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Семюель Беккєт 

Акт без слів I 
Пантоміма для одного актора 

Пустиня. Осліплююче світло. 

Мужчина, вкинений, летить задом з правого крила на сцену. Падає, 
відразу встає, обтрясає з себе пил, повертається боком, думає. 

Свисток з правого крила. 

Мужчина думає, виходить вправо. 

Негайно летить назад на сцену, падає, відразу встає, обтрясає пил, по
вертається боком, думає. 

Свисток з лівого крила. 

Він думає, виходить вліво. 

Негайно летить назад на сцену, падає, відразу встає, обтрясає пил, по
вертається боком, думає. 

Свисток з лівого крила. 

Думає, йде до лівого крила, вагається, передумує, зупиняється, повер
тається боком, думає. 

Маленьке дерево спускається згори, приземлюється. На ньому єдина 
гілка яких три метри від землі, а на вершку благенький жмут пальмо
вого листя, що кидає в підніжжі колесо тіні. 

Далі думає. 

Свисток згори. 

Обертається, помічає дерево, думає, йде до дерева, сідає в тіні, оглядає 
руки. 



Згори спускаються ножиці, затримуються перед деревом, метр від 
землі. 

Далі оглядає руки. 

Свисток згори. 

Підводить зір, помічає ножиці, бере їх і починає обтинати нігті. 

Пальмове листя складається, як парасоля, зникає тінь. 

Він кидає ножиці, думає. 

Маленька карафа з великою етикетою ВОДА спускається згори, 
затримується яких три метри від землі. 

Далі думає. 

Свисток згори. 

Підводить зір, помічає карафу, підводиться, стає під карафою, намарно 
пробує досягнути її, зневірюється, повертається боком, думає. 

Великий куб спускається згори, приземлюється. 

Далі думає. 

Свисток згори. 

Обертається, помічає куб, дивиться на нього, на карафу, думає, іде до 
куба, підносить його, несе і ставить під карафою, випробовує стійкість, 
вилазить на нього, намарно пробує досягнути карафу, зневірюється, 
злазить, відносить куб на місце, повертається боком, думає. 

Менший куб спускається згори, приземлюється. 

Далі думає. 

Свисток згори. 

Обертається, помічає менший куб, дивиться на нього, на карафу, йде 
до меншого куба, підносить його, несе і ставить під карафою, випробо
вує стійкість, вилазить на нього, намарно пробує досягнути карафу, 
зневірюється, злазить, підносить менший куб, щоб віднести на місце, 
вагається, передумує, ставить його назад, йде до великого куба, 
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підносить, несе і ставить на малий куб, випробовує їхню стійкість, 
вилазить, куби розвалюються, він падає, відразу встає, обтрясає пил, 
думає. 

Бере малий куб, ставить на великий, випробовує їхню стійкість, вила
зить і майже досягає карафу, але вона підтягається трішки вгору й зу
пиняється поза його засягом. 

Він злазить, думає, несе куби, один по одному, на їхні місця, повер
тається боком, думає. 

Третій, ще менший куб спускається згори, приземлюється. 

Далі думає. 

Свисток згори. 

Обертається, помічає третій куб, дивиться на нього, думає, повертаєть
ся боком, думає. 

Третій кубок підноситься вгору і зникає. 

Поруч карафи спускається шнур з вузлами, щоб легше було спинатися 
вгору. 

Від далі думає. 

Свисток згори. 

Обертається, помічає шнур, думає, іде до нього, спинається вгору і 
майже досягає карафу, але шнур звільняється і спускає його на землю. 

Думає, дивиться кругом за ножицями, помічає їх, іде, щоб їх підняти, 
повертається до шнура й починає його тяти. 

Шнур підтягається, підносить його понад землю, він зависає; йому 
щастить перетяти ножицями шнур, він летить на землю кидає ножиці, 
падає, відразу підноситься, обтрясає пил, думає. 

Шнур швидко підтягається і зникає вгорі. 

Він робить ласо з відтятого куска шнура і пробує заарканити карафу. 

Карафа швидко підтягається і зникає вгорі. 
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Він повертається боком, думає. 

Іде до дерева з ласо в руці, дивиться на гілку, обертається і дивиться на 
куби, знов дивиться на гілку, випускає ласо, іде до кубів, бере менший 
куб, несе його і ставить під гілкою, іде назад по великий куб, підносить 
його й несе під гілку, наміряється поставити його на менший куб, вага
ється, передумує, ставить його на землю, бере менший куб і ставить на 
більший, випробовує їхню стійкість, обертається і нагинається, щоб 
підняти ласо. 

Гілка опускається і прилягає до стовбура. 

Випростовується з ласо в руці, обертається і помічає, що сталося. 

Кидає ласо, повертається боком, думає. 

Несе куби, один по одному, на місце, вертається по ласо, несе його до 
кубів, звиває уважно в кільце і кладе на менший куб. 

Повертається боком, думає. 

Свисток з правого крила. 

Думає, виходить вправо. 

Негайно летить назад на сцену, падає, відразу встає, обтрясає пил, 
думає. 

