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ДЕЙВІД ІҐНАТОВ 

НЕЗВАЖАЮЧИ НА СІРІСТЬ 
ДНЯ 
(у 80-ліття) 

Мені подобається, як твій живіт 
творить півмісяць 
під спідницею. 

Думаю тоді про повноту 
любови. Моя рука мандрує 
по ньому ніжно, спокій 
в мені — завершений. 

Я не за тобою тужу 
а за прядивом думки 
кругом твоєї присутносте 
яким хочу прикрити 
порожнечу життя — 
тканину кольору 
днів і ночей 
проведених разом. 

Моя любов до тебе — це темний коридор, 
яким намацую дорогу 
вздовж стіни до виходу 
у сад, в якім 
можу сісти й говорити 
про свої взаємини з землею, 
такі ж, як і груші чи персика, 
що, споживані на сніданок, виповнюють 
потребу, бажані вдень 
і ввечорі, 
хвалені за красу 
для ока й для уст. 



Незважаючи на сірість дня, 
такого ж, як всі інші: звичайне сонце, 
звичайний вітер, звичайні дерева, 
очевидні будинки, мій фалос 
у тобі, як рухаюсь щасливий 
туди й сюди, перетворює сірий день 
у своєрідне свято. 

Жінка заявляє, що любить його й запитує, чому він не любить її. 
Його мовчання посилює її переконання, що він її не любить, і вона 
з болем каже це йому. Він тільки дивиться на неї і мовчить. Він 
любить її, але як можна висловити це під таким тиском, наче б лю
бов була злочином, до якого треба признаватися. Він почувається 
ображеним і винним водночас, наче б мовчання було злочином, на
че б тримання власних думок теж було злочином. Невже він не мо
же любити в мовчанні? Хіба він не є з нею? Чому цього не досить 
для особи, яка запевнює про свою любов? Тільки особа, що не певна 
своєї любови, а настоює на протилежному, є нещаслива, так і вона 
є нещасливою в своїх вимогах. Тому любов, яку він почуває до неї, 
наповнена образою, що він любить людину, яка почуває себе такою 
нещасливою. 
Як це він вибрав -саме її? Чи він дійсно вибирав? Він не може 
відповісти собі й починає зневірюватися, що навчився любити саме 
таку особу, і починає думати, що вона не любить його, якщо на
стоює, щоб він заявив, що любить її. Може то вона не є певна, що 
любить його, може вона теж наповнена почуттями образи, справж
ньої люті й ворожнечі і воліла б приховати це, перемогти це спосо
бом інверсії, тобто домагаючись дізнатися про його любов до неї 
тільки тому, щоб знайти причину позбутися його, і він відзивається 
до неї, радить їй заспокоїтись, не перейматися, повернутись до нор
мального стану, створити таку атмосферу, щоб він міг мати з нею 
тиху, спокійну розмову, як у минулому. Одночасно він дає їй до 
зрозуміння, що ця порада виникає з турботи за їхню любов: звичай
но, це тактика, щоб не сказати прямо того, про що тепер неприємно 
навіть припускати.- її лице роз'яснюється, але він не знає, що саме 
вона раптово усвідомила про нього й про себе; про нього, що він 
піддався її нападам? З другого боку, для неї теж нелегко, це бо 
більше злість, ніж любов, чи радше любов перетворена у злість, 
що є основою її нагінки змусити його говорити. її голос заспокою
ється, стає м'якішим. Говорить тихіше, і вони повертаються до ста
ну з-перед її раптового вибуху. Вони розмовляють про рахунки, про 
дітей, про ремонт хати і потребу нового авта. Все стало нормальним, 
та жодне з них не є вдоволене. 

(Збірка Незважаючи на сірість дня, 1991) 
б 



1. 
Так тяжко покинута світ, 
прив'язаний до нього дрібними речами, 
мої очі помічають рух, 
колір і форму. Я дивлюсь, 
неспроможний відійти, бо щось 
діється, і так стою 
під душем дощу, 
або під гарячим сонцем, виснажений 
спогляданням. 

3. 
Старієшся все більше й більше. 
Яке оправдання маєш для себе? 
Я вибачаюсь перед друзями 
за цю самозраду. . 

9. 
Старі люди проводять дні, пускаючи гази 
на самоті, щоб розважати себе 
у відсутності друзів, 
що давно відійшли. 

Старі люди йдуть одинцем на довгі проходи 
повільною ходою, в ритмі своїх сердець, 
уважають на себе, смерть 
у їхніх тремтячих кроках, 
у медитації про їхнє життя. 

32. 
У мене все гаразд, дякую. 
В цей момент мільйон людей 
вмирає на холеру 
в Банґлядеші, але я не маю 
•чого боятись. Моя дочка грається 
на подвір'ї з котиком. 
Моя дружина пече хліб. 

. Я написав поезію про себе. 

' 63. 
Я жив", щоб дізнатись, 
що сонце теж помре, 
я помру перший, ' 
але вміжчасі 
матиму товариша, 

(Збірка Затінюючи землю, 1991) 
З англійської переклала Марія Ревакович 
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ДЕЙВІД ІҐНАТОВ 
ПОЕЗІЯ ЯК ВИПРАВДАННЯ СЕБЕ 

Питання, яке я часто ставлю собі, навіть сьогодні,— чи є сенс 
бути поетом. Я думаю над тим, тоді зідхаю й запитую себе, але що 
іншого я міг би робити? Я пробував руки в бізнесі. Це мене вдоволь
няло деякий час, поки я не був змушений звільняти людей у 
періоди застою. Тоді саме я усвідомив, що такі речі не були для ме
не. Я не міг спілкуватися з людьми імперсонально. В бізнесі я мав, 
на нещастя, слабість нав'язувати теплу дружбу з працівниками, 
яким мусів давати «рожеві картки» звільнення. В бізнесі є такі лю
ди, яким абсолютно нічого не значить звільняти працівників пого
ловно. Я ж, дивлячись на своє обличчя в дзеркалі, бачив напружені 
лінії від ніздрів до стиснених губ. Я вже тоді писав, спостерігав і 
сприймав усе, що траплялося мені та іншим. Десять років такого 
життя, якраз протилежного до того, яким, на мою думку, життя по
винно бути. Я спромігся тоді випродати все дощенту. Сплативши 
довга й зобов'язання, я залишився з однотижневою платнею в ки
шені й пішов шукати зайняття працівника. Я рішив позбутися жаху 
працедавця. 

Чи був я успішний? Як працівник у переплетні іншого власника, 
я мусів оглядатися кожного разу, коли, наприклад, стримував ма
шину, щоб поправити помилку в розмірах брошури. Я мусів все де
тально вияснювати наглядачеві, який височів поблизу з олівцем і 
нотатником, оцінюючи працю робітника. Я був об'єктом сталого на
гляду. Тоді почав, розуміти, що моя ситуація була точно така ж, як 
і працедавця, тільки навпаки. Я був на протилежному кінці виміни. 
Різниця між працедавцем і працівником була в нюансах. Кожний з 
нас мусів зносити імперсональні й негуманні взаємини з іншими і, 
тим самим, з собою. 

Я писав увесь той час і щойно починав читати Вільяма Карлоса 
Вільямса, який давно вже зрозумів ситуацію пересічного американ
ського життя. Американське життя, яким більшість з нас жили, бу
ло ясно й щиросердно проти життя почувань, інтелекту й уяви. Він 
писав про це життя, обурений його байдужістю до поезії; я ж почав 
писати про те саме, обурений, подібно, його опором до всього, крім 
найпростішого спільного знаменника рутинного мислення і діяння. 
Та писання про це на праці тільки робило мене нещасливішим, бо 
моє вглиблення в ці проблеми загострилося завдяки писанню про 
них. 

Що ж зоставалося? Вчити. Вендел Беррі зателефонував мені в 
ранніх 60-тих роках з Кентаккі й попросив заступити його на рік в 
Кентакському університеті, бо він дістав стипендію Роккефелера. Я 
прийняв запрошення. Перші кілька років були захоплюючі. Я лю-
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бив учити. Воно тягнуло мене як стимулянт у мисленні про поезію, 
особливо до віршів, які плянував писати. Я обдумував їх вголос у 
клясі, яку вчив писання поезії, або вивчав якогось поета. Я часто 
попадав у пристрасну дискусію з працею даного поета, аналізуючи 
кожний аспект його чи її поезії з моєї точки зору як поета. Ідеї, які 
лежали облогом або німували на дні ума продовж тих тяжких років 
у бізнесі, стали висловлені перед клясом з ентузіязмом і свободою 
вчити й мислити вголос про те, що було мені найближче. Ідеї, яких 
я не був навіть свідомий — які так туманно були усвідомлювані й 
відчувані продовж років — вибухали в конфронтації з працями ін
шого поета в клясі. Я йшов додому, розмишляв над цими новими 
відкриттями й починав вірша, що мав за базу ці проникання. Це 
продовжувалось п'ять радісно-піднесених років, а тоді, повільно, 
десь в ранніх сімдесятих, я почав відчувати, що само-повторююсь і, 
що було жахаюче, стаю байдужим до кляси. 

Це нагадувало моє минуле життя в ролі бізнесмена в тому без
особовому тупчаку; а тепер я губив учительство, яке спасло мене 
від бізнесу; в результаті я губився як поет, поскільки викладання 
було таким сильним стимулом до писання. Але я теж мусів визнати, 
що, все таки, написав корпус праць продовж тих надхненних років, 
які вклалися в дві книги, з багатьма віршами в резерві. 

Що ж, тепер я наближаюся до тридцятиліття свого вчителюван
ня, зумівши опублікувати ще дев'ять книг поезії та два томи прози. 
А моє задоволення вчителюванням поновлюється, коли спостерігаю 
прогрес у своїх студентів. Я навчився цікавитись більше студентами 
в клясі, ніж роздумуваннями над власними проблемами поета. Я на
вчився, як скеровувати відчуття повторности й байдужости в мені 
на користь студентів. Іншими словами, я навчився бути в клясі вчи
телем, у першу чергу, а поетом, у другу. Я зосереджувався на сту
денті й світі студента, який, на моє здивування і вдячність, давав 
мені імпульс для дальшого писання. Коротко кажучи, викладання 
поглиблювало й поширювало мене. 

Добре. Я вже понад 25 років повним професором, і повнопрог-
рамне викладання мусить скінчитися. На пенсії я плянував посвяти
тися, наскільки можливо, писанню, проводити більше часу з собою, 
можливо повернутися до тем та інтроспекцій, які я мусів відкласти 
як вчитель. Але, як ви напевно пригадуєте, я почав оце, запитуючи, 
який сенс бути поетом. Чому, ви спитаєте, я ставлю таке питання, 
маючи добру долю бачити більшість своїх праць друком та будучи 
коментованим національно й інтернаціонально? Чоловік повинен 
осягнути певність і силу після такого визнання й успіху. І він ося
гає, все ж, я ставлю собі це запитання в сумному й розгубленому 
тоні. Що ж, припускаю, що тільки я сам можу дати собі відповідь. 
Це дуже особиста проблема, але не аж так віддалена від загального 
зацікавлення більшосте з нас. Є там пенсія від релятивно безпечно
го середовища викладання, від готової авдиторії студентів, з якими 
я міг ділити свої думки й тривоги про багато речей і справ поза по
езією, яка, як мистецтво, охоплює набагато більше, ніж дискусії про 
техніку чи вузько фокусовані теми. Але існує світ поза клясою, 
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який до всіх нас відноситься; цей світ, раз ти ступиш у нього, на
повнений непереборним почуттям хаосу, особливо для поетів і 
мистців, які виявляються формою, накиненою, або знайденою в ма
теріалі. Як поет я знаходжу світ поза моєю контролею, властиво, 
знаходжуся під його контролею, відчуваючи його дію на собі. В суті 
речі, поет у світі не почувається важнішим, ніж звичайна людина, і 
це є великим ударом у поетове відчуття важливости для світу. Ні, 
не важливости для вас індивідуально, коли слухаєте, як поет гово
рить про своє мистецтво і про себе. Можливо, це для вас, але окремі 
особи не контролюють подій та опіній, окремі особи також не задо
волені собою, з тих точно причин, які я наводив для себе. Кожний 
з нас, до більшої чи меншої міри, почувається пригнічений, штовх-
нений жити без хвилювань і емоцій. Наші почуття любови й гар
монії, злагоди і спокою, краси і морального порядку,— все, що поет 
приносить до увага читача, все, чого читач шукає в його чи її жит
ті — відчуваємо тиск оминути то все, відсунути задля чогось, що 
тяжко схарактеризувати, але що існує в повітрі. Є це відчуття бай-
дужости до людської долі, безособовости, на яку натрапляємо на 
кожній вулиці, точно ті самі почуття, які я пережив у бізнесі й раз 
у клясі. І над усіми нами висить загроза універсального знищення, 
яке, можливо, є одною з причин нашого почуття розпачу і одною з 
причин нашого віддалення від особистого, емоційного і поетичного в 
кожному з нас. 

Це є проблема, яку я ставлю перед собою як поет. Отож, який є 
сенс поезії? Сенс, думаю, є в тому, щоб бути живим у тій атмосфері, 
яку я описав. Інакше ми не зможемо дійти до дна нашої нещасливо-
сти. Якщо є щось, що може збудити наше зацікавлення й бажання 
знати, то це та особлива нещасливість, яку я відчуваю тепер. Я 
зацікавлений відкрити, що це значить бути поетом в цей час, який' 
часто вимагає посвяти своєї ідентичносте, щоб просто проіснувати. 
Ми відчуваємо тенденцію до такого статусу, що находить на нас і 
крізь нас із швидкістю світла. Ми думаємо, як те, що ми колись без
печно знали й любили, чим задовольнялись і жили, стає задньою 
цифрою до життя. Те, що ми придбали для себе як нашу ідентич
ність у речах, людях, ідеях і почуттях, особливо почуттях, тратить 
на вартості в наших очах, поскільки обставини, які зумовлювали 
нашу ідентичність, виковзають з-під наших ніг, не через нас, а че
рез інших, і через могутніші обставини, ніж наші особисті світи. 

Отож, поет, який перебуває з вами в усіх цих ховзьких і сумних 
обставинах, спитає себе: Гей, куди ж я йду? Що я тут роблю? Чи 
опинюся в чомусь новому? Виглядає, що я живий, але чому не жити 
в якомусь спокої й порядку? Чи я доходжу туди? Чи дійду туди? Чи 
увесь цей рух має привести мене туди? Такі питання ставлять не 
обов'язково тільки поети. Це питання, які всі ми ставимо собі, і, 
поскільки вони не унікальні поетам,— то є це обов'язком і радістю 
поетів почувати спільність з іншими, зробити ці питання сенсом пи
сання своїх поезій. Писання поезії має саме цю сильну мотивацію. 
То значить, брати світ таким, як він до нас приходить, і давати 
йому порядок розуміння, що і є поезією. То значить, перетворювати 
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світ в поезію для кожного з нас, для тих, хто ще вірять у свою інди
відуальність. Дозвольте навести свого вірша на що тему: 

Небо є синє 
Поскладай речі на місце, 
кричить моя матір. Я дивлюся 
через вікно,— в ногах мій 
пластиковий воїн. Небо синє 
й порожнє. В ньому 
пливе дах через вулицю. 
На яке місце, питаю її. 

Вірш кінчається питанням, яке є одночасно відповіддю тим фак
том, що ставить проблему і дає їй послідовність мого зацікавлення. 
Це вірш наших найглибших турбот, який став видимим для контем-
пляцій кожного. Ні, не варто жити без почуття, що маєш якийсь 
вплив на наше життя, якийсь спосіб маніфестувати наше власне 
судження чи волю, навіть у найгірших обставинах. В дійсності, це є 
неоминимою природою людства. 

Дозвольте навести веселий приклад, навіть щоб лише облегшити 
настрій. Візьмім, для прикладу, хвацький комп'ютер, що вибиває 
наш номер СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, номер картки здоров'я, номер 
зарплати. Ми маємо номери на кожну річ у житті. Гляньте націни 
речей, які купуємо. Гляньте на розмір нашого одягу, шапок, чере
виків. Я. спитаю, чому в нашому суспільному житті не називають 
нас номерами, замість імен? Це, без сумніву, було б логічно в по
рядку речей, які розвиваються перед нами. Бо скільки ж є на світі 
Павлів, Іванів, Марій, Степанів і Дейвідів. Номер міг би точно 
відрізнити тебе від іншої Марії чи Дейвіда на вулиці. Добре, при
пустім, що ми маємо таку систему. Чи повинен поет писати про неї? 
Ясно, що буде писати. Бо як ми могли б це знести, як могли б жити 
без пісні, поезії, почуття, яких не можна нумерувати. Уявіть, що 
хтось при владі скаже вам: «Ми хочемо такий то номер емоції від 
вас у такий то час». Це нездійсниме. Ніяка влада при повному 
розумі не буде думати такими категоріями. Тож почування 
тріюмфують. Хоч на сьогодні, хоч на найближче майбутнє, поезія 
буде мистецтвом почувань. 

Але чи це достатньо жити для емоцій? Ні, Ми живемо, щоб пра
вильно послуговуватись номерами нашого життя. Ми маємо задово
лення, полагоджуючи кожну потребу, яку номери накидають нам, і, 
в свою чергу, вчимося маніпулювати номерами, ставши вправними 
в точному вживанні їх. Ми починаємо бачити нагоду гратися з ни
ми, змушувати їж працювати для нас,— який зворот! Ми починаємо 
легше дихати. Ми маємо насолоду, маніпулюючи цими номерами: 
ціна цього, ціна того, процент від цього, процент від того. Це стає 
життям само в собі, і ми відкриваємо, що це дає нам усвідомлення 
нас самих у контролі, це значить, що ми можемо дефінювати себе у 
відношенні до чогось, що не є нами, але завдяки чому ми ясно ба
чимо, хто ми є і чим далі можемо бути. 

Але знову находить лавина нових номерів, і ми знов почуваємось 
ї ї 



переможеними, присипаними ними. Нам тяжко дихати. Що робити? 
Чи ж не смерть то приходить по нас,— скажи номер дев'ятдесят 
років чи одна куля в лоб чи шість розводів підряд чи відтягнення від 
нашої платні до зера чи зростання цін за мешкання-харчі-одяг-
медицину, що доводять нас до банкротства і ми опиняємось на ву
лиці з меблями; якщо це не є ці номери, або навіть якщо є,— чи ви 
втрачаєте почуття люті, смутку чи іронії, що ви, у співпраці з 
мільйонами таких, як ви, вкладали і підтримували такий спосіб 
життя, щоб це життя стало майже неможливим для всіх нас? Це 
привертає назад емоції в повній силі. Приходить час бачити, мисли
ти й писати про те, що є основно нами, що є в центрі нашого буття; 
те, що може знищити нас, бо ми так же легко можемо стати нашою 
само-деструктивною машиною, як і власним добродієм. І чи будуть 
поети писати, оспівувати й виконувати цю правду? Будуть, аж поки 
нас не стане. Будуть, бо почування є всеприсутні. Це дефінює нам 
нашу гуманність, бо ми завжди хочемо бути здефіньовані як люди, 
навіть у найгірших обставинах. 

Я не маю щасливих розв'язок для нашої природи. Я пропоную 
тільки можливість, щоб поет говорив за всіх нас. Суть поезії хитка 
і тремтлива перед всемогутніми фактами,— та анти-поетичне буде 
тут з нами, поки не відійде з останньою людиною з лиця землі. 

З англійської переклав Богдан Бойчук 

Андрій Саєнко: папір, мішана техніка, 15*20, 
«Яблуневий сад», 1990 
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ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ 
ТРИ БЛЬОНДИНКИ І СМЕРТЬ 
(Уривки з роману*) 

КОХАННЯ (VIA CRUX) 

В цім сні Гвбрґдтсе знов начебто знаходиться в якійсь чужій 
країні. Він, мабуть, на вакаціях. Він іде вулицею. Вона прекрасна. 
Вона широка. По обох боках її ростуть дерева. Тут і там видніють 
на ній елегантні крамниці. На хідниках часами зустрічаються ка-
варні. Вулиця забита людьми. Всі вони модно вдягнені. Це, мабуть, 
Рим. Гвбрґдтсе спокійний внутрі. Ніщо його не журить. Він іде по
вільним кроком. Люди минають його в обох напрямках. Це цілком 
його не турбує. Нараз перед ним на хіднику каварня. В ній якихось 
двадцять столиків. Більшість з них зайняті. Тільки десь три чи чо
тири вільні. Гвбрґдтсе вирішає посидіти трохи в каварні. Він виби
рає столик. Столик зараз поруч. Гвбрґдтсе підходить до нього. Він 
сідає в кріслі. Він чекає на кельнера. Він розглядається довкруги се
бе чекаючи. Столики невеликі. Вони круглі. їхні ніжки зроблені з 
крученого дроту. Він грубий. Крісла подібні до столиків. Себто їхні 
ніжки та спинки теж зроблені з крученого дроту. У спинках крісел 
видніють посередині обриси серця. При кожнім столику тільки двоє 
крісел. Це може тому, що на більше там і не знайшлося б місця. 
При кожнім з зайнятих столиків по парі. Іншими словами, при 
кожнім з зайнятих столиків сидить чоловік та жінка. Гвбрґдтсе 
єдиний без пари. Кожна з пар туляться до себе. Виглядає, що всі 
вони коханці. З їхнього поводження здається, що всі вони дуже за
кохані. Чоловіки часто обіймають жінок за плечі. Голови чоловіків 
та жінок часто доторкаються чолами. До одного зі столиків біля 
Гвбрґдтсе підходить кельнер. Він приносить напої. Вони однакові. 
Вони в високих склянках з дротяними вушками. Виглядає, що на
пої — це кава з. піною. Кельнер кладе ложечки на столик побіч 
склянок. Він відвертається від столика. Він наміряється йти в сторо
ну дверей, що ведуть до каварні. Гвбрґдтсе киває до кельнера. Він 
подає знак, що хоче, щоб той підійшов до нього. Кельнер собі подає 
знак, що він вернеться. Він очевидно зайнятий. Він очевидно мусить 
послужити перше комусь іншому. Він відходить. Він зникає в две
рях каварні. Гвбрґдтсе не вражений поведінкою кельнера. Йому не 
спішно. Він жде спокійно. Згадана пара при столику звертають ува
гу на свої напої. На столику знаходиться цукерниця. Чоловік та 
жінка сиплють по ложечці цукру в свої склянки. Тоді вони сиплють 
ще по одній. Після цього сиплють ще по одній. Вони продовжують 
це робити. Кожен з них сипле яких шість чи сім ложечок цукру собі 
в склянку. Вони розмішують цукор ложечками. Це забирає багато 
часу. Причиною цього очевидно є факт, що люди насипали стільки 

* Український варіянт англомовного оригіналу автора. 
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цукру собі в склянки. Гвбрґдтсе певний, що їхня кава мусить бути 
надзвичайно солодка. Він не розуміє, як можна пити каву такою со
лодкою. Він свідомий того, що він різниться тим від даних людей. 
Він переконаний, що він ніколи не буде таким, як вони. Гвбрґдтсе 
відвертається від пари. Якийсь час він розглядається довкруги себе. 
Він дивиться на людей при інших столиках і на хіднику. Він не ба
чить там нічого цікавого. Він не пам'ятає навіть, що він бачив. 
Після якогось часу його очі знову зупиняються на парі при столику, 
що побіч нього. Чоловік та жінка молоді. Виглядає, що їм обом десь 
біля двадцяти. Вони обоє вродливі. У дівчини довге волосся. Воно 
хвилясте. Воно чорне. Цера дівчини біла. Вона контрастує з волос
сям. Очі дівчини величезні. Вони чорні. Вони гармонізують з її во
лоссям і контрастують з її церою. Гвбрґдтсе не бачить добре чоло
віка. Чоловік обернений спиною до Гвбрґдтсе. Чоловік стрункий. 
Його волосся теж хвилясте. Воно старанно підстрижене. Воно теж 
чорне. Чоловік та жінка забули про свої напої. Вони обіймаються. 
Чоловік нахилений до жінки. Він цілує її в уста. Він обіймає її лівою 
рукою за плечі. Правою рукою він мне їй перса. Права рука жінки 
лежить по середині чоловікової спини. Жінка тре чоловікову спину 
рукою. Ліва рука жінки лежить на чоловіковій потилиці. Жінка 
притискає голову чоловіка цією рукою до себе. Голови чоловіка й 
жінки ворушаться під час поцілунку. Немає сумніву що це, що вони 
роблять, приносить їм приємність. Гвбрґдтсе дивується, що того ро
ду поведінка допускається в каварні. Він пояснює це собі фактом, 
що це Італія. Він чув про легендарну пристрасть італійців. Нараз 
чоловік підносить руку з перса жінки. Він пхає її жінці під спід
ницю. Жінка очевидно не має нічого проти того. Вона розкидає но
га. Вона хилиться взад. Виглядає, що вона готується до приємности, 
яку принесе їй чоловік своєю рукою. Чоловік ворушить рукою туди 
й сюди під спідницею. Він щось робить жінці між ногами. Виглядає, 
що він стимулює її. Після якогось часу він витягає руку наверх. Він 
перестає цілувати жінку. Він хилиться дещо взад. Він повертається 
профілем до Гвбрґдтсе. Гвбрґдтсе бачить чоловіків профіль. Чоловік 
встромляє свої три середні пальці собі в рот. Він ссе їх. Він очевидно 
був запхав їх жінці в піхву. Тепер він їх облизує. Гвбрґдтсе в стані 
шоку від того, що він бачить. Він певний, що це перевершує межі 
пристойности навіть для Італії. Виглядає, що пара цілком забула 
про своє оточення. Жінка видно вирішує йти за прикладом чо
ловіка. Вона дещо підноситься на кріслі. Вона розкидає ноги ще 
ширше. Вона пхає ліву руку собі під спідницю. Спідниця коротка. 
Жінка задирає її трохи своїм рухом. Гвбрґдтсе має враження, що 
йому видно жінчине статеве волосся. Воно виглядає, як трикутник 
пітьми, що зібрався в кутку між її лоном і ногами. Жінка ворушить 
рукою туди й сюди собі під спідницею так, як це робив чоловік. Во
на очевидно стимулює себе. Після якогось часу вона витягає руку 
наверх. ;Вона простягає пальці чоловікові до уст. Вона очевидно хо
че, щоб, він їх лизав. Чоловік перестав був ссати свої пальці, коли 
жінка запхала собі руку під спідницю. Він бере три середні пальці 
жінки собі в уста. Він ссе їх. Це йому очевидно смакує. Гвбрґдтсе в 
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стані ще більшого шоку від того, що бачить. Він не знає, як реагува
ти. Він збуджений статево одначе. Нараз він чує звук. Це звук скла, 
що розбивається. Звук несеться з правого боку. Гвбрґдтсе робить 
висновок, що це склянка впала на землю з сусіднього столика по 
його правім боці. Він припускає, що пара при тім столику робить 
речі подібні до тих, що він бачив при столику перед собою. Він 
вирішує переконатися чи це так. Він повертає голову праворуч. Він 
мав рацію. На землі біля столика лежить склянка, подібна до скля
нок на столику перед ним. Вона розбита. Напій, що був у ній роз
литий на землі. Це теж кава. Немає сумніву, що склянку зіпхнуто 
зі столика. На столику стоїть тільки одна склянка. Пара при столи
ку цілується, як ті, що при столику перед Гвбрґдтсе. Одне із них 
очевидно мусіло зіпхнути склянку додолу. Виглядає, що вони 
несвідомі, що це сталося. Гвбрґдтсе підводить очі. Каварня знахо
диться на розі вулиці. Гвбрґдтсе бачить табличку з назвою вулиці 
на розі. Назва вулиці написана великими літерами. Вони чорні на 
білім. Вулиця називається «Via Стах». Гвбрґдтсе дивується назві. 
Він свідомий того, що «Спіх» не італійське слово. Він очікував щось 
італійське. Він мав на увазі такі назви, як «Via Veneto» і «Via 
Арріа». Він думає, що вулиця повинна називатися якось подібно. 
«Via Спіх» асоціюється з чимсь у його мозку. Він старається це 
відгадати. Він ніяк не може цього зробити одначе. Він тільки знає, 
що слово нагадує йому щось латинське. В цю мить він бачить щось 
на вулиці, що притягає його увагу. Це величезна товпа людей, що 
сунеться серединою. Вони заступили дорогу вуличному рухові за 
ними. Рух проти них увесь мусить з'їхати набік. Товпа посувається 
поволі. Якийсь дивний звук несеться від неї. Це ніби калатання. 
Гвбрґдтсе помічає тоді, що більшість людей на милицях. Це милиці 
видають такий звук. Він подібний то калатання в процесіях під час 
Великого тижня в певних країнах. Дехто з людей несе по хресту. Це 
стосується й людей на милицях. Хрести всі виглядають важкими. їх 
очевидно дуже важко нести. Це стосується особливо людей на ми
лицях. Люди виглядають стомленими з облич. В їхніх очах смуток. 
Люди маршують вперед одначе. їм немає кінця. За якийсь час вони 
цілком виповнили вулицю. Вони всі дорослі. Вони чоловіки й жінки. 
Всі вони виглядають пораненими. Вони в бандажах. Бандажі покри
вають різні частини тіл. На всіх них видно сліди крови. Червоний 
колір крови контрастує з білим кольором марлі. У декого з людей на 
голові вінки з троянд. Троянди червоні. 

МАТИ ЛЮДСТВА 

Гвбрґдтсе сниться, що він у музею. Виглядає, що він знаходиться 
в частині, присвяченій середньовіччю. Картини на стінах відносно 
невеликі. На них зображені релігійні теми. Це здебільшого зобра
ження святих, сцени розп'ять, і т. п. Гвбрґдтсе зупиняється перед 
одною Картиною. Вона досить невелика. Розміром вона десь метр на 
шістдесят сантиметрів. Вона в досить оздобній рамі. Рама золота. 
Картина зображає жінку. Жінка в яскравім світлі. Світло падає на 
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неї згори. Жінка зображена на золотім тлі. її голова покрита 
наміткою. Намітка червона. На жінці теж здається червона сукня. 
Намітка збігається з сукнею. їх важко розрізнити. Червоний і золо
тий кольори контрастують чудово. Чи радше вони гармонізують чу
дово. Здається, що вони це роблять задля жінки. Здається, що їхнім 
завданням є співати хвалу жінці. Здається, що вони хочуть це роби
ти спільно. Обличчя жінки приємне. З очей її ллється тепло. Праве 
персо жінки оголене. Вона тримає його в лівій руці. Вона тримає 
щось на правій руці. Вона притискає його до грудей. Гвбрґдтсе не 
бачить що це одначе. Це тому, що він стоїть заблизько до картини. 
Ця частина картини поза полем його зору. Жінка Очевидно тримає 
на руці дитину. Це безперечно зображення Богоматері з Ісусиком. 
Нараз картина вже не картина. Це жива сцена. Рама тепер вікно. 
Жінка стоїть у вікні. Вона майже вихиляється через нього. Тепер 
вона вже не тримає дитину на правій руці. Обидва її перса тепер 
оголені. Вона тримає кожну з них в руці, що з того самого боку. 
Нараз жінка ворушиться. Вона нахиляється вперед. Тепер вона 
частинно вихиляється через вікно. Вона підносить перса руками. 
Здається, що вона простягає їх комусь. Здавалося б, що це для 
Гвбрґдтсе. Гвбрґдтсе має почуття, що це не цілком правильно одна
че. Він відчуває, що жінка простягає їх для кого-небудь, хто їх хоче. 
Він тільки один з багатьох. Гвбрґдтсе хотів би скористати з жінчиної 
пропозиції. Він не робить нічого, щоб це зробити одначе. Це тому, 
що він знає, що його потреби не були б задоволені. Він дивиться 
ближче на перса. Вони прекрасні. На них немає ні плямки. Вони 
білі, мов молоко. Вони цілком сферичні. Себто вони форми доскона
лих півкуль. Вони не мають сосок одначе. Вони виглядають дивно 
без сосок. Гвбрґдтсе тоді теж помічає, що перса здаються твердими 
всередині. Здається, що вони складаються з твердої речовини під 
шкірою. Гвбрґдтсе переконаний, що вони зі слонової кістки внутрі. 
Він очевидно думає про більярдові кулі. Це помимо того, що перса 
багато більші від більярдових куль. Нараз Гвбрґдтсе чує плюскіт во
ди. Звук доноситься з-поза його плечей. Він знає, що це плюскоче 
фонтан у кімнаті, з якої він щойно прийшов. 

