 
півночі хмарній стоїть в самотині...» Парус 

ПЕТРО СТЕБНИЦЬКИЙ (1862—1923) Поль Верлен. Осіння 
пісня 
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БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) Олександр Пушкін. «Чи йду 
майданами гучними...» 

ПАВЛО ГРАБОВСЬКИЙ (1864—1902) Йоганн-Вольфганг Гете. 
Молитва мандрівця. Олександр Пушкін. Лист на Сибір. Теодор Кер
нер. На добраніч! 

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864—1913) Генріх Гайне. 
«Загрій мої груди недужі...» 

ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО (1864—1925) Гомер. Іліада 
(уривок). Жан-Батіст Мольєр. Монолог Тартюфа. ІГєр-Жан Бе
ранже. Цар Горох. Джордж Гордон Байрон. «Мій дух, як ніч». 
Еміль Верхарн. У червні 

ЄВГЕН ТИМЧЕНКО (1866—1948) Калевала (уривок) 
ОСИП МАКОВЕЙ (1867—1925) Шандор Петефі. Елегія місяця 
ЛЮДМИЛА СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА (1868—1941) Кіндрат 

Рилєєв. Сповідь Наливайка 
МАКСИМ СЛАВИНСЬКИЙ (1868—1945) Генріх Гайне. «Коли 

розлучаються двоє...» Йозеф Вацлав Сладек. «Той проти нас, хто не 
працює з нами...» Отокар Бржезіна. Мати 

МИКОЛА ЧЕРНЯВСЬКИЙ (1868—1946) Олександр Пушкін. «Я 
вас кохав; в душі моїй ще, може...» 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871 — 1913) 3 ліричних пісень Давнього 
Єгипту. «Ой далеко до берега того...»; «Як вона уста розкриє...»; 
«Так любов до тебе всю мене проймає...»; Напис на стовпі (Хвала 
царівні); «Єсть же то Доброго Владаря наказ...» З «Рігведи». Гімни 
до ранньої зорі: І. «В повіз великий богині щасливої впряжені коні». 
II. «Світло велике займається, промінням красить всю землю». 
Гімни Агні: І. «Батько всієї родини приносить поданки...» II. «Ясного 
Агні для вас викликаю, господаря люду...» Гімн про перемогу Індри 
над Агі. Гімн до сонця. Гімн до найвищого духа Pramatma. Книга 
Ісайї (уривок). Гомер. Одіссея (уривок). Данте Алігієрі. Божествен
на комедія. Пекло (уривок). Віктор Гюго. «Лагідні поети, співай
те!» Генріх Гайне. Маврський король 

МИКОЛА ВОРОНИЙ (1871—1937) Данте Алігієрі. Беатріче. 
Олександр Пушкін. Іспанський романс. Генріх Гайне. Світова річ. 
Поль Верлен. «Великий чорний сон упав...». Охара Токо. Поява 
місяця. Капличка 

АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ (1871 — 1942) Омар Хайям. 
«Дочиталась книга юності...»; «Ми помрем, а без кінця...» Шам-
седдін Гафіз. «Серце — скинія святині...»; «Не журись! Пропащий 
Йосип...» Абдурахман Джамі. «Ти — болість. Утекти од тебе.*..» Абу 
Абдаллах Джафар Рудакі. «Горить-виблискує вино...» Абу Алі Гу-
сейн Ібн Сіна. «Од темних підземних безодень...» Абуль Ала Аль 
Мааррі. «Вдайся, з дзеркалом астролога...» Мусліхіддін Сааді. Тра 
жалувати тих, що нижчі од нас 

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871 — 1936) Поль Верлен. Осіння пісня 
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ВАСИЛЬ ЩУРАТ (1871—1948) Слово про похід Ігоря Свято
славича (уривок). Пісня про Роланда (уривок). Едгар По. Дзвони 

ПАВЛО РІТТЕР (1872—1939) 3 «Рігведи»: До світової зорі. До 
Індри. Народна пісня при чавленні Соми. Космогонія. З «Атхарва-
веди». До Великої Матері-Землі. 

БОГДАН ЛЕПКИЙ (1872—1941) Марія Конопницька. Коли
санка 

ІВАН СТЕШЕНКО (1873—1918) Публій Овідій Назон. Мета
морфози (уривок) 

МИКОЛА фІЛЯНСЬКИЙ (1873—1937) Антуан Арно. «Листок 
зірвався з рідних віт...» 