Свисток з лівого крила. 

Він не рухається. 

Оглядає свої руки, розглядається за ножицями, помічає їх, іде піднести, 
починає обтинати нігті, перестає, думає, веде пальцем по вістрі 
ножиць, іде й кладе їх на малий куб, повертається боком, розстібає 
ковнір, звільняє шию і веде по ній пальцем. 

Малий куб з шнуром і ножицями підноситься і зникає вгорі. 

Він обертається, щоб взяти ножиці й бачить, що сталося. 

Повертається боком, думає. 

Іде й сідає на великий куб. 
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Великий куб вивільняється з-під нього. Він падає. Великий куб 
підноситься і зникає вгорі. 

Він лежить на боці, лицем до авдиторії, дивиться перед себе. 

Карафа спускається згори і затримується з метр над його тілом. 

Він не рухаєтья. 

Свисток згори. 

Він не рухається. 

Карафа спускається нижче, хилитається і грається біля його обличчя. 

Він не рухається. 

Карафа підноситься і зникає вгорі. 

Гілка випростовується горизонтально, пальмове листя відкривається, 
повертається тінь. 

Свисток згори. 

Він не рухається. 

Дерево підноситься і зникає вгорі. 

Він оглядає свої руки. 

Куртина. 

З англійської переклав 
Богдан Бойчук 
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Семюель Беккет 

Приходять І ВІДХОДЯТЬ 

Особу:, ФЛО \ 
ВІ > неокресленого віку 
РУ ) 

Сидять поруч посередині сцени з права на ліво: ФЛО, ВІ й РУ. Всі 
виструнчені, лицями до фронту сцени, стиснені долоні на колінах. 

Тиша. 

ВІ: Ру. 
РУ: Так. 
ВІ: Фло. 
ФЛО: Так. 
ВІ: Коли ми останній раз зустрічалися? 
РУ: Краще мовчім. 

Тиша. 

ВІ виходить направо. 

Тиша. 
ФЛО: Ру. 
РУ: Так. 
ФЛО: Що ти думаєш про Ві? 
РУ: Бачу мало змін. (ФЛО пересувається на середнє місце, шепоче 

до вуха Ру. Ру вражена.) О!... (Дивляться одна на одну. ФЛО 
прикладає палець до її губ.) Чи вона не усвідомлює цього? 

ФЛО: Не дай Бог. 

Входить ВІ. ФЛО і РУ повертаються назад фронтом до 
сцени, приймають позу. ВІ сідає з правого боку. Тиша. 

ФЛО: Просто сидім разом, як колись на майданчику мисе Уейд. 
РУ: На колоді. 

Тиша. 

ФЛО виходить наліво. 

Тиша. 

РУ: Ві. 
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BI: Так. 
РУ: Як тобі Фло? 
BI: Вона наче б не змінилася. (ТУ пересувається на середнє місце, 

шепоче до вуха Bi. Ві вражена.) О! (Вони дивляться одна на 
одну. РУ прикладає палець до її губ.) Чи їй цього не сказали? 

РУ: Борони Боже. 

Входить ФЛО. РУ і ВІ повертаються назад фронтом до 
сцени, приймають позу. ФЛО сідає ліворуч. Тиша. 

РУ: Тримаючи руки ... в той спосіб. 
ФЛО: Мріючи про ... любов. 

Тиша. 

РУ виходить направо. 

Тиша. 

ВІ: Фло. 
ФЛО: Так. 
ВІ: Що ти думаєш про вигляд Ру? 
ФЛО: В такому світлі тяжко бачити. (ВІ пересувається на середнє 

місце, шепоче до вуха Фло. Фло вражена.) О! (Вони дивляться 
одна на одну. ВІ прикладає палець до її губ.) Чи вона не знає? 

ВІ: На милість Бога, ні. 

Входить РУ. ВІ і ФЛО повертаються назад фронтом до 
сцени. РУ сідає праворуч. Тиша. 

ВІ: Чи можемо не говорити про давні дні? (Тиша.) Про те, що 
прийшло пізніше? (Тиша.) Чи будемо триматися за руки по-
давньому? 

Після хвилини вони з'єднують руки в такий спосіб: права рука 
Ві з правою рукою Ру, ліва рука Ві з лівою рукою Фло, права 
рука Фло з лівою рукою Ру, руки Ві над лівою рукою Ру і 
правою рукою Фло. Три пари стиснутих рук спочивають на 
колінах. Тиша. 

ФЛО: Я відчуваю перстені. 

Тиша. 

ПРИМІТКИ 

Чергові позиції 

1 Фло Ві Ру 
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2 (Фло Ру 
I Фло Ру 

3 Bi Фло Ру 
4 (Ві Ру 

<Bi Ру 
5 Bi Ру Фло 
6 <Bi Фло 

< Ві Фло 
7 Ру Bi Фло 

.Руки 

Р у В і Ф л о 

Освітлення 

М'яке, падає тільки згори, зосереджене на місці дії. Решта сцени дуже 
темна. 