ГВБРҐДТСЕ ЗНАХОДИТЬ ХРИСТА 

Гвбрґдтсе сниться, що він у городі. Він на колінах. В руці в нього 
лопатка. Він копає нею в землі. Діється це вдень. Світить сонце. 
Воно гаряче. Воно пражить Гвбрґдтсе голову та спину. Гвбрґдтсе га
ряче. Піт тече йому по обличчі та тілі. Земля під Гвбрґдтсе гола. 
Вона добре оброблена. Вона пухка. Гвбрґдтсе вирив невеличку ямку 
в землі. Він риє далі. Він бачить лопатку. Вона очевидно часто вжи
вана. Вона блищить у сонці. Блиск її контрастує з темними грудка
ми землі. Нараз Гвбрґдтсе бачить щось ясне, що визирає з-під землі. 
Воно по середині ямки. Воно маленьке. Воно рожево-жовтавого ко
льору. Здається, що це хробак. Гвбрґдтсе перестає рити. Він не хоче 
заподіяти щось створіннячку. Він згинається над ямкою. Він хоче 
придивитися ближче до створіннячка. Воно йому не видне одначе. 
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Воно ще занадто покрите землею. Гвбрґдтсе риє дальше. Він хоче 
відкопати більше створіннячка. Він вважає, щоб йому щось не зро
бити. Він обкопує рівчак довкруги створіннячка. Створіннячко те
пер на невеличкім горбку посеред ямки. Тепер його добре видно. 
Гвбрґдтсе схиляється знову над ямкою. Він знову приглядається до 
створіннячка. Сонце світить у ямку. Гвбрґдтсе бачить створіннячко 
дуже добре. Це маленький чоловічок. Він голий. Він пхає щось під 
горбок. Гвбрґдтсе схиляється ще нижче над ямкою. Він пригля
дається дуже уважно до чоловічка. Чоловічок пхає хрест на горбок. 
Хрест виглядає величезним в порівнянні з чоловічком. Чоловічок 
мучиться дуже, щоб випхати хрест на горбок. Гвбрґдтсе бачить чо
ловічкові руки. Вони манюсінькі. Жаль бере Гвбрґдтсе за серце ба
чачи їх на масивнім хресті. Чоловічкові нарешті вдається випхати 
хрест на горбок одначе. Досі він був на колінах. Він стає на ноги. 
Він іде до вершка хреста. Він старається його підняти. Він очевидно 
хотітиме поставити його сторчма. Хрест заважкий для нього одначе. 
Чоловічок очевидно не зможе поставити хрест у землю. Він ста
рається це зробити одначе. Його маленьке тільце силується ней
мовірно. Рученята його сковзаються з хреста, як він старається його 
піднести. Гвбрґдтсе співчуває чоловічкові. Він сягає пальцями в ям
ку. Він підносить хрест. Він встромляє його в землю. Хрест запха
ний добре. Він стійкий. Чоловічок ніби не помічає Гвбрґдтсе, як той 
помагає йому з хрестом. Виглядає, що він думає, що він все робить 

. сам. Він бігає колом на горбочку стараючись обхопити хрест рука
ми. Жаль знову бере Гвбрґдтсе за серце, бачачи це. Він знову 
співчуває чоловічкові. Чоловічок бігає ще якийсь час після того, як 
Гвбрґдтсе встромив хрест у землю. Видно він не здає собі справи, що 
хрест вже стоїть. Він виглядає, як мурашка, що не розуміє, що 
діється довкруги неї. Нарешті він очевидно розуміє, що хрест вже в 
землі. Він біжить до переду хреста. Він обертається спиною до нього. 
Він підносить рамена вгору. Гвбрґдтсе запхав хрест глибоко в зем
лю. Чоловічок може вхопити рамена хреста своїми руками. Він 
підноситься на хрест. Він ніби повзе ним угору як хробак. Тепер він 
на хресті. Він все ще вертиться на ньому. Він виглядає, як чоловік, 
що хоче добре вмоститися в ліжку перед сном. Виглядає, що він хо
че вмоститися вигідно на хресті. Гвбрґдтсе не розуміє, що чоловічок 
робить. Він нахиляється до самої ямки. Він хоче бачити чоловічка 
якнайкраще. Тепер він бачить чоловічка дуже добре. Здається, що 
він дивиться крізь люпу. Чоловічок все ще вертиться на хресті. На 
його обличчі вираз великого болю одначе. Він глибшає з кожною 
миттю. Чоловічок видно не старається вмоститися вигідно на хресті. 
Він хоче зробити собі більш боляче. Це є очевидно причиною того, 
що він на хресті. Вкінці чоловічок перестає вертітися. Виглядає, що 
він не може зробити собі більше боляче. Він висить непорушно. Ру
ки його тримаються хреста з неймовірною пристрастю. Таз його 
обернений боком до хреста. Ноги його зігнуті в колінах. Вони підіб
гані. Стопи чоловічка притиснені до хреста, Вираз неймовірного бо* . 
лю видніє на його обличчі. Піт капає чоловічкові з чола та щік. Очі 
його розплющені. Вони майже цілком білі одначе. Видно тільки 
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краєчки їх зіниць з-під горішніх повік. Решти їх сховалися під ло
бом. Чоловічкова голова перехилена на одне плече. Рот його роз
критий. Слина тече йому з долішнього кутика рота. Вона капає на 
землю. Гвбрґдтсе здає собі справу, що чоловічок це Христос. Він 
страждає за людство. 

ГВБРҐДТСЕ ЗНАХОДИТЬ БОГА 

Гвбрґдтсе ішов раз вулицею. Було це в його дільниці. Довкруги 
було дуже брудно. Вулиця була вся в сміттю. Гвбрґдтсе саме минав 
порожню ділянку. Вона була ще більше засміченою ніж вулиця. Во
на скидалася на смітник. Купа паперу лежала на землі саме біля 
хідника. Щось у ній зацікавило Гвбрґдтсе. Був це листок, що лежав 
на самім верху. На вершку листка був нарисований трикутник із 
оком всередині. Лінії промінням розходилися з трикутника в усі 
боки. Був це християнський символ Бога. Рисунок займав верхню 
третину листка. Під рисунком знаходився текст. Він займав середню 
третину листка. Долішня третина листка була порожньою. 
Гвбрґдтсе зупинився. Він зігнувся. Він підніс листок. Він став його 
розглядати. Листок очевидно пролежав надворі довгий час. Папір 
був пошкоджений водою. Гвбрґдтсе навіть не пам'ятав, коли йшов 
дощ останній раз. Листок був надрукований літографічним спосо
бом. Рисунок було зроблено рукою. Людина, що зробила його, не 
вміла добре рисувати. Вона теж не писала гарно. Здавалося, що 
літери було надруковано дитиною. Текст починався запитанням: 
«Чи ви шукаєте Бога?» Тому слідували вказівки, як Бога можна 
було знайти. Текст подавав адресу церкви. Церква знаходилася в 
підвалі якогось будинку. Текст детально описував, як до церкви 
дістатися. Він навіть згадував сходи, якими треба було спуститися 
до церкви. Далі було подано розклад богослужб, що проводилися в 
церкві. Текст продовжував, що запрошувано до церкви всіх охочих. 
Накінець казалося, що кожен відвідувач знайде там Бога, що чекає 
на нього. Листок був очевидно реклямою для церкви. Прочитавши 
листок Гвбрґдтсе мав намір його викинути. Він намірявся іти далі за 
своїми справами. В останню мить щось зупинило його одначе. Зда
валося, що в обіцянці на листку могла критися якась доза правдо
подібносте. Гвбрґдтсе вагався якусь мить. Він знав із адреси, де зна
ходилася церква. Це було недалеко від місця, де він знаходився в 
дану мить. Дістатися йому туди було/б забрало тільки кілька хви
лин. Він уявляв собі, як він прийшов би до даного будинку. Він уяв
ляв собі, як він спускався б сходами до дверей. Він уявляв собі, як 
він відчиняв би їх. Він уявляв собі, як він входив би в церкву. Він 
уявляв собі, що не знайшов би там нікого крім Бога. Він уявляв собі, 
як Бог зустрів би його як довго очікувану особу. Безмежний спокій 
опанував Гвбрґдтсе. Йому здавалося, що він ріка, яка вливається 
в море. Йому хотілося заплющити очі. Йому хотілося тримати їх 
заплющеними вічно. Тоді він здав собі справу, де він. Він здав собі 
справу, що нічого подібного не сталося б із ним, якби він прийшов 
до церкви. Він знав, що чувся б він там так само, як в якімнебудь 
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іншім будинку. Він чувся б так само, наприклад, якби шукав за по
мешканням. Гвбрґдтсе кинув листок. Він рушив з місця. Він пішов 
у своїм попереднім напрямку. Він минув порожню ділянку. Всі 
будинки вздовж вулиці, якою Гвбрґдтсе йшов, були опущені. До 
підвалу в будинку на розі, який він минав, вели сходи. Підходячи 
до них, Гвбрґдтсе раптом забажалося зійти в підвал. Він безперечно 
знав, що це мало щось спільного з листком, який він саме прочитав. 
Він не був певний одначе, що саме це було. Він не старався цього 
відгадати. Він вирішив піддатися своєму імпульсові. Він збіг швидко 
сходами вниз. Здавалося, що йому було спішно. Двері до підвалу бу
ли відчинені. Виглядало, що їх не можна було цілком зачинити. 
Гвбрґдтсе ступив у підвал. Він знаходився в великій кімнаті. В ній 
було темно. Вікна в кімнаті було забито дошками. Світло вливалося 
в кімнату тільки через двері. Спершу Гвбрґдтсе не бачив майже 
нічого. З часом його очі привикли до пітьми одначе. Він ступив впе
ред. Він дійшов до центру кімнати. Він зупинився. Він розглянувся 
довкруги себе. Кімната була закидана сміттям. Були це дошки, цег
ла, порожні пушки з фарби, папір, поламані меблі, і матрац. Мат
рац лежав на долівці. Лежав він під однією зі стін. Виглядало, що 
на нім спали. Зараз біля своїх ніг Гвбрґдтсе помітив купу людського 
калу. Він відступив назад з огидою. Він дивився куди ступає. Він 
оглянув свої черевики, щоб перевірити чи він не ступив у кал 
раніше. На щастя вони були чисті. Гвбрґдтсе знову розглянувся по 
кімнаті. Стіни й стеля були колись фарбовані. Були вони фарбовані 
на біло. Фарба тепер лущилася всюди. Місцями тиньк облетів зі 
стін. Під ним видніла цегла. Стіни були покриті рисунками й 
ґраффіті. Деякі з рисунків були порнографічні. Вони зображали 
жіночі й чоловічі статеві органи і статеві акти. Ґраффіті були 
здебільшого порнографічні слова й фрази як теж і імена. На однім 
із рисунків був зображений людський череп. Череп усміхався від 
вуха до вуха. З кожного з кутків черепового рота виходило по 
бульці. В бульці ліворуч було написано: «Crack gives me a whack». В 
бульці праворуч було написано: «Coke gives me а роке». Це означало 
приблизно «Крек мене підганяє» і «Кокаїна мене штовхає» респек-
тивно. Гвбрґдтсе нараз здав собі справу, що кімната очевидно була 
притулком наркоманів. Він уявив собі, що якийсь наркоман нападає 
на нього. Мороз пішов йому під шкірою. Волосся стало йому дуба на 
голові. Він не міг не піддатися бажанню дременути чимскоріше 
надвір. 

ДОЛИНА БЕЗ БОГА 

Уявіть собі гірську долину. Скажімо, що вона в Альпах. Вона 
оточена високими шпилями. Вони сягають ген у небо. Покривають 
їх вічні сніги. їх рожевить світло ранішнього и вечірнього сонця. 
Шпилі ці сліплять діямантами в зимовім сонці. Схили гір порослі 
лісом нижче лінії снігів. Вони густі. Вони темні. Здається, що вони 
криють у собі таємниці. Сіножаті тягнуться від лінії лісів ген аж у 
долину. Вони порослі квітками. Серед останніх знаходяться білі. 
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Квітки ці ростуть густо. Вони виглядають як піна на поверхні моря, 
де розбиваються хвилі. Здається, що це хвилі так бризкають з доли
ни на гори. Посеред долини вмостилося село. Будинки його чепурні 
мов іграшки. Всі вони мають балькони та віконниці. У вікнах та на 
бальконах видніють вазонки. Червоні квіти ростуть у вазонках. Во
ни контрастують мальовничо з білими стінами та брунатним дере
вом будинків. Посеред села видніє церква. Його спиця зводиться над 
селом як знак оклику при кінці речення. Реченням тим здається до
лина. Здається, що вона хоче крикнути світові, яка вона прекрасна. 
Тепер уявіть собі, що в долині криється щось, що доводить гляда
чеві, що немає Бога. Тоді шпилі, що оточують долину виглядають, 
як велетні, що корчаться в розпуці. Вони простягають свої руки до 
неба. Здається, що вони хочуть там чогось вхопитися. Вони цілком 
голі. Вони виглядають, як кістяки. Здається, що виморено їх так у 
концентраках. їхня шкіра кольору попелу. Кості страшно випина
ються з-під неї. Це відноситься особливо вилиць, ключиць, лопаток, 
ліктів, та тазів. Здається, що в деяких місцях кості ось-ось про-
друться крізь шкіру. Здається, що вони це зроблять мов крізь зотлі
ле полотно. Шпилі теж видаються зойками цих велетнів. Це 
стосується особливо скель, що здіймаються прямовисно. Сіножаті 
виглядають, як море блювоти, що виплескує з долини на гори. 
Здається, що піна зібралася на його краях від сили імпакту, що 
спричинив цей виплеск. Це, що спричинило цей виплеск,— це оче
видно село зі своєю церквою. їх було кинуто в долину. Скажімо, що 
деякі з білих квіток,— це едельвайс. Бачені зблизька, вони вигляда
ють як очі вирячені під час блювання, чи коли людям викручують 
кінцівки з суставів, чи коли випускають їм нутрощі живцем, трима
ючи їх міцно. Долина є предметом загального зацікавлення. Багато 
туристів приїжджають її відвідати. Вони прибувають у потягах, ав
тобусах, і приватних автомашинах. Величезні плятформи спорудже
но на те, щоб дати місце приїжджим. Вони знаходяться на краях 
проваль. Вони устатковані поруччями. Поруччя ці міцні. Це тому, 
що люди хиляться через них, щоб блювати. Майже всі відвідувачі 
мусять це робити. Причиною цього є суть долини. Існують ще плят
форми іншого типу. Вони багато менші ніж ті, що згадані вище. Во
ни є мов маленькі інтимні кімнати в порівнянні з. великими зал ями. 
Малі плятформи дещо віддалені від великих. Це теж зроблено задля 
інтимности. Плятформи ці знаходяться над найглибшими провалля
ми. Вони не мають поруч. Це тому, що вони призначені на те, щоб 
з них поповняти самогубство. Люди' кидаються з них на скелі, що 
внизу. 
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ІНТЕРВ'Ю З ЮРІЄМ ТАРНАВСЬКИМ ПРО 

Три бльондинки і смерть 

Богдан Бойчук: Спробуймо поглянути дещо з перспективи часу 
на цей роман. Між твоїм першим більшим прозовим твором Шляхи, 
який вийшов 1961 року, і між цим останнім, Три бльондинки і 
смерть, вже понад тридцять років. Концептуально, між ними є 
велика різниця. Мені здається, що Шляхи були твором екзи-
стенціялістичним. Чи це так? 

Юрій Тарнавський: Так. Я писав Шляхи тоді, коли був під силь
ним впливом Сартра, так, що це був програмово екзистенція-
лістичний твір. Я, мабуть, таки свідомо назвав його Шляхи, 
нав'язуючи до Сартра. Я майже певний, що мав на думці Сартрів 
цикл романів Шляхи до волі. Назвою цією хотілося мені показати, 
які труднощі лежать перед молодою людиною, що починає свій 
життєвий шлях і вже від перших кроків зустрічається з роздо
ріжжями. В романі на це натякнено досить відкрито описом п'єси, 
ставленої католицьким гуртком. 

ББ: Але Три бльондинки і смерть вже не можна назвати екзи-
стенціялістичним романом, правда? 

ЮТ: Я, мабуть, назвав би його екзистенціяльним романом, але 
не екзистенціялістичним. Може пам'ятаєш, що в другій частині ро
ману, «Бетлегем», є розділ, що називається «М'ясо, ячмінь, і гри
би». В нім я кіїлю собі з Сартра. Я розповідаю, як герой, спожива
ючи суп, роздумує над недавно прочитаною ним статтею Сартра 
«Екзистенціялізм — це гуманізм». Він каже собі, що стаття дуже 
йому сподобалася, що вона торкає важливі теми, та, пам'ятаючи, 
що Сартр у ній говорить про відношення між суттю {есенцією) й 
існуванням (екзистенцією), не пригадує, чи за Сартром перша пе
редує другій, а чи навпаки. Тоді приходить до висновку, що це не 
робить різниці. Але, як пам'ятаєш, суть Сартрової філософії полягає 
саме в тому, що існування передує суті, і Сартр присвячує багато 
місця цьому питанню. За цим роздумуванням слідує сцена, в якій 
буддистський монах спалює себе. Тим я хочу контрастувати Сарт-
рові наївні життєві вправи на папері зі справжнім життям. Сартрове 
твердження теж здається мені наївним з філософської точки зору. 
Адже питання що передує чому — це питання емпіричне, і до нього 
треба підходити з емпіричними методами, а не схолястичним пере
ливанням з пустого в порожнє. Тепер, мені здається, нам вже до
сить ясно, що людина це суміш успадкованого і вплиненого оточен-
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ням. Питання тільки, що саме в людині одне, а що друге, і до якої 
міри впливає одне на друге. Відповідь на це питання знайдуть пси
хологи й фізіологи, дослідуючи емпіричними методами людину, а не 
філософи балачками в каварнях. Але, вертаючись до твого запитан
ня, роман є, мабуть, екзистенціяльним, бо його суть — це дослід
ження значення життя. Для мене, одначе, твір є, перш за все, тво
ром релігійним, бо найбільш суттєвим у нім є розглядання питання 
існування чи неіснування Бога. Твір робить висновок, що, якщо б 
Бог існував, то все в житті було б виправдане, а якщо його немає, 
то життя є абсурдним і не робить сенсу. Отже в тім сенсі, книжка 
ця релігійна. 

ББ: І теж екзистенціялістична, бо, якщо Бога немає, і життя не
має суті, це є в гармонії з екзистенціялізмом, хіба не так? 

ЮТ: Я сказав би що це вже радше ензистенціяльність, ніж екзи
стенціалізм. Для Сартра ключевим був факт, що людина завжди 
мусить вибирати, що їй робити, і вона має в цім повну свободу. Я ж 
думаю, і підкреслюю це постійно в романі, що в нас все це вже за
програмовано в наших генах, в інстинктах, і що ми до великої міри 
не маємо вибору, що ми є нашими генами й інстинктами... що для 
людини суть передує існуванню, і Сартр тут помиляється. Хоч в де
яких відношеннях, очевидно, вибір ми маємо. Як я сказав, питання 
це емпіричного характеру, і треба його рішати на базі емпіричних 
даних. Одним~словом, я таки вірю, що в людині закодовано багато 
дечого, так, як любов до життя, краси, і т. д., чого Сартр не доба-
чував чи не підтверджував. 

ББ: Так, правильно. Але розгляньмо тепер іншу тему. Беручи ці 
два твори, концептуально, і беручи до уваги, що твір звичайно му
сить виходити з духовного нутра людини, тоді перший твір, Шляхи, 
виходив в більшості ззовні, чи ні? 

ЮТ: Я почав писати Шляхи, коли мені було двадцять два роки, 
саме перед закінченням університету, в 1956 році. Тоді, як я казав, 
я був під сильним впливом екзистенціялізму, і мене спонукувало 
писати твір питання суті існування, яким я був емоційно наснаже
ний. Та я старався вкласти трактування цього питання в річище ек
зистенціялізму. Тому, хоч може й філософія була накинена ззовні, 
само питання було породжене моїми справжніми почуттями. Це, ду
маю, підтверджує факт, що твір властиво ліричний, і думаю, що він 
природній. 

ББ: Тепер подивімся на стиль твоєї прози — першого твору й 
останнього. Вони цілком інакші. Твоя рання проза, я сказав би, є 
релятивно «нормальна», себто відкрита зовсім, і вона до деякої міри 
навіть в гармонії з твоєю тодішньою поезією. Правда? 

ЮТ: Так, цілком. Як знаєш, оскільки ми вже говорили про це 
кілька разів, і я розповідав про це прилюдно, мене завжди турбува
ло питання, який синтаксичний стиль уживати в різних місцях тво-
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ру. Це стосується вже часу, коли я писав Шляхи,— старався я пи
сати їх іншим синтаксичним стилем від того, який, так би мовити, 
мене оточував. В творі вже багато речень досить довгих, наближе
них до стилю, який я розвинув пізніше, в англомовнім романі 
Гіпокрит, в якім є речення на кілька сторінок, і які включають 
дужки в дужках, а часами ще в дужках. З другого боку, багато ре
чень у творі є цілком «нормальними». Але все ж таки, я думаю, що 
твір віддзеркалює моє зацікавлення питанням мови взагалі, а син-
такси зокрема. Це запримітив дехто з критиків, наприклад Лаврі-
ненко. Коли ж я починав писати Три бльондинки і смерть, я прий
шов до висновку, що писати довгими реченнями не осягає того, що 
я хотів робити, себто, що я все таки не знайшов відповіді на питан
ня, чому я вживаю таку синтаксичну форму речення, а не інакшу. 
І тоді, майже в розпуці, щось, подібно до того, як Джакометті свого 
часу творив манюсінькі фігурки, які розпадалися йому в пальцях, я 
вирішив, що писатиму твір виключно простими реченнями. Та хоч 
постанову цю було зробити легко, провести її в практику виявилося 
надзвичайно важко. Я мусів розробити цілий спосіб відтворювання 
реальности простими реченнями, який цілком інакший від способу 
осягнути це «нормальним» стилем. Розробка цього стилю коштувала 
мене безліч праці. Як пригадую, взяло мені десь з рік, заки я на
вчився це робити. В той сам час, цей стиль дуже добре підходив до 
задуманої мною структури твору, яка мала бути дуже схематична... 
чітка, майже математична, бо я хотів клінічно розбити біографію 
героя на складові частини, порізати її на шматки і розкласти їх для 
читача, щоб він їх оглянув, а потім склав з них хронологію ге-
роєвого життя. Так, що стиль цих коротких речень дуже добре до 
цього підходив і він поміг мені осягнути мою ціль. 

ББ: Так. Але я не бачу мосту між твоєю ранньою прозою й цією 
останньою — ні в твоїй поезії, ні в нічому іншому, що ти писав. 
Значить, рішення це було свідоме, логічне і заповзяте саме перед 
писанням. А чи були якісь предтечі до цього? 

ЮТ: Були. Я маю ще один англомовний роман Подорож на 
південь, написаний якраз перед Трьома бльондинками і смертю. В 
нім я почав розробляти цей стиль коротких речень. Там я конт
растую сцени чи розділи, написані короткими реченнями з іншими 
сценами чи розділами, написаними нормальними реченнями чи ре
ченнями дуже довгими. Отже, я зачав розвивати цей стиль в цій 
книжці, але це не було роблене так послідовно як у Трьох бльондин-
ках і смерті. Тут, тому, що стиль цей підходив до мною запланова
ної схеми книжки, я вживав його виключно. Хоча, як почав писати 
книжку, я скоро побачив, що не можна писати завжди цілком про
стими реченнями, і мусів розвинути складні синтаксичні конст
рукції, але якомога простіші, щоб їх застосовувати в тих випадках. 
Як знаєш, писав я книжку трьома фазами. Перший варіант був на
писаний в 1970—73 роках; другий в 1982—84; і третій в 1991—92. І 
кожного разу, як я переписував твір, себто ті два рази, я старався 
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робити стиль більш природнім, себто вживати більше складних ре
чень, хоч все ще якомога простіших. А робив я це тому, що вже 
перед першим переписуванням Трьох бльондинок і смерти, я вже 
видав книжку, яка була написана таким максимально простим сти
лем, як перший варіянт Трьох бльондинок і смерти. Був це мій 
англомовний роман Менінгіт, який вийшов 1978 року. Написав я 
його по написанні першого варіянту Трьох бльондинок і смерти і 
вживав у нім той стиль, яким Три бльондинки і смерть були на
писані. 

ББ: Тобто, виключно короткими реченнями. 
ЮТ: Так... майже виключно, бо часами я все таки мусів вживати 

складні речення. 
ББ: Коротке речення, ця складова частина твого стилю — яка 

його суть? Речення як таке, що воно мало б представляти і 
наскільки коротке воно може бути? 

ЮТ: Це цікаве питання. Коли я починав творити цей стиль, я 
ще не був лінгвістом. Лінгвістику я почав студіювати в 1975 році, а 
закінчив у 1982, і, студіюючи, я багато дечого навчився про мову. 
Одне з того, що я навчився,— це те, що слова, і речення, мають 
значення на більше ніж однім рівні, а саме принаймні на двох. Рівні 
ці — це рівень денотативний і коннотативний, себто перший несе 
інформацію суто про те, про що говориться. Наприклад, коли гово
римо про стіл, то денотативна інформація каже нам, що йдеться про 
цей предмет, себто, що маємо до діла з предметом, при якім ми їмо 
чи на якім пишемо, який має пласку поверхню, одну чи чотири но
ги, і т. д. Але крім цього, мовлячи, мовець сповіщає про те, яка його 
настанова до теми, на яку говорить, як він ставиться до слухача, 
може дещо про себе самого (його географічне і соціяльне походжен
ня), і т. д. Це і є ця коннотативна інформація, коннотативний 
рівень. Короткі речення, як правило, несуть дуже мало цієї другої, 
коннотативної, інформації. Звичайно, коннотативну інформацію, 
яку вони несуть, це те, що мовець, чи той, що пише, емоційно 
віддалений від теми, яку він описує. Коли я починав писати цим 
стилем, я не здавав собі справи, що це так, але це саме підходило 
до моєї цілі, і, очевидно, я вибрав цей стиль підсвідомо саме тому, 
бо я хотів бути якомога дальше емоційно віддаленим від теми книж
ки. Відносно яким коротким може бути речення — воно мусить ма
ти підмет і присудок. І такими я старався, щоб були мої речення. 
Але, як я вже згадав, коли доводиться описувати якусь складну дію 
чи ситуацію, це виходить дуже неприродньо, і я старався знайти 
способи робити це якось більше природньо і цікаво, і мусів розв'язу
вати проблеми цього типу. Ти колись повинен сам сісти й собі спро
бувати писати так, і побачиш, що це становить... З цього можна ба
гато навчитися... 

ББ: Я хотів так написати рецензію, але відмовився. (Обидва 
сміються.) Добре, як ти досягаєш в романі цього другого виміру, 
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себто відношення до читача, користуючись короткими реченнями, 
які не сприяють цьому? 

ЮТ: Ну, бачиш, перше я тверджу, що це є клінічний опис, і що 
я емоційно в темі не заанґажований. Дальше, коли я хочу 
підкреслити щось емоційне, я вживаю, як правило, образи, якими я 
відтворюю бажану емоцію. Наприклад, у сцені де Хемніца вбиває 
щура голкою від шприци, вона кидає голку в відро на відпадки. 
Відро видає звук, і я кажу, що звук цей подібний до звуку дзвона, 
який б'є по мертвому. А тоді додаю, що різниця між звуками відра 
на відпадки й дзвону приблизно така, як різниця між важливістю 
щура й людини. Це зашіяновано, як болючий висновок, і тим я хочу 
збудити в читача почуття жалю до щура. Отже свої почуття я 
віддаю описами, образами, і т. д. 

, ББ: І решту, зрозуміло, мусить дотворювати читач. Так, що це є 
ще один елемент. 

ЮТ: Так, безперечно. 
ББ: Чому така назва героя?.. Невимовна. (Сміється.) Чи тут зна

ходиться якийсь принцип, чи це тільки гра? 

ЮТ: Це був, до речі, збіг обставин. Працюючи в IBM, я одного 
разу побачив на журналі, видаванім компанією, прізвище головного 
редактора, яке було голляндське, і яке мене заінтригувало. Було 
воно дещо інакше... якщо не помиляюся, було це Гуібрегтсе 
(Huibregtse). Видалося воно мені досить неоковирним, і мені прий
шла думка, що, якщо б воно було трохи інакше, людина з таким 
прізвищем мала б труднощі в житті. Я попрацював тоді трохи над 
ним і вийшло прізвище Гвбрґдтсе. Коли я розпочав працю над Трьо
ма бльондинками і смертю, я подумав, що це було прізвище в сам 
раз для мого героя. Але, що я хочу сказати тим прізвищем,— це 
символічно підказати, як важко бути людиною. Може пам'ятаєш, 
що в четвертій частині роману є два розділи, в яких ідеться про це 
прізвище — «Фонетика прізвища» і «Семантика прізвища». В пер
шій герой має сон, в якім він бере лекцію, як вимовляти своє 
прізвище, і через неспроможність дістає прутом по пальцях, що спо
нукує його крикнути з болю — отже його прізвище — це біль. В 
другім, герой бачить у сні напис «How to bridge the sea» («Як по
класти міст через море»), хоч не помічає подібносте між своїм 
прізвищем і написом. Тут я кажу, як важко людині стати мостом 
через море свого життя. Отже, прізвище виникло собі незалежно, а 
тоді я вжив його для своїх цілей. 

ББ: Значить, було це зроблено з принципу гри, чи курйозности... 
Нічого глибшого. 

ЮТ: Так, так. 

ББ: Що я ще хотів сказати... Частиною твого стилю є композиція 
роману, яка дуже строго дотримана... дуже цікава — математична, 
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чи альфабетична, чи і одне і друге. Чи вона тобі помагала, чи шко
дила в писанні роману, в роботі? Тобто, чотири частини роману А, 
В, С, D, пізніше 41, 41, 41, і 52 розділи в тих частинах? 

ЮТ: Перше я виясню про що тут ідеться, щоб було ясно чита
чеві. Чотири частини роману, що становлять окремі під романи, на
зиваються Alphabette, Bethlehem, Chemnitz, і Death. Перші три — 
це імена трьох бльондинок, а остання — найбілявіша з них, себто 
смерть. Форма роману контрольована нумерологією. Перші три ча
стини складаються з 41 розділів, а остання з 52. Ключевим тут є 
число 4, яке є перфектним, як квадрат, і яке закодоване в назві ро
ману. В перших трьох частинах додано 1 до 40 (40 було б теж пер
фектним числом, бо 4 + 0 = 4), з тим самим наміром, з яким 
перські ткачі робили маленькі імперфекції в своїх килимах, щоб не 
виглядати зарозумілими в очах Аллаха. В третій частині додано 1 до 
4 і 1 до 1,' з тої самої причини, бо 4 рази по 41 все ж могло б вигля
дати претензією на перфекцію. Але додавши всі ті числа, дістанемо 
175. Тоді 1 + 7 + 5 = 13, a l + 3 = 4, що таки є перфекція. Одначе, 

.оскільки це так глибоко закодовано, може Аллах, будучи так зайня
тим своїми серйознішими справами, зв'язаними з всесвітом, не 
помітить цього нахабства. Нумерології в романі більше, та я залишу 
її читачеві. Вертаючись до твого питання — структура і помагала 
мені, і шкодила. Помагала тим, що я мав структуру, а шкодила тим, 
що часами було важко її дотримуватися. Але я мушу згадати, що, 
коли я брався за роман, я не казав собі, що я писатиму 41, 41, 41 і 
52. Я просто почав писати, і, коли ці частини почали формулювати
ся, я тільки тоді почав розробляти цю нумерологічну схему. Було 
цілком збігом обставин, що розділів набиралося коло 40. І тоді ви
никла в мене думка сконструювати роман, як я казав. Я міг був да
вати 39 розділів замість 41, чи щось такого, але вибрав цю схему, 
бо вона мені сподобалася. Остання частина закроювалася більшою 
ніж перші три, з очевидних причин, ну і тут я дотягнув число 
розділів до 52. Все це трохи коштувало зусиль, але не надто багато. 
Структура все таки розроблялася органічно, виростала зі змісту тво
ру. Отже, я творив роман на двох рівнях — в додатку до праці над 
змістом, себто в додатку до розповіді, я теж працював над структу
рою. Була це до певної міри гра, так, як грою є писання сонета чи 
взагалі регулярного вірша. Я дещо хотів похизуватися перед чита
чем, мовляв, дивіться, я так опанував техніку писання прози, що 
можу виробляти ще ось які трюки... Я не кажу це в поганім сенсі, 
бо кожний, хто пише, наприклад, регулярного вірша робить те саме. 
Кожне мистецтво до якоїсь міри є грою, і це відрізняє його від не-
мистецької праці. 

ББ: Отже, структура виникла в ході праці над романом, і не була 
накинена арбітрарно. 

ЮТ: Так, так, структура виникла цілком органічно, під час пи
сання роману, і накиненою ззовні не була. 



ББ: Ну, тоді, це давало тобі волю творити так, як ти хотів... 
ЮТ: Так, але вкінці я все таки мусів себе місцями обмежувати, 

часами дещо підробляти, і т. д.... В романі, як я казав, є багато 
більше гри з цифрами, з числом 4, я тільки не хочу про це говори
ти... Але, я хочу ще додати, чому взагалі я це робив,— тому, що я 
відкинув традиційну структуру роману, яка є в основному базована 
на хронологічнім порядку, себто, твір починається на початку і веде 
до якогось там клімакса, тоді приходить спад, а може його немає... 
це є дві можливості. Але, оскільки я цієї структури не прийняв, ро
ман був би безформний, себто мав би нецікаву форму. А так, я ство
рив собі іншу форму, яка, властиво, не впливає на саму суть твору, 
але форма існує і читач може її помітити, може бачити, що я творив 
на цьому рівні. Я думаю, що кожен літературний твір мусить мати 
форму. Як знаєш, я ніколи не писав регулярних віршів, тому, що 
для мене це видається нецікавим і тривіяльним, але, завжди, коли 
я пишу вірш, я розробляю собі концепцію його форми і тоді її дотри
муюся. Я зауважив, що часто люди, які приходять до вільного вірша 
від клясичного віршування, творять безформні вірші. Вони не ро
зуміють, що так не може бути. Вірш мусить мати форму, тільки во
на мусить бути унікальна для цього вірша, мусить бути створена в 
цю мить, як вірш твориться. Вона мусить бути з поетичного боку 
цікава, мусить підходити до суті вірша. Так, що кожен твір мусить 
мати форму, і форма є невід'ємною частиною твору, але вона може 
бути запозичена, або може бути створена автором. 