МАРКО ЧЕРЕМШИНА (1874—1927) Роберт Шай. Наперекір 
долі 

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ (1878—1944) Генрі Лонгфелло. Пісня про 
Гайявату: Люлька згоди 

ВАСИЛЬ ПАЧОВСЬКИЙ (1878—1942) Генріх Гайне. «Мадам 
стоїть над морем» 

ПЕТРО КАРМАНСЬКИЙ (1878—1956) Данте Алігієрі. Божест
венна комедія. Рай (уривок) 

ЮРІЙ ТИЩЕНКО (1880—1953) Рабіндранат Тагор. З книжки 
«Садівник». «Я зірвав твою квітку, о світе!»; «В палаці всесвіту...»; 
«Хто ти, читальнику...» 

СТЕПАН ЧАРНЕЦЬКИЙ (1881 — 1944) Генріх Гайне. «Глядить 
сумна ялиця...» 

ХРИСТЯ АЛЧЕВСЬКА (1882—1931) Олексій Толстой. Іоанн з 
Дамаска (уривок) 

ІВАН ОГІЄНКО (1882—1972) Книга приповістей Соломонових 
(уривок) 

ВОЛОДИМИР СВІДЗИНСЬКИЙ (1885—1941) Публій Овідій 
Назон. Метаморфози (уривок). Слово про похід Ігорів (уривок). 
Янка Купала. Пісня і сила 

ЛЕСЬ КУРБАС (1887—1937) Бйорнстьєрне Бйорнсон. Березіль 
МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА (1889—1939) Олександр Пушкін. 

«Про дальню мріючи отчину...» Михайло Лєрмонтов. Хмари. Афа-
насій Фет. «Як хмуро, сумно восени...» Максим Богданович. Книга. 
Стефан Цвейг. Ніжності. Жерар де Нерваль. El Desdichado. Тео-
філь Готьє. Мистецтво. Шарль Леконт де Ліль. Слони. Шарль Бод
лер. Сплін. Поль Верлен. Сонет. Жюль Лафорг. Жалобний марш на 
смерть Землі. Поль Клодель. Тьма 

БОРИС ЯКУБСЬКИЙ (1889—1945) Іннокентій Анненський. 
Смичок та струни 

МИХАЙЛО РУДНИЦЬКИЙ (1889—1975) Шарль Бодлер. Вечо
рова гармонія 

АРКАДІЙ КАЗКА (1890—1929) Іван Бунін. Вечір 
МИКОЛА ЗЕРОВ (1890—1937) Tim Лукрецій Кар. Про природу 
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речей (уривок). Гай Валерій Катулл. «Хлопчиську-слуго! Давнього 
фалерна...» Публій Вергілій Марон. Буколіки. Четверта еклога. 
Квінт Горацій Флакк. Ода до Вальгія. Альбій Тібулл. Віншування. 
Секст Проперцій. Пам'ятник. Публій Овідій Назон. Метаморфози: 
Чотири покоління людські. Марк Валерій Марціал, До музи. 
Сульпіцій Луперк. Тлінність світотвору. Децім Магн Авзоній. Ім'я 
на мармурі. Олександр Пушкін. «Ехо, німфа безсонна, блукала по 
луках Пенея...» Михайло Лєрмонтов. Сонет. Янка Купала. На суд. 
Адам Міцкевич. Могила Потоцької. Франческо Петрарка. Сонет. 
Джордж Гордон Байрон. Поразка Сеннахеріба. П'єр де Ронсар. Со
нет. Жоакен дю Белле. Сонет. П'єр-Жан Беранже. Прощай. Шарль 
Леконт де Ліль. Два голоси. Шарль Бодлер. Moesta et errabunda. 
Жозе-Марі Ередія. Вицвіт огню. Еміль Верхарн. Гордість. Анрі де 
Реньє. Напис. Жорж Дюамель. Вечірня балада 

ДМИТРО ЗАГУЛ (1890—1944) Генріх Гайне. «Як ранком повз 
твого дому...» 

ПАВЛО ФИЛИПОВИЧ (1891—1937) Євген Баратинський. «Мій 
хист малий, не голосний мій спадок...» Олександр Пушкін. Муза. 
Огюст Барбє. Здобич (уривок). Поль Верлен. Улюблена мрія 

ОСВАЛЬД БУРГАРДТ (1891—1947) Старша Едда: Виправа по 
молот. Вільям Шекспір. Монолог Гамлета. Персі Біші Шеллі. Ода 
до західного вітру. Олександр Пушкін. Відродження. Федір Тютчев. 
Silentium. Зінаїда Гіппіус. Петербург. Генрік Ібсен. Шахтар. Стефан 
Малларме. Привид. Поль Верлен. Сонця вечірні. Артюр Рембо. 
П'яний корабель. Поль Валері. Гранати. Райнер Марія Рільке. 
З «Сонетів до Орфея». І, 18. «Господи, чуєш нове ти...» І, 19. «Свій 
образ, як обриси хмар...» 1,22. «Ми женемо і линемо...» II, 10 «Всю 
творчість машина загрожує...» 