ББ: Отже, Менінґіт і Три бльондинки і смерть по суті речі 
писалися майже паралельно, і вони до великої міри стилістично 
подібні. Хоч Менінгіт, як ти казав, далеко більш строгий у вжи
ванні коротких речень, у принципі того стилю, який ти розробив. 

ЮТ: Так. 
ББ: Мене цікавить одне. Чи той стиль, який ти винайшов, який 

прийняв для прози, належатиме тільки одній особі? 
ЮТ: Я не знаю. Я маю мрію, що якщо я щось взагалі осягнув 

цим твором, то це те, що я показав, що писати прозові твори «гар
ним» стилем, стилем естетично «приємним», не є обов'язковим... 
що можна писати цікаві твори іншим стилем. Отже, я був би дуже 
щасливим, якщо б я показав своєю книжкою саме це, і якщо хтось 
колись під впливом мого роману писатиме теж «негарним» стилем, 
не обов'язково таким, як мій, і він напевно не буде таким, як мій, 
бо тоді це був би пляґіят, але якщо люди побачать можливості в 
працюванні над синтаксичним стилем для компонування цікавих 
творів,— я був би радий, якби це сталося. Щоб хтось писав так, як 
я? — Для мене це було б нецікавим. 

ББ: Значить, це трішки поширює можливості, додає комусь біль
ше волі, відваги атакувати матеріал іншим способом. 
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ЮТ: Так, саме так. Але для мене літературна праця є майже 
виключно праця над мовою. І проблема з прозою є те, що більшість 
письменників пишуть прозові твори не як мистці, а як журналісти. 
Добрим прикладом цього є Солженіцин. На мою думку, він не мис-
тець, а журналіст. 

ББ: Твори теж можна писати для розвага. 
ЮТ: Так, очевидно. 
ББ: Все має своє місце, звичайно. 

ЮТ: Безперечно. Але над прозою треба працювати так само 
важко, як над поезією. І тому я присвячував стільки уваги мові в 
писанні цього роману. 

ББ: Вертаючись до поезії, ти сказав, що тебе цікавить мова. Я б 
сказав, що там тебе більше цікавить метафора, ніж мова. В прозі я 
це бачу, але в твоїй поезії образ перебирає місце над мовою. 

ЮТ: Ти маєш рацію. В поезії я вживаю нейтральну синтаксу... 
Я думаю, що поезія є закодована в образі. Але ти не бачив моїх ос
танніх віршів, в яких я починаю експериментувати зі структурою 
речення. І теж, чекай, якщо взяти Без Еспанії... я думаю, що там я 
вклав трохи праці в мову... Там є образи, але мова там теж грає 
важливу ролю... 

ББ: Там є одно і друге, це правда. Ну, добре, отже взявши це 
досягнення, вже тільки в контексті тебе самого, що далі? 

ЮТ: Що далі? (Сміється.) Я не хочу більше писати тим стилем. 
Мене тягне вернутися до більше ліричного стилю, до більше при-
родніх речень. Але цього, що я навчився, я, мабуть, не забуду і мені 
буде досить важко відірватися від цього способу писання. Я хотів би 
в моїй наступній прозовій книжці вживати більше нормальний 
прозовий стиль, але вживати його більше послідовно, знаючи, з 
того, що я навчився, де саме вживати яке речення — чи складне, 
чи просте. Отже я старатимуся це робити, хоч не знаю, чи це мені 
вдасться. 

ББ: Я думаю, що це буде дуже цікаве поєднання, бо ти маєш цей 
елемент ліричносте в собі. Він навіть виходить на верх у цій 
книжці. Я тобі вже про це говорив. Ти даєш дуже точний опис, а 
тоді дуже несподіваний ліричний образ, який прямо загачує людину 
емоційно і тягне дальше. Для мене це дуже цікавий засіб. 

ЮТ: Я роблю це свідомо. Звичайно вживаю це для болючих 
ефектів... 

ББ: І для ліричних теж. Наприклад, як герой накреслює портрет 
Альфабети, і накладає власні уста на нього — компонує портрет і 
цілує в той сам час — це дуже незвичайний, ліричний образ, цілком 
не болючий... 
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ЮТ: Так, це правда. 
ББ: Таке поєднання ліризму, який тобі притаманний, і цього 

стилю може привести до дуже цікавої комбінації... 
ЮТ: Не знаю, чи я казав тобі щось про цей новий роман. Це 

буде мій перший твір про українців, про Україну, якщо я його на
пишу... Побачимо, покаже час. 

ББ: Твір буде іронічний? (Сміється.) 
ЮТ: Ні, ні. Це буде дуже болючий твір... 
ББ: Ну, то дуже дякую тобі. 
ЮТ: І я тобі. 

Андрій Саєнко: фанера, олія, 35x60, 
без назви, 1992 
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Брус Боровскі 
НАЙСТРУНКІША Й НАЙБІЛЯВІША БЛЬОНДИНКА З УСІХ 

Three Blondes and Death by Yuriy Tarnawsky 
Fiction Collective Two, 1993 
Юрій Тарнавський, Три бльондинки і смерть 
Видавництво Фикшон Коллектив, 1993 

«Отже, це є можливо, що в нашім Житті стається багато менше 
ніж нам здається», твердить оповідач Трьох бльондинок і смерти, 
нового роману Юрія Тарнавського. Погляд цей не такий вже 
приємний, та, глянувши на себе з певної віддалі, ми мусимо згоди
тися, що він таки відповідає загальному перебігові нашого життя. І, 
Справді, разом з Тарнавським, ми можемо ось як підсумувати най
важливіші факти наших біографій: 

Воно росте. Після дев'яти місяців воно виходить на світ. Воно 
продовжує рости яких двадцять років... Після того воно починає 
знов мінятися. Воно росте тепер у поясі. Воно міняє колір на
горі... Воно робить це якихось тридцять років. Тоді воно прибирає 
поземну позу. Воно перестає ворушитися. 

Решта, це деталі. Але, якщо в «нім» немає нічого надзвичайного, 
«його» тривіяльні подробиці є предметом досліджування експери
ментального роману Тарнавського. Роман, це детальне, клінічне 
розглядання життя і смерти Гвбрґдтсе — дивовижної, невротичної 
людини, пошуки кохання якої такі ж незбагненні, як його прізвище. 

Властиво, заголовок дуже точно описує роман: Гвбрґдтсе зако
хується в три жінки, одну за одною, а тоді вмирає. Тарнавський бу
дує роман з чотирьох частин, і Гвбрґдтсе прогресує крізь чотири го
ловні стадії свого життя: Альфабета, Бетлегема, Хемніца, і вкінці 
смерть (Alphabette, Bethlehem, Chemnitz, Death), в азбучнім поряд
ку, переходячи кожен раз від вродливішої до менш вродливої, і вхо
дячи в дедалі більше й більше інтимні стосунки. Альфабета, дочка 
багатого дипльомата, не відповідає коханням на кохання Гвбрґдтсе; 
Бетлегема примушує Гвбрґдтсе наштовхуватися на труднощі корот
кої позашлюбної афери; а Хемніца нарешті доказує, що Гвбрґдтсе 
нездібний мати стосунки з іншими людьми, він виводить її з терпе
ливости своїми дедалі більше наростаючими обсесіями: малюван
ням, снами, і іншими аспектами свого всеохопного інтимного життя. 

Відкинений трьома жінками, Гвбрґдтсе нарешті готовий зійтися 
з останньою, найбілявішою з бльондинок — смертю. Та ми бачимо 
її вже в першім розділі роману, коли Гвбрґдтсе зустрічається віч-на-
віч з маскою смерти в обличчі Альфабети: «Цера дівчини була дуже 
бліда. Внаслідок того її обличчя здавалося зробленим з кости». 
Ми дізнаємося, що волосся всіх трьох жінок в дійсності зачесане так 
само — зав'язане бубликом чи хвостом на потилиці. Пізніше, як 
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Гвбрґдтсе вже наближається до своєї смерти, волосся всіх трьох 
жінок видне на голові кістяка в однім з багатьох його снів: «По про
тилежнім боці столу сидить смерть... В неї на голові волосся од
наче... Здається, що воно зав'язане на потилиці». 

Хемніца — найповніше зображена постать з усіх трьох жінок, 
і Тарнавський обдаровує її, більше ніж якунебудь іншу постать у 
романі, почуттям марносте, що найкраще гармонізує з настроєм 
книжки. Ця хандра, починаючи від Хемніциних любовних пере-
петій і кінчаючи сценою насильства поповненого над нею, веде 
вкінці до сцени, де Хемніца непотрібно й жорстоко вбиває щура в 
лабораторії. Вбивши його, вона кидає голку шприци, яку встромила 
щурові в хребет: 

«Голка, пролітаючи повітрям, накреслила лукоподібну лінію. 
Вона впала в відро для відпадків. Виглядало, що вона впала просто 
на дно відра. Відро видало звук, коли голки впала в нього. Звук був 
досить тихий. В нім було щось сумного, одначе. Здавалося, що це 
бив дзвін. Здавалося, що дзвін бив по щурові. Звук здавався дореч
ним... Іншими словами, відношення між звуком, виданим відром, і 
звуком, виданим дзвоном, здавалося таким самим, як відношення 
між важливістю щура й людини». 

Викривлений стиль, з його короткими реченнями, розведеними 
метафорами, і квантифікацією таких абстрактних понять, як біль та 
кохання, викликає в читача почуття недовіри й відчуження, такого 
ж глибокого, як відчуження предмета опису книжки. Наприклад, 
коли описувач манерою робота представляє поводження Гвбрґдтсе і 
з надзвичайною точністю нотує його безцільне, недоречне мізку
вання, ефект цього є саме відчуження: 

«Він здав собі справу, що зробив помилку, вирішивши йти на 
пляж. Це було тому, що на пляжі було загаряче. Гвбрґдтсе був пев
ний, що йому було б куди прохолодніше вдома. Він теж був певний, 
що йому було б куди вигідніше вдома. Він уявляв собі, як він чувся 
б, сидячи в своїм фотелі. Вкінці він теж здав собі справу, що вдома 
його ніхто не турбував би. Цього він хотів найбільше. Почуття 
пекучого сонця на шкірі наводило ляк на Гвбрґдтсе. Він боявся, що 
ось-ось вибухне полум'ям. Почуття це було подібне до клявстро-
фобії. Почуття теж було подібне до ляку, який відчуває маленька 
тварина, на яку нападає хижий птах з неба». 

«Почуття пекучого сонця... Почуття... подібне до клявстрофо-
бії» — віддалена невтральність прози несе в собі щось від формаль
ности судового звіту, шкільної читанки, автопсії. 

Наше ставлення до Гвбрґдтсе таке саме, як ставлення до щура з 
Хемніциної лябораторії. Стиль мови унеможливлює будь-яку 
ідентифікацію читача з героєм роману, та, парадоксально, читач 
ідентифікується з відчуженістю, яку створює стиль Тарнавського. ї 
справді, нам легше розуміти окремі почуття Гвбрґдтсе, не ро
зуміючи його самого. Наприклад, коли Гвбрґдтсе бачить красу в 
розположенні друку на сторінці книжки, ми менш-більш розуміємо 
його захоплення, хоч нам незрозуміло, чому він підносить це захоп-
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лення до філософічного ідеалу. На емоційнім рівні, Гвбрґдтсе такий 
же повільний, як робот: 

«[На цій сторінці] було приблизно стільки ж коротких рядків, 
як на попередній. Вони були розположені інакше, одначе. Все таки, 
сторінка була прекрасна по-своєму... Всі сторінки були прекрасні 
для Гвбрґдтсе по-своєму. Він не міг вийти з дива. Йому здавалося, 
що він відкрив щось надзвичайного... Він вирішив зробити заходи 
оповістити це людям. Він вирішив зробити це негайно». 

Гвбрґдтсе такий самий, як літери його прізвища — не так сфор
мована особистість, як ряд дій і почуттів, що видаються абсурдними. 
А короткі, брутальні речення, ці елементи, з яких складається 
книжка, є мов цятки в пуантилістичній картині — кожне з них 
відіграє свою ролю в творі, так, що, бачені здаля, вони з'єднуються 
в надзвичайно чітку та ясну картину. 

Цей сам принцип, очевидно, діє в снах Гвбрґдтсе. Коли красень 
Тен, до якого Гвбрґдтсе відчуває і приязнь, і ненависть, гине на по
чатку книжки, він переноситься в сни Гвбрґдтсе в формі різних сим
волів. Тен, як людина і як вартість, натякнена його ім'ям («де
сять»), стає свого роду богом мертвих, який веде Гвбрґдтсе на той 
світ. В однім із снів, 

«Гвбрґдтсе бачить стовп. Він яких десять стіп заввишки... 
[Напис на нім] зроблений білою фарбою. Він сповіщає "How to 
bridge the sea («Як покласти міст через море»)"... Гвбрґдтсе не ро
зуміє напису... Він перечитує його багато разів. Він не помічає 
подібности між словами напису і своїм прізвищем («Hwbrgdtse»)». 

Стовп, очевидно, представляє особу Тена, який є післанцем при
хованого прагнення смерти самого Гвбрґдтсе, написаного кольором 
кости. 

Густота символізму Тарнавського накопичується з тривіяльних 
деталей його життя: трикутники, годинники, синій колір. Алегорич
на прозорість цих символів переходить межі підказувань. Як нам 
ставитися до дочки Гвбрґдтсе, якій на ім'я Тридцять Три? її ім'я, 
очевидно, натякає на три жінки, в яких закохався Гвбрґдтсе. Але чи 
криється щось в тім, що ім'я це ділиться на число бльондинок у 
книжці? А чи може натякає воно на щось недосконалого в подвоєнні 
числа три в числі жінок, яких кохає герой і в боках фігури — три
кутника — яка знов і знов грозить йому в снах? 

Навіть коли ми не зможемо відповісти на всі ці запитання, нам 
все таки хотілося б знати чим вони мотивовані. Тут, видавець дає 
нам пікантну окрушину пояснення. На зворотній стороні обкладин
ки кажеться, що Три бльондинки і смерть «базовані на складній ма
тематичній схемі... яка заступає традиційну структуру роману». Та 
це викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Чи це значить, що 
самі події в книжці були породжені математичною формулою, яка 
криється в тій схемі? Чи може схема ця тільки керує порядком 
подій? А чи може підлягає їй сюжет? Пояснення підказує нам, що 
для якого завгодно роману, базованого на цій схемі, ми можемо 
створити безконечне число розповідей, які матимуть принаймні такі 
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елементи, як Початок, Середина, й Кінець, хоч може й не обов'яз
ково в тім порядку. 

В модернізмі існує вже традиція, яка дозволяє авторам допуска
ти можливість існування романів цього типу. В романі Італьо 
Кальвіно Якщо зимової ночі подорожній, письменник ставить гіпо
тезу, ЩО, замість того, щоб писати традиційний роман, в якім треба 
віддавати данину хронології та синтаксі, «можна створити листу 
слів, в азбучнім порядку», з яких комп'ютер міг би збудувати роз
повідь. І справді, письменники зі школи Оуліпо, випродукували 
кілька книжок цього типу, найславетніша з яких написана без 
літери «е». Та вправи цього роду пригадують нам твердження Бор
хеса, який сказав, що такі твори вимагають «дисципліни шахістів, а 
не янголів». 

Три бльондинки і смерть — книжка багатогранна й повна 
таємниць, яка переживе не одного з її критиків. Та я припускаю, 
що зацікавлення структурою цього роману стане центральним в 
його майбутнім обговорюванні. Тому може було б більше доціль
ним, якби Тарнавський таки подав схему, на якій роман збудова
ний, разом з романом. Це полегшило б таким, як Тарнавський, 
який за фахом лінгвіст та кібернетик, дослідити техніку його тво
рення. Для решти з нас, таких, як Гвбрґдтсе, залишається тільки 
пізнати смерть через поступове згасання нашої свідомости. 

(Переклад з англійської — ред.) 
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Роберт Блай 

ЛЮБОВ 
У ДВОХ 
СВІТАХ 

ТРЕТЄ ТІЛО 

Мужчина й жінка сидять поруч себе 
і не прагнуть 

в цю хвилину бути ні старшими, ні молодшими, 
ані народженими 

в іншій країні, в іншому часі, в іншому місці. 
Вони вдоволені, що є там, де є, розмовляючи, чи не 

розмовляючи, 
їхні спільні віддихи живлять когось, кого ми 

не знаємо. 
Мужчина бачить порух своїх пальців; 
бачить, як її руки пригортають книжку й подають 

йому. 
Вони обоє коряться третьому тілу, яке спільно ділять. 
Вони дали обіцянку любити те тіло. 
Мужчина й жінка сидять поруч себе; 
дихаючи, живлять когось, що ми не знаємо, 
когось, що ми не (знаємо та ніколи не бачили. 

ДВОЄ НАДОСВІТКУ 

Оранжево-рожеве сонце 
засвічує, закриває і захмарює, 
її голова лежить на його колінах. 
Його рука охоплює 
кістяну шкатулку її голови. 
Запах свічок 
розноситься кімнатою. 
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Він каже: «Наша ріка пливе 
чорним болотнистим дном. 
Чи ми йдемо по нім? 
Чи ми є під водою?» 
«Ми під океаном». 
«Що ж,— каже він,— океан 
це тільки повільна ріка». 

Його рука тримає впевнено. 
Відвага променіє 
на повну довжину її тіла. 
Мужчина єднається з нею 
у тім солонім місці, 
де пасеться худоба 
на травах під водою. 

У ДОЩОВОМУ ВЕРЕСНІ 

В дощовому вересні, коли листки ростуть униз до 
темряви, 

я прикладаю чоло до вогкого піску, що пахне 
водоростями. 

Прийшла пора. Я не вибираю вже роками, 
можливо, цілими життями. Папороть не має вибору, тільки 

жити; 
за свою впертість дістає землю, воду й 

ніч. 

Ми закриваємо двері. «Я не маю на тебе прав». 
Надходить смерк. «Любов, яку я мав з тобою, є 

достатня». 
Ми свідомі, що маємо жити окремо одне від одного. 
Пеганка відпливає від своєї зграї. 
Дуб пускає листя, одинокий на самотньому 

горбі. 

Мужчини і жінки досягали цього перед нами. 
Я раз у рік бачився б з тобою, а ти зі мною. 
Ми були б двома зернятами, лиш не посадженими. 
Ми сидимо в кімнаті, світла погашені. 
Я плачу з тобою, без сорому і без гідности. 

БАЧАЧИ, ЯК ЗАНОСИШ КВІТИ 

Я так люблю тебе. Ніч вільготна. 
Повітря таке тихе, як тоді, коли тебе кохаю. 
Бо не кожного вечора тебе кохаю. 
Я повертаюся, як зорі,— часами з-поміж хмар. 
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Ніч вільготна й поживна, як твій ум, 
що дозволяє всьому, кругом тебе, жити. 
Я бачив, як ти заносила квіти увечері 
через траву, щоб схоронити їх від холоду. 

Часом я ховаюся за двері, 
щоб ніхто мене не кликав, 
або прохожаюсь згорблений мілинами попід землею, 
не певний, чи хто-небудь у моїй сім'ї спроможний на 

Твій голос — це вода під зорями, що зібрана 
з рясних дощів, які сплили в луги. 
Ніч вільготна, земля мокра, повітря спокійне, 
дерева тихі, я цього вечора люблю тебе. 

БЕРЕЗНЕВІ ПУП'ЯНКИ 

Лежать у ліжку й чують музику. 
Пахуча подушка, ставок, жіночий сміх. 
Віє несміливо вітер, торкає березневі пуп'янки. 
Молоді дерева вигинаються туди й сюди. 

ЛИСТ ДО НЕЇ 

Те, що я зробив, зробив. 
Я знав, що кохаю тебе, 
в чому тобі й признався. 
Пізніше брехав тобі часто, 
щоб ти мене любила, 
приховував правду, 
прикидався, обманював. 

Раз вони люди,— 
роблять на свій лад те, що роблять, 
знаходять гостроверхі 
замки попереду, бачать 
завислі ліхтарі над 
тюлене-ликими масами, / 
де вони кохають уночі. 

Гураган несе 
слимака, що цупко 
тримається 
сосни. Вночі о-
посум бачить 
переверненого 
золотого лева 
в сні. 



Робити те, що робимо, 
не є радістю. Сонце 
сходить і щось 
могутнє керує ним 
по небі, поки 
не зішле іскру 
на північні ліси. 

ПАПОРОТЬ 

Це було у папоротях, що я дізнався про вічність. 
Під животом твоїм є кучеряве місце. 
Завдяки тобі, я навчився любити папороть на тому березі 
і заокругленість, яку лишило на піску копито сарни. 

РОЗМОВА ЗІ СВЯТОЮ ЖІНКОЮ, НЕ БАЧЕНОЮ СТІЛЬКИ ЛІТ 

Після стількох літ, приходжу до тебе. 
Ти кажеш: «Ти прийшов по такім довгім часі?» 
Я не міг прийти скоріше. Мої нікчемні уста, 
з невситною ямою, з'їли сім'я туги, 
що мало бути засіяне. Я спав, незграбний, 
спантеличений, нечесний. І мріяв про пісок. 
Твої печальні очі не сміються. 
Я кажу: «Я прийшов після стількох літ». 

ЩО МИ ДАЄМО 

Кожний віддих мужчини, 
який кохає, і жінки, яка кохає, 
наповнює водоймище, 
де напуваються духовні коні. 

Із збірки: Кохаючи жінку в двох світах 

ПОЛЮЮЧИ НА ФАЗАНІВ У КУКУРУДЗІ 

І. 

Чим саме дивне самотнє дерево в відкритому полі? 
Це верба. Кружляю кругом і кругом неї. 
Моє тіло дивно розтерзане, не можу відійти від неї. 
Врешті сідаю під стовбуром. 

II. 

Це одинока верба на гектарах сухої кукурудзи, 
її листя розсипане кругом стовбура і кругом мене, 
Вже коричневе, поцятковане делікатно чорним, 
Тільки бадилля кукурудзи може тепер шелестіти. 
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III. 
Сонце холодне, просвітлює крізь паморозні віддалі простору. 
Бур'яни давно перемерзлі до костей. 
Чому тоді любимо дивитися, 
Як сковзає сонце по зимній шкірі галуззя. 

IV. 
Самотній ум ронив листя роками. 
Вона стоїть окремо з малими сотворіннями в корінні. 
Я щасливий у цьому старинному місці, 
Яке легко помітити над кукурудзою, 
Наче б я був молодим звірям, готовим повертатись 

додому під вечір. 

СНІГОПАД ПОПОЛУДНІ 

І. 
Трава напівприкрита снігом. 
Того роду снігом, що починається пізнім пополуднем, 
і тепер хатки трави темніють. 

II. 
Якщо б я простягнув руки до землі, 
міг би набрати пригорщі темряви! 
Темрява там завжди була, тільки ми не помічали. 

III. 
Як сніг густіє, кукурудзяне бадилля заникає далі й далі, 
а стодола наближається до хати. 
Стодола одинока наближається в шаленій завірюсі. 

IV. 
Стодола, повна кукурудзи, наближається до нас, 
немов судно, гнане бурею на морі; 
всі моряки на палубі — сліпі роками. 

к 3 книги: Вибрані поезії 
Переклали: Марія Ревакович і Богдан Бойчук 
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Свен Біккертс 
ТАЛАНТ У КІМНАТІ 

До своєї книжки «Оголошення для себе» (1959) Норман Мейлер 
включив короткі й розрізнені нотатки, в яких підсумовуються ре
акції письменника на творчість романістів його покоління. Нотатки 
ці називались «Оцінки — швидкі й дорогі міркування про талант у 
кімнаті». Швидкими вони були насправді — думки Мейлера обрали 
собі найкоротший шлях од серця до пера, довго не гаючись на око
лицях розуму. Під «дорогими» ж, як на мене, малося на увазі, 
либонь, те, що його безпосередність дорого йому коштувала в тих 
затишних задніх кімнатах, куди письменники сходяться, щоб по
теревенити за чаркою. 

І, поза сумнівом, його оцінки — й та майже садистська ве
селість, з якою вони висловлюються,— спричинилися потім до ба
гатьох непорозумінь. Скажімо, про Сола Беллоу Мейлер писав: 
«Було там трохи оригінальности й кілька достойних розділів у «Огі 
марч» (все, що я знаю з його творчости), але загалом це путівник 
для скромних інтелектуалів і тому, сказати по правді, я не можу 
серйозно сприймати його, як великого романіста». 

Він продовжує в цьому ж дусі, легко розправляючись з най
помітнішими представниками всього покоління, й виходить з гри,— 
якщо він дійсно в неї грав,— виставивши свою власну персону перед 
тією ж лампою слідчого: «Коли я оцінюю себе,— писав він,— й про
бую уявити свій шанс при написанні тієї великої книжки, що її я 
знову виношую в собі, то, на привеликий жаль, у мене нічого не 
виходить. Бо ти маєш турбуватися про інших людей, ділитися з ни
ми своїм розумінням, радше, коли йдеться про таке розуміння, що 
може дати їм життя, але тепер я все частіше й частіше опиняюся в 
тому стані, коли вже несила обдаровувати людський рід добрими 
божествами». 

Мейлер є, звичайно, Мейлером. Він здобув собі ім'я в амери
канській літературі почасти завдяки великому таланту, але почасти 
й своєю готовністю затиснути пальцем Отвір пивної пляшки й по
трясти нею... 

Тим не менш, читати «Оцінки» — чи будь-яку іншу прозу, 
вміщену у цій книжці,— в наші помірковані часи — це відчувати 
несподівано живий голос духу. Я говорю не про розбишакувату 
обдарованість Мейлера й, певна річ, не про коректність його вислов
лювань. Йдеться про речі важливіші, про усвідомлення,— воно 
перевищує позу,— того, що гра чогось-таки та й варта, що літера
тура не забавка, що існує кит на ім'я Великий Американський 
Роман, якого треба загарпунити, і що, Богу дякувать, хтось пробує 
це зробити. 

39 



Ці часи й таке відчуття роману нині відійшли. Звісно, про них 
багато говорять і їх читають, але роман вже втратив своє колишнє 
значення. Він перестав бути ареною боротьби чи символічного про
тистояння визначної особистости й сучасного досвіду. Ні, наш час 
здебільшого належить конгресменам, що намагаються зберегти 
мистецькі досягнення живими, радячи, як наблизити їх до широкої 
публіки. Ліві й праві, наші видавці — удавані охоронці інте
лектуальної поживи — схиляються під натиском корпорації бюро
кратів. Освіченість зникає, але не так швидко, як пов'язане з нею 
розуміння важливости художньої культури. Відверті оцінки на штиб 
Мейлерових сьогодні нечувані. 

Що ж до роману, то єдиним винятком тут може бути довга по
лемічна стаття Тома Вулфа «Хода мільярдноногого звіра: літера
турний маніфест нового соціального роману», надрукована в листо
паді 1989 року. Щоправда, Вулф був такою ж мірою перейнятий на
верненням у свою віру, як і винесенням присуду іншим, але сплеск 
був значний. Збудження, як на мене, спричинилося не так мір
куваннями Вулфа, як тим простим фактом, що хтось наважився 
серйозно говорити про роман. 

Хай там як, а дискусія — ознака якщо не здоров'я, то принаймні 
життя, і вже хоча б тому її варт було підтримувати. До того ж «Хода 
мільярдноногого звіра» — вкрай цікавий документ, що може багато 
розповісти нам про недоліки й переваги сучасного американського 
роману. Вона здатна повідомити навіть більше, якщо прочитати її 
крізь призму ще суб'єктивнішого маніфесту Мейлера і його осново
положних тез. 

Основна ідея Вулфа приблизно така: американський романіст, 
який протягом 50-х працював у реалістичній манері, в 60-ті зрадив 
собі й дозволив пришвидшенням й ускладненням реального світу 
поглинути своє мистецтво. Він наводить спостереження Філіпа Рота: 
«Дійсність постійно бере верх над нашими талантами, а культура 
щодня підкидає образи на заздрість будь-якому романісту». 60-ті 
були свідками драматичного й всезагального збочення із стовпової 
дороги традиції на манівці абсурдизму, магічного реалізму або так 
званого радикального розподілу, а згодом, в 70-ті,— мінімалізму. 
За всі відхилення останні отримали лютого прочухана Вулфовим 
батогом. 

Далі Вулф розповідає про своє власне відкриття — як його 
успіхи в царині нового журналізму (докладне відтворення реально
сти) , допомогли йому збагнути, що цю ж техніку можна застосувати 
і в художній літературі. Процитувавши відому думку Лайонела 
Трілінга про те, що реалістичний роман був продуктом класових 
суспільств і мусить щезнути разом із зникненням старих 
ієрархічних утворень, Вулф заперечує: «...я б сказав якраз навпаки. 
Якщо ми у визначенні Трілінга замінимо поняття «клас» ширшим 
терміном «суспільний стан», то ця техніка ніколи ще не була важ
ливішою у змалюванні інтимного життя індивіда. Це насамперед 
справедливо, коли предметом зображення є сучасне місто. Мене 
вражає своїм невіглаством переконання, що нині можна зображува-
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ти міську людину, не зображуючи самого міста». Тут, як і скрізь, 
Вулф кладе особливий наголос на збігові «реального» і «міського». 
Трохи згодом йде натхненний заклик до зброї: «В цей млявий, 
непевний, вичерпаний момент історії американської літератури ми 
потребуємо батальйон, бригаду Золя, що увійшла б у нашу дику, 
химерну, непередбачливу, барокову країну й використала її, як 
літературну власність. Філіп Рот мав цілковиту рацію. Уява рома
ніста безсила перед тим, що він вичитує з ранкової газети. Але по
коління американських письменників робило абсолютно хибний 
висновок з цього справедливого спостереження. Відповідь полягає не 
в тому, щоб залишити грубого звіра, матеріал, що також відомий, 
як навколишня дійсність, на відкуп журналістам, а робити те, що 
роблять чи намагаються робити останні: боротися із звіром і змуси
ти його підкоритися». 

Сміливі слова й провокаційне есе. При всьому його явному й 
прихованому самозвеличенні, Вулф висловлює кілька тонких 
міркувань про ті елементи, яких бракує сучасному роману. Справді, 
порівняно з мейлерівською авантюрою його есе виглядає взірцем 
виваженої аргументації. Проте залишається дивне відчуття: так, на
чебто Вульф побачив якийсь яскравий і захоплюючий сон поруч з 
реальними зусиллями американського романіста. Він поцілив ряд 
олов'яних качок у тирі, але тир цей виявився іграшковим. Його 
бойовий клич так само далекий від того, що нині відбувається, як 
жива пристрасність Мейлера від сучасного культурного клімату. Од
нак, хибні уявлення Вулфа, представлені так випукло, допомагають 
увиразнити предмет дискусії. 

Треба сказати, що Вулф більше цікавий як полеміст, аніж як 
мислитель. По-перше, непереконлива основоположна для його аргу
ментації заміна поняття «клас» терміном «суспільний стан». Вона 
виглядає ефектно, але я не певен, що з неї може бути практична 
користь. Класові розбіжності, що їх ретельно студіювали й описува
ли реалісти XIX ст., становили головну деталь суспільного ме
ханізму. Суспільний стан, навпаки,— текуча сутність, знак, що до
ступний будь-кому, хто може накопичити потрібні гроші. Хоч пе
релік характерних рис суспільного стану й може розповісти багато 
цікавого, навіть важливого, про нашу фінансово пористу культуру, 
він не здатен служити тим твердим підґрунтям, на якому письмен
ник зміг би побудувати універсальну соціальну анатомію. Річ у тім, 
ЩО все усталене, включаючи й зв'язок між соціальним положенням 
і реальністю, розчинилося в повітрі. 

По-друге, дуже підозріло виглядає надто вже легке пурхання 
Вулфа від жанру до жанру і його припущення, що наші письменни
ки мусять всього лиш переозброїтись журналістськими прийомами. 
Журналізм за своєю природою — навіть етимологічно — про сьо
годнішній день і для нього; він дає нам фактографічний звіт, позірно 
об'єктивний знімок стану речей в даний момент і в даному місці. 
Романіст же має до діла з відмінною часовою структурою й покли
каний дати глибшу й довготривалішу картину. Журналіст знаходить 
світ, а романіст творить його. Той резонанс, якого досягає роман, 
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певною мірою спрямований до чутливого вуха майбутнього читача; 
він має справу, кажучи словами Езри Паунда, з новинами, що 
постійно залишаються новинами. 

Вулф часто змішує ідею реалістичної естетики з тим, що можна 
назвати «урбаністичним репортажем». Всі його аргументи,— як і 
взірцевий твір «Полум'я марноти»,— обертаються навколо цент
ральної осі — Нью-Йорка. Іноді здається, що все його красномов
ство присвячене єдиній меті: переконати своїх читачів, що він обрав 
собі одну з тих кількох великих соціально-історичних тем, які до*-
стойні сучасного романіста, наприклад,— Вулф перераховує їх — 
«расові зіткнення, рух гіппі, нові ліві, шум Уолл-стріт, сексуальна 
революція, війна у В'єтнамі». 

Звичайно, Вулф суперечить очевидному. Творчість американсь
ких романістів засвідчує якраз протилежне. Хоч цілком імовірно, 
що йдеться не так про ігнорування ними вказаних тем, як про не
спроможність дати їм романістичне вирішення. Але ця обставина 
мало обходить Вулфа. Натомість він доводить, що найкращі і най
яскравіші наші письменники, залякані цією «бароковою країною», 
вирішили зламати свої пера на манівцях мінімалізму, абсурдизму 
чи магічного реалізму. 

Насправді ж, ніщо не може бути далі від правди. Одна з най
головніших тенденцій сучасного американського роману — ре
алістична, тільки реалізм цей немає нічого спільного з тим, про 
який розводиться Вулф. Замість вдивлятися у сучасність, він (ре
алізм) звертає погляд назад, до попередніх десятиріч; замість вели
ких соціальних картин, зображує індивіда, сім'ю, малу общину; 
замість урбаністичної теми, «мільярдноногого звіра», змальовує село 
й провінційне містечко, той лад, про невблаганне зникнення якого 
нам повідомляють газети. Аби з'ясувати причину цієї тенденції, му
симо повернутися на кілька кроків назад. 

* 

Це не історія післявоєнного роману, і я не буду докладно зупи
нятися на даному періоді. Моя мета — окреслити тло, що допомогло 
б увиразнити новітні тенденції. Бо орієнтація сучасного романіста, 
здається, дуже специфічна. Великий Американський Роман — на
вить претензії на нього — став притчею во язицех. (Можливо, все 
змінилося в 1973 році, коли Філіп Рот опублікував невеличкий 
фрагмент під назвою «Великий Американський Роман»). Попередні 
втілення його, більшість з яких припадає на респектабельну середи
ну віку, поклали край цій мрії. Беллоу пише нині короткі новели, 
Рот заглибився у постмодерністські премудрості, Гелер переби
вається нудним чорним гумором, Мейлер курсує між древнім 
Єгиптом і злиденним життям Провінстауну... Переважну більшість 
серйозних романів, що друкуються сьогодні, мало обходять мега-
поліси або події на наших телевізійних екранах. Молоді жиди вже 
перестали бути опорою мистецтва,— якщо в ньому і є якась нова 
домінуюча сила, то це жінки, чорні й білі. Все змінилося, змінилося 
радикально. 

Насамперед змінилося саме життя. Сокіл втік від сокільничого; 
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центр ваги перемістився. В своєму славнозвісному есе «Містер Бенет 
і місіс Браун» Вірджінія Вулф писала, що «десь в грудні 1910 року 
людський характер змінився». Я б замінив «характер» на «історію» 
й сказав, що наша історія — радше, наш сучасний колективний 
досвід — постійно зазнає значної трансформації. Не знаю про 
1910 рік. Але безсумнівно, що приблизно 1968 року — року Чікаго, 
Кінґа, Кеннеді — ми всі разом поринули в летаргічний публічний 
сон, що протривав аж до 1972 чи 1973 pp., коли, прокинувшись, 
виявили, що довга ніч змінила все. Певний час всі переживали 
відчуття піднесеносте, збудження, спричинене ілюзією, що ми ро
били історію своїми власними руками. А потім зненацька ілюзія 
щезла. Вакуум-насос викачав з атмосфери весь електричний заряд, 
полишивши хворобливий страх. Ганьба В'єтнаму, Вотерґейту, пре
зидентської відставки,— навіть «Бітлз» і ті розпались. Звичайно, 
для безлічі конкретних випадків публічної історії та їх інтерпретації 
немає спільного знаменника. Але публічна історія зіткнулася з осо
бистою ініціативою, і зміна була разючою. 

Тепер саме час повернутись до наведеної вище думки філіпа Ро
та і її інтерпретації Томом Вулфом. «Дійсність постійно бере верх 
над нашими талантами, а культура щодня підкидає образи на 
заздрість будь-якому романісту». Для Вулфа ця обставина є чудо
вим виправданням нового журналізму, що в його системі стає 
згодом моделлю для подальшого розвитку роману. Але я б надав 
висловлюванню Рота іншого значення. Він не просто вказує на 
екстраординарні, оригінальні постаті на нашому публічному терені, 
а звертається також, як на мене, до того контексту, що міг би їх 
пояснити. Іншими словами, він твердить, що немає практичного 
зв'язку між публічними вчинками і причинами, що їх зумовили. В 
цьому сенсі, система дає збої. Дійсність перевершує письменника в 
тому розумінні, що вона перевершує його уявлення про неї. Те, що 
здавалося йому реальним, стає сюрреальним. Якийсь, важливий 
елемент соціального устрою пошкодився, і вся наша картина 
суспільного життя розлетілася на друзки. Вотергейт давно довів, що 
суспільний договір був павутиною брехні й перекручень, а уряд 
охоплений страхом й бажанням власної наживи; вбивства за
свідчили караючу силу, що живе в американському серці. Героїзм 
повністю щез із політичного життя, а з ним і вся прекраснодушна 
впевненість у надійних цілях і орієнтирах. Напруга контркультур-
ної солідарносте, що підтримувалася в ліберально-демократичній 
частині культури, виродилась в нарцистичний самозахист і т. д. 

Злет нового журналізму — успішне застосування художніх за
собів для передачі фактів чи реальних предметів — прямо збігається 
з появою мінімалізму... Причини для цього досить очевидні. Коли 
розбито великий кристал, залишається зосередитись на його окре
мих гранях. Якщо культура зробилася надто фрагментарною й роз
порошеною, щоб серйозно вести мову про чітку структуру, потрібну 
для роману відповідного масштабу, то залишається тільки мати 
справу з тим, що є. Якщо ритми й форми особистого життя кштал-
туються телевізором, тоді треба презентувати телевізійну прозу до
тепів і кліпів. 
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Розповсюджене уявлення про американську культуру й зокрема 
про американський роман полягає в тому, що тут панує плюралізм; 
це панування почасти зумовлене різнобічністю держави, а поча
сти — долею всіх мистецьких явищ в епоху постмодерну. Бо що та
ке постмодернізм, як не пробудження всіх усталених ізмів? Де не
має Бога, все дозволено. Де немає одного необхідного мистецького 
стилю, процвітають усі можливі стилі. І справді, з першого погляду 
важко розгледіти якийсь один напрям або естетику, що їх можна бу
ло б назвати домінуючими. Завітайте до найближчої книгарні — ко
жен автор і .стиль яскраво представлені й наполегливо рекламу
ються. Хто розрізнить під яскравими обкладинками мінімалістів, 
регіоналістів, постмодерністів, традиціоналістів, феміністів і «панк» 
(punk) геніальних авторів (мені навіть довелося бачити, як одне юне 
обдарування представляли як пост-постмодерніста) ? 

Проте ситуація не така вже й безнадійна, як це може видатися 
напозір. Плутанина значною мірою зумовлюється повноводним по
током публіцистичних балачок. Якщо ж ми готові поглянути на все 
прискіпливішим оком, зігнорувати поверхневим блиском й визнати 
натомість, що оригінальність і якість завжди — рідкісний товар, як
що ми готові, словом, поринути в читання, то поступово почне ви
мальовуватись цілком відмінна картина. 

Я уявляю звіт освіченого інопланетянина, який прибув, щоб вив
чити нашу культуру за романами. Цей звіт міг би бути таким: «Ці 
американці сумні й самотні люди. Вони живуть у невеличких містах 
і на фермах й дуже переймаються минулим. Чоловіки зайняті 
фізичною працею. Вони люблять випити й збавити час у товаристві 
інших чоловіків; часто вони вдаються до насильства. Жінки клопо
чуться в своїх сім'ях і родинах й не набагато щасливіші за чоловіків. 
Чорні американці мало спілкуються з білими; вони також страшен
но цікавляться розповідями про минулі часи. Взагалі чорних і білих 
американців мало обходить життя інших країн або політика й уря
дові процеси. Наука їх не турбує; вони не люблять розводитись про 
ідеї. Вони дуже часто залишаються самотніми в своїх кімнатах або 
ще їздять автомобілями...» 

Дійсно, найвражаючим — і парадоксальним — фактом є той, що 
американський роман, починаючи/ з 1975 року, майже нічого не 
говорить про сучасне культурне життя. І навіть ті з них, що сто
суються теперішнього, як, скажімо, недавній роман Расела Бенкса 
«Прикрість», присвячені провінційним містечкам і хуторам, які за
знали відносно менших трансформацій постмодерністської й 
постіндустріальної епохи. (Бенксова драма розігрується в маленько
му нью-гемпшірському містечку, серед барів, грузовиків й мислив
ських сторожок). Зовсім мало сучасних творів, у яких згадувалися б 
В'єтнам, Вотерґейт, соціальні заворушення пізніх 60-х, інтер
національна політика чи технологічні переміни. Остільки, оскільки 
може йтися про відтворення цією літературою колективного духу, 
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ми, як нація, цілковито відірвані від хвилювань нашого історичного 
моменту. 

Ці романи — про винятки скажу пізніше — можна поділити на 
три основні категорії. До першої належать розповіді про село чи не
величке містечко, в яких переважає ретроспективний погляд: «За 
стіною спальні» Ларі Вейвуда, «Під час правління королеви Персії» 
Джоан Чейс, олбанська трилогія Вільяма Кеннеді — «Ноги», «Най
більша гра Біллі Фелена» й «Залізна трава»,— «Ти мусиш пам'ята
ти про це»' Джойс Керол Оутс, «Паризька мандрівка» Піта Дексте-
ра, «Земна напруга» Альфреда Алькорна, «Ангел відпочинку» й 
«Перехід до безпеки» Волеса Стеджнера, «Вбивчий містер Ватсон» 
Петера Матісена, «Могавк» Річарда Руссо, «Уламок мого серця» 
Річарда Форда, «Самотній голуб і Техасвіль» Ларі Макмертрі, 
«Дальва» Джіма Гарісона... 

До другої категорії належать твори з такою ж ретроспективною 
тенденцією, але позначені більш панорамним і лірично-міфічним 
підходом: «Випадок в Ченісвілі» Дейвіда Бредлі і «Сула», «Смолисте 
дитя», «Пісня Соломона» і «Кохана» Тоні Морісон, що часто творять 
епічні розповіді про трагічну історію чорних американців; «Буряко
ва королева» й «Любовна терапія» Луїзи Ердріх та «Кінець світу» 
Т. Бойля, де зображуються зіткнення між білою й питомою амери
канською культурою протягом кількох поколінь; і великі історичні 
оповіді Е. Л. Доктороу, включаючи «Світовий ярмарок» і «Біллі 
Батґейт». 

Нарешті існує багато творів, у центрі яких перебувають сімейні 
і родинні стосунки. «Уроки дихання» і «Обід в ностальгійному ресто
рані» Ен Тайлер (назву лиш два її романи), «Домашнє господарст
во» Мерілін Робінсон, «Багряний колір» Еліс Волкер, «Витівники» 
Сузан Мінот, «Тільки тут» Мони Сімпсон, «Голоси з місяця» Андре 
Дюбуса, «Мертві мови» Дейвіда Шілдса, «Перше світло» Чарльза 
Бакстера, «Добра мати» й «Родинні сцени» Сью Міллер, «Світлі ро
ки» Джеймса Сальтера, «Груба боротьба» Лін Шарон Шварц і знач
на частина творчого доробку Джойс Керол Оутс. 

Звісно, слід сказати дещо про стилі й голоси цієї прози, адже 
презентація на книжковій сторінці визначає той слід, що його тема 
залишила в серці читача. Як і варто сподіватися, романісти сільської 
й ретроспективної орієнтації віддають перевагу безкомпромісному 
підходу, по-чоловічому стриманому стилю, що найкраще відповідає 
нормі нашої літератури. Одначе попри значну подібність стилю, 
чітко простежуються індивідуальні манери. Проза ця добре сконст
руйована і не більше. Хоч сюжет і має для неї певне значення, але 
присутність його не завжди відчутна; він функціонує також як 
своєрідна структура, на яку письменник може нанизувати деталі. 

Трохи ширший міфічний напрям бере свій початок від оповідної 
традиції, опираючись також на магічний реалізм, що здобув попу
лярність завдяки Габріелю Ґарсіа Маркесу. Історії ці часто-густо 
неймовірні, супроводжувані моторошними збігами й співпадіннями. 
Ця проза відзначається неабиякою уявою й винахідливістю в роз
гортанні сюжетних ниток, але доволі одноманітна й суха в своїх 
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описах — так, буцімто тверезий тон краще сприятиме нашому 
сприйняттю чудес. 

Тимчасом сімейні й родинні романи виказують значно більшу 
стильову різноманітність. Прямота Сью Міллер може контрастувати 
з поетичним імпресіонізмом Джеймса Сальтера і Лін Шарон 
Шварц, виразними розмовними інтонаціями Еліс Волкер або значно 
інтелектуальнішими літературними рефлексіями молодого письмен
ника Дейвіда Шілдса. 

Стійка відраза до сучасности,— що виявляється також як навер
нення до минулого, домашнього, не урбаністичного,— характерна 
риса сучасного американського роману. І це не просто випадковість, 
так само, як не випадковою була особлива перейнятість романістів 
першої післявоєнної генерації культурними реаліями. Для цих 
письменників, більшість з яких була жидами, дані реалії стали 
плацдармом, з якого велася їхня боротьба за владу. 

Тепер ця асиміляційна війна завершилась, а з нею й цілий 
розділ нашої літератури. Але існували й інші війни, най
помітнішими серед яких були негритянська й жіноча. Найвражаю-
чим тут є те, що літературні плоди цих соціальних й політичних 
змагань набули ретроспективної форми: дослідження причин і 
наслідків. Вражає також, що переважну більшість негритянських 
письменників, які є нашими провідними романістами, становлять 
жінки. Окрім Дейвіда Бредлі, автора потужної саги «Чейнсвільський 
випадок», й плодючого Джона Едґара Вайдмена («Дамбала, клика
ли тебе вчора»), голосу темношкірих чоловіків майже не чути; 
відтак залишається невисвітленою одна сторона історії. Адже ті роз
повіді, що належать багатьом обдарованим негритянським письмен
ницям,— Тоні Морісон, Еліс Волкер, Тоні Кейд Бамбарі, Глорії 
Нейлор та ін.,— не лише спроби ретроспективного осягнення історії 
та родинних стосунків, вони переважно зосереджені на жіночих ха
рактерах. Чоловіки тут постають волоцюгами, картярами, п'яниця
ми й розбишаками,— або ж вони відсутні взагалі. Жінки змальо
вані, як зранені будівничі, страдники й охоронці родинного вогни
ща; вони розповідають сімейні перекази й формують нові. Це не 
романи насилля й протесту,— елементи, що поруч із гірким 
свідченням й пристосуванням, становлять осердя негритянського 
досвіду останніх десятиріч. їхні героїні не вступають у змішані 
шлюби, шукаючи натомість умови сепаратного миру. 

Кращі зусилля жіночої прози йинулих десятиріч теж пішли не 
так на романи, що зображують соціальний і політичний аспект 
феміністської боротьби, як на дослідження взаємовідносин і родин
них структур. Письменниці, здається, відкрили, що приватна сфера 
є розсадником для будь-якої більшої ініціативи. Вони звертаються 
до минулого у пошуках причин власної пригнобленосте. Такі авто
ри, як Мерілін Робінсон, Сью Міллер, Мона Сімпсон, Ен Тайлер, 
Гейл Ґодвін, Сузан Мінот та ін., зосереджуються на сім'ї. Широка 
картина світу мало важить в їхніх романах: кімнати й кухні — 
цілком достатня арена для численних зіткнень і альянсів, що визна
чають тотожність. 
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Але питання все ще залишається не з'ясованим: чому переважна 
більшість наших талановитих письменників відмовляється реагува
ти на сучасність? Що нам потрібне, на думку Вулфа, так це «ба
тальйон, бригада Золя». Така потреба існує, бо ми не робимо нічого 
подібного. 

Я б сказав, що на це є дві головні причини. Насамперед — над
звичайна важкодоступність теперішнього: воно не надається як слід 
для відтворення засобами традиційного роману. Сценарій Вулфа 

есенційну цілісність; теперішнє — лиш захоплююче ускладнена 
варіація минулого. Його порада письменникові не менш наївна: 
наслідуючи приклад Золя, вийти з олівцем і блокнотом на вулицю 
й збирати матеріал. Я з нею не погоджуюсь. Ретельний опис сучас
них реалій і символів не може адекватно віддати головні риси нашо
го світу, наше відчуття його. Мінімалісти намагалися виготовляти 
клейма і наліпки й провалилися. Може Вулф дав їм такого прочуха
на тому, що їхня стратегія мало чим різниться од його власної. 

Факт, що в певний момент не дуже віддаленого минулого ре
альність змінилася. Спочатку обставини, потім відчуття речей. 
Незмірні напруга перевантажили соціальну тканину досі небачени
ми умовами й процесами — комунікаційними технологіями, 
комп'ютерами, міжнародними фінансовими мережами, крахом ста
рих ідеологій,— раптово пожбуривши нас у постмодерністську еру. 
Разом із зміною соціальної тканини змінилося й місце індивіда в 
сім'ї, общині й цілому суспільстві. Старі константи живуть лиш в 
рудиментарних формах, звичайно в межах наших міських і 
субміських культур; взірці звичних взаємовідносин зникли або 
змінилися до невпізнання. Багато письменників звертається нині до 
маленьких містечок і минулого, позаяк постмодерністські кондиції 
не сприяють творенню необхідних для роману життєздатних драма
тичних ситуацій. 

Все просто: мові не вдається оволодіти сутністю нашої щоденної 
реальности так легко й переконливо, як це було із сутністю мину
лих часів. Більшість з нас живе сьогодні на віддалі від того, що мож
на було б назвати першоосновами життя. Ми не обробляємо землю 
власними руками, навіть не займаємося корисними й доцільними 
справами. Щоб за ци& умов відбулася сучасна драма письменник 
повинен уміти відтворити сучасність на папері. Вулф у своєму 
«Полум'ї» спрощує і окарикатурює її. Чи поталанить колись іншим 
письменникам знайти кращі способи відтворення розпорошеної й 
розладнаної реальности постмодернізму, поки що невідомо. 

Друга причина має в певному сенсі умоглядніший характер, і 
для її з'ясування мусимо вдатися до Генрі Джеймса. В 1879 році він 
писав у статті про Натаніеля Готорна: «Історія поки що залишила в 
Сполучених Штатах такий тонкий і невідчутний осад, що нам 
нічого не вартує доторкнутися до твердої основи природи». Сказані 
більше, ніж сторіччя тому, слова Джеймса зовсім не втратили на ак
туальності. Бо в серцевині нашої республіки все ще дуже від
чувається брак традиції. Варто повернутись на три генерації назад, 

надто вже картина реальности передбачає 
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і ми опинимось серед піонерів. Теперішнє може постати все із скла 
і пластику, але важко позбутися відчуття, що це всього лиш крихка 
штамповка. Наші письменники знають про це й реагують від
повідним чином. Багато з них не пишуть про сучасність, бо не 
вірять в її реальність. Дійсно, історія настільки випереджає нашу 
здатність реагувати на її зміни, що мистецтво змушене за
пізнюватись. Старе уявлення про роман, як про дзеркало, що при
ставлене до суспільства, вичерпало себе; кращою метафорою є спо
вільнене відлуння. 

Окреслити нинішню ситуацію легко; ми маємо дуже багато пись
менників, які можуть розповісти нам, де ми були, але обмаль тих, 
хто здатен розказати, що відбувається з нами тепер. Останні — 
цінні свідки; без їхніх зусиль ми втратили б у теперішньому всі точ
ки опори, за винятком хіба що тих, які пропонує масмедіа. 

Найцікавіші новини, звичайно ж, повідомляються наприкінці. 
Мова піде про трьох сучасних романістів, тісно між собою пов'яза
них, які дали — й продовжують давати — важливі твори: Дона 
Делілло, Томаса Пінчона й Роберта Стоуна. Вони самотні. Цікаво, 
що Вулф у своїй статті згадує лиш Стоуна і то тільки мимохідь. Мо
же тому, що їхня творчість надто вже загрожує його програмі, адже 
вони старим вивіреним шляхом — через художню творчість — до
сягають того, що він хотів би досягти засобами журналізму. 

Делілло видає романи ось уже протягом двадцяти років, впевне
но торуючи свій шлях через хащі. Він чудовий імітатор, здатний 
блискуче віддавати голоси й манери сучасних американців. Ранні 
його романи «Зірка Ратнера», «Вулиця великого Джона» й «Амери-
кана» мали надто відверто виражений програмний характер, але в 
«Білому шумі» й «Терезах» йому поталанило висловити важливі 
міркування про всю нашу культуру. «Білий шум» — на сьогодні 
його кращий твір; це величний фарс, в якому страх смерти й втрати 
ідентичности його персонажів змальовується на тлі лиш ледь окрес
леної сучасности. Делілло тонко розуміє потаємні механізми нашої 
технології й бюрократії і вміє надати своїй прозі водночас веселої й 
моторошної тональности. 

Пінчон поділяє з Делілло багато проблем — він зосереджений 
на пошуках чорної діри в серці сучасности. Його «Вайнленд», хоч 
легший і врівноваженіший за апокаліптичну фреску «Веселка 
гравітації», тим не менш переобтяжений бездушністю й божевіллям, 
що охопили американське життя. Він може легко обходитись з на
шими технологічними новаціями й відеофантазіями, але не виказує 
жодної поблажливости бюрократичному злу й зрадливим політикам. 

Роберт Стоун демонструє трохи меншу чутливість до подразнень 
постмодерністської поверхні речей. Його око зосереджується на 
глибших — перманентних — протиріччях, прагнучи відшукати 
основу, на якій все ще можна було б обгрунтувати значення. Його 
персонажі пиячать, вживають наркотики, страждають і, як герої 
Грегема Ґріна, яких вони іноді нагадують, шукають Бога. Стоун — 
один з небагатьох, хто, поруч з «проклятими» питаннями, не забу
ває також про ширшу політичну реальність — про той факт, що 
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Сполучені Штати не живуть уже, як колись, в прекрасній ізоляції. 
Стоун проникливий портретист — він добре знає клопоти й турботи 
своїх маргінальних чоловіків і жінок — і справжній драматург. Він 
шукає прозу, що могла б водночас схоплювати контури щоденної 
реальности й віддавати думки й переживання героїв; коли не
обхідно, він здатен переходити до профетичного пафосу... 

Таким чином, існує талант у кімнаті. Головний напрямок, 
крихітні відгалуження. Не думаю, що мусимо вибирати між ними, 
бо нам не обійтись без них обох. Письменники головного напрямку 
занурені в минуле — недавнє, але вже віддалене,— ще не пошкод
жене дикими сучасними трансформаціями. Вони творять традицію й 
пам'ять, без яких ми ніщо. Бо, незважаючи на весь поверхневий ха
ос і блиск, Америка все ще залишається такою ж, як і за Генрі 
Джеймса — зніміть верхній шар й порожній погляд природи вту
питься у вас. Однак, тим не менш, цей поверхневий хаос реальний, 
і фільтрування теперішнього, його глибинних течій і тенденцій, не 
можна полишати на відкуп Голлівуду і вечірнім газетам. Більшість 
наших молодих письменників мусить піти на ризик й звернутися в 
своїй творчості до сучасности. Батальйони й бригади були б дуже до 
речі. Але вони мусять зробити більше, ніж проста інвентаризація 
наших сумнівних символів суспільного стану. їхня робота має по
лягати у відновленні розбитого кристалу: зібрати уламки разом і 
витворити нову змістовну цілісність. 

Переклав з англійської Василь Івашко 
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Богдан Бойчук 
«МІСЬКА ОПЕРА» ЕЛЛЕН СТЮАРТ В ЛЯ МАМА 

Ля Мама — це чи не єдиний експериментальний театр у Нью-
Йорку, який втримався при житті від ранніх шістдесятих років (за
снований 18.Х. 1961 року). Шістдесяті роки в Нью-Йорку були по
значені не лише соціальними нуртуваннями, але й великим 
піднесенням офф-бродвейського театрального життя: Живий театр, 
Відкритий театр, Ля Мама, Сіркл он е сквер, Ґейт театр та багато 
інших. Всі ці театри перейшли в історію, крім Ля Мами та театру 
Сіркл он е сквер, який по дорозі до наших часів дещо втратив своє 
експериментальне обличчя. 

Я досі яскраво пригадую ті вершинні театральні піднесення, які 
я пережив у Ля Мама: це вистави Ґротовського, який єдиний лише 
раз гостював із своїм театром в Нью-Йорку під патронатом Ля Ма
ми, кілька вистав Кантора, незабутню грецьку трилогію Андрея 
Сербана та фестиваль п'єс Сема Шепарда під режисурою Джорджа 
Ференца. 

Ля Мама збереглася, особливо як експериментальний театр, 
завдяки повній і абсолютній посвяті театрові свого мистецького 
керівника й режисера, Елл єн Стюарт. 

Тому вистава «Танкреді й Ермінія», в грудні 1993 року, була 
особливою подією з двох причин: поперше, її режисерувала сама 
Еллен Стюарт (що дуже рідко трапляється), подруге, вистава ця 
досягнула успішної синтези між театром та оперою. 

Сюжет вистави базований на творі Торквато Тассо «Gerusalemme 
Liberatta» з 16-го століття. Дія відбувається під час хрестоносних по
ходів. Королева Етіопії, християнка, боячись, що король уб'є її ма
леньку дочку Кльорінду, бо вона народилася білою, відсилає немов
ля до Єрусалиму, в замок сараценського короля Алядіна. 

Кльорінда виростає на красиву жінку-воїна й воює по боці сара
ценського короля. При сутичці сараценів з хрестоносцями, Кльо
рінда стикається в двобої з лицарем Танкреді, і вони закохуються 
одне в одного. В дальшому двобої Кльорінда стає смертельно ранена 
й просить Танкреді, щоб охристив її. 

Пізніше хрестоносці здобувають сараценське місто Антіохію. Під 
час цього бою Танкреді рятує життя сараценської дівчини аристо
кратичного роду, Ермінії. Закохана в Танкреді, Ермінія йде за ним 
на поле битви. Там Танкреді, тяжко поранений, лежить, умираючи. 
Ермінія обтяла свою косу й розстелила по тілі Танкреді..Цей сара-
ценський ритуал привертає Танкреді до життя. 

Слова до пісень написала сама Еллен Стюарт, вона теж компо
нувала музику й режисерувала виставу. Хореографію створив Ма-
сагіро Кунії. 
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Вистава «Танкреді й Ермінія», 
Танкреді втішає вмираючу Кльорінду 



Еллен Стюарт називає свій твір «міською оперою». Та оперою в 
традиційному сенсі ця вистава не є, хоч увесь текст поданий 
співами. Є це дуже цікава й успішна синтеза театру й опери, в якій 
переважають елементи театру. Еллен Стюарт вживає цілу залю: 
сцену, середню частину театру, балькони, проходи між кріслами та 
задній плян театральної залі. Увесь простір виповнений музикою та 
строго ритмізованими рухами. 

Співи назагал дуже добрі, відразу емоційно ангажують слухача. 
Особливо пориває міцна ритміка, яка теж посилює динаміку виста
ви й творить для неї музичні рамки. Дуже оригінально, суто теат
рально, розв'язані масові сцени,— це, в суті речі, хореографічні 
картини, від початку до кінця строго втримані в стилі. 

Сцени боїв стилізовані так, щоб підкреслити трагізм, але 
елімінувати брутальність. В тих сценах витриманий теж дуже 
делікатний і особливий балянс між трагедією і сенсуальністю. 

Найуспішніми з таких сцен були: насилування жінки хресто
носцями на полі бою і двобій Кльорінди з Танкреді в першій дії та 
ритуал з обтятою косою, тобто оздоровлення раненого Танкреді 
Ермінією, в другій дії. 

Як і всі інші мізансцени, насилування сараценської жінки хре
стоносцями поєднувало в якийсь непрямий спосіб ніби непоєднальні 
елементи,— жорстокість і ніжність, чи сенсуальність. Під поверх
нею жорстокости лицарів та страждання жінки вичувається підтекст 
емоційної взаємности між напасниками й жінкою, і ця інтуїтивна 
взаємність наче пом'якшує жорстокість самого акту. 

Дуже оригінально розв'язана сцена двобою закоханих Кльорінди 
і Танкреді. Одержимі пристрастями змагання й любови, Кльорінда і 
Танкреді то жорстоко схрещують шпади, то пристрасно цілуються. 
Ця сцена, яка єднає ніжність і драматизм, сенсуальність та одвіч
ний двобій між жінкою й мужчиною,— є наче метафорою взаємин 
двох полів. 

Вершиною всієї вистави являється ритуал оздоровлення поране
ного Танкреді Ермінією. Припадаючи до його тіла, Ермінія, доведе
на до розпачу, обтинає косу, гладить нею ціле тіло Танкреді й 
повільно наче випещує своїм волоссям його до життя. 

Глянувши тепер на цілісність постановки, я був би схильний да
ти перевагу другій дії. Вона композиційно сукупніша, рухається без 
перепон у стилі й пластичніше виявляє драматизм ситуації. Хоч ба
гатьом глядачам подобалася саме перша дія. І це цілком зако
номірне. Бо перша дія має більше унікальних сцен, вона ди-
намічніша й по вінця виповнена енергією акторів. Та мені здається, 
що перша дія потребує ще композиційного виструнчення і згущен
ня, щоб наскрізна лінія була різкішою. Крім того, були в першій дії 
деякі елементи, які втручалися в хід подій або виривалися із стилю. 
Це, в першу чергу, завелика кількість персонажів. Також, для при
кладу, між Кльоріндою-немовлям і Кльоріндою-воїном завелика 
віддаль в часі, яку дуже тяжко глядачеві перейти. А вістун на роли
ках не тільки виривався із стилю, але й діяв гумористичними еле
ментами проти загальної драматичної атмосфери вистави. 
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Вистава «Танкреді й Ермінія», 
дуель лицаря-бродяги з принцом. Норвегії 
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Щоб звертатись до тексту Торквато Тассо і ставити в наш 
час таке грандіозно-героїчне дійство, треба мати не лише відвагу, 
але й візію та духовну інтроспекцію. Еллен Стюарт усе це, без 
сумніву, має. 

Вистава «Танкреді й Ермінія», зліва: 
хореограф Масагіро Кунії й режисер Еллен Стюарт 
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Ігор Маленький 

ТРИ цикли 

ЗЛИВА 

Ти мовила: «Не знаю я... не знаю...» 
і дощ пішов... 

у перший день дощу 

я відгортав тобі на грудях плаття, 
наче торішнє листя від стебла, 
і з корінцями виціловував із глиці 
вологі проліски, що пахли молоком... 

по другім дні 
пішла велика повінь, 
бо ми зливались, 

і зливались, 
і зливались... 

і, як берези, 
з кожного порізу 

пускали сік... 

на третій день дощу... 
усе пливло... 

ти у вікні 
над голим Голосієвом 
обійняла коліна 

і співала... 
і місяць ковшиком 
зливав тобі на плечі 
солодкий дощ, 

в якому, 
як льодинки, 

одна об одну 
ковтались зірки... 

четвертий день 
нічого не вертав... 
і дощ, здавалося, 

спадав, 
спадав, 

спадав... 
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На п'ятий день дощу 
усе минало... 

і осінь обминула 
травень, 

серпень.. 

і лезом 
ясенового листка, 

як зосліпу, 
твоїх 

грудей 
торкнулась, 

лишаючи 
твердий 

півмісяць шраму... 

наче на яблуці, 
що з гілки обірвалось, 
і з тріщинки в траву стікає соком... 

на п'ятий день, 
наче збувався сон твій... 

і тротуар, 
яким ступала ти, 
хрумтів під каблучками, 
наче дзеркало, 
розбите 

на біду... 
. 

і ти 
боялась... 
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Ти мовила: «Здається, сталось... щось., 
і йшла у дощ, 
що роздягав осипану тополю, 
стікаючи ій по лиці, 

по грудях... 
і у ногах зім'явши мокре листя, 
як її плаття 

і сорочку, 
через які ій лиш 
переступити, 
і дощ впаде... 
впаде її любити... 
голубити, 

терзати 
мокре місто, 

так, щоб між пальців 
розривалася земля, 
і на її шматку, як... 

на крижині... 
захилиталася врятована Софія, 
з якої дощ 
змиває темні фрески, 
і всіх святих 
висаджує на коней, 
щоб зі списами 

з міста 
розпливались, 

наче розбите військо Змієборців, 
що йде 

здобути 
острівець землі, 

бо землю 
злива заливає... 
і все стікає... 
з тополі, 

з тебе, 
з білих куполів, 

з яких цей дощ 
здирає 

позолоту... 
на шостий день дощу, 
що лив, 

і лив... 
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На шостий день дощу 
земля стогнала... 

неначе ти... 
закусуючи губи, 

аби не скрикнути, 

бо дощ летів... 

летів... 
проймаючи тебе... 

наче коротким 
списом, 

траву осінню, 
землю, 

глину, 
камінь. 

що м'якнув на дощі, 
як біла глина, 

з якої 
хтось, 

колись, 
когось 

ліпив... 

І 

давно... 
ще до дощу, 
що йде за нами... 
і переліплює, 
переминає все... 

наче розгніваний 
тьмутараканський 

ідол... 

з твоїм лицем... 

58 



Ти мовила: «О, досить... досить... 
уже скінчилася 
оця шалена осінь...» 

але не злива... 

злива шелестить 
по листю, 

що усе вже 
на землі... 

неначе і його хоче здійняти 
і обліпити сиві куполи... 