ПАВЛО ТИЧИНА (1891—1967) Давид Сасунський.. Уривок. 
Ованес Туманян. Літня ніч в селі. Крістійонас Донелайтіс. Чотири 
доби року (уривок). Олександр Пушкін. Біси. Євген Баратинський. 
Весна. Михайло Лєрмонтов. Вітрило. Олександр Блок. Пісня дівчат 
з драми «Троянда і хрест». Христо Ботев. Моя молитва. Мехмед 
Емін. Залізо. Поль Верлен. «Небо — тут — над дахом...» 

МИХАЙЛЬ СЕМЕНКО (1892—1937) Володимир Маяковський. 
Ода революції 

ІВАН ХОМЕНКО (1892—1981) Книга Мудрості (уривок) 
, ВОЛОДИМИР КОБИЛЯНСЬКИЙ (1895—1919) Генріх Гайне. 
• «Занадто пізно ці зітхання...» 

МАЙК ЙОГАНСЕН (1895—1937) Райнер Марія Рільке. Перед
чування 

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА (1895—1962) Вільям Шекспір. Монолог 
Макбета 

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ (1895—1964) Вільям Шекспір. Моно
лог Едмунда з трагедії «Король Лір». П'єр Корнель. Монолог дона 
Родріго з трагедії «Сід». Жан Расін. Монолог Федри з трагедії «Фед-
ра». Жан-Батіст Мольєр. Монолог Альсеста з комедії «Мізантроп». 
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Школя Буало. Мистецтво поетичне (уривок). Вольтер. Орлеанська 
діва (уривок). Віктор Гюго. Stella. Альфред де Мюссе. Пісенька 
Фортуніо. Теофіль Готьє. Тюльпан. Жозе-Марі Ередія. Кентаври 
втікають. Поль Верлен. Пісня невинних. «Прибув я в місто, 
сирота...» «Так тихо серце плаче...» «Один одного слід у цім житті 
прощати...» Щаслива година. Моріс Метерлінк. Теплиця. Фернан 
Мазад. Тінь. Йоганн-Вольфганг Гете. Міньйона. Вільшаний цар. 
Олександр Пушкін. Аріон. Три джерела. Михайло Лєрмонтов. Бес
кет. «На дорогу йду я в самотині...» Афанасій Фет. «В борні 
житейській згубивши надію...» Олександр Блок. «Яка жага безум
на — жить...» Максиміліан Волошин. Сонет. Адам Міцкевич. «Пан 
Тадеуш» (уривок). Юліуш Словацький. Рим. Юліан Тувім. Польські 
квіти (уривок). Павол Орсаг (Гвєздослав). Сонет. Михай Емінеску. 
Сонет. Саят-Нова. «Щоб вийняв душу я з душі...» 

ІВАН КУЛИК (1897—1937) Уолт Уїтмен. В тісних кораблях на 
морі 

ІВАН МИКИТЕНКО (1897—1937) Едуард Багріцький. Дума про 
Опанаса (уривок) 

МИРОСЛАВ ІРЧАН (1897—1937) ї'ржі Волькер. Розп'яте серце 
ВАЛЕР'ЯН ПОЛІЩУК (1897—1937) 3 сербських народних пі

сень. «Ах, трояндо ти рум'яная...» 
ЛЕОНІД МОСЕНДЗ (1897—1948) Едгар По. Ельдорадо. Петр 

Безруч. Кактус 
ЄВГЕН МАЛАНЮК (1897—1968) Шарль Бодлер. Альбатрос. Ма

яки 
БОРИС ТЕН (1897—1983) Гомер. Одіссея (уривок). Есхіл. Мо

нолог Прометея з трагедії «Прометей закутий». Софокл, Хор з тра
гедії «Антігона». Арістофан. Хор з комедії «Хмари» 

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ (1898—1938) Артюр Рембо. П'яний 
корабель 

ВОЛОДИМИР СОСЮРА (1898—1965) Михайло Лєрмонтов. 
Молитва 

МИКОЛА ТЕРЕЩЕНКО (1898-1966) Еміль Верхарн. Місто. 
Поль Елюар. Добрий закон 

ЄВГЕН ДРОБ'ЯЗКО (1898—1980) Данте Алігієрі. Божественна 
Комедія. Рай (уривок). Вітезслав Незвал. Едісон. 

ІРИНА СТЕШЕНКО (1898—1987) Гійом Аполлінер. Міст 
Мірабо. Анрі Мішо. «Тисячоріччя проминули...»; «В країні цій...» 

ВОЛОДИМИР ДЕРЖАВИН (1899—1964) Піндар. Перша пі-
фійська ода до Геріона 

ВЕРОНІКА ЧЕРНЯХІВСЬКА (1900—1938) Андре Спір. «Ні, не 
на тебе я чекав...» 

ЮРІЙ ЛИПА (1900—1944) Іван Голль. Пісенька Маніяни, моло
дої малайської дівчини 

по 



ВІКТОР ВЕР (1901 — 1944) Виїьям Шекспір. Оповідь Енея про 
вбивство Пріама з трагедії «Гамлет» 

МИХАЙЛО ОРЕСТ (1901—1963) Гвідо Кавальканти «О, хто 
вона, що йде, щоб очі дивувати...» Тереса де Хесус. Глоса. Луїш ді 
Камоїнш. Св. Франціск з Ассізі. Елізабет Баррет Браунінг. «Про 
Теокрітові я думала пісні». Новаліс. З «Гімнів до ночі». Фрідріх 
Ніцше. «Тиша!» Стефан Георге. «Коли Громобоже, грозою ти 
хмари бичуєш...» Леопольд Стафф. Ненюфари. Микола Гумільов. 
Канцона. Іннокентій Анненський. Листя. Андре Шеньє. Орфей. 
Шарль Леконт де Ліль. Червоне світило. Шарль Бодлер. Вечірня 
гармонія. Жозе-Марі Ередія. Антоній і Клеопатра. Поль Верлен. 
«Синь на доми лягла крилом...» 

НАТАЛЯ ЛІВИЦЬКА-ХОЛОДНА (нар. 1902) Поль Валері. 
Цезар 

ФЕОФАН СКЛЯР (1903—1979) Себастіан Брант. Корабель 
дурнів (уривок). П'єр де Ронсар. Сонет 

БОГДАН КРАВЦІВ (1904—1975) Пісня Пісень (уривки) 
МИКОЛА БАЖАН (1904—1983) Шота Руставелі. Витязь у 

тигровій шкурі (уривок). Бесікі. О прекрасностанна. Давид Гу-
рамішвілі. Давитіані (уривок). Алішер Навої. Фархад і Ширін 
(уривок). Данте Алігієрі. Сонет. Мікеланджело Буонарроті. Сонет. 
П'єр Паоло Пазоліні. Земля Труда. Йоганн-Вольфганг Гете. Нічна 
пісня мандрівника. Фрідріх Гельдерлін. Пісня долі Гіперіона. Се
редина життя. Райнер Марія Рільке. Музика. Пауль Целан. Фуга 
смерті. Ципріан Каміль Норвід. Колиска пісні. Рабіндранат Тагор. 
Хай навстіж двері. Мао Цзедун. Три вірші по шістнадцять слів 

СВЯТОСЛАВ ГОРДИНСЬКИЙ (1906—1993) Вільям Шекспір. 
Сонет 106. Шарль Бодлер. Живий смолоскип 

ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ (1907—1944) Грузинська народна пісня 
ВАСИЛЬ МИСИК (1907—1983) Абу Абдаллах Джафар Рудакі. 

На смерть Абульхасана Мураді. Абулькасим Фірдоусі. Шах-наме 
(уривок). Абу Алі Гусейн Ібн Сіна. «У цій пустелі серце немало ман
друвало...»; «Я від земного бігу до зоряних Чепіг...»; «Три дурні 
зійдуться і знай собі плетуть». Омар Хайям. «І юних, і старих — 
всіх поглинає час...»; «Твій ворог — небеса коловоротні»; «Що 
знаєш ти? Адже ти сам — ніщо!»; «Прожити сімдесят — і з думки 
викинь! Хай...»; «Нас переслідує Недоля навісна»; «Хто все пере
віряв на терезах ума...»; «Прийшли ми чистими — і стали ми 
брудними...»; «Гончар голів людських — своє він знає діло...». «Що 
небо? Ретязьок на нашім схудлім тілі...»; «Так мало радості в цьому 
земному колі!» Мусліхіддін Сааді. Караван. Шамседдін Гафіз. «З 
мого пораненого серця твої уста пили доволі...» Жоакен дю Белле. 
«Печальні духи, привиди смутні...» Поль Скаррон. Сонет. Вільям 
Шекспір. Колискова з комедії «Сон літньої ночі». Джон Мільтон. 
Шекспір. Роберт Берне. Джон Ячне Зерно. Джордж Гордон Байрон. 
Шільйон. Персі Біші Шеллі. Хмара. Джон Кітс. До грецької урни. 
Генрі Лонгфелло. День відійшов 



ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРЕНКО (1908—1936) Жан К акт о. Свято 
на Монмартрі 

ЛЕОНІД ПЕРВОМАЙСЬКИЙ (1908—1973) Лі Бо. Печаль на 
яшмовому ганку. З корейського фольклору. Робітна пісня (уривок). 
З індонезійського фольклору. Пантуни. З бірманського фольклору. 
Мати і син. Нізамі Гянджеві. Лейла і Меджнун (уривок). Франсуа 
Війон. Балада неймовірностей. Луїс де Гонгора. До троянди. Валь
тер фон дер Фогельвайде. «Під липою... Генріх Гайне. «Не знаю, 
що стало зо мною...» Райнер Марія Рільке. Ієремія. Олександр 
Пушкін. «Крук ід крукові летить...» Михайло Лєрмонтов. «Ні, не 
тебе так палко я люблю...» Шандор Петефі. Хмари. Пабло Неруда. 
Втікач (уривок) 

ГРИГОРІЙ КОЧУР (нар. 1908) Алкей. «Міддю сяє великий 
дім...» Сапфо. «Барвношатна владарко, Афродіто...» Франческо 
Петрарка. Сонет 114. Франсуа Війон. Балада. Шарль Бодлер. Са-
мозосередження. Поль Верлен. Осіння пісня. Артюр Рембо. Го-
лосівки. Поль Валері. Пряля. Сен-Жон Перс. Вигнання (уривок). 
Рене Шар. Правда визволить вас. Константінос Кавафіс. Що муд
рі провидять. Янніс Ріцос. Орфеєві. Йоганн-Вольфганг Гете. При
рода і мистецтво. Генріх Гайне. Двійник. Емілі Дікінсон. «Боятись? 
Чого боятись?» Томас Стернз Еліот. Бернт Нортон (уривок). 
Еміль Нелліган. Біла туга. Рубен Даріо. Симфонія в сірому мажорі. 
Жоакін Марія Машаду ді Ассіс. Блудне коло. Ніколоз Бараташвілі. 
«Голубого неба колір...» Ян Райніс. Самотня хмара. Давид Гоф-
штейн. Віолончель. Олександр Блок. «Благословляю, що, бувало...» 
Юліуш Словацький. Мій заповіт. Ципріян Каміль Норвід. Post 
scriptum. Юліан Тувім. Незнане дерево. Франце Прешерн. «Обран
цям Божим на Страшнім суді...» Якуб Барт-Чишинський. Так нас 
весна сліпити вміє. Отокар Бржезіна. Природа. Петр Безруч. 
Єдина мелодія. Вітезслав Незвал. Прощавай і хусточка 

ВАСИЛЬ БАРКА (нар. 1908) Вільям Шекспір. Два монологи ко
роля Ліра 

БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ (1909—1937) Райнер Марія Рільке. 
«Хто-небудь в розпуці де-небудь на світі...» 

ЛЕОНІД ГРЕБІНКА (1909—1941) Слово про похід Ігорів 
(уривок). Вільям Шекспір. Три монологи Гамлета. Олександр 
Пушкін. Анчар 

ВАДИМ ЛЕСИЧ (1909—1982) Хуан Рамон Хіменєс. «Я розгор
нув тебе...»; «Це не я». Юліан Тувім. Слово і тіло. Юзеф Чехович. 
Балада звідтіль 

ЮРІЙ КОСАЧ (1909—1989) 3 індіанського фольклору. Со-
творіння світу. Про народження мого народу. З ескімоського фольк
лору. Як же мені чатувати на звіра? 