аби й вони 
цвіли 

іржавим листям, 
ніби й не пізня злива 

топить місто... 

і твої груди знову 
наливаються, 
як в парку Володимирськім гриби, 
здіймаючи округлі 

гірки листя 
на шапочках, 

які вода зіб'є... 

і понесе вдолину, 
на Поділ, 
уже затоплений 
водою 

дощовою... 

котра, коли ця злива 
врешті втихне, 
напевно, видасться під сонцем золотою... 

бо в ній кружляє листя, 
і змита позолота, 

і, певно, військо, 
що ішло 

із міста, 

і на якійсь 
Дніпровській переправі 
усі триста голів поклало... 
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і золочені обладунки, 
і списи, 

й щити черлені... 
все своє... 

лишило... 
у цій воді, 
що в сьомий день 

усе покрила... 

В ПОГАНСЬКІМ ГРУДНІ... 

1. 
...здається, 

що ти просто 
не згадаєш... 
як поміж бані 
ще снігами 

не припалі 
потоком спіненого сяєва, 

чи димом... 
в поганськім 

грудні 
винесло 

з небес 
усю з місяцевидних 

теплих динь 
наче губами 

згорнуту — 
тебе... 

аби я 
переймав 

по судний день, 
все запливаючи 

в твоє 
пахуче тіло, 

що хилитало 
нас 

над Голосієвом, 
як два човни, 
що, спарені, 

мов стогнуть... 
і труться деревом, 

що гріється 
й диміє... 
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наче обкурюючи 
місячним 

єлеєм 
за ніч 

губами 
виведений храм 

тобі... 
чи Києву... 

чи у 
твоєму 

тілі 

ще й 
дев'ять днів 

не виношеним 
нам... 

2. 

...і нащо 
ти зійшла 

й чого 
шукала... 

за тиждень 
до Різдва... 

на Миколая 
в засклених 

сутінках 
на мить 

схитнувши 

летючим дзвоном 
у звітреній 

сорочці, 
що снігом 

обліпила тобі тіло... — 
наче у дзвоні 
викохане 

било, 
що й нині 

відтанцює 
злісне коло 

хоч на підлозі, 
що повільно 

тоне... 
і обертається 
на вирах 

понад містом... 
...ти ж 

не мене чекала... 



т а с п и н и с я 
п е р е д в ікном, 

н е м о в 
напівжитті . . . 

і в д зеркал і с м е р к а ю ч и , 
вдивися, 

як і з п л е ч а 
сніги 

згортаються. . . 

бо в і д о б р а ж е н н я 
р у к а м и 

посплітались 
і п а л ь ц я м и 
л а н ц ю г 

над д з в о н о м 
гнуть. . . 

мов з а х л и н а ю ч и с ь 
о п а л и м и снігами 

п о м і ж т ілами, 
що^ як д з в о н и , в ж е 

гудуть. . . 

3. 
. . .а я й сьогодні, 

п е в н о , 
щ е впізнав б и 
о т е в ікно , 

д е відігріла т и 
п р о т а л и н у 

овальну. . . 
голим т ілом 

д о скла 
припавши. . . 

щ о б — 
ні в ід ійти. . . 

ані в е р н у т и с я | 
в т а к і м 

пріснім тумані . . . 
як м і ж 

к р и ж и н а м и , 
щ о с к л о к р и х к е 

л а м а ю т ь . . . 

й з м е р з а ю т ь с я 
довкола 

о п о л о н к и , 
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ДЄ, 
близькозора... 

ти схиляєшся 
і знаєш, 

як у воді 
сповільнюються 

кроки... 
й димить в губах 

згасаюча цигарка... 

наче ввижається, 
як бризне 

тепле 
скло... 

і т и 
пронижеш воду, 

сніжним 
тілом 

розштовхуючи 
кригу 

потемнілу... 

і ледь 
не долетівши 

до землі, 
в обійми мені 

кинешся 

й струїш 
не молоком 

налитими 

грудьми... 

ПАХУЧІ СОБОРИ ДОЩУ 

...це димляться дощі, 
чи випалюють 

трави 
на осінь... 

і калюжі, 
немов 

неглибокі дзеркала, 
притоплюють листя 

у склі... 
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...опадає вода, 
чи ти розпустила волосся 

і на мене зливаєшся... 
коси падуть до землі, 

і димляться, 
немов.. 

ти допіру купалась, 
і чекаєш когось 

понад містом 
в падучій імлі... 

...наче пам ять я втратив 
в азійських степах, 

і поволі 
пригадую дощ, 

що куріє, 
мов шлях... 

оцей дощ... 
оцей дим... 

це задимлене місто.. 
мов тринога 
нічного фотографа 

на перехресті, 
я на витримці 

довгій 
вбираю 

лиш нерухомі дерева... 
і жінок, 

що ідуть повільніше 
з розмитими рисами.. 

та ще дощ... 
та волосся твоє, 

що навскіс 
це пригадане фото 
скреслює, 

й скреслює... 

...ліхтарі напливають дощем, 
наче очі... 
і волога долоня дощу 

твою руку 
голубить... 

ти тремтлива, 
мов птаха, 

в короткій 
вологій сорочці 
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над сполоханим містом... 
мов щойно 
тут вибухнув місяць, 
як ліхтар 

під дощем... 
і вогонь 

на воді 
серед ночі 

твої коси запалює, 
наче обкурює місце, 
що запахом тіла твого 

не освячене ще... 

...заблудився в дощі 
під оцим-от гіллям, 

що на вітрі 
волосся твоє пропускає 

крізь стулені пальці, 
мов павутину 

в смеркаючім 
бабинім літі... 

і в засльозенім склі 
якогось нічного таксі 
упізнаю лице твоє... 
наче оці... 

ці запалені фари 
уже полишали, 

мов трасуючі кулі 
згасаючий слід... 
і збивали, 

збивали... 
збивали... 

безпритульні дві тіні, 
що йшли 
подивитись, 

як колють 
дощі на Дніпрі 

дивний, 
ранній, 

жовтневий лід... 

...і ніч надійшла 
неспокійна, 

циганська... 
падуча, 

немов листопад, 
що з летючого листя 

•V «Снітовид» S'.'Z. 1994 p. 6 5 



вивершує шатра 
якогось 

нічного війська, 
що з пустелі прийшло 
поклонятись тобі, 

мов Марії... 
...ти вагітна дощем, 
та дощ цього 

не розуміє 
і зливається з тебе... 

димиться... 
димиться над містом... 
і по грудях стікає 

тяжким, 
наче ртутним 

намистом... 

Андрій Саєнко: картон, мішана техніка, 
30*65, «Оголена», 1990 
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Василь Івашко 
МІЖ ІСТОРІЄЮ i MITOM 

В 1914 році М. Бердяев, відвідавши виставку Пікассо, зізнавав
ся: «Охоплює відчуття моторошного жаху». На кінець сторіччя ми 
вже настільки зріднилися з цим відчуттям, що перед «абстрактни
ми» картинами Андрія Саєнка навряд чи переживатимемо щось 
подібне. І справа тут не тільки в тому, що в епоху постмодерну 
будь-яка сильна емоція — річ рідкісна. Вже неофіційні художники 
60—80-х років, які, прекрасно знаючи про перемогу модернізму на 
Заході, заходжувалися біля відновлення вітчизняного авангарду по
чатку віку, були не так відкривачами, піонерами, як продовжувача
ми традицій, і не знати, що більше позначилося на їхньому виборі: 
«внутрішня потреба», як того й вимагає модерністський міф, чи зу
мовлена конкретною соціально-політичною ситуацією стратегія. Що 
ж до покоління А. Саєнка, то розуміння своєї художньої місії фор
мується у нього тоді, коли західна культура, докорінно переосмис
ливши ідею прогресу в мистецтві, що нею живилися авангардисти 
20-х і художники-нонконформісти 60—80-х років, не виказує бодай 
натяку на колишню монументальну цілісність, а являє собою бага-
тоцентричну, подріблену і складну структуру. Поруч із неприми
ренністю модернізму періоду «бурі і натиску» до будь-яких анахро
нічних явищ мистецтва, сьогоднішня терпимість до них особливо 
помітна. Можливо вона є головним критерієм для розмежування 
двох генерацій художників. 

Отож розмова про чинники, що спонукали митця до того чи 
іншого вибору, нині перестає бути принциповою. Просто на руїни 
старої культури прийшли нові люди, яких все менше і менше за-
довільняють напрацьовані в її межах парадигми,— скепсис, де
струкція, іронія тощо. Йде пошук нових цінностей, і творчість 
А. Саєнка є свідченням того, як молода і найбільш динамічна час
тина нашого мистецтва прагне ними оволодіти. 

Навіть соц-арт та інші подібні критичні напрями сучасного мис
тецтва, нетерпимі до будь-яких виявів тоталітаризму й неосакраль-
ности, не заважають художникові, зайнятому створенням свого 
власного міту, свого сакрального простору, рухатися обраним шля
хом, тобто залишатися самим собою — не пророком або клоуном, а 
просто художником, який, раз і назавжди відкривши для себе само
достатню вартість мистецтва, оподаль від усіляких суспільно-акту
альних завдань і модних художніх віянь пробує творити свою мо
дель світобудови. 

Про якусь особливу оригінальність його пошуків художньої мови 
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говорити важко. Ранній період творчости Саєнка із сьогоднішньої 
перспективи можна розглядати як цитуючий класику варіант пост
модернізму. Роки його учнівства — безперервне і вперте вияснення 
стосунків з традицією, що, як відомо, пропонує багато варіантів для 
реалізації мистецького темпераменту. Добре засвоївши думку 
П. Сезанна, що «шлях до природи лежить через Лувр», художник 
терпляче вчиться у великих майстрів минулого, передусім — 
П. Брейгеля, постімпресіоністів (Ван Ґоґ, Ґоген), експресіоністів 
(Мунк), Д. Поллока. Метод останнього («живопис дії»), якісна 
відмінність якого від творчости попередніх генерацій модерністів 
визначається передусім викликаною післявоєнною загрозою тоталь
ного знищення переоцінкою історії, недеструктивною, неагресивною 
позицією щодо минулого, відіграв, мабуть, вирішальну роль в 
усвідомленні сучасної художньої ситуації. 

Загальна лінія творчої еволюції художника позначається посту
повим і невблаганним усуненням з його картин автономного людсь
кого «я», замкненого у чіткі межі «характеру» і наділеного душею, 
тобто здатністю вбирати в себе лінії і барви, запахи і звуки довко
лишнього світу, а відтак і витісненням зображувального моменту на 
користь абстрактної ритміки ліній і кольорових плям. Звільнення 
з-під тиску традицій, що хоч і не існують сьогодні, як живе явище, 
але завдяки тим естетичним настановам, які стоять за ними, все ще 
продовжують залишатися віхами, на які орієнтується сучасний 
живопис, це звільнення у Саєнка відбувається не так завдяки пост-
модерністській іронії, як дитячій безпосередності та наївності, всю 
принадність яких можна, наприклад, відчути в геть позбавлених 
закріпачуючого панування смислу «Марноті марнот», «Місячній 
ночі» та інших роботах. Вільні від будь-якої претензійної містики, 
вони становлять чесний і щирий пошук свого розуміння світового 
ладу. Логіка цього пошуку врешті-решт приводить художника до 
неолітичних витоків, адже саме геометричний орнамент фольклору 
дає якнайширші можливості творити цілісну картину всесвіту у 
мініатюрі. 

Нині значну частину творчої енергії художника поглинає писан
ка. Писанкарство його можна розглядати, як вияв дуже популярно
го на Заході у 80-ті роки неодекоративізму, а можна, перефразову
ючи Р.-М. Рільке, вбачати в ньому свідчення того, що закордон 
більше не таїть небезпеки для художника, який достатньо вивчив 
його, щоб звільнитися від його впливу, і який чимало бачив, щоб 
справедливо ставитися до свого рідного мистецтва. 

Писанка, завдяки своїй найдосконалішій скульптурній формі, 
виявляє повною мірою приховані естетикою замкнутої в раму кар
тини можливості пластичного. Фундаментальна схема векторної по
будови всесвіту, розділеного пасивною горизонталлю й активною 
вертикаллю, лежить в основі художньої організації поверхні яйця, 
крізь яку просвічують безмежні просторові обшири. Космічний нерв 
живопису Саєнка тут простежується особливо виразно. Кожна його 

68 



писанка це звернення до абсолюту. Робота над нею — процес ви
щою мірою мітотворчий: ритм руху руки художника хоче насліду
вати ритміку небесних сфер, а цільний творчий порив — з'єднати 
воєдино мікро- і макрокосм. Так народжується універсальний, 
повністю позбавлений індивідуальної «точки зору» образ світу 
єдиний у його космічній цілості, а не фрагментарний, як у сучасно
му авангарді. Так твориться міт. Всі оті кільця, спіралі, хрестики, 
кліточки тощо — загальнолюдські символи, сенс яких зрозумілий 
без спеціального декодування для будь-якої національної культури, 
під рукою сучасного художника, що пройшов через спокуси мо
дернізму, його іронію і його технічні новації та здобутки, пробують 
зажити новим життям. Спроба вийти поза час, поза історію, в 
простір, де у вічному «тут і тепер» поєдналися б архаїчна минувши
на і найвіддаленіше майбутнє,— це спроба творити саму історію, що 
живе виключно завдяки енергії міту. 

Великі традиції українського пйсанкарства, воскрешені творчою 
сваволею митця, який намагається збагнути їх не як «народну 
творчість», закам'янілий, зовні нав'язаний факт, а із середини, як 
живий, динамічний процес, сприяють нашому розумінню свого 
історичного завдання й погамовують спраглу потребу нових мітів. 
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Тетяна Крижанівська 
дві НОВЕЛИ 

ВЕЧІР НАПОЧАТКУ ЛИСТОПАДА 

Коли крутиться від щастя голова, то так, наче перевертаєшся у 
листі. Листя завжди було дуже багато. Особливо ясенового, з 
ніжним запахом вина, і з осики — м'якого, посрібненого з другої 
сторони, а з першої — наче шкірка гриба. В кінці жовтня наступало 
маленьке свято. Тоді батьки і та дівчинка, якою вона колись була, 
йшли у беріг, несли кілька грабель, старі, де-не-де подерті ряднини 
і гребли листя на зиму, назгрібували цілі листяні купи, що шур
хотіли від кожного подиху вітру. В листя можна було падати і пере
вертатися там донесхочу, аж поки голова не запаморочиться. А тоді 
лежати горілиць і дивитись. Небо ще було прозоре, але то вже сто
яли передостанні погожі дні. І вода у ставу щодень темнішала і кри
жаніла, а вранці довгі пасма трави були геть сиві від паморозі. Але 
осінь закінчувалась тоді, коли на солоденькій яблуні не лишалося 
жодного листка — одні зеленкуваті яблука-дички. Так вона й сто
яла, аж поки не били сильні морози. Тоді плоди коричневіли на 
гілках, а все рівно не падали. Та інколи, засунувши руку у сніг, а 
далі у суху промерзлу траву, вона могла ще віднайти зелене тверде 
яблучко, ніби щойно з гілки, солодке-пресолодке. Те, що приходить 
пізно, завжди найдорожче, але й сумне. Але в цьому житті все так 
швидко змінюється! Ще пару днів тому вона, прокинувшись уранці, 
лежала і дивилась у вікно навпроти. Там літали птахи, схожі на 
ластівок, хоча тієї пори ластівок уже нема, літали, наче падали — 
зверху-вниз, знизу-вверх... «Падають вертикально ластівки, наче 
темний пісок...» — напливли чиїсь рядки, але щось у душі світи
лося, як ліхтарик. 

Сьогодні вона твердо знала: одна людина в цьому світі її лю
бить — все решта не мало ніякого значення. 

ВЕСНА ДЛЯ БЛАЗНЯ 

Чоловік упав у яскраво-синю, подібну до весняного неба, воду 
басейну ногами до статуї, на якій був напис латиною: «Весь світ біля 
твоїх ніг». Далі пішли титри. Дівчина підійшла до відчиненого 
вікна, і на неї війнуло нічною прохолодою. Отак воно все й за
кінчується. Далі були новини. Серед усього іншого сповіщалося, що 
сьогодні Вічне місто святкує свій день народження, що на 
Капітолійському пагорбі народні гуляння, що статуя Марка Аврелія 
знаходиться на реставрації. «Ти подарувала мені троянду у воді»,— 
згадала вона свій сьогоднішній сон. Зображення не було — один го-
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лос за кадром вимовив до неї цю фразу. Яку троянду? чому у 
воді? — у краплях дощу чи роси — чи то просто царська рожева 
квітка, потонула у воді. Гарний сон. І там іще було повно дверей, 
які відчинялися, тільки-но вона торкалась до них рукою. Йшла че
рез довгі коридори, підходила до чергових дверей і думала — ці вже 
не відчиняться, а вони знову були незамкнені. Ти подарувала мені 
троянду у воді. Дивна фраза. І дивовижно знайомий голос, голос то
го, кого вона любила без пам'яті, і хто не кохав її. Інший, звичайно, 
міг би зіграти на деякий час цю роль, а потім щезнути, але грати 
було її професією, а він лукавити не вмів і не хотів. Так вона й за
лишиться мишкою, загнаною в кут, що вмикатиметься в потрібний 
момент, як тільки спалахнуть юпітери, і видаватиме потрібну 
інформацію, засліплюючи всіх на хвилину. Вам доцільно давно вже 
перепрограмуватись, мадам, ні, просто життєво необхідно, ну й що 
з того. Вона знайшла свій світ, вона хотіла подарувати йому все, 
вона почувалась у ньому, як риба в воді, вона висвічувалась там 
усіма неймовірними гранями, але двоє безумців тут ніколи не 
сходяться, такого не буває, це все одно, що ходити між людьми з 
сяйвом над головою. Абсурд, нонсенс. Віра одягнулася й вийшла на 
вулицю. Під будинком вітер розгойдував гойдалку. Тролейбуси ще 
ходили, хоча, яка різниця... 
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Роман Бабовал 
КОМАШИНИЙ ВИМІР 

Час — малий шматочок 
пам'яті комахи 
якій рятую крадькома життя 

Ашіль ШАВЕЙ 

ДЗЕРКАЛО 

вам панночко у цім просторім дзеркалі 
було так тісно вчора наче б у горісі — 
світ завузький й обмежувальний обрій 
з кохання в некохання ви наївно просувалися 
босоніж нечутлива до ран що не гояться ніколи 
годинник постарівся і зима вже за вікном 
осталися стежки поламані й потоки висохли 
за вами кращі спомини — різкі докори 
вже вас ніхто й не згадує бо в тьмянім дзеркалі 
вам нині панночко так пізно стало. 

ПРИСТРАСТЬ 

біжить огонь невтримний по сухій соломі 
то я торкаюся твоїх тугих грудей шовкових 
в часі кохання — перезрілих овочів поліття 
несамовита пристрасть роздирає твою сукню 
шалена пристрасть розминає постіль на якій 
щоразу як ніколи полоню тебе схвильовану 
ширяє спека — спраглий яструб ненаситний 
щоночі зіллям опійним тебе маню в ту казку 
яку ніхто не встиг ще доказати до кінця й 
вигострюю об твої стегна свою кволу цноту. 

ДОЩ 

дощ грається твоєю сукнею ( 
твоєю цнотою моїм коханням — вітер 
дощ рве твій запах на шматки — 
п'яніє комашня коли проходиш мимо 
тією лісовою стежкою що віддаляє нас 
щокрок одну від одного за деревом тремтить 
інакший світ мов чарівніший в кращім вимірі 
(де ти? хто ти? — кому потрібні ці питання?) 
як дощ оголює із вітром твої білі стегна 
остання крапля падає і ми в ній топимось. 
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вино 
вино сміється хитро наче ягода в кущах 
розколює надвоє необхідні спомини 
між совістю та мозком трощить всі кладки 
вино вигадливі імперії будує паперові 
і ніч увічнює — до бляклого світанку 
коли пливе вогонь тобі під сукнею 
коли хрустить в пожежі твоя цнота 
вино обманює тебе довірливу мене наївного 
вино на випадкових перехрестях 
підроблює безповоротно всі дороговкази. 

ШУКАННЯ 

шукаємо себе з більмом на оці 
заблукані ще зранку 
між тьмою й світлом (де — межа?) 
між спрагою та краплею води 
між жолудем і пралісом що буде 
між болем і тупим ножем 
між тишею і словом що було промовчане 
між пам'яттю і тим що вже давно забуте 
чи вчасно відшукаємо іще себе 
щоб розпрощатися як ляже ніч? 

ПОВЕРНЕННЯ 

із тіла повертаюся твого 
не довіряючи дороговказам 
заблуканий павук плете 
круті стежки крізь час 
що від роси горять 
крізь бунт бджолиний пробираюся 
немов назад до себе 
лишивши за собою зайве й необхідне 
я повертаюся до вогкої землі — 
освячений твоєю цнотою. 

ОБЛУДА 

коли до молока 
домішую отруту я — 
найбільший серед ворогів своїх 
уранці розбиває тишу птах 
крилом — тоді ми наче божеволієм 
коли тебе заманюю 
під шкірку помаранчі ти 
нечутно медянієш і 
в годиннику година тихне: 
тоді собакам твою душу віддаю. 

73 



ЗУПИНКА 
я — бідний гість нікчемний та непрошений 
до вашої країни срібла молока 
та оксамиту ненароком заблукав 
кінь (пожалійте!) — зморений докраю 
води йому подайте краплю жменю проса 
(для себе я нічого не прошу) 
а як немає — киньте зернятко вівса 
щоб завтра він мене поніс подалі в ту країну 
нечувану де будуть кланятись мені князі зухвалі 
і де в моїй долоні будуть їсти горді королі. 

БДЖОЛА 

бджола плете тривкі мости 
між радістю й тривогою 
між кольором і звуком 
весна кишить — у ній забутий соняшник 
у комашинім царстві — брами трав'яні 
закони павукові звичаї конопляні 
вигострюється вітер об стеблинку маку 
минув потоп — не повернулися 
колись посіяні у бурю яструби 
меди — гіркі отруйливі коли вчорашні. 

ЩАСТЯ 

на лезі пристрасти немов на березі омани 
гарячка тіл одурених — липка примарність щастя 
і хата мов пошита з крилець втоплених бабок 
кудись пливе крізь літо комашина течія 
чи вирій? чи вигнання? покажіть — куди і нам! 
десь за покосом причувається півголосом цикада 
і мовкне тишу догризаючи до ультразвуку 
то вже хіба поліття (яблука всі — перестиглі) 
а з нас тут нікому купити зерно щастя — 
не продають мовляв запізно й ціни зависокі. 

ЛІСИ і 

розплющивши зненацька очі — недовірливі ліси 
не пізнають себе не визнають нікого 
в останнім жолуді дрімає зачарована черва 
що завтра мала б неминучість подолати 
ліси ховають під листок дубовий 
магічний амулет проти пожежі осени — птаха 
що пропустив годину злету й перелету 
коли скрипить над ранком чобіт лісоруба 
ліси сполохані всіх забувають за собою 
і в хрупотінні коренів на південь вирушають. 
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ЗУСТРІЧ 

на ярмарку де продається зайвина 
одним грошем я викупив тебе 
невільницю із наготи неторканого тіла 
у царстві однооких злодіїв і злидарів 
мене сліпим вождем прозвали друзі 
щоніч тобі хмільні весілля обіцяю і щораз 
шмат совісти за пристрасть закоротку віддаю 
коли твоє ім'я таємне невимовне 
дуби ховають в жолудь — щовесни гудуть 
навколо нас розгнівані дерева безіменні. 

ПОЛЬОВЕ 

той вітер що росте увосени — іржавий в'їдливий 
молочний — як в часі поліття з колосків стікає 
в зіниці ненаситного роздмухав він на сніг пухкий 
кульбабу запізнілу і стирчить заломлене стебло вівса 
а соловей у полум'ї роси палахкотить — безкрилий 
куди пливуть оті жита що манять незговірливих бродяг 
чи зійде і коли обіцяна весна якої не було ще тут? 
звиває кажуть в усі вітру ластівка своє гніздо 
та кожен вірить лиш у те що бачить: на пустім покосі 
клює останнє зернятко озимки призабутий горобець. 

РОЗПОДІЛ 

а маятник нерівно ділить час 
між нами наче між чужинцями 
кому — хутку секунду щастя 
кому — століття нескінченне самоти 
роздертий — день і ніч — розшарпана 
шляхи — призначені й пастки — поставлені 
цей потопає той хапається за соломинку 
вже раз назавжди хтось роздав усе 
заслужене й належне кожному — 
забувши наче б нас в часі розподілу. 
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Андрій Саєнко: полотно, олія, 100x60, 
триптих «Едем», 1992 
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Григорій Штонь 
СМЕРЧ 

— Цікаво... 
Ми з приятелем, з яким я здибався од сили два-три рази на рік, 

ступили з хідника у двір і почали обтрушуватись. Втім обтрушував
ся один я; приятель обмежився лише тим, що витер обличчя і стис 
у жмені густо посивілу бороду. А на пальто й геть мокрі туфлі 
навіть не подивився — не зводив очей з неба, де громіздку сизу хма
ру щосили наздоганяли пошматовані маленькі. І серед них десь та, 
що кинула нам на голови брилу снігової води. 

Мішки під звуженими очима приятеля вкрились подовжніми 
зморшками і поголубіли. Очевидно, від сонця, що вигулькнуло з-під 
останньої з хмарок і наготувалось і далі перегонити зиму на весну; 
через хвильку у заставленому контейнерами дворі стало парко і 
гамірно од вуркотіння кількох десятків голубів, які заповзялись шу
кати у спресованому смітті поживу. Приятель гидливо повів у їхній 
бік великим, як і борода, носом, ще раз примружено глянув уверх і 
скосив білки на мене: 

— Ти нічого не помітив? 
- Д е ? 
— Над нами. 
— Ні. 
— Хіба не бачив, як вони втікали? 
— Хто? — Я теж наставив обличчя до сонця і затамував подих: 

крізь сморід у дворі пробивались голочки пахощів набубнявілої жит
тям землі. 

— Оті сучки. 
— Які саме? — Очі я все ще не розплющував, бо в них знову 

вигулькнуло розколошкане вітром небо з видовженими убік Вишго-
рода хмарками, поміж яких здригувала зиза, вгвинчувана у синю 
глибочінь, стріловидна яма. Раніше я її не помітив. Не вгледів і за
раз, коли оглянувся на приятеля і спробував подивитися туди ж, ку
ди й він — у простір над дзвіницею Софії, де кружляло кілька мов
чазних ворін. 

— Ти при грошах? 
— Є 
— Мені б не завадило випити. У вас наливають? 
— Ніби. 
Ми вийшли з двору, куди нас загнала та катавасія з обливанням, 

і почали спускатись до Хрещатика, де вирішили спершу ковтнути у 
переході кави, аби відчути, скільки потрібно буде додавати поверх 
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неї. Якщо багато, то поклали зробити так: приятель з десяткою 
шмигне на Поділ чи на Суворова за пляшкою, а я — в письмен
ницький наш підвальчик, де вистою чергу за сякою-такою закус
кою. Однак всі до одної кав'ярні у переході були позачинювані і, 
щоб не гаяти дурно часу, ми побрели наверх разом, домовившись, 
що пити буде він один, а я — послухаю. Бо те, про що приятель 
завів мову, мене звеселило й без горілки. Щоправда, тільки на-
початку, коли він (ми проминали саме Жовтневий палац), не
сподівано запитав: 

— Ти з чортами діла не мав? 
— Тільки з чортихами. А що? 
— Та я все думаю про оту з нами пригоду. Вона ж в мене не 

перша. 
— Ти про дощ? 
— Де ти бачив дощ? Глянь оно під ноги. Сухо. 
— То тут сухо. А там звалилось, як з бочки. 
— А хто ту бочку перевернув? Думаєш — оцей вітрисько. Він 

сам од неї втік. 
Я пришвидшив ходу, щоб встигнути перебігти порожню поки що 

бруківку навпроти станції метро, і по дорозі згадав, що й справді 
поки ми не розрізняли один одного за стіною секундної зливи, до
вкола стояла мертвотна тиша. Навіть хлюпоту не чулося: він виник, 
коли враз розвиднілося і ми ступили у двір. 

— Помітив оту он жінку? 
Приятель наздогнав мене посеред вулички убік театру Франка і 

насильно зупинив. 
— Помітив, то й що? — Я витяг його за собою на хідник і огля

нувся. Жінка теж: темнява з виду і не дуже молода, хіба полохливі 
очі на довгастому лиці зблискували й гасли не з гірш засвіченого се
ред дня маяка, що приятеля, видно, озлило — він поліз до кишені 
за «Примою», дав цигарку й мені і з глибини заяснілої од сірника 
жмені хрипко сказав: 

— Саме отакі мене все життя мучать. 
— Скоро відмучишся. Скільки тобі зараз? 
— П'ятдесят сім. 
— Потерпи... 
До нас наближалась іще одна жінка, теж/ темноока, але — з сум

нуватим туманом у зіницях і тою втомою у рухах, що свідчила не 
про вік, а нехтуюче її вродою життя. Не вельми, судячи з безликої 
одяганки, щодо неї щедре. Проходячи незмигно повз нас, вона ледь 
усміхнулась і неприємно цим штрикнула завше готове до дії і завше 
цепеніюче од безсилля що-небудь у цьому світі змінити співчуття. 
Якому не забарилась дати ляпаса й думка: забув, дурню, чим вони 
всі однаковісінькі, що шмаркачка, що отака от вже, може, й бабуся. 
А приятель до неї додав: 

— Не кидаєш, бачу, старого? 
— Чого саме? . 
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— Розтринькуватися. Ходім! — він глибоко затягнувся і, пустив
ши мене попереду, бубонів приречено далі: — Я знаєш, в чому пе
реконався? 

— В чому? 
— Нема багатьох жінок. Є тільки одна. 
— На всіх? 
— Для кожного. Ти хіба цього не помічав? 
— Поки що ні. 
— Придивися...— Його плече щоразу штовхало мене убік, і я 

врешті-решт не витримав: мазнув пальцем пописаний чимось зеле
ним стовп, вперся у нього і зупинився. Приятель накрив мій писок 
бородою і пробасив зверху: — Що таке? 

— Нічого. Йди рівно. 
Борода з очей зникла, і ми пішли пліч-о-пліч і мовчки, вже не 

зважаючи на швидкі позирки висіяного кінцем робочого дня біля-
чиновного жіноцтва, змушеного тиснутися до асфальту, оскільки 
приятель заздалегідь розстебнув безрозмірне своє пальто — Спілка 
була поруч. 

Взяли там, що треба, ми без затримок, сіли в самому кутку, де, 
забувши про угоду, цокнулися повними фужерами, і я пішов їх на
повнювати ще раз: в «Еней» почав збиратися народ, разом з яким 
товпитись біля щілини до буфету не хотілось. А приятель тим часом 
обдивився, надкусив шматочок хліба, однак по-справжньому їсти 
не їв, чекав на мене. І коли я звільнив руки і опустився на лаву 
навпроти, значно бадьоріше, ніж допіру, прогудів: 

— Решта вечора за мною. Я забув. 
— Про що? 
— Про сотню. її тут розміняють? 
— Чия вона? 
— Братова. Дав на фарби. 
— От і купиш йому фарби.— 3 його братом, теж художником, 

але так і не оформленим досі у Спілці, ми здибалися частіше, хоч 
особливо не товаришували — він був набагато молодшим і на 
одміну од іменитого свого кревняка чарку обминав, бо гасав по за
мовниках на власній машині. 

— Куплю, а що! На тому тижні. 
— Твої забере. 
— Хай... То кажеш, ще не придивився? 
— До кого? 
— До них.— Приятель кивнув на чималу череду черги, поміж 

якої, стояли вже й ті, що прийшли в «Еней» парами чи цілим гуртом. 
— Це все знайомі. 
— Я не про те. До тих, з ким спиш. 
— Тихіше. Ні з ким я не сплю. 
— Правильно робиш... А-а! — він погладив бороду і розуміюче 

кахикнув.— Тоже правильно. Проте послухай мене. 
— Слухаю. Може, спершу вип'ємо? 
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— Встигнеться... Ти часом не спішиш? 
— Ні.— Я вже побачив, в кого позичу грошей і міг зі спокійною 

совістю сидіти хоч би й до півночі. 
— Забув спитати: дома все в порядку? 
— Поки я тут — не дуже. 
— Ото ж то й воно. Тримають нас на припоні. 
— Тебе теж? 
— Ти що! Півроку, як перебрався до майстерні. 
— Це вкотре? 
— Законно — п'ятий раз. 
— А причина? 
— Та сама. Хіба я тобі не розповідав? 
— Щось не пригадую... 
Разом з ним я теж надсьорбнув з фужера, поклав на хліб вдвічі 

більший шматок буженини, одним кусом його споловинив, сковтнув 
і наготувався слухати — починалося те, заради чого ми один одного 
зрідка шукали — звільнення од житейських шлаків. Та й не тільки 
від них... 

— Тут нема що слухати. Бачив ту жінку? 
— Яку? Ага — бачив. З тих, що тебе мучать. 
— З тих самих. Зауважив, яка вона? 
— Встиг. Висока. 
— Це — само собою.— Приятель (його рухи ставали усе більш 

вишуканими) підбив знизу бороду й наліг барськи на стіну, після 
чого його частину нашої бесіди транслювати не треба було — її чут
но було навіть серед курців у коридорі.— Малих я не чіпаю. 