САВА ГОЛОВАН ІВСЬКИЙ (1910—1989) Джордж Гордон Бай
рон. Дон Жуан. Пісня сімнадцята 

АНДРІЙ БІЛЕЦЬКИЙ (нар. 1911) Сімонід. Фермопільські 
написи 

1 1 2 



АНДРІЙ МАЛИШКО (1912—1970) Вітезслав Незвал. Від міста 
п'ять хвилин 

ІГОР КОСТЕЦЬКИЙ (1913—1983) Вільям Шекспір. Сонет 66. 
Езра Паунд. З «Gantas». Іван Голль. Разієль. Федеріко Гарсія Лорка. 
Місто без сну. Стефан Георге. «Тепла і повітря сад не бажає» 

ДМИТРО ПАЛАМАРЧУК (нар. 1914) Франческо Петрарка. Со
нет. Вільям Шекспір. Сонет 66. Шарль Бодлер. Продажна муза. 
Арман Сюллі-Прюдом. Сумнів. Жозе-Марі Ередія. Вечір битви. 
Стефан Малларме. Лебідь. Анрі де Реньє. Тривога 

ОЛЕСЬ ЖОЛДАК (нар. 1918) Петро Нєгош. Гірський вінець 
(уривок) 

МИКОЛА ЛУКАШ (1919—1988) Пісня про Нібелунгів (уривок). 
Джованні Боккаччо. Канцона з «Декамерона». Мігель де Сервантес 
Сааведра. Глоса з роману «Дон Кіхот». Фелікс Л one де Вега Карпіо. 
Діалог Фрондосо та Лавренсії з драми «Овеча Криниця». Педро 
Кальдерон де ля Барка. Монолог Сигізмунда з драми «Життя — це 
сон». Маиуо Басьо. Хокку. Йоганн-Вольфганг Гете. Великодні хори 
з «Фауста». Фрідріх Шіллер. Велич світу. Роберт Берне. Моє серце 
в верховині. Адам Міцкевич. До Матері-Польки. Поль Верлен. 
«Фантоми гарних днів весь день полум'яніли...» Артюр Рембо. 
Вічність. Поль Валері. Морський цвинтар. Ендре Аді. Доля угорсь
кого древа. Гійом Аполлінер. Пісня нелюбого. Федеріко Гарсія Лор
ка, Чотири жовті балади 

ДМИТРО БІЛОУС (нар. 1920) 3 «Повісті минулих літ» (фраг
мент про Костянтина-Кирила та Методія). Костянтин-Кирило або 
Костянтин Преславський. Передмова до Євангелія. Молитва абет
кова 
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ПРО АВТОРШ 

ВІРА ВОВК (1926) — поет, прозаїк і перекладач. Опублікувала 
11 поетичних збірок, 6 прозових праць та десятки перекладних 
праць. Живе в Ріо-де-Женейро, Бразилія. 

ГАЛИНА ГАРМАШ (1966) — поет і журналіст, народилася в м. Ко
беляках на Полтавщині. Закінчила факультет журналістики в 
Київському університеті. Друкувалася в журналах Поезія, 
Дзвін, Прапор і Вітрила. 

СЕРГІЙ ГОРКАВИЙ (1956) — прозаїк, народився в с. Великій 
Загорівці на Чернігівщині, закінчив філологічний факультет 
Київського держуніверситету, працював у видавництві 
«Мистецтво» (Київ). Автор книги оповідань Гість. 

СЕРГІЙ ЄКЕЛЬЧИК — історик і прозаїк, працює в Академії наук 
України по ділянці сучасних західніх теоретичних начал. Не
давно стажувався в Університеті Монаша в Австралії. 

ОКСАНА ЗАБУЖКО (1960) — поет, прозаїк і есеїст. Працює нау
ковим співробітником Інституту філософії Академії наук Ук
раїни. Авторка збірок поезій Травневий іній і Диригент 
останньої свічки та численних статтей і есе. 

ФРАНЦ КАФКА (1883—1924) — австрійський письменник, наро
дився у Празі в єврейській родині. За життя опублікував 
збірку новел Роздуми, а посмертно вийшли такі його романи: 
Процес (1925), Замок (1926) та Америка (1927). Роман Замок 
справді залишився незакінченим. Проза Кафки, яка мала 
величезний вплив на розвиток світової літератури, зображує 
непевність людини щодо своєї суті, щодо своєї ролі в житті, 
щодо суспільних структур і навіть щодо самої природи. 

СЕРГІЙ ЛАВРЕНЮК (1964) — поет, закінчив факультет журна
лістики Київського держуніверситету, працює у газеті «Голос 
України». 

ЛАВРО МИРОНЮК (1887 — ?) — поет, народився на Поділлі в 
родині вчителя. Студіював на філософічному факультеті 
Празького університету. В 1922 році захворів психічно й ліку
вався спершу в Празі, згодом у Відні. Там поет пропав без
слідно і вся його творчість. 

МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО (1948) — перекладач, літературо
знавець, народився в Києві, закінчив біологічний факультет 
Київського держуніверситету, перекладав твори В. Гюго, 
Ш. Бодлера, Б. Сандрара, П. Селюнра, Сен-Жан Перса, 
Ф. Гарсіа Лорки та інших поетів. 

КОСТЬ МОСКАЛЕЦЬ (1963) — поет, прозаїк і есеїст, автор пое
тичної збірки Думи. Живе й працює в місті Бахмачі. 
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АРКАДІЯ ОЛЕНСЬКА-ПЕТРИШИН — художниця, її картини ви
ставлялися в галеріях і музеях С.Ш.А., Канади, Бельгії, Китаю 
та України. Живе в Нью Брунсвік, С.Ш.А. 

ВАСИЛЬ ОСАДЧИЙ (1953) — поет, автор п'яти збірок поезій, 
остання з яких — Прибутна вода (1991). Живе у Києві. 

СТЕПАН ПРОЦЮК (1964) — поет і есеїст, народився на Львів
щині. Закінчив Івано-Франківський педінститут. Викладав ук
раїнську літературу в тому ж Інституті, зараз аспірант 
Інституту літератури Академії наук України. Автор збірки 
поезій На вістрі двох правд. 

ПАВЛО РОМАНЮК (1953) — поет і прозаїк, автор трьох збірок 
поезій та одного роману. Має готову до друку збірку Неспокій 
плинности, працює над другим романом Сорочка Несуса. 
Живе й працює на Марамурщині в Румунії. 

ІВАН СЕМЕНЕНКО (1936) — поет, автор збірки поез ій Нерозривне 
сонце та двох книжок для дітей. Народився в селі Ісівці на 
Київщині, закінчив Київський педінститут іноземних мов. 
Працює пожежником. 

ОКСАНА СОЛОВЕЙ (1919) — перекладач, народилася в Полтаві, 
студіювала в Харківському університеті. Перекладає з євро
пейських мов на українську. Живе в Сейнт Пол, С.Ш.А. 
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ЗМІСТ ЖУРНАЛУ «СВІТО-ВИД» ЗА 1993 РІК 

Поезія 

Андієвська Емма. Світобудову вогник підпирає (2) 
Гаврилюк Юрій. Наперекір дійсності (3) 
Гармаш Галина. Пісні на льоту (4) 
Дзюба Сергій. В примхливому люстерку (2) 
Жабінська Женя. Між відкритими дверима і биттям серця (3) 
Жупанський Олег. Із книги «Провість» (2) 
Ілля Валерій. З книги «Розширеними очима» (3) 
Карабович Тадей. Собака (3) 
Киризюк Іван. Де сиві зозулі кують (3) 
Ковалів Юрій. Заломлені крила (1) 
Коваль Зореслава. На шкірі шелестить верба (1) 
Козаченко Іван. В холодній прірві (1) 
Кубай Данило. Стаючи хвилеподібним (4) 
Лавренюк Сергій. Постукаєш до себе (4) 
Лиша Раїса. Збираючи літо у глек (3) 
Лучак Міля. Консерваторія слів (3) 
Махно Василь. Божевільні сади (3) 
Миронюк Лавро. Зірки, розсипані в руїнах (4) 
Могильний Аттила. Міські краєвиди (2) 
Москалець Кость. Катарсис (4) 
Неборак Віктор. Листи, знайдені у пляшці з-під львівського пива (2) 
Осадчий Василь. Капає чиста блакить (4) 
Отрощенко Валентина. Зозулине око (3) 
Охрімович Андрій. Сонети до Офелії та інші вірші (2) 
Палій Ліда. Далека дорога (2) 
Процюк Степан. Поранена пустка (4) 
Ревакович Марія. Три вірші й дещо про смерть (1) 
Семененко Іван. В безодні самого себе (4) 
Тарнавський Юрій. Голодна Україна (1) 

І 
Драма 
Богдан Бойчук. Голод (1) 

Проза 

Андієвська Емма. Дві новелетки (2) 
Бісс Єва. Втеча від мінотавра (3) 



Горкавий Сергій. Головне наважитися (4) 
Єкельчик Сергій. Літавець (4) 
Забужко Оксана. Автостоп (4) 
Кучерук Олександр. Летить стріла (1) 
Покальчук Юрій. Ліричні етюди (2) 
Романюк Павло. Спектри непокірного болю (4) 
Смотрич Олександер. Три старомодні діялоги (2) 
Шевчук Валерій. Два соколи (3) 
Штонь Григорій. Задзеркалля (2) 