— Вислизають? 
— Пищать. Але я не про те. Очі її помітив? 
— Звичайно. 
— В них, брат, і вся трагедія. 
— Може, драма? 
— Кажу трагедія — значить трагедія. Все решта — мелодрами. 
— Є й трагікомедії. 
— То в тебе: мій жанр чистий. Слухай, що ото за дівчисько? 
— Яке? Скраю... чи ближче? 
— Ближче. 
— Не для нас. Ну то...— Я відчув, що приятель готується зве

стися, і швидко поправився: — Поки що не для нас. Втямив? Давай 
далі про жанр. 

— Зараз. Ти цигарки захопив? — Він таки звівся в пошуках 
своєї «Прими» і коли сів знову, то вже не сам зиркав на одну з не
давно коронованих у поетеси, а поетеса на нього. Звісно, знічев'я, 
однак потрібний бар'єр було взято і бесіда відновилась. 

— Отож — дія перша. 
— Перша? — Приятель дмухнув, не дивлячись, на сірник, який 

не погас і опинився разом з вказівним і великим пальцями у роті, а 
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опісля — на бороді, звідки щиглом був збитий десь поза мне.— Там 
пекла не буває. 

— Тобі видніше. Зміни тільки регістри. Вух тут більше від 
голів,— я на всяк випадок оглянувся, аби побачити, кому ми увесь 
вечір будемо заважати, і почув царськи зверхнє: 

— Cuique suum*. 
— Без кувікань! Домовились? Ми ж люди посткультурні, а не 

докультурні. Мова — проста, зміст — гіперфілософський. 
— Бери вище — трансценден (він виплюнув тютюнову кришку) 

тальний. Бо позаяк... 
— Доконче неодмінно. За твоє! 
— ...Гу-ух! Спробуємо патісона... А знаєш, може бути. 
— Повинно. Василю! — Я гукнув товаришеві, що похмуро посу

вавсь до буфету, показав йому, яку ємкість на нас взяти і що роз
рахуємось ми потім, одержав порухом вій згоду і перетворився зно
ву на слухача. На деякий час абсолютно німого. 

— Так... Значить — дія остання. Про героїнь я вже казав — метр 
сімдесят п'ять і вище. Колір волосся, аби знав, ролі ніякої не грає. 
Тільки постава. Щоб можна було передати одним рухом олівця. 
Отак (приятель провів майже од'стелі до столу не дуже плавку і 
все-одно звабну лінію). Краса, темперамент, розум — все те до ува
ги не берем: вони дискретні — не переходять, а перескакують з од
ної якости в інші. Причому — в одній і тій же послідовності. Спер
шу до тебе притираються і обходяться твоїм словником, потім — 
мішаним, а насамкінець — мовкнуть. Заклинює. Вся енергія йде не 
назовні, а всередину, ґенерується там. До моменту спалаху. Ти слу
хаєш? (Я поспіхом кивнув, не закінчивши думки про його дивовиж
не вміння балакати на публіку: міняється при ній все — інтонація, 
слововжиток, синтаксис і витворюється з цього всього дійство не 
якогось там загумінкового, а великого театру. Рівного грі розуму, 
який, коли немає під рукою пензля...) Вулканічного. Спочатку в 
очах: вони починають світитися. І до, і після. Після навіть сильніше. 
Я пробував вмикати люстру, але відмовився, бо після їхніх ходінь 
під душ ставало ще страшніше. Уявляєш, як через тебе переступа
ють, змигнувши тим, що наситити не можна. Ніколи й нікому! Чого 
щулишся? Ніхто нас не чує... Але й то ще не все. Світло те не зни
кає і вдень. Стає ще пекучішим. Як жало. Щоб не робив: їси, ню
хаєш газету, шляєшся з кімнати в кімнату, а їхній лазер тебе так і 
пропікає. Навіть через стіну, якщо зачинився і відсипаєшся. Без 
майстерні доконали б... Воно й ніби зрозуміло — закохуються. За 
що, то їхня вже справа, але ж сам посуди, скільки в нас тої сили? З 
двома першими я тримався до року. Потім, пам'ятаєш, холостяку-
вав, перебивався заміжніми. Не помогло: місяць-другий проходить і 
ліжко починає горіти. Без полум'я. Я б терпів — мінялися ж. Жах 
брав од іншого: подивишся, хто лежить поруч — та сама. Чорна, 

* Кожному своє (лат.). 
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руда, русява, з губами до вух, чи — як отой згарок, а лице рано чи 
пізно видовжується, вилиці випирають наверх, очі западають і, най-
марудніше,— ні словечка. Щоб не робив... Моє щастя, всі були з 
совісних сімей, за площу не судилися. Хіба заміж довго не виходи
ли; цим я, чесно кажу, карався. Тільки остання затялася — не дає 
відхідного, і все. Ще й дитину народила. Уявляєш — сім місяців. І, 
головне,— дочка! 

— А їй? 
— Під тридцять. Думав, стара діва, пошкодує діда. Куди там — 

як з голодного краю вирвалася. Маху, правда, дав я сам. Споді
вався, задобрю на старість нечистого. Це що, наша? 

— Дякую, Василю,— я зняв з протягнутої через стіл пляшки ко
рок і долив фужери, радіючи з паузи у грімкотливій цій сповіді, бо 
довкола нас лунали лише поодинокі репліки тих, хто щойно захо
див; всі інші і пили, і їли підозріло мовчки. 

Осушивши фужери до дна, ми теж взялися до закуски, швидко з 
нею покінчили, обидва, напевно пригадуючи, як у неіснуючій вже 
харчевні на Володимирській гірці її циганкувата хазяйка за будь-
якого натовпу до шинквасу одразу протягувала нам по три шашли
ки і чистій склянці, залишаючи розрахунки напотім. Такі ж 
обов'язкові, як і грубуваті пропозиції щодо оплати натуральної, 
яку, зрештою, вона брала на себе — не залишала нас без м'яса ні
коли. І як же смачно ми з ним розправлялися! Молодиця, бувало, 
не витримувала, кидала все на помічниць і підсідала до нас. Не їсти, 
а дивитися. І, звісно, бити по руках, без чого такими зарізяками в 
її по-козячому сивих очах ми б не виглядали. Куди все це ділось? І 
коли?.. Ще ж майже не жили, тільки збираємось. І зробити нічого 
путнього не зробили. Тільки й того, що поставали членами Спілок, 
які гарантують ритуально нещирі кавалерійські похорони. 

Розохочений мізерною як на спожите і нарешті відчуте спиртне 
закускою приятель вибрався з нашого кутка до черги і став придив
лятися через її голови до вітрини: чи не можна було б взяти чогось 
достойного наших шлунків іще. І зупинився на рулеті, маринованих 
огірках і сирі, переданих йому у глибоких тарілках теж через голо
ви: наша буфетниця не була серед представниць свого фаху винят
ком, розпізнавала справжніх клієнтів на відстані і завжди раділа на
годі їм сподобатись. А може, й чула дещо з приятелевих одкровень, 
бо на його соковите: «Спасибі вам, люба»,— навіть більярдна затих
ла: більше хвилини звідти не долітало стукоту куль, а коли той 
відновився — одновивсь і стримано очікувальний шумок довкола. 
На щастя був він таким недовго: хтось, не дочекавшись продовжен
ня дармової звуковистави, почав докрикуватись до черги з вка
зівками про кількість збільшеному товариству кави, за іншим сто
лом гримнув регіт, залунав дзенькіт склянок, і «Еней» повернувся 
до звичного вечірнього гармидеру, в якім кожен почувався значною 
персоною і знав про все на світі. У тім числі й про те, чого не вда
лось дослухати, зате можна було перевірити на практиці. Негайно, 
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коли заволодіти увагою наявної під боком прекрасної статі, яка не 
дуже цьому й противилась: де ж краще їй полестять, як не тут? А 
що не все з навіяного потім геройськи вгамують, то що ж: нічого 
цим вечором не закінчується — буде їх стільки ж, скільки своїх і 
чужих гонорарів, чиїм пропиттям література тільки й животіє. 

Звільнивши тарілки більше як наполовину, ми теж повернулись 
до свого — витягування у щось бодай з формальної точки зору при
стойне запущеного в роботу матеріалу: приятель незавершених 
сповідей не любив, вважав це недостойним будь-якої чарки. А сьо
годнішньої й поготів — ми, нагадаю, бачились дуже рідко, а го
ловне — не завжди мали за що ставати колишніми собою. Сьогодні, 
правда, теж могли б (та й по телефону про те домовлялись) обійтися 
однією кавою, але збились на інше. Причина цього поки що не 
уточнювалась, за винятком хіба отої згадки про нечистого. 

— Що за один? 
Приятель, гадаючи, що я запитую його про когось позаду, спро

бував оглянутися, на що стіна з чеканним портретом покровителя 
цього закладу озвалась погрозливим стуком. Дим, поки проходив 
біль, після того він випускав вже не поперед себе, а через накинуті 
на бороду вуса, а коли остання його цівка у волоссі щезла, прорипів: 

- Д е ? 
— Я про дідька, якого ти збирався задобрити. 
— Дідька? Ага...— Голос його прочистився, однак дотеперішнім 

вже не був, став набагато глухішим.— Ото, думаєш, не він мене са
донув? 

— Думають на тому світі. Давай про діло. 
— Зараз... Налий! 
Ми вдруге цокнулись, кинули в себе посмачнілу горілку і лягли 

ліктями на стіл — так було певніше. 
— Ти на Памірі хоч раз був? 
— Раз. Коли ночував у тебе в майстерні. 
— Тоді уявити можеш. 
— Ще б пак! — ледве не вирвалось з мене, але я тільки сіпнув 

губами, бо до них підкрадалося одворотне навіть для захмелілого 
мозку слово-хвойда «геніально», 

— Чого кривишся? 
— Не кривлюся, а зо-се-ред-жу-ю-ся. Малюй! 
— Ми коли з тобою познайомилися? 
— В сімдесятому. 
— Збий десятку і додай до остачі мій ріст. Получиться... 
— Аполон. 
— Щось схоже, але дурніше... 
Він ковзнув худим пальцем по настовбурченому кущику ковили 

над висрібленим підборіддям і надовго вмовк. Не перестаючи, вид
но, розчищати од зайвини той рік і той день, яким належало стати 
картиною у слові. Або — історією. Без рамок набутого досвіду, яким 
li* А.ІІІ 83 



живе і невикінчене у ній набуває музейної завершености й стро
гости. 

Мені, вже й ніби сп'янілому і майже нездатному прозирати далі 
того, що хилитається перед очима, раптом чи то здалося, чи я 
справді це в собі вловив і почав за ним слідкувати, що Час наче вда
рився у мене сьогоднішнього і почав відкочуватися назад. Напочат-
ку з усім мотлохом й дріб'язком донедавніх турбот, чекань, по
зірних здобутків, серед яких усе менше й менше мигтіло усього 
київського і все більше — давно забутого: блискучих сибірських 
снігів довкола кузбаських міст і селища, де й досі доживають віку 
батьки, вкритих непорушним туманом річок, що течуть там й доте
пер, а в мені — сторожко поснули. Разом із орлом над однією з них. 
Це ж скільки років він дрімав на зарошеній копиці над берегом, 
якого я тримався, добираючись з села, куди дев'ятий наш клас за
гнали на копання картоплі і де ми за тиждень здичавіли? А я ще й 
адськи захворів і з того часу недочуваю. Орел наче почув мою біля 
нього приступність і ворухнувся. А я — побрів далі. Усе оглядаю
чись й оглядаючись на могутню скибу зовсім невідомого Життя, що 
мало його за придорожний знак. Останній із мною бачених і всота
них — глибше у себе Сибір чужинське моє єство не впустила. Але 
засіла в нім навічно. Таїною в ній сущого і досі не вловленого ні 
тим, що я про неї читав, ні отакими ностальгічними станами, якими 
душа чи патронуючий її Дух усе рідше й рідше сигналять: ти був 
і спостеріг! Але що саме спостеріг — не кажуть. Виходить — н е 
б у в і ніколи вже н е б у д у . 

— Ти знаєш, що я кілька сезонів шлявся з геологами? 
— Угу. 
— Думаєш, заради мазні? 
— Я не думаю — слухаю... 
— Паміром я захворів... З першої ж ночі. Не через небо над ко

стрищем (приятель махнув поперед себе рукою, відганяючи разом із 
димом й останнє з видінь, що йому заважали). Воно таке саме, як і 
в наших степах. Хіба синіше. І — глибше. Холодне і до зірок, і за 
зірками. Памір як Космос — увесь в собі і про нас, я впевнений, 
навіть не здогадується. Отаких...— Він обвів почужілим поглядом 
«Еней» і засвітився. Недобре і ненадовго.— Мене, правда, він під 
кінець відчув. Не сам — він од того вигйий. Вищий од усього. Над 
ним — тільки він. Такий самий, як і всередині... Уяви собі силу без 
сили. Або мовчання без мови. Нашої, земної. Щось подібне й вору
шиться в мозку, переконаному, що все можна зрозуміти. Не все... 
Але дещо — можна. Якщо ти на Памірі народився або непомітно в 
нього заскочив. Як злодій. І причаївся... Ти фотографію в майстерні 
бачив? 

— Таджички? 
— Інших там нема. Теж, помітив, з високих. Через те й, може, 

я йому на очі попався. 
— Дідькові? 



— Не знаю, дідько він для них, чи щось інше... Просто він там 
живе. Нігде і скрізь. Можна навіть так: вчора, приміром, десь з того 
боку всесвіту, де теж такі самі гори, а нині — тут. Або там і тут 
разом. Але не не землі і не земними радощами, хоч на них й фир
кає. Як осел... Ця скотина, переконаний,— не з нашого світу. Ти 
пробував коли-небудь з ним впоратися?.. А я пробував. Те, що про 
нього розповідають — бабське і слиняве. Він, зараза, чує щось з то
го, що до нас не доходить, і стає, як стовп. Поки не одержить ко
манду: «Йди!». На ньому ж, здається, Христос в'їхав до Єрусалиму. 
Тоді він не конозився... А мене один з них ледве не доконав: три дні 
віз стежкою, яку, сволоцюга, сам тільки й знав... А тепер про тад
жичку. Вона була старшою од мене. Не набагато, але й ти, може, 
помічав, як це кидається в очі, поки до них не дійде, що крім оцієї 
жінки кілометрів на триста довкола іншої не існує. Отак і я: тиж-
день-другий прислухався тільки до гір, а потім втямив, що вони ж 
поруч. І стають щодня гарнішими. А коли я те все довірив олівцю, 
то він мені і видав — поруч гірська тополя. З тим в собі шелестом, 
до якого й інші не були глухими, однак вітер вже йшов не од них, 
а од мене. Запахущий, ти ж мене знаєш. А після тої тяганини з 
ослом вже й вітру не треба було: я побачив, як вона сміється, теж 
засміявся і якби одразу ж її обійняв — все стало б простішим. Але 
тут втрутився наш, український чорт, який шепнув: «Не спіши, з 
цим встигнеться. Краще — помуч. Стане солодшою». Я й мучив. 
Хіть мене аж розпирала; од неї, думаю, й туманець над табором не 
проходив. Спекотний — ти такого не бачив, аж очі сльозяться. І в 
мене, і в неї. В неї, здавалося, менше, бо мала б до чоловічого свин
ства звикнути. А я скапував на каміння потом, поки не дійшов до 
фази: або серед білого дня (спала вона не сама, а з кількома літніми 
москвичками) зґвалтую, або почну дертися наверх і на якомусь з 
льодовиків отямлюся. До цього, зрозуміло, не дійшло: тамтешні ду
хи мого чорта врешті-решт нагнали, а мені наказали: «Дій, або ви
бирайся: так над природою тут не знущаються!». Я й почав діяти: 
вхопився за розповідь одного з бувальців про якесь озеро кілометрів 
за сорок од табору, знайшов те озеро на карті і став готувати нашо
го «бобика» в подорож. Бідна жінка не витримала, підійшла на виду 
у всіх до машини і питає: «Куди ви поїдете?» — «Ще не знаю»... 
Треба сказати, що шофером в них я був дармовим: платили мені, як 
картографу, і експлуатували дай боже. Зате відпускали на день-
другий. Для чого, тобі пояснювати не треба... Так от: не знаю, ка
жу, куди поїду, але подалі від вас — «Чому?» — «Не можу більше. 
Придумайте щось...» — «Добре». Вона промовила це майже нечутно 
і так, як це каже тільки жінка зі Сходу: не піднімаючи голови і з 
чимось таким в голосі, од чого хотілося закричати: «Я, мовляв, не 
такий, не кат, вас майже люблю!» І що її покора мене більше доби
ває, ніж ота дрож у наструнчено прямому і вже зламаному тілі... їм. 
те тіло в них, я так розумію, не належить. А кому — як вже скла
деться доля. І я ту долю від неї відіпхнув. Насильно. 
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Що вона говорила в той вечір начальникові партії і чого він її 
послухався — я не знаю. Тільки десь під північ він заглянув до мого 
наметику, шарпнув за ногу і не наказав, а попросив — а я спивав 
його інтонації, як суха глина вологу: од цього залежало, вірять 
хлопці в мою безгрішність, чи ні? Бо якби не повірили — амба: 
геологи бруду не терплять... І про що ж, ти думаєш, він мене попро
сив? Відвезти лаборантку до траси і допомогти там сісти в надійний 
транспорт, бо вона повертається у Фрунзе. Це означало, що іде од 
нас назавжди. От так — зі мною від мене... А мені ж тоді як з нею 
вестися? Вимагав то я зовсім іншого. Виходило, що й на це вона 
згодна, але якою ціною? Те, що ми лишалися без лаборантки — ще 
півбіди. А я що без неї буду робити? І за кого себе буду мати? Про
те — поїхали. Я — не виспаний, вона — з валізкою і заплакана. 
Од'їхали добрий гак, я заглушив мотор і кажу: «Навіщо ви так?» Ні 
словечка. «Ходіть сюди». Сперлася мені на плече, переступила 
відкинуте сидіння і знову мовчить. Гарна, як ніколи. І вже ж моя, 
але як до цього приступится? Я, правда, чув — як, але мені краще 
було вмерти, ніж ставати, як всі. Різні, брат, культури. І то не пусті 
слова: моя грубість — це для неї ч у ж а грубість. Та й ласки у нас 
і їхні мало чим схожі. Мужик, він, може, й скрізь мужик, а жінка... 
Поклади біля себе нагрітий до шкварчання прут і спробуй його охо
лодити — отоді й щось^віддалено зрозумієш. А я ж той прут змусив 
ходити ходором. Сам дотоді такого за собою не знав. Вона, даю го
лову на відріз, тоже. І уяви — ми навіть не цілувалися. Доїхали до 
першої ж долини, ступили в маки і зникли. Більше не пам'ятаю 
нічого. Хіба — вітерець, і її скрики, після яких небо ясніло, а маки 
довкола осипалися; Всі до одного. Тоді ми переповзали до тих, що 
не стояли голі. На спинах. Поки не ставало знов червоно і небо зга
сало... Десь по полудні ми заговорили. Російську вона знала непога
но, але не мою: я до біса тоді читав і поки речення закінчував, вона 
марніла. Од напруги все зрозуміти. Тоді я перейшов на усмішки: по
кажу зуби, і вона вже як стебельце в росі: хилиться то до плечей, то 
на' руку сльозами скапує. Чутлива була жінка. І — моцна. По-
жіночому: одні тільки губи після скриків сіріли і сохли... Ото гово
рять про птаху-Фенікс, то це вона мені й попалася. Я вже навіть 
засумнівався — везти її до того озера, чи ні? Але повіз: без води, та 
ще й в таку спеку попрощатися по-людськи вже не виходило. 

В дорозі вона мене ні про що не питала1, забилася в куток і, якщо 
я не оглядався, чепурилася, слинила брови. Од них, правду кажучи, 
я найбільше до того дурів: як крила. Та й руки виводили з себе — 
якісь безтілесі і... плавкі. Навіть коли не рухаються, бачиш, як вони 
довкола в'ються. Ну й — терпнеш. А доторкнеться ними — здри
гаєшся, ніби тебе вдарило струмом. 

Озеро я знайшов одразу: до нього вела ущелина. Вся, правда, в 
каміняччі, але пробратися можна було. Моя бідолашка ледве тент 
головою не пробила, проте поруч так і не сіла. Хіба нахилилась на
прикінці через мене і затремтіла. Я — теж, але на більше не було 
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вже ні часу, ні сил. До того ж йшло до вечора, на ніч треба було 
назбирати дров, натягнути палатку, викупатися. І — наїстися, 
інакше який з мене толк. Хоч можна було обійтись без їжі і всього 
решти: озеро мене, мало сказати, вразило — з першого ж на нього 
погляду я затерп. Уяви собі не людське, а всеземне якесь око, на яке 
ти наткнувся зненацька і його потривожив. І воно глянуло на тебе 
не осудливо, а... якось зверхньо і холодно-холодно. Усе живе, хоч 
би було звіром чи гадиною, так не дивиться, бо зла щодо себе я 
ніякого не відчув. Тільки оту зверхність, що йшла ніби знизу, але 
включала й гори, на вершинах ще осонені, а внизу — німотно бай
дужі. До стогону, що рвався з мене попри бажання щасливо закри
чати і з тим криком — відійти. Злитись з цією донебесною красою, 
чия відлюдькуватість йшла од моєї перед нею мілкоти. Але ж душа 
наша -1- більша! Незмірно — це я втямив всією утробою. І дав їй 
волю: загнав у якісь кущі машину, вискочив з неї, швидко роздяг
нувся і під наляканий зойк тої пташки гухнув в оскліле око, яке 
ніби й не здригнулося, а тільки, коли я ним плив, легенько збриз-
жилося. Од берега до берега. Так ніби по ньому щось фицьнуло й 
щезло. Таке саме фицькання потім повторилося в прибережній 
траві, на яку я виклав палатку, рюкзак, спальні мішки. Моя тад
жичка од нього зблідла і все поривалася щось сказати, але мені було 
не до її страхів: я зиркав на гори і неприродно завмерлу воду з усе 
більшим захватом, уявляючи, яким все це стане вночі, при багатті 
і зорях. І, звісно, з нею і при ній: за тих пару тижнів, що ми себе 
мучили, Памір і її вічно настовбурчені груденята, кожна кісточка й 
вигин ламкого її тіла для мене злилися. Крім того мене підганяла 
ніч: вона там жартів не любить — зимна, як смерть. До її воцаріння 
я встиг з усім: настягав хмизу з ліска поруч, поставив намет, збив 
навіть невеличкий стіл. І вечерю приготував теж сам: зварив, напік 
і нажарив картоплі. Ну й консервів навідкривав різних, бо мав ще й 
випивку. Короче — підготувався, поки моя ясочка в ліску — там 
був ручай — перевдягалася у свій халат чи як воно в них там нази
вається. Знаєш — така довга сукня зі смугастого шовку. Під колір 
гір... Сиділи ми потім з нею, >ІК молодята. Вселенські... Не буду бре
хати, що цнотливо, але не так, як у маках, бо всім керувала вже 
вона. Розповідати про це треба окремо: то, брат, цілий ритуал. Ніби 
з дурничок, але без них, видно, Схід — не Схід. На солодкому там 
тямляться. Не те, що ми — на одному здоров'ї... Я, пам'ятаю, знов 
зібрався скупатися. Не думай тільки дурного — щоб прийти до себе, 
бо тіла вже не відчував. Але вона мене спинила. Точніше — враз 
охолола, коли зрозуміла, чого я дивлюся на те око. Чи воно на мене 
подивилося... Ніби покликало. Я спробував ще не звестися, а тільки 
повернутися зручніше до нього, і почув: «Не можна!». «Ти про 
що?» — кострище вже дотлівало і в темряві було не розібрати, жар
тома це сказано, чи ні. «До води не можна». «Чому?». «Він злиться». 
«Хто?» Я сів і голосно, щоб бодай трохи зігрітися, крикнув у безод
ню перед собою: «Гей!». Ні звуку... Чортівня якась: кругом гори, в 
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них мала б зродитись луна — і хоч би «е» вернулося. Я набрав 
повітря і вже відкрив рота, щоб ревонути як слід, а мені по ньому 
щось лясь... і його затулило. Відчуваю, що руками таджички, проте 
й не зовсім ними. Принаймні перед тим були не її пальці, а щось 
в'юнке й ковзке: вдарило і фургнуло десь під ноги. А вже потім руки 
вчепились у мене і тягнуть назад, донизу. Я й піддався: думаю — 
ще накричатися встигну. Тим більш, що гостряки скель вже ясніли. 
Од місяця, що от-от мав з-поза них виповзти і помогти розібратися, 
що тут і до чого... Та поки я про нього згадав, він розібрався в 
усьому сам, бо дивився на втомлених нас я б не сказав з осудом — 
за що нас було судити? Робили те, що й всі. Хіба не з таким гупо-
том. В грудях, бовдуре! 

Я стрепенувся, щоб захиститися, бо слухав його розповідь майже 
побожно, а усміхнувся... Бог його знає, чого я тоді усміхнувся. Щось 
теж, видно, згадав, але що — приятель роздивитися не дозволив: 
владно налив мені й собі горілки, хлюпнув нею на розгарячілу сере
дину, обсушив зі свистом вуса і продовжив: 

— ...Я й зараз той погляд бачу. Подвійний. Так ніби над горами 
висіло не одно, а два світила — земне і чуже. Чуже з'являлося 
рідше і зовсім ненадовго. Але враження було моторошним: на місці 
й без того неприємного своєю всевидющістю лику враз виникав 
інший, що слухав різнобій кувалд в наших тілах, од нього здригав
ся, тьмянів і щезав. Аби не стрічатися з ним поглядом, я взяв пере
страшену таджичку на руки, відніс її у намет і сидів там, доки вона 
не заснула. Потім проповз до застебнутого наглухо виходу. Мені 
здавалося, що за ним хтось є — я відчував його не згірше пса. Хіба 
не гарчав, поки виціловував вії жінки, яка, бач, комусь там не спо
добалася і налякано йому молилася. Кому!? Виліз я з намету 
тихіше, аніж вона дихала, звівся на ноги і обережно обійшов для 
початку стоянку. Нікого. Тоді взяв зі стола сокиру і наблизився до 
ліска. Там теж порожньо. Виходить, бунтувало проти нас озеро (на 
небо я поки що голову не задирав). Але й озеро давно вже спало, 
обгорнуте туманом, що нагадував куряче віко, яке зрідка ледь 
відкривалося, зблискувало більмом горішнього світла і одразу мерк
ло. За другим чи третім тим зблиском я глянув уверх і краще б того 
не робив: замість місяця звідти кривила синюшні губи якась не-
сусвітня мармиза. Я теж клацнув зубами і ощирився. Чисто як 
звірина, що сидить в кожному з нас, але до пори не показується. 
Отоді й почалося: мармиза сховалася за місяць і що, паскуда, при
думала — почала його розтягувати. Спершу на півнеба, потім — че
рез зеніт — нижче. Од гір до гір, які почали плавитись і текти, як 
розріджене скло. І знав би, яка стояла при цьому тиша! Чутно було, 
як кров стугонить у жилах. З дзвоном. Стань коли-небудь під висо
ковольтною мережею — втямиш, ким насправді ми є. Цивілізація, 
до якої ми пнемося, давно вже існує. В нашому тілі. Гадаю, я того 
й вцілів, що той дідько був з цивілізації іншої. Паралельної чи 
ворожої — судити не беруся, але мене він дістати не міг. Тільки 
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лякав. І лякав же, собака, аж ребра наїжачувалися. Про такі 
фітюльки, як зметені зі стола котілки з мисками і сковорідкою, вир
вану з рук сокиру навіть згадувати не хочеться. Та й ота гумка 
замість місяця була забавкою в порівнянні, скажімо, з виряченим на 
тебе оком. Отим самим, водяним. Живішим од живого. Хіба білки, 
якби туди пірнув, за дно мали не ту, що над нами, а позакосмічну 
прірву, де б зник і не гавкнув. Якби, звісно, того запраг: штовхати 
до неї ніхто не штовхав. Я був недоторканим і про це вже знав. 
П'ятами. Того й чекав кінця дідькової вистави майже незворушно. 
Боявся тільки за пляшку, яка поблискувала з трави цілком по-зем-
ному і по-земному потім заспокоїла. Давав прикластися до неї 
навіть місяцю. Натоді вже веселому й придуркуватому, як і я. А над 
ранок заснув. До початку зливи. З громами і блискавками, на які — 
вже ж був навчений — зважив. Правда — гонорово: годину, а то й 
більше займався справами чоловічими і аж після — шоферськими, 
після чого довіз таджичку до траси, посадив у автобус і караюся за 
це, як бачиш, досі. 

— Любиш? 
— Ідіот! Ти чим слухав? 
— Очима. 
— Воно й видно. 
Приятель закинув за шию кінець посіченого міллю довжелезного 

шаліка, стиснув кулаки і закляк. Переглядаючи, очевидно, розпо
відь, де ніц вартого уваги, здається, не забув. І з якої вибрався так 
само, як в молодості — без видимих втрат. За винятком хіба печалі 
в увіткнутих у стіл зіницях. Теж давно посивілих. 

...Це тільки космічні наші дідьки не старіють. Доки ми з ними 
воюємо. Чи просто на землі є. Ще — є! 

— За зливу! 
— Що? А-а...— Він ледь усміхнувся і прочистив басовите гор

ло.— Можна й за неї. 
— Треба! 
Ми випили, закусили і більше балачок не заводили. Не було 

про що. 
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Микола Воробйов 
КЛІТКА — БАЛКОН — ІНІЙ — СОН.. 

* * * 
для самітнього клітка 
мов для чужинця свобода 
холодна пустеля 
рівнин і пагорбів 
на балконі він слухає 
урочисту містерію , 
із водоспаду квітів 

* * # 

іній слідом за ним іде 
припорошений слід 
у клітці годинника 

* * * 
добрий знайомий 
показує на балкон 
ми ще зустрінемось 
каже 

* * * 

іній вкриває столик 
довго чекає 
поки прийду 

* # * 

на балконі клітки | 
червоне вино 
після концерту 
фіолетових квітів 
із зеленими очима 

* * * 
сміховинна неприступність клітки 
коли червоні дерева 
повнять життя 
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* * * 

9 il 

заплаканий іній заснув 
у квітнику 
вже й не бачу його 

* * * 

коли іній осяяння 
торкається всього 
радісно світ розпросторує крила 
в пустелях 
очей спорожнілих 

* * * 
в невідомих мені просторах 
бринить тінь інію 
оповитий синюватим сяйвом 
чорний світиться рояль 

* * * 
вночі іній опритомнів 
наїжачений червоний мох 
обхопивши стовбур 
дивився на нього 

сьогодні викопую срібні корені 
безліч бруньок на них 
корені в темній кімнаті 
чого ще бажати мені? 

* * * 
час від часу трапляється місце 
зовсім не вкрите інієм 
але весільний танок 
полишив гніздо 

* * * 
блякле відзеркалення 
чогось невідомого 
пізньої осені 
коли ти безлистий 
при свічці 
листка останнього 



* * * 
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радість чарки 
вже випитої до дна 
іній вкриває 

* * * 

радість заблукалого серця 
коли вінок миготить у полях 
і дівчини сон 
розсипається 
зірваними квітами 

* * * 

іній розчарування 
в коханні двох отрут 
що воліли б спочатку 
квітами в лузі зрости 

* * * 

темносині грона винограду 
іній наглядів 
неподалік звір ночує 

* * * 

забута мелодія снів 
водить звіра 
до червоних слідів морозу 

* * * 
радісні скрики 
опіки від червоних квітів 
у сні 

* * * 
І 

розсипана глина 
вимиті письмена 
свобода винаходить клітку 
і незалежність інію 

* * * 

давні руїни 
майбутньої величі 
інію 



* * * 

зів'яла квітка у косах 
до інію 
не придивляйся пильно 

* * * 
обличчя чоловіка із цигаркою 
не замкнута клітка 
дівчина приносить квіти 
іній вечірнього свята 
боїться її очей 

* * * 

іній ліній життя 
виблискує проти місяця 
сон 

* * * 

іній вуст твоїх 
метелик 
замерзлий вночі 
сон 

* * * 

перетікають мурахи 
із ночі у ніч 
розчіпаючи світло 
сон 

* * * 

сон пенька 
зеленими колами 
гуде серед лісу 

* * * 

примарно мріє 
церкви іній 
нам Бог простив 
і церкву бачим ми 

* * * 

серед куп опалого листя 
немає куди озирнутись 
всі дерева однакові 
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* ф ф 
сон моїх 
проминулих днів 
де слід золотий 
не смеркає 

Ф М 

в сні темряви 
білі прожилки на листі 

* * * 

блукаюча жарина 
у сні джмеля 

ффф 
в іржі 
заліза сон 
поєднаний із снігом 

Ф Ф Ф 

сон оленя 
в деревах білих 

Ф Ф Ф 

гречаний сон 
заполонив долину 
човен без весел пливе 

ффф 
навшпиньки сон: 
крап крап 
дощ пропустився 

* * * І 
кота Мар'яна сон 
у нього пазури 
з червоної пшениці 

ффф 
чорнявий сон води 
блакитний сон коня 
із зіркою на таємниці 
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* * * 
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поключені зірки 
у сні гори високої 

* * * 

сон попелу під листям 
укритий спогадом 

* * * 

сон ліхтарів 
з туману й туги 

* * * 
сон чаші 
у твердій руці гравця 
залізного світу 

* * * 

сон свічки згущений 
до чорноти вогню 

* * * 

золотий короп 
у клітці озера 
на балконі білі лілеї 
сон 

* * * 
сон піску 
сходить повільно 
іскриться 
і повільно темніє 
сон без піску 



Віталій Старченко 
НАБЛИЖЕННЯ 

Не чую голосів... У напади дощу 
услухалось єство посушливе й затерпле -
в передчутті єднання з голосами 
трави та рос, трави та крапель серпня. 
І відступили, зникли голоси, 
яких облогу я терпів терпляче 
і куштував на смак отруту сварок, 
знущань та нарікань, і патоку сльозливу 
оманливих визнань, коли серцебиття 
як цвинтарні удари барабана. 

Як подорожні згуки барабана — 
солоний град шляхів на пруг напнутих, 
що переходить в дріб у лопухах узбіч — 
дзвінкою звісткою про стрій зелений, 
солодких навіть у кислотну зливу, 
липневих згадок: Ворскла і Сула... 
І чорних згадок про труну в Лубнах 
в холерну паніку якогось літа. 

В холерну паніку спокійні лиш зірки — 
з гір полуничних сяяли вони 
запізнім пралям біля Переврзу — 
ті прали рядна, а здавалось1 

на кладку клали небо та зірки, 
змивали їх в латаття, в течію, 
і три стихії, з'єднані в одне, 
усі наймення вічности назвали 
і горам, і мені, і ряднам, і жінкам, 
які ловили голими грудьми 
мінливий лик півмісяця-в'юна. 
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Мінливий лик півмісяця пряде 
мисливську непомітну машкару. 
Сомнабулічний ліс виштовхує його 
на ті галявини, де нині нас немає — 
немає нашого ясного божевілля 
у трепетній холодній машкарі, 
немає гри поганської при ватрі, 
коли і крик, що рветься самохіть 
із радісної плоті, мов би сім'я 
щасливо вивергається у ніч. 

Щасливо вивергаюся у ніч 
цикадним мелосом, наближенням дощу, 
коли єства вогонь і прохолода 
відчують перших крапель пару 
й останніх крапель іней дорогий... 
Парчеві краплі зазимків сумних 
розтануть у морози непомітно, 
й грудок промерзлих хриплі барабани 
повторять на сосні серцебиття. 

Андрій Саєнко: полотно, олія, 61*62. 
Із серії «Марнота марнот», 1992 

7. «Снітовид» Хчі , 1994 |>. 97 



Вольфґанґ Борхерт 
КВІТКА КУЛЬБАБИ 

Двері зачинилися за мною. Часто ж буває, що двері за кимось 
зачиняються. Можна собі уявити, що вони й замикаються. Замика
ються, наприклад, двері будинків, і тоді ти опиняєшся або всере
дині, або знадвору. Тому двері будинку також мають щось таке 
остаточне, кінцеве, запроданське. І ось двері заштовхнулися за 
мною, так, саме заштовхнулися, бо це неймовірне товсті двері, які 
просто неможливо зачиняти. Бридкі двері з номером 432. Особ
ливість цих дверей у тому, що вони мають номер і оббиті залізною 
бляхою — через те вони такі пихаті і неприступні: не здаються ні 
на які вмовляння, і найревнішими молитвами їх не зворушиш. 

І ось мене залишили наодинці з істотою — ні, не просто залиши
ли наодинці, а ув'язнили разом з істотою, якої я найбільше боюся: 
зі мною самим. 

Чи знаєш ти, як це буває, коли тебе полишають на самого себе, 
коли ти зостаєшся сам із собою, відданий на поталу своєму Я? Не 
можу сказати, що це безумовно жахлива річ, але це одна з най-
неімовірніших пригод, які трапляються з нами в цьому світі: 
спіткатися з самцм собою. Так спіткатися, як тут, в камері 432: ко
ли ти оголений, безпорадний, ні на чому не зосереджений, окрім са
мого себе, без будь-яких ознак і розваг і без можливости що-небудь 
зробити. І це найпринизливіше: бути цілком без можливости щось 
робити. Ані пляшки, щоб випити або ж розбити голову, ні рушника, 
щоб повіситися, ні ножа, щоб утекти або розтяти вену, ні пера, щоб 
написати — не мати нічого, крім власного Я. 

Чорт-віть що, це надто мало в порожньому приміщенні з чотир
ма голими стінами. Це куди менше, ніж має павук, який снує собі 
мостики ззаду і через те може ризикувати життям, може ризикува
ти між зривом і вдержанням. Яка ж павутинка втримає нас, коли 
ми зірвемося? , / 

Наша власна сила? Чи нас втримує Бог? Може, Бог — та сила, 
яка змушує дерево рости, а птаха літати? Може, Бог — це життя? 
Тоді він нас інколи втримує, якщо ми захочемо. 

Коли сонце забрало, свої пальці з ґрат і з закутків виповзла ніч, 
щось підступило до мене з темряви, і я подумав, що це Бог. Чи, 
може, хтось відчинив двері? Хіба я більше не самотній? Я відчуваю, 
що хтось є поруч, що він дихає й росте. В камері зробилося тісно — 
я відчув, що стіни мусять розступитися перед тим, хто опинився тут 
і кого я назвав Богом. 

Гей ти, чоловічку номер 432, не дозволяй ночі сп'яняти тебе! 
З тобою в камері лише твій страх — і більше нічого. Страх і морок. 
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Але страх — чудовисько, а морок може стати жахливим, як привид, 
коли ми залишаємося з ним наодинці. 

Нарешті викотився над дахами місяць і освітив стіни. Ах ти, 
мавпо! Стіни такі ж вузькі, як і перше, а камера порожня, наче по-
маранчова лушпина. Бога, якого ти називаєш добрим, тут нема. А 
те, що тут було, що говорило якісь слова,— містилося в тобі. Мож
ливо, що це був бог із тебе,— ти сам! Адже ти також бог, усі, навіть 
навуки і скумбрії — боги. Бог — життя, от і все. І водночас це так 
багато, що більше й не може бути. Все інше — ніщо. Та це ніщо нас 
часто долає. 

Двері камери були зачинені щільно, мов горіх, так ніби вони 
ніколи не відчинялися, та й відомо, що вони самі не відчиняться,— 
їх треба виважити. Ось як вони були зачинені. І я, залишений 
наодинці з собою, кинувся в прірву. Але раптом на мене закричав, 
як фельдфебель, павук: «Боягуз!» Вітер розірвав його тенета, а він 
з ретельністю мурашки виткав нові і впіймав мене, стодвадцяти-
трьохфунтового, в свої снасті, легкі, мов подих. Я подякував йому, 
але він навіть не звернув на це уваги. 

Так я поволі звикав до себе. Ми так легковажно зносимо інших 
людей, та ледве можемо терпіти самих себе. Але поступово, я все ж 
таки почав вважати себе досить цікавим і веселим — вдень і вночі 
я робив у собі найдивніші відкриття. 

Та за довгий час я втратив зв'язок з усім — з життям, з 
зовнішнім світом. Дні відкраплювалися від мене швидко і рівно
мірно. Я відчував, як поволі звільняюся від дійсного життя і напов
нююся власним Я. 

Я відчував, що все далі відходжу від життя, з яким так недавно 
зустрівся. 

Стіни були такі холодні й мертві, що я захворів з відчаю та без
надії. Можна кілька днів кричати про свої страждання, але коли не
має відповіді — швидко втомлюєшся. Можна кілька годин стукати в 
стіни й двері, та коли вони залишаються нерухомими, кулаки неза
баром почнуть кровоточити, і цей маленький біль стає єдиною роз
радою в твоїй пустелі. 

Але ж у цьому світі немає нічого остаточного. Бо пихаті двері 
відчинилися, а з ними й багато інших, і кожні виштовхнули сто
ропілого, неголеного в двір з зеленою травою посередині та сірим 
миром навколо. 

Тоді довкола нас і на нас, ніби вибухнувши, обіпав хрипкий 
гавкіт — це гавкали сині собаки з шкіряними попругами на черевах. 
Вони тримали нас у русі, і самі були у постійному русі, безперестан
ку обгавкували нас і нагонили страх. Але після того, як ми вже до
сить настахалися і стали дещо спокійнішими, то уздріли, що це лю
ди в синіх, вицвілих уніформах. 

Ми ходили по колу. Коли око перетерпіло перше зворушення від 
побачення з небом і знову звикло до сонця, можна було розгледіти, 
що тут дуже багато в'язнів, люди без мети дріботять і так само гли
боко дихають, як і ти,— мабуть, чоловік сімдесят-вісімдесят. 

І всі вони рухалися по колу — в такт своїм дерев'яним череви-
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кам, незграбні, залякані і все ж таки на півгодини трохи повеселілі. 
Якби не було перед очима синіх уніформ з гавкотом, можна було б 
так прямувати у вічність — не відаючи ні минулого, ні майбутньо
го, поринати в блаженство теперішнього: бачити, ходити, дихати. 

Так було спочатку: майже свято. Маленьке щастя. Але з часом, 
місяцями усолоджуючись без боротьби, починаєш байдужніти до та
кої насолоди. Маленьке щастя більше не задовольняє — ти наситив
ся, і каламутні краплини тюремного світу, якому нас віддано, пада
ють в нашу склянку. І тоді надходить день, коли ходіння по колу 
стає мукою, коли відчуєш, як знущаються над тобою під цим висо
ким небом; коли вже сприймаєш людей попереду й позаду не як 
братів, що страждають разом з тобою, а як ходячих трупів, між 
яких ти вставлений, як штахетина без власного обличчя в паркані, 
і вони викликають скоріше нудоту, а не щось інше. Це настає тоді, 
коли місяцями колуєш поміж сірих мурів, а вицвілі сині уніформи 
охрипло погавкують! 

В'язень, який іде перед мене, вже давно мертвий. Можливо, що 
він утік з паноптикуму, присилуваний якимсь комічним демоном 
поводитись, як нормальний живий чоловік — хоча насправді він 
давно вже мертвий. Так! Його лисина, оточена скуйовдженим він
ком брудно-сірих жмутків волосся, не має того масного блиску жи
вої лисини, в якій ще можуть тьмяно віддзеркалюватися сонця й 
дощ,— ні, ця лисина без блиску, вона облудлива й меркла, немов з 
тканини. Якби це все переді мною, що я навіть не можу назвати 
людиною, ця підробка під людину, не рухалося, то можна було б 
його лисину сприйняти за позбавлену життя перуку. І ні в якому 
разі не за перуку вченого або великого п'яниці, ні, найбільше — за 
перуку торгівця папером, або циркового клоуна. Але вона вперта, 
ця перука, дивовижно — вже з одного нахабства вона не може 
уступитися, бо вона здогадується, що я той, хто йде за нею, її нена
виджу. Так, ненавиджу. Чому ця Перука — я зватиму так усю лю
дину, так зручніше,— чому вона мусить ходити переді мною і жити, 
тоді як горобенята, що зовсім не вміють літати, падають з ринв і 
розбиваються на смерть? 

І я ненавиджу Перуку, бо вона боягузлива — та ще й яка боя
гузлива! Адже вона відчуває мою ненависть, коли тупо дріботить 
переді мною, весь час по колу, по зовсім маленькому колу поміж 
сірими мурами, що також немилосердні до нас, бо інакше пішли б 
однієї ночі геть і стали б навколо палаців,1 де живуть наші міністри. 

Я вже багато думав про те, чому кинули до в'язниці Перуку, що 
вона могла накоїти — вона, така боягузлива, що навіть неспромож
на обернутися до мене, хоча я весь час її катую. Я ж катую її: весь 
час наступаю їй на п'яти — навмисне, звичайно — і огидно харкаю, 
так ніби випльовую їй на спину чвертьфунтові кавалки легеневої 
тканини. Вона щоразу вражено здригається. І все ж таки в неї не 
вистачає відваги обернутись і подивитись у вічі своєму катові — ні, 
вона занадто боягузлива для цього. Вона повертає лиш на кілька 
градусів у мій бік свою негнучку потилицю, але зробити ще 
півоберту, щоб зустрітися зі мною очима, не наважується. 
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Що вона могла устругнути? Може, вона розтринькала чужі 
гроші або прокралася? Чи в сексуальному приступі викликала 
публічний скандал? Так, це можливо. Одного разу, сп'янена якимсь 
горбатим Еросом, вона вискочила із своєї боягузливости і піддалася 
ідіотській хіті — ну й тепер біжить підтюпцем переді мною, задово
лена й налякана тим, що хоч раз відважилась на зухвалий вчинок. 

Але я певен, що тепер вона потай тремтить, бо за нею йду я, і 
вона знає: я — її вбивця! О! Я міг би зовсім легко її вбити, до того 
ж цілком непомітно. Досить лише підкласти ногу, вона спіткнеться 
на своїх неповоротких ходулях і проб'є напевно, дірку в голові — 
і тоді з флегматичними «ф-ф...» витече з неї повітря, мов з велоси
педної камери. 

її голова розкололася б посередині, наче жовтаво-біла куля з 
воску, і нечисленні краплини червоного чорнила до сміху оманливо 
потекли б з неї, мов малиновий сироп по голубій шовковій блузі 
золотого бутафорським кинджалом комедіанта. 

Так я зненавидів Перуку, людину, обличчя котрої я ніколи не 
бачив, голосу не чув і котру впізнавав тільки по затхлому, плісня
вому запахові. Мабуть, вона — Перука — має м'який стомлений 
голос, позбавлений всілякої запальности, і такий же безсилий, як її 
молочнобілі пальці. Мабуть, у неї опуклі очі теляти і товста обвисла 
нижня губа, яка весь час бажала б їсти цукерки. Це маска роз
кішника, без всілякої величі, але з бадьорістю торгівця письмовим 
папером, чиї руки акушерки цілими днями нічого не роблять, хіба 
що згрібають з прилавка сімнадцять пфеннігів за шкільний зошит. 

Ні, жодного слова більше про Перуку! Я справді так її ненавид
жу, що можу легко накрутити себе до вибуху люті, під час якого 
занадто розкрив би себе. Досить. Кінець. Обіцяю більше ніколи не 
говорити про неї, ніколи!.. 

Та коли хтось, про кого ти охоче змовчав би, постійно йде перед 
тобою, зігнувши криві коліна, схожий на мелодію з мелодрами, тоді 
ти його не здихаєшся. Як сверблячка на спині, куди ти не можеш 
дістати руками, змушує він тебе знову й знову думати про нього, 
відчувати його, ненавидіти. 

Мені здається, що я таки змушений буду вбити Перуку. Але я 
боюся, що, мертва, вона утне зі мною якийсь жахливий жарт. А що 
як вона, вульгарно зареготавши, згадає, що була цирковим клоуном 
і викачається у власній крові? Можливо, дещо зніяковіла, що не 
могла стримати крови, як інші люди сечі, перейде на руках через 
в'язничне подвір'я, вважаючи, по змозі, вартових за ослів, і дразни-
тиме їх до божевілля, щоб потім, в удаваному переляку, стрибнути 
на мур. А звідтіля покаже нам свого язика, немов ганчірку для ви
тирання підлоги, і зникне. 

Не можна збагнути, що сталося б, якби кожен раптом усвідомив, 
хто він є насправді. 

Не подумай, що моя ненависть до людини, яка йде попереду, до 
Перуки, упереджена й безпідставна,— о, можна потрапити в ситу
ації, коли ненависть буквально затоплює тебе і, наче хвиля, відно-
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сить за твої власні межі, так що потому ледве знаходиш шлях до 
самого себе — так спустошила тебе ненависть. 

Я знаю, важко слухати мене й відчувати разом зі мною. Ти не 
повинен слухати так, ніби хтось читає тобі вголос Ґотфріда Келлера 
або Діккенса. Це треба ходити зі мною, ходити по маленькому колу 
між невблаганними мурами. Не в думках поруч зі мною — ні, 
фізично позад мене. І тоді ти побачиш, як швидко навчишся мене 
ненавидіти: І якщо ти разом з нами (я кажу тепер «ми», бо це по
чуття у нас, спільне) плентатимешся, поточуючись, по нашому кри
вобокому колу, то любов облишить тебе настільки, що ненависть за
шумує в тобі, мов шампанське, і ти дозволиш їй шумувати, аби 
тільки не відчувати цієї жахливої порожнечі. І крім того не думай, 
що ти, з порожнім шлунком і зі спорожнілим серцем, будеш схиль
ний до якихось надзвичайних вчинків в ім'я любові до ближнього! 

І ось, після того, як у тобі зникне все добре, ти будеш теліпатися 
за мною і довгими місяцями бачитимеш перед собою тільки мене, 
мою вузьку спину, мою драглисту потилицю і порожні штани, в 
яких, згідно з законами анатомії, мало б бути трохи більше м'яса. 
Але найчастіше тобі доведеться дивитися на мої ноги. Всі, що йдуть 
позаду, дивляться на ноги того, хто йде попереду і мимоволі 
наслідують ритм його кроків, підкоряються йому, навіть коли він їм 
чужий і незручний. Так, і ось тоді, коли ти помітиш, що я не маю 
своєї характерної ходи, на тебе нападе ненависть, як ревнива жінка. 
Ну що ж, немає в мене ходи! Адже існують люди без своєї харак
терної ходи — в них є різні стилі, що не можуть злитися в єдину 
мелодію. Я — один з таких. І ти ненавидітимеш мене за це так само 
безглуздо й вмотивовано, як я мушу ненавидіти Перуку, бо я йду за 
нею. Тільки-но ти налаштуєшся на мої невпевнені кроки, як не
сподівано помічаєш, що я вже ступаю цілком твердо й енергічно. А 
щойно ти зафіксуєш собі цей новий тип моєї ходи, як я почну далі 
чвалати розгублено й безвільно. Ні, ти не відчуєш ніякої радости й 
прихильности до мене. Ти будеш змушений ненавидіти мене. Усі, 
хто йде позаду, ненавидять тих, хто йде попереду. 

Можливо, все було б інакше, якби ті, що йдуть попереду, озир
нулися на задніх, щоб порозумітися з ними. Проте кожен зали
шається тим, хто йде позаду, він дивиться лише на переднього і не
навидить його. Але того, що позаду, він не визнає, бо тут відчуває 
переднім себе. Так воно є в нашому колі за сірими мурами, але так 
воно не тільки тут, мабуть, скрізь. / 

Мені все ж таки слід би вбити Перуку. Одного разу вона так роз
лютила мене, що кров у мені закипіла. Сталося так, що я зробив 
відкриття. Ні, не щось там велике. Зовсім малесеньке відкриття. 

Я, здається, вже казав, що ми кожного ранку ходили півгодини 
довкола маленького брудно-зеленого травничка. На середині цього 
дивного циркового манежу росло безбарвне зборисько травинок, де 
кожна травинка була бліда й безлика, як і ми в цьому нестерпному 
паркані з людей-штахетин. У пошуках чогось живого, яскравого, 
мій погляд без великої надії ковзав часом по кількох стеблиночках, 
і ті, відчувши, що на них дивляться, мимоволі випростувалися і ки-
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вали мені, — і зненацька я відкрив серед них скромну жовту цяточ
ку, схожу на мініатюрну гейшу серед широкого лугу. Я так злякав
ся свого відкриття, що відразу вирішив — усі, певне побачили, що 
мої очі, немов приковані, пильно дивляться на жовте Щось; тоді я 
швидко й нібито зацікавлено втупився в черевики людини, що йшла 
попереду. Але подібно до того, як ми, розмовляючи з людиною, в 
якої пляма на носі, весь час устромляємо очі на цю пляму і цим 
дуже непокоїмо її,— так і мій погляд тягся до жовтої цятки. Коли я 
проходив близько від неї, то намагався поводитися так невимушено, 
як тільки можливо. І я розгледів квітку, жовту квітку. Це була 
кульбаба, маленька жовта кульбаба. 

Вона росла приблизно за півметра від нашого шляху, від того ко
ла, йдучи по якому ми щоранку складали присягу на вірність 
свіжому повітрю. Мені по-справжньому ставало страшно, і я уяв
ляв, що один із «синіх» уже стежить проникливими очима за моїм 
жадібним поглядом. Але хоч наші собаки-охоронці звикли реагува
ти на кожен прояв індивідуальности штахетного паркану шаленим 
гавкотом, ніхто не розділив зі мною мого відкриття. Маленька куль
баба належала поки-що лише мені. 

Але ло-справжньому я радів їй лише кілька днів. Вона мусить 
належати лише мені. Кожен раз, коли підходило до кінця наше 
ходіння по колу, я мусив пересилювати себе, аби відірватися від неї, 
і віддав би свою денну пайку хліба (а це чогось Та важить) за те, 
щоб володіти нею. Нестерпне прагнення мати в камері щось живе 
пойняло мене з такою силою, що квітка, скромна маленька кульба
ба стала для мене любою, як людина, як таємна кохана: я більше не 
міг жити без неї там, нагорі, між мертвими стінами. 

Отут і скоїлася та пригода з Перукою. Я почав дуже хитро. Що
разу, коли я проходив повз мою квітку, я якнайнепомітніше ступав 
убік від нашої стежки, щоб наблизитися до зеленого моріжку. Ми 
всі маємо в собі чималу частку стадних інстинктів. Я на це розрахо
вував. І не помилився. Той, хто йшов за мною, той, хто йшов за 
ним, і так далі — всі тупо й незграбно пленталися по моєму сліду. 
Так мені пощастило, за чотири дні настільки наблизити нашу стеж
ку до моєї кульбаби, що я міг би дістати її рукою, якби нахилився. 
Щоправда, через мій план кільканадцять блідих травинок померли 
запиленою смертю під нашими дерев'яними черевиками,— але хто 
думає про кілька розтоптаних травинок, коли він хоче зірвати 
квітку! 

Я наближався до здійснення мого бажання. Для проби я інколи 
давав непомітно спасти своїй лівій шкарпетці, сердито нахилявся й 
безневинно підтягував її. Ніхто в цьому нічого не запідозрив. От
же — завтра! 

Не смійтеся з мене, якщо я скажу, що наступного дня, коли я 
ступив на подвір'я, у мене страшенно калатало серце і руки мої 
були мокрі від хвилювання. Надто неймовірною була перспектива 
після довгих місяців самотности й безлюбов'я неждано мати в ка
мері кохану. 

Ми майже закінчили нащ денний раціон ходіння по колу під од-
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номанітний стукіт дерев'яних черевиків — на передостатньому колі 
повинно було статися Те. І ось у дію вступила Перука, причому що-
найнахабнішим і найпідлішим чином. 

Ми саме звернули на передостаннє коло, «сині» поважно дзве
ніли в'язками велетенських ключів, а я наближався до того місця, 
звідки на мене боязко дивилася моя квітка. Можливо, ніколи я так 
не хвилювався, як у ці останні секунди. Ще двадцять кроків. Ще 
п'ятнадцять кроків, ще десять, п'ять... І тоді трапилося щось приго
ломшливе! Перука зненацька, немовби вона починала тарантелу, 
здійняла худющі руки в повітри, граційно задерла аж до пупа праву 
ногу, а лівою зробила поворот назад. Ніколи я не збагну, як набра
лася вона відваги, але її погляд з тріумфом просвердлив мене, ніби 
Перука все знала; вона закотила свої телячі очі, аж заблищали 
білки, а тоді склалася вдвоє, мов маріонетка, і повалилась на землю. 
О, тепер я переконався: цей чоловік був раніше цирковим клоуном, 
бо всі навколо заревли від сміху! 

Але вмить загавкали сині уніформи, і сміх погас, наче його 
ніколи й не було. Тоді один підійшов до лежачого і так буденно, як 
кажуть «Йде дощ», мовив: «Помер!». 

Я мушу признатися ще в дечому — з поваги до самого себе. У ту 
мить, коли я був віч-на-віч з людиною, яку я називав Перукою, і 
побачив, що вона переможена, не мною, ні, життям переможена — 
в цю ж секунду моя ненависть відринула, мов хвиля з узбережжя, і 
залишилося тільки відчуття порожнечі. Одну штахетину було вила
мано з паркану — смерть просвистіла на волосинку від мене; в та
ких випадках люди швидко змушують себе стати добрими. Крім 
цього, я заднім числом мирюся з перемогою, яку Перука, мабуть, 
здобула наді мною. 

Наступного ранку переді мною був інший чоловік, який відразу 
ж примусив мене забути Перуку. На вигляд він був лицемірний, 
мов богослов, але я певен, що його відпустили з пекла, щоб остаточ
но позбавити мене будь-якої можливости зірвати мою квітку. 

Він мав нахабний спосіб впадати в вічі. Всі насміхалися з нього. 
Навіть вилинялі «сині собаки» не могли не вишкаряти по-людсько
му зуби, що було нечуваною дивиною. На кожен дюйм припадало 
по одному державному охоронцю. Але їх солдафонські обличчя, що 
відбивали примітивну пиху, наскрізь спотворювала гримаса. Воронь 
боже, вони не хотіли сміятися, ні! Але й не могли стриматися. Тобі 
певне знайоме те зверхньо — поблажливе відчуття, коли ти на ко
гось злий і обоє ви — маски непримиренности, ну й виникне потім 
щось комічне, що спонукає обох вас до сміху — хоч ви не хочете 
сміятись, боронь, боже, ні? Тоді обличчя ваше розтягується і наби
рає того загально-відомого виразу, що його найвлучніше можна на
звати «кислий вишкір зубів». Бувало, що таке находило й на 
«синіх», і це було єдине людське почуття, яке ми в них взагалі по
мітили. 

Так, наш Богослов виявився справжнім химерником! Він був до
сить хитрий, щоб стати божевільним, але не настільки божевіль
ними, щоб це позначилось на його хитрості. 
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На манежі нас було сімдесят сім чоловіків, оточених зграєю з 
дванадцяти одягнених в уніформи носильників револьверів. Де
котрі, мабуть, несли цю собачу службу двадцять і більше років, бо 
протягом багаторічної обробки тисяч «пацієнтів» їх роти стали схожі 
на собачі писки. Проте від цієї схожосте з звірячим царством їх бун
дючність нічого не втратила. Кожного з них можна було б, нічого 
йому не додаючи, використати для статуї з написом: 

L'état c'est moi.* 
Богослов (пізніше я довідався, що він був слюсарем і, працюючи 

в церкві, скалічився — очевидно, Бог змилосердився над ним!) був 
настільки божевільним чи то хитрим, що сповна шанував їхню пи
ху. Та що я кажу — шанував? Він роздимав пиху синіх уніформ, 
так, що вона подібнювалася до повітряної кулі небачених розмірів, 
причому навіть самі вони не мали уявлення про ці розміри. І хоча 
вони не могли не сміятися з дурости Богослова, їхні черева потай 
надималися якоюсь гордістю, що аж шкіряні пояси натягувалися. 

Щоразу, коли Богослов проходив повз одного з наших сторожо
вих псів, які стояли, широко розставивши ноги, пишаючись своєю 
владою і користуючись кожною нагодою, щоб на нас загорланити — 
щоразу він начебто цілком щиро вклонявся і казав чемно, приязно 
і зичливо: «З благословенним святечком, пане вахмайстер!» — що 
жоден біс не зміг би розгніватися на нього, там паче бундючна 
повітряна куля в уніформі. І завжди цей поклін виглядав так, наче 
Богослов ухиляється від ляпаса. 

Отож і поставив диявол цього коміка — Богослова наперед мене, 
і божевілля його випромінювалося з такою силою і так захопило ме
не, що я мало не забув свою нову маленьку кохану — жовту цяточ
ку кульбаби. Я ледве встигав кинута їй ніжний погляд, бо мусив 
вести несамовиту боротьбу зі своїми нервами, яка гонила піт страху 
з усіх моїх пор. Коли Богослов вклонявся і з язика, мов мед, капало 
його «З благословенним святечком, пане вахмайстер», я мусив на
пружувати всі м'язи, щоб не зробити так само. Спокуса була така 
велика, що багато разів я вже приязно кивав цим статуям у синіх 
уніформах і лише в останні секунди опановував себе, щоб не вкло
нитися і змовчати. 

Ми щодня кодували близько півгодини по подвір'ю, тобто роби
ли двадцять повних кіл, і нас стерегли двадцять уніформ! Таким ро-
бом, Богослов відважував принаймні двісті сорок поклонів на день, 
і двісті сорок разів я зосереджував усі свої сили, щоб не збоже
воліти. Я знав, що коли б так побуло ще зо три дні, то я б уже не 
витримав — це було над мої сили. 

Я повернувся в свою камеру до краю вимучений. І потім усю ніч 
ішов уві сні вздовж нескінченної лави синіх уніформ — до того ж, 
усі охоронці схожі були на Бісмарка,— і всю ніч я вітав мільйони 
цих блідосиніх Бісмарків низьким поклоном: «З благословенним 
святечком, пане вахмайстер!». 

Наступного дня я влаштував так, що ряд пройшов повз мене, і я 
* «Держава — це я» (фр.). Вислів Людовика XIV. 
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одержав іншого попередника. Я навмисне загубив свого черевика, 
неквапно вивудив його і зашкутильгав назад у штахетний паркан. 
Слава Богу! Переді мною зійшло сонце. Вірніше, воно затьмарило
ся. Мій новий попередник був таким безсоромно довготелесим, що 
мої метр вісімдесят зовсім зникли в його тіні. Виходить, доля таки 
існує, їй потрібно тільки пособити черевиком. По-нелюдському довгі 
кінцівки цього чоловіка бездумно волочилися одна поза другою, і, 
що найдивовижніше, він навіть просувався вперед, хоча напевне 
був нездатний керувати руками й ногами. Я майже полюбив його — 
я навіть молився, щоб він не надумався раптом звалитися замертво, 
як Перука, або не збожеволів і не почав відважувати підла
бузницькі поклони. Я молився за його довге життя і душевне здо
ров'я. Я почував себе таким безпечним у його тіні, що мій погляд 
довше, ніж доти, затримувався на жовтій квіточці без страху зради
ти себе. Я прощав цьому чудовому попередникові навіть його 
відразливий гугнявий голос, о, я великодушно стримувався, щоб не 
наділяти його щедро різними ущипливими прізвиськами на зразок 
Гобоя, Каракатиці або Жидика. Я бачив лише свою квітку і дозво
ляв своєму попередникові бути таким довготелесим і пришелепку-
ватим, яким він тільки забажає! 

Той день був, як і всі інші. Він різнився від них лише тим, що у 
в'язня з камери № 432 під кінець прогулянки почало скажено гупа
ти серце, а очі набрали виразу фальшивої невинности й погано при
хованої невпевнености. 

Коли ми звернули на передостаннє коло, знов ожили в'язки 
ключів, а штахетний паркан тягнувся в якійсь дрімоті за сіткою 
мізерних сонячних променів, мов за вічними ґратами. 

Але що це? Одна штахетина не дрімала: навпаки, вона вельми 
була рішуче бадьора і від хвилювання що два кроки змінювала ногу. 
Невже ніхто цього не помітив? І раптом штахетина № 432 зігну
лася, пововтузилася зі своєю шкарпеткою, що сповзла вниз, і, бли
скавично простягти одну руку до зляканої маленької квітки, 
зірвала її,— і вже знову вистукували дерев'яними черевиками сім
десят сім штахетин уторованою стежкою, починаючи останнє коло. 

І що може бути кумедніше: зневірений молодик з епохи грамо
фонних платівок і дослідження світового простору стоїть у тюремній 
камері № 432 під високозамурованими вікнами і своїми самотніми-
руками тримає під вузьким пучком світла маленьку жовту квітку — 
найзвичайнісіньку квітку кульбаби. І П О Т І І Ц І цей чоловік, котрий 
звик нюхати порох, парфуми і бензин, джин і губну помаду, 
підносить квітку до своіх знудьгованих ніздрів, які вже місяцями 
вдихали тільки сморід дерев'яних нар, порохняви та піт, яким прой
має від страху,— і так жадібно вбирає в себе з маленького жовтого 
стільника його єство, що здається, ніби весь він обернувся в ніс. 

І тоді розкривається в ньому щось і розливається, мов світло у 
тісному приміщенні, щось, про що він ніколи доти не знав: не
зрівнянна ніжність, прихильність і тепло до квітки повнять його і 
заповнюють цілком, ніби він самісіньким серцем доторкнівся її пе
люсток. 

106 



Він не стерпів більше камери і заплющив очі, і здивувався: але 
ж ти пахнеш землею, сонцем, морем, медом, любе живе створен-
нячко! Незаймана свіжість квітки видавалася йому то голосом бать
ка, на котрого він ніколи не звертав особливої уваги і котрий тепер 
цією мовчазністю квітки дарував йому таку втіху, то ця свіжість ви
давалася йому світлим плечем темноволосої жінки. 

Він поніс її бережно, мов кохану, до свого кухлика з водою, по
ставив туди стомлену маленьку істоту, і чимало хвилин минуло, по
ки він повільно сів віч-на-віч зі своєю квіткою. Він почував себе та
ким вільним і щасливим, ніби відхилив і відкинув усе, що гнітило 
його: ув'язнення, самотність, голод за любов'ю, безпорадність своїх 
двадцяти двох років, сучасність і майбуття, весь світ і християнст
во,— так, навіть це! 

Він був смаглявим мешканцем острова Білі, «дикуном», сином 
«дикого» племені, котрий боявся моря, блискавки, дерева і молився 
їм. Він ушановував кокосові горіхи, тріску й колібрі, дивувався їм, 
жер їх і не міг збагнути. Ось який він був вільний; і ніколи ще не 
відчував він у собі такої готовности до добра — особливо в ту мить, 
коли шепнув квітці: «бути як ти...» 