Перекладна література 

Будзаті Діно. Шість оповідань, пер. з італійської Р. Бабовала (1) 
Даніелькевіч Марек. Відчуття хвилин, пер. з польської Т. Кара-

бовича і М. Ревакович (2) 
Кафка Франц. Афоризми й Гібрид, пер. з німецької Віри Вовк (4) 
Мельничук Аскольд. Ця подорож, пер. з англійської М. Ревако

вич (2) 
Скуєнієкс Кнутс. Не оглядайся!, пер. з латиської Ю. Завгород-

нього (1) 

Літературознавство, критика, есе, рецензії 

Бойчук Богдан. Від Yoknapatawpha County до Пакуля, без дороги 
назад (4) 

Віра Вовк. Ставлення Франца Кафки до галицьких хасидів (4) 
Михайло Москаленко. Тисячоліття перекладу України-Русі (4) 
Новикова Марина. Богдан Ігор Антонич: Велика гармонія та Зе

лена євангелія (3) 
Онужик Іоан. Міркування між долею та відвагою (2) 
Онужик Іоан. М'яке Е або альхемія м'якої еротики в поезії Марії 

Ревакович (3) 
Рубчак Богдан. Майстер зористого «перекладу» (1) 

Мистецтво 

Відгуки американської критики на творчість Мілонадіса (1) 
Качуровський Василь. Кінетичні скульптури Мілонадіса (1) 
Керамістка великих форм (3) 
Кілька штрихів про малярство Емми Андієвської (2) 
Оленська-Петришин Аркадія. Виставка «російського» мистецтва 

в Ґугенгаймі (2) 
Оленська-Петришин Аркадія. Глянувши на пройдене (4) 
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Музика, театр, балет, фільм 

Бойчук Богдан. Театральні маратони (2) 
Веселовська Ганна. Національне відродження і театральний 

авангард (1) 
Ревакович Марія. «Березіль-93» — огляд (3) 

Спомини, листи, подорожні нотатки 

Соловей Оксана. Жінки (4) 
Цуканова Марія. Спомини (2—3) 

Огляди, нотатки 

Бабовал Роман. Про Діно Будзаті (1) 
Бойчук Богдан. Поет, пропавший у житті й літературі (4) 

Огляд надісланих книжок 

Левчун Наталка. Кульбабеня (2) 
Маланюк Євген. Земна мадонна, вибране, упорядкував Микола 

Неврлі (2) 
Могильний Аттила. Обриси міста (2) 
Рачук Микола. Стоок (3) 
Стус як текст, упорядник Марко Павлишин (3) 
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« С В І Т О - В И Д » 
Л і т е р а т у р н о - м и с т е ц ь к и й ж у р н а л 
Ч и с л о IV ( 1 3 ) , 1 9 9 3 р. 
З а с н о в а н и й 1 9 9 0 р. 

З а с н о в н и к и : 

К и ї в с ь к а о р г а н і з а ц і я С п і л к и п и с ь м е н н и к і в У к р а ї н и 
К у л ь т у р н и й ц е н т р «Світовид» С п і л к и т е а т р а л ь н и х діячів У к р а ї н и 

В и д а в е ц ь : К у л ь т у р н и й ц е н т р « С в і т о в и д » С Т Д У 



О р и г і н а л - м а к е т в и г о т о в л е н и й ф і р м о ю « А С » 
2 5 2 0 3 4 , К и ї в , в у л . Я р о с л а в і в В а л , 1 7 - е . 

З д а н о д о н а б о р у 3 0 . 0 9 . 9 3 . П і д п и с а н о д о д р у к у 2 5 . 1 0 . 9 3 . Ф о р м а т 6 0 x 9 0 / 1 6 . П а п і р 
д р у к а р с ь к и й № 1. Г а р н і т у р а т а й м е . Д р у к о ф с е т н и й . У м о в и , д р у к . арк . 7 , 5 . 
У м о в и , ф а р б о - в і д б . 8 , 1 3 . О б л . - в и д . а р к . 7 , 8 8 . Т и р а ж 3 0 0 0 . З а м . З" VOS 

К и ї в с ь к а к н и ж к о в а д р у к а р н я н а у к о в о ї к н и г а 
2 5 2 0 3 0 , К и ї в , в у л . Б . Х м е л ь н и ц ь к о г о , 19 . 



Аркадія О ленська-Пет ритим: «Сагуаро вдень», 
олія, 1981, 69X49 ін. (175X125 см.) 