Всю ніч стискали щасливі руки довірливу бляху кухлика і він 
відчував усі сні, як вони засипають його землею, темною доброю 
землею, і як він звикає до неї і стає немовби нею, і немовби з нього 
виростають квіти: анемони, горлики і кульбаби — крихітні, непо
казні сонця. 

З німецької переклав Петро Марусик 
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Леонід Талалай 
у ЧАШІ моїй 

* * 
* 

Багаття не видно, лиш пахне дим, 
І місяць стоїть над конем вороним, 
І синій туман, і густа ковила, 
Як Ігоря військо, в степу полягла. 

Під Возом Чумацьким дорога волога, 
Але не піднять, не збудити нікого. 
Роса, що крізь пальці колись протекла, 
Крізь пальці ті ж самі у світ проросла. 

Не черпать полеглому шоломом з Дону, 
Трава заступила дорогу додому, 
І тільки під місяцем пам'ять над ним 
Стоїть в узголів'ї конем вороним, 

Тим самим конем, що повіддя волоче, 
Та в руки нікому даватись не хоче. 

Хустками черниць лопотять кажани, 
Чорніють вологі в степу валуни, 
І зорі летять, і далека зірниця 
Освітлює сон, що полеглому сниться. 

Імла піднялася над плесом води, 
І холод повіяв, немов од біди. 

Як бубон озвалась земля під копитом, 
Луна голоси покотила над світом, 
Неначе в похід ідучи, крізь віки 
Своїх окликають в степу козаки. 

Під Возом Чумацьким проснулась дорога, 
Яку не здолать без коня вороного, 
Та кінь не дається, на поклик не йде, 
Чи, може, лін кращого вершника жде, 
Чи, може, боїться довіритись волі 
Того, JCTO не знає, як жити на волі. 
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Струмиться туман голубим міражем, 
І кінь стрепенувсь і заклично ірже, 
Готовий летіти, відчувши світання, 
Щоб навіть своє перегнати іржання... 

І ніби тоді, щось шумить, щось дзвенить... 
І холод у грудях, і серце тремтить, 
Як перед початком великих подій, 
Що, може, останні в долі твоїй. 

ДИТИНА В ЦЕРКВІ 

Дитина із цікавістю дивилась 
На золоту ікону, що світилась, 
На Бога, на пророків на стіні, 
На дядька, що на здибленім коні 
Горинича триглавого вбиває... 
І навіть не помітила, коли 
її, неначе крила, підняли, 
І вже вона, як ангели, літає, 
Не знаючи, що на землі крилаті, 
Як не підстрелені були, то розіп'яті. 

Тепло свічок струмиться до склепіння, 
Яке усі благання і моління, 
Вбираючи у себе, об'єдна, 
Неначе перед Господом і світом 
У всіх на цій землі одна вина 
І гріх один, який не поділити. 

Кипить смола, над грішниками дим, 
Та Суд Страшний здається не страшним. 
Дитина піднімається над ним 
У світлий рай, де із усіх сторін 
Проміння ллється, де немає стін, 
Немає храму, і відсутня сила, 
Яка батьків так низько нахилила, 
Що ніби й не піднятися з колін. 

Але до неї тягнеться рука 
Неначе з пекла, смиче за рукав, 
І мати погляда на неї строго, 
Хоч молиться, звертаючись до Бога, 
В надії опинитись в тому раї, 
Ізвідкіля дитину повертає... 
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А біля храму забілів садок, 
У небі відбивається бузок, 
І круглий звук, неначе колобок 
На волю вирвавсь, покотивсь і зник, 
Меткій луні попавши на язик. 
Свої свічки каштани підняли, 
І віє вітер сморідом смоли, 
Що поруч випаровує дорога, 
Якою люди йдуть з надіями до Бога. 

Немов передчуття кохання 
Оця весна, оця пора. 
Тремтить березове світання, 
Волога світиться кора. 

Дзвінким горошком золотим 
Своє одкрапала бурулька. 
Як у майбутнє серце стука 
І завмирає перед ним. 

А на подвір'ї сміх дитячий, 
І як від щастя шиба плаче. 
І я дивлюся крізь вологе, 
Немов зашторене вікно 
Уже на пройдені дороги, 
На все, що відбулось давно. 

Здається поряд все, що втратив, 
Тремтить в тумані за вікном, 
Що зволікаю витирати, 
Як розлучитися зі сном. 

Немов боюся, що розквітла 
Оця весна і рання даль 
Лише обпалять душу світлом, 
Яке примножує печаль. 

Ф 

Ще спека не спала, але відчува 
Не спрагу, а втому пожухла трава, 
І скаржиться джміль, оголяючи жало, 
Що сон найсолодший йому обірвали. 
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І ніби за обрієм стука підкова. 
І літо ляга під осінню косу. 
І доки троянду коханій несу, 
У ній висихає краплина ранкова,— 
І колір не той, і пелюстка не та, 
І ніби обмовились словом уста 
І намагаються вдруге сказати, 
Іще не відчувши болючої втрати. 

У чаші моїй ще не видихавсь мед, 
І квіти не всі полягли на покосі, 
Та сонце сміється, немов Архімед, 
Перевертаючи Землю на осінь. 

В густій траві лежиш на спині 
На плині вічної ріки. 
І над тобою в небі синім 
Ширяють гострі ластівки. 

Погаснуть викрики пташині, 
І, розливаючись, блакить 
В тобі, неначе в порожнині 
Відлунням вічності шумить. 

А ти в байдужому безсиллі 
Байдуже дивишся згори, 
Як над тобою котять хвилі 
Густими травами вітри. 

І відступають небокраї, 
І даленіють береги, 
І вже ніщо не розділяє 
Тебе зі світом навкруги. 

Злітають оклики знайомих 
Напівзабутих голосів, 
Але не знаєш, на якому 
Із двох незримих берегів. 

* * 
* 

Світ прояснився. І стала бездонною 
Річка, відбивши небесну блакить. 
Осінь стоїть золотою іконою. 
Золотою іконою осінь стоїть. 
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Тишу врочисту ніщо не порушує. 
Листя спадає на плесо води, 
Ніби по ній хтось іде, як по суші, 
І залишає багряні сліди. 

Названий Сонцем чорніє на кручі — 
Спокій у погляді, хрест на плечі — 
Все відійшло, що боліло, що мучило, 
Стріли Перуна метало вночі. 

Все відбулось. Розлітається листям. 
Осінь стоїть і підходить зима, 
Ладна ввірватись до храму зі свистом, 
Як у тридцяті роки активісти 
З криком невпевненим: «Бога нема!..» 

Осінь стоїть. Голубіє Софія. 
Вершник на площі підняв булаву, 
Ніби усе, що кипіло стихією, 
Південь топтало, лякало Москву, 

Раптом завмерло в напруженім русі, 
В русі нестерпнім заклякло на мить. 
Гуси летять, як летіли над Руссю, 
Золотою іконою осінь стоїть. 

Тишу, здається, ніщо не порушує. 
Тільки чутнішає шурхіт ходи. 
Йдуть по траві, по воді і по суші 
І залишають криваві сліди. 

* * 

Від ліні літо знемага, 
Нудьгує спека, і нудьга, 
Як пилюга на підвіконні, 
Де сохнуть оси напівсонні. 
тт. • ' 
Під кронами палахкотінь; 
Пилку хмарина перелітна 
Та обережно, як вагітна, 
Ліниво рухається тінь. 
Про щось далеке, не своє, 
Зозуля раптом закує. 
І над городом, над садком 
Повіє звідти холодком. 
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Розбудить сонну лободу 
І захитає рами вікон — 
І світло бігає в саду, 
І ти розплющуєш повіки. 

І все, що снилось в безгомінні, 
Вві сні збувалося твоїм, 
Лише у стовпчику проміння 
Іскриться прахом золотим. 

* 

Все меншає і меншає тепла... 
Як швидко порожніють дзеркала 
І не пітніють. 
Осінь шерхотить 
В садку і в мовчазному телефоні, 
І друг мовчить. 
І коні не спинить, 
І поводів не втримати в долоні. 
Із старості, неначе з чужини, 
Як з Koc-Аралу, хочеться додому 
У пахощі бузку і бузини, 
У те село... І зіроньку знайому, 
Вечірню зірку, що уже зійшла, 
(І там зійшла), відшукуєш у небі. 
Вода шумить, клубочиться імла, 
І верби, як імла, плакучі верби. 
А що в тім раї бачиться тобі 
Із чужини, де серце наболіле 
Не зчулося, як мрії голубі 
На спогади вечірні замінило? 
Хоч як тоді, під поглядом твоїм, 
Тремтить рука, і слів мені замало, 
І як тоді, співають солов'ї, 
Та серце тільки слуха...— відспівало. 
І прибуло тривоги, як води. 
І яблуні цвітуть, і місяць вповні, 
І ручаїв чорніють поводи, 
Яких тобі не втримати в долоні 
І не спинити коні. Над Дніпром 
Пливе туман. Притихло передмістя, 
Яке.себе пригадує селом, 
Яке собі селом вночі насниться... 
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Давним-давно той сад перекипів 
І відшумів, і літо відкотилось, 
І залишилось те, що після слів, 
Оте, що після музики лишилось. 
І серце мимоволі защемить, 
Із чужини рвонеться, як додому, 
На берег той, що в пам'яті стоїть 
І мерехтить у люстрі вітровому. 
Цвітуть сади. З городів пахне дим. 
Густе іржання котиться над гаєм, 
І коні п'ють і форканням своїм 
Від берега хмарину відганяють. 
Гойдається і піниться вода, 
Деревами тремтить і небесами, 
Коли до неї спрага припада 
Своїми африканськими губами. 
Над травами гудуть, гудуть джмелі 
І падають на цвіт, втомивши крильця, 
І нахиляють квіти до землі 
І нахильці спішать із них напиться. 

І жінка входить в річку, як тоді, 
Невпевнено ступа... і завмирає, 
І груди, що відбились у воді, 
Долонями від мене прикриває. 
А, може, не від мене. Може, там, 
У плині, щось побачила. У плині. 
У плині щось таке, чого устам 
Не вимовить, і тільки дрож по спині 
Від плину, що нуртує, вимива 
З-під ніг пісок і коливає тіні 
І.небеса, якими прикрива 
Усе, що поглинає в нетерпінні. 
З таким же нетерпінням, як завжди, 
Ми жити поспішаєм і могили 
Засипать спішимо, щоб од біди, 
Від краю прірви, де стоять несила, 
Від небуття хоча б лише 4а крок 
Та відійти, хоч всюди під ногами, 
Як в річці, вимивається пісок, 
І глибшає в ніщо бездонна яма. 
І радість незахкщено тремтить, 
Тремтінням накликаючи тривогу, 
Неначе переходить хтось дорогу 
І відрами порожніми дзвенить. 
Мовчить душа натомлена. Мовчить. 
Лише луна повторить запитання, 
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Лише заплаче донька уночі, 
В якої ще попереду світання 
І яблуні розквітлі і потік, 
З якого п'ють, не втолюючи спраги... 
І розуму роздвоєний язик 
Дві правди зразу висловити прагне. 
І наближається, як поїзд, далина. 
І дощ шумить, як військо за горбами. 
І половецька баба кам'яна 
Із небом розмовляє блискавками. 
І грім гримить. Над плесами ріки 
Хитається пітьма. І до безсилля 
То на Путивль, то знову із Путивля 
Метається луна через віки. 
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Анатолій Сірик 
LICENTIA POETIKA 

I 

пісок, що у годиннику скляному 
тече — перетікає навзворот 
не знаючи, що в дзвоні золотому 
повноголоса течія турбот 
між мрійних дум — шалена перезва 
віків, що журні голосом й незнані 
в пустелі розтривоженій. Бува 
зрікалися себе — полонені та шані 

пісками йшли, стікали в небуття 
то в пустоту гучну, а то в тісноту 
забувши імена й слова племен 
в той лабіринт згораючого ґноту 
де кожен є подоланим здавен 
палахкітке вподобавши життя 

II 

із року в рік все без одмін 
спивають спраглі очі далеч 
а златохвостий диво-павич 
давно склював весь олівін 

в ніким незвіданій оазі 
де все спісочилось в пісок 
де споневіриться й пророк 
бо не озветься тінь. Наразі 

тра мрію вимріять свою 
піддатися принадам світу 
та спромогтись себе зустріти 
в сипкім, обманливім раю 

і, збезумівши, розгадати 
пустизна це? чи луг квітЧатий 
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III 

позичити ім'я в пустелі й спромогтись 
прочанином пожить в її законах 
мов безумень, пристати на ту жисть 
де дюни доль, де божевільні дзвони 
мовчати надовічно найнялись 
в святилищі утаєнім, бездоннім 

тривогами й пустинністю сіяти 
не роззлоститися, намарне не горлати 

а крок за кроком вміти осягти 
бездомнії, безлегітні вітри 
йти з поманом надій. Без суєти 
себе приворожить до тої гри 
де видіння з розпутті світлоти 
із нашептом безжальної жари 

IV 

прослалась путь з нікуди у нікуди 
безплямною пустелею стремлінь 
де в пісковинні, мов в журбі хвилин 
затаєні зловтішні пересуди 
про міркувань потуманілий плин 

і вже тій смілій думці навздогін 
нестримна буря тисячами жмень 
перенесе пісок на інший гін 
потверджуючи істину щодень 

не на спочин піщинки тут лягли 
й не схована нікуди таємниця 
принука діє і в тривозі лиця 
відрочити нашестя похвали 
хтось дме в ріжок — регоче Смуглолиця 

V 

на прах розсипалась надія 
на попіл спопелився час 
пісків розбещена повія 
із натяком на щедрий лас 
сміється, тілом половіє 
провісниця майбутніх рас 
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теплообіпнута промінням 
в оцій пустелі життьовій 
де перемелюється ріння 
набутків з віковічних мрій 

вона зараяти не зможе 
вона не вивільнить з оков 
роститиме жовтаві рожі 
де в пелюстках невкірна кров 

VI 

розсипавсь світ пісками у пісках 
і той, хто — приворожений марою 
в погоні за видінням і собою 
в жаріні млистій засмагам пропах 

надію втратив — уберіг терпіння 
опанувати златоцінну в'язь 
думок й пісків, де не один зав'яз 
в самотину та осміхи хотіння 

де храм спекоти — неубутне слово 
безмовністю оживить себе знову 
відрадістю перечеркне засмуту 

настійно поселяючи надію 
оскільки вожаїв немає тутай 
лишень пісків злостива веремія 

VII 

цей розпошир стає захистям 

тут волю вдовольниш сповна 
розхлюпаєш безмежну пристрасть 
забувши де і в чім вина 
пісків божественно-довічних 
які красіють навкруги £ 
Де нас недобачає вічність 
натякуючи на борги 
де в соннім сонмі оніміння 
дочасно вистиглих пісків 
спливуть із невіді видіння 
так ніби райський сад розцвів 
а в ньому Єва без одіння 
жде яблуко під солоспів 
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VIII 

й природа зраджує себе 
бо не спізнала раювання 
бо кожен поступ у ваганні 
шпарину в роздумах довбе 

й вона не вивільнена з ляку 
хоч право стверджує своє 
і те, що має, віддає 
чи на дурничку, чи за дяку 

в її годиннику з піском 
де стовписько піщин струмує 
виснажуючись, бенкетує 
а опісля вже б'є чолом 

отак спосеред дивних див 
прочнешся — ніби і не жив 

• 
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Роксана Харчук 
ВСУПЕРЕЧ ЗАМКНУТОМУ ПРОСТОРУ 

(Кілька слів про збірку А. Охрімовича «Замкнутий простір») — 
Коломия: Світ, 1993.— 63 с. 

Почнемо з парадоксу. Він — у протистоянні двох точок зору. 
Перша належить критикові. Ю. Андрухович з приводу ситуації 
сучасного поета, конкретніше — з приводу Нової Дегенерації твер
дить: «Поетів не хочуть. Вони вкотре виявилися непотрібними. Во
ни — завелика розкіш для цього суспільства. Поетам начхати на це 
суспільство. Вони платять взаємністю. Пишуть, як і в усі часи, для 
себе. Усе герметичніше, усе закритіше. Українська поезія стає все 
кращою. Скоро її перестануть читати зовсім»*. Ці слова — декла
рація самодостатности поезії і водночас гіркий присуд її завершено
сте — смерти. Саме гіркий, бо герметичність постулюється патетич
ним тоном, нею хизуються. Друга точка зору належить поетові. 
Підкреслимо — поетові герметичному. Недаремно збірка А. Охрі
мовича називається «Замкнутий простір». Різниця між поетом і 
критиком та, що «аванґардового хлопця, закоханого в колір неви
разний і смутний» герметичність не тільки притягує, але й мучить. 
Хоча Охрімович самоідентифікується через замкнутість, у нього во
на позбавлена патетики. Над нею поет іронізує. Іронізує він і над 
собою, бо його сутність — замкнутість, замкнутість, що зроджує ну
ду і анемічність: 

Було так нудно що хотілось вхопити 
поліно 

І вибивати ритм африканський 
на зламаному кориті. 

Замкнутий простір— не лише поетичний рай. Замкнутий простір 
водночас і поетичне пекло. Замкнутий простір — початок поезії, 
але й її прокляття. Із нього має вирватись поет. З такого прориву 
постає Форма, та Форма, про яку свого часу писав В. Ґомбровіч, 
яка пишеться з великої букви: «Я — голос в оркестрі, що має зли
тися зі звуком, знайти власне місце у мелодії, або танцюрист, для 
якого не так важливо, що танцювати, як те, щоб поєднатися із 
іншими у танці. Тому ані мисль моя, ані чуття не є справді 
вільними і особистими: я думаю і відчуваю для людей, щоб зриму-
ватися з ними, переживаю каліцтво внаслідок цієї найвищої не-
обхідности злиття з усіма в Формі...»**. 

* Андрухович Ю. Сотворіння трикутника/Нова Дегенерація.— Івано-Фран
ківськ: Перевал, 1992.— С. 4. 

** Gombrowicz W. Dziennik 1953—1956.— Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1989.— 
S. 303. 
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Витворення Форми — процес болючий. Витворення Форми зав
жди супроводжується спотворенням. Без останнього немає тієї ор
ганізації, яку звемо ієрархією. У культурі — ієрархією вартостей. 
Форма — явище штучне. Безсумнівно, її істота — індивідуальне, 
особистіше. Одначе те індивідуальне, що піддається і кшталтується 
у міжлюдському і міжлюдським, під дією зовнішніх сил впливу і 
внутрішніх — опору. Замкнутість міжлюдського не визнає. Замкну
тість уникає зовнішніх впливів, культивує почуття власної винятко-
вости. Вона не те, що руйнує Форму. Вона її унеможливлює. 

Сьогодні говоримо про дегенерацію творчости (читай — самого 
життя). Прагнемо регенерації. Шукаємо виходу і постулюємо гер
метичність, не помічаючи, що таким чином постулюємо омертвіння 
й мертвість. Почуття власної винятковости варіюється, але така 
варіативність веде не до різноманіття, а до еклектики. Парадокс 
полягає у тому, що замкнутість, яку постулюємо, і Форма, якої 
прагнемо, несумісні. Це відчув А. Охрімович. Своєю збіркою поет 
протиставляється замкнутості: історичній, культурній і що, може, 
найсуттєвіше — особистій. А. Охрімович наділений гострим почут
тям реальности. Вона, як і він, теж замкнута: «тут простір замкнено 
й закинуто ключі, дна безнадії вже не осягнути...», «над нами сонце 
мляво устає, трамвай грімливий розчинився в тиші, старий Дніпро 
баржу брудну колише, над ним сирена тоскно виграє, понуро 
сповіща на цілий світ, що тут унеможливлено політ». Апокаліпса? 
Думаю, що ні. А. Охрімович не є поетом апокаліптичним. Він — 
поет відповідальности. Для нього свобода — не хаос, а дисципліна. 
Йдеться про дисципліну духу, конкретно слова. Слово шукає свого 
первісного несфальшованого значення і первинного неспотвореного 
місця. Серед постмодерністичних уламків формується нова цілість, 
цілість естетична, про яку ще говоритимемо окремо. Одначе естети
ка ця має під собою етичне підґрунтя — підґрунтя критицизму. 

А. Охрімовичу не байдуже, що у світі чорне небо, але залежить 
йому на іншому — не улягти залпам оптимізму, які це чорне небо 
розпанахують. Події, дійсність з ним внутрішньоспоріднені. За них 
поет відчуває відповідальність і вину. Це відповідальність і вина за 
життя, що саморуйнується. Ця саморуйнація ототожнюється у по
езії Ф. Охрімовича зі світом зруйнованих образів: «матеріальний 
світ свої залізні пальці змика на горлі мрій». Тут «тріщить голова од 
прямокутних конкретик». Світ А. Охрімовича яловий, бо без уяви. 
Тому ніщо у ньому не віщує любови й людської прихильносте. їх 
перемогла всеможна вигода, безкостий кар'єризм і особиста неспро
можність. Поет відчуває — немає зміни: 

Та я мовчу, бо скільки не звертай 
вглиб себе погляд, все ж не стане духу, 
а може й сили звільна обтрусить 
сіренький пил у цьому царстві вати. 
Кортить мені. Ex! Як мені кортить 
бодай колись цей вузол розрубати. 
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Ці рядки свідчать не про занепадництво. Вони переконують: їхній 
автор наділений трагічною свідомістю. Поет прагне лету, який не
можливий, допоки не звільнишся від тіла. Тіло мучить. Його 
засмоктує замкнутий простір, обступають підлі дні. Воно шукає 
квінтесенцію щастя в самому собі, лишається самотнім у безглуздій 
боротьбі з штемпованими бевдзями, видихає: «Бути» «крутим пере
гаром у наваксовані ніччю лиця» і повільно вмирає. Це тіло не тут. 
Вільне, воно іде у задзеркальний простір. Там панує Уява: право 
Безмежжя й Моменту. Із задзеркалля поетові слова. Не швидкий на 
осуд, він дозволяє собі повторити за Гоголем: «Перемін хай мертві 
душі не чекають!» Мертві душі вдовольняються замкнутістю, відтак 
світом без образів. Більше того — самі їх творять. Одначе замкну
тість вагітна вибухом. Рано чи пізно її проріже антиобраз: у клубах 
диму, між кошлатих рил митець колише на руках чорта. Замкну
тість породжує не драму, тільки фарс, тому «давайте ж реготать, 
якщо не з радощів, то вже, бодай, з розпуки». Набридли порожні 
розмови і розумування. Немає великих слів. Висока мета згасла. 
Нігілізм перетравив величне, глобальне звелося до мінімума: «Я за
мовляю каву, повільно п'ю і думаю про. тебе. Твої маленькі груди, 
акуратний задок, що буде з ними, коли вітер пустелі прийде сюди, 
у цю пахучу кімнату». Уява поета зазнає катастрофи на елементар
ному рівні, а він, здається, мав би вплинути на хід самої Історії. Про 
неї у збірці — ні слова. Одначе незримо Історія як монстр присутня 
у кожному зі слів. Поет прагне зміни і водночас відчуває власну не
спроможність. У цьому — найістотніша суперечність. Поет не вва
жає себе кращим за будь-кого. Він нічого (і це повторюється тричі) 
не знає. Проте поет таки кращий, бо у нього в серці від штопору 
рана. Рана ця — почуття вини, бажання взяти на себе відповідаль
ність за все, що втілено у слові, і самому відповісти за його неспро
можність, якщо слово зрадить. Поета пригнічує комплекс страшної 
провини. З цього комплексу народжується якийсь гібрид. Його серце 
випинається через тісну гортань, щоб статися образом. Хай він і не-
довершений, але й тоді «пропливуть церкви злотобанні, коливаючи 
щогли хрестів». Образ несе в собі надію — надію відродженої уяви. 

А. Охрімовича не покидає сумнів, чи має він право називатися 
поетом. Напевно, причина такого сумніву у стані світу й особистій 
неспроможності на нього впливати: 

І 
я руйную, руйную, від сміху тихенько 

вмираю 
над отим анемічним бажанням рости. 

Ці рядки, як жодні інші, доводять справедливість думки Е. Ка-
нетті про те, що сьогодні, якщо бути вимогливим до себе й свого 
часу, ясно: поетів нема, але ми маємо пристрасно хотіти, щоб вони 
були*. Поезія А. Охрімовича і головне — спосіб буття А. Охрі-

* Канетти Э. Призвание поэта/ Человек нашего столетия.— M.: Прогресс, 1990.— 
С. 134. 
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мовича поетом дають шанс — поет може здійснитися. Зрозуміло, 
що для цього потрібні певні передумови, як внутрішнього, так і 
зовнішнього порядку. Зовнішня умова, від поета незалежна, поля
гає у бажанні загалу мати поетів. Загалу — не значить класу, наро
ду, нації чи маси. Загалу — тобто тих, хто до слова причетний, хто 
бере на себе відповідальність за слова. Щодо внутрішніх передумов, 
то їх Е. Канетті виділяє три: знання, пізнання людей через пере
втілення, відповідальність і співчуття до людей. Почнемо з першого. 
У дебютній публікації А. Охрімовича було названо другим А. Рем
бо. Годі спростовувати це порівняння. Адже критика завжди шукає 
впливів, витоків, залежностей. Мені особисто більше імпонує думка 
про те, що з'явився не український Рембо, а наш Охрімович. Якщо 
вже шукати певних аналогій у чужій поезії, то доречніше, як на ме
не, говорити про аналогію між А. Охрімовичем і ПІ. Бодлером. Ана
логію, яка, звісно, є умовною. Як і Бодлерові, Охрімовичу прита
манна естетика зла: квіти поезії розцвітають на ґрунті потворного: 
міста-спрута, знервованих душ-покручів, хворобливої уяви, яка є 
результатом інтенсивної совісти. У такій поезії життя, очищене від 
обивательської норми, випаровує ядучий чад спліну, депресії і роз
пачу. Поет протиставляє добропорядній замкнутості бунт. Це бунт 
естетичний. Предметом естетики стає не лише негарне, а й нена
висть, зло. Саме у цьому, як здається, існує певна дотичність між 
Охрімовичем і Бодлером. Додаймо ще — вони пишуть для здорових 
людей, які, на думку Бодлера, можуть протягом двох днів існувати 
без їжі, але не без поезії. Здорова людина не та, що має добре трав
лення, а та, що здатна сприймати життя через відверті образи, уява 
якої не обмежується замкнутістю, здатна пізнати зло власної нату
ри. У решті ж — Охрімович — поет цілком оригінальний. Про це 
свідчить унікальність його уяви. А. Охрімовичу можна закидати 
примітивність окремих рим: акварелі — Растреллі, спини — вини, 
гній — лій, але, читаючи збірку, не знаходиш жодного випадку 
спримітизованої уяви. Образ поета завжди несподіваний, сучасний і 
що найважливіше — несфольклоризований. У цій поезії відсутній 
дух скансену, до якого ми такі звичні: 

Лапи ялиць на мою білосніжну постіль, 
Чорні верхи в молочній купелі хмар, 
Довбуша дух зависа наді мною. Постріл! 
Репнуло небо, вдарив по струнах кобзар. 

Саме в уяві, а не в ремінісценціях чи літературних посиланнях 
втілюється знання Охрімовича. Воно не має нічого спільного зі 
знанням лікбезу. Читання Охрімовича вимагає праці уяви. Праці 
ірраціональної, не легшої від праці інтелекту. 

Щодо перевтілення, то А. Охрімович справді здатний бути най
меншим з малих. Жодна людська постава не є йому чужою. Чужа 
йому лиш маска пророка й вчителя. Лик Охрімовича то велич
ний — князь, жорстокий — царський скіф на чорнім огирі, то ней
тральний — гречкосій, нещасний — степовий Діоген або безжур-
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ний — аванґардовий хлопець аж до байдужости — хлопчик-напів-
фабрикат. Нарешті найтиповіший лик людини XX ст.: «гляжу в га
зету: розсипи літер, якась фотографія, бомж дико знайомий затис у 
зубах сигарету». Охрімович чи не першим прямо сказав в україн
ській поезії про новий статус людини XX ст.— статус бомжа і про 
новий зміст поняття жити — бомжувати. Бомж зайвий суспільству, 
бо він зайвий собі. Антагонізм між бомжем і суспільством — не з 
хотіння чи нехотіння, а з неспроможности. Обидві сторони неспро
можні жити, вони існують в анормальності: люди розривають одне 
одного, всі воюють проти всіх. Життєвий простір дедалі вужчає. 
Право всезагальної ненависти замикає його цілком. Цивілізації й 
культури розсипаються в порох. Поет, як посмітюх, порпається в 
уламках. Охрімович, і це виділяє його серед інших, свідомий: пор
пання це даремне. Його надія — відродження уяви. Серед столітньої 
затхлости її не відродити. Охрімович кинув виклик замкнутості. 
Уява поета віщує прорив: 

Я руйную сади, я руйную ваш цвілий спокій, 
насипаю могили над підлим поняттям 

«Нора». 
Насипаю могили, насипаю могили, роки 
підкрадуться тихенько і землею дихнуть: 

«Пора». 

Пора обрубать Мету, Висоту, Еверест. Хай зверхником нашої 
уяви буде сонце і його коронація. Поет заганяє до ствола «неймо
вірно веселий патрон». Хочеться, щоб добре влучив. 

І 
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ПРО АВТОРІВ 

РОМАН БАБ ОВАЛ (1950) — поет і перекладач, опублікував п'ять 
збірок поезій. Його остання книга вибраних і найновіших 
творів Мандрівники ймовірного появилася у видавництві 
«Дніпро» 1993 року. 

СВЕН БІККЕРТС — американський літературознавець, його най-
останніша книга: «Американська енергія — есеї про прозу». 
Працює над книжкою про читання в елекронічній культурі. 

РОБЕРТ БЛАЙ — найвідоміший і найпопулярніший американсь
кий поет, перекладач і критик. Народився в західній Мінне-
соті, студіював у Олаф колледжі й Гарвардському університеті. 
Він є автором дев'яти книжок поезій, п'яти книжок перекладів 
(Рільке, Мачадо, Вал'єхо, Неруди, Льорки й Хіменеса) та 
трьох книжок критики й антологій. Живе і працює в Мін-
несоті. 

БРУС БОРОВСКІ — американський критик, часто рецензує книж
ки для літературних журналів. Живе в Мемфіс, Теннесі. 

ВОЛЬФҐАНҐ БОРХЕРТ — видатний німецький письменник і дра
матург, родоначальник новітньої післявоєнної німецької літе
ратури. Був на Східному фронті, за відмову воювати засудже
ний до позбавлення волі. Помер у 26 років. 

МИКОЛА ВОРОБЙОВ — поет. Народився 1941 року на Черкащині. 
Один із фундаторів літературного угрупування «Київська шко
ла поезії». Замовчуваний і недрукований протягом майже 
двадцяти років. Автор кількох книжок, учасник Міжнародного 
фестивалю авторів у Торонто в 1992 році. Лауреат літератур
них премій ім. Т. Г. Тичини («Верховний голос» — 1992 р.) та 
«Благовіст» («Іскри в слідах» — 1994 p.). 

ДЕЙВІД ІҐНАТОВ — один з найстарших і найвідоміших американ
ських поетів. Його поетичний голос — унікальний, а його 
вплив на сучасну американську поезію дуже широкий. Він 
опублікував 15 книг поезії та три книжки критики й нотаток. 
Збірка вибраних поезій Дейвіда Іґнатова Здивований гість по
явилася українською мовою 1982 року в перекладі п'яти ук
раїнських поетів. Дейвід теж перекладав українських поетів на 
англійську мову. Його батьки народилися в Києві, матір, вже в 
Америці, говорила тільки ідіш або українською мовами, а бать
ко працював переплетником книжок в одному з київських мо
настирів. Поет живе в Іст Гемптон, біля Нью-Йорку. 

ТЕТЯНА КРИЖАНІВСЬКА — поетеса і прозаїк. Довший час пра
цювала редактором відділу поезії видавництва «Дніпро». Нині 
на творчій роботі. 
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ІГОР МАЛЕНЬКИЙ (1962) — поет, закінчив Київський універ
ситет, вивчав таджицьку мову й літературу. Автор поетичних 
збірок Тернове поле та Цвіте терен. 

ПЕТРО МАРУ СИ К (1947) — перекладач і кінорежисер, народився 
в селі Белешуя на Івано-Франківщині. Закінчив кіно-
режисерський факультет Київського театрального інституту 
ім. Карпенка-Карого. Працює режисером на студії ім. Довжен
ка. Перекладає з еспанської, німецької і французької мов. 

АНАТОЛІЙ СІРИК (1939) — поет і перекладач (найбільше з ли
товської) . Автор поетичних збірок Проріст, Трава з довгою 
волоттю та Вглядання в узвичаєні кольори. Живе й працює в 
Житомирі. 

ВІТАЛІЙ СТАРЧЕНКО (1947) — поет і мистецтвознавець, автор 
трьох поетичних збірок. Закінчив мистецтвознавчий факуль
тет Київського художнього інституту, працює заступником ре
дактора січеславського часопису «Вільна думка». 

ЛЕОНІД ТАЛАЛАЙ — відомий український поет, автор численних 
публікацій у періодиці та поетичних збірок. Лауреат Держав
ної премії ім. Т. Г. Шевченка. 

ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ (1934) — поет, прозаїк і перекладач. Видав 
сім поетичних збірок, три повісті й романи та три перекладні 
праці. Останньо вийшов англійською мовою його роман Три 
бльондинки і смерть. Живе у Байт Плейнс, США. 

РОКСАНА ХАРЧУК — літературознавець, працівник Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. 

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

І • 
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