Костюми 

Довгі плащі, застібнуті під шию, вибляклий фіолет (Ру), вибляклий 
червоний (Ві), вибляклий жовтий (Фло). Змаргані, нефоремні капелюхи, 
з досить широкими крисами, щоб закрити обличчя. За винятком різниці 
в кольорах костюмів, три постаті дуже подібні. Легкі черевики з 
Гумовими підошвами. Руки мають бути дуже наявні. Перстенів не 
видно. 

Сидження 

Вузьке сидження на подобу лавки, проте без опертя, вдовжки якраз на 
три особи, так що постаті майже доторкаються. Сидження повинно 
бути дуже непомітне. Не повинно бути ясно, на чому вони дійсно 
сидять. 

Вихід 

Не може бути видно, як особи сходять зі сцени. Вони повинні зникати 
кілька кроків від освітленого місця. Якщо не можливо затемнити до 
такої міри, можна вжити куліси. Приходи й відходи діючих осіб — 
повільні, без звуку кроків. 

01 
Три зовсім інші звуки. 
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Голоси 
Низькі настільки, щоб можна було їх чути. Безбарвні, за винятком 
трьох о! і двох слідуючих рядків. 

З англійської переклала 
Марія Ревакович 

Никифор: "Жінка в вікні" 
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Семюель Беккет 

Акт без слів II 
Пантоміма для двох акторів 

ПРИМІТКА Пантоміму цю треба грати на вузькій, низькоположе-
ній плятформі в задній частині сцени, сильно освітленій 
на всю довжину. Решта сцени — в темряві. 

А є повільний, незграбний, розсіяний. Б є меткий, 
скорий, точний. Тому дві акції тривають приблизно 
такий самий час, хоч Б має більше дії, ніж А. 

СУПЕРЕЧКА Два метри від правого крила лежать на землі два 
мішки поруч себе. Мішок А справа (дивлячись від 
авдиторії) від мішка Б, тобто ближче правого крила. 
На землі, коло мішка Б, купка одягу (В), охайно 
зложеного (на жакеті й штанях — чоботи й капелюх). 

Справа висувається підштрихувач, точно горизонталь
ний. Кінчик його зупиняється крок перед мішком А. 
Павза. Кінчик іде взад, зупиняється, кидається вперед 
у мішок, відсувається, відскакує на крок від мішка. 
Павза. Мішок не рухається. Кінчик знов іде взад, 
трішки дальше, ніж перед тим, зупиняється, знов 
кидається вперед у мішок, відсувається, відскакує на 
крок від мішка. Павза. Мішок рухається. Підштри
хувач виходить. 

З мішка вилазить А в сорочці, зупиняється, роздумує, 
молиться, роздумує, стає на ноги, роздумує, витягає 
плящину пілюль з кишені сорочки, роздумує, ковтає 
пілюлю, запихає плящину назад, роздумує, йде до 
одягу, роздумує, вдягається, роздумує, витягає з ки
шені жакета велику наді'джену моркву, відкушує ку
сок, жує хвилину, випльовує зогиджено, запихає мор
кву назад, роздумує, підносить оба мішки, несе їх на 
плечах, зігнутий і спотикаючись, до середини плятфор-
ми, ставить їх на землю, роздумує, стягає одяг (крім 
сорочки), кидає неохайно на купу, роздумує, заживає 
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ще одну пілюлю, роздумує, клякає, молиться, зала
зить у мішок і лежить спокійно. Мішок А тепер наліво 
від мішка Б. 

Павза. 

Справа висувається підштрихувач, на підпорі (з одним 
колесом). Кінчик зупиняється крок перед мішком Б. 
Павза. Кінчик іде взад, зупиняється, кидається вперед 
у мішок, відходить, відскакує на крок від мішка. 
Павза. Мішок рухається. Підштрихувач виходить. 

З мішка вилазить Б в сорочці, стає на ноги, витягає з 
кишені сорочки великий годинник, провіряє час, за
пихає годинник назад, робить гімнастику, дивиться на 
годинник. Виймає з кишені сорочки зубну щіточку й 
енергійно чистить зуби, запихає щіточку назад, енер
гійно натирає чашку, виймає з кишені гребінець і 
зачісується, запихає гребінець назад, дивиться на годин
ник, йде до одягу, вдягається, дивиться на годинник, 
виймає з кишені жакета щітку й енергійно чистить 
одяг, енергійно чеше щіткою волосся, запихає щітку 
назад, виймає з кишені жакета дзеркальце і провіряє 
свій вигляд, запихає дзеркальце назад, виймає з ки
шені жакета моркву, відкушує кусок, жує й ковтає з 
задоволенням, запихає моркву назад, дивиться на 
годинник, витягає з кишені мапу і читає її, запихає 
мапу назад, дивиться на годинник, витягає компас з 
кишені жакета і дивиться на нього, запихає компас 
назад, дивиться на годинник, підносить оба мішки, 
несе їх на плечах, зігнутий і спотикаючись, до- віддалі 
двох метрів від лівого крила, ставить їх на землю, 
дивиться на годинник, стягає одяг (крім сорочки), 
складає його охайно на купку, дивиться на годинник, 
робить гімнастику, дивиться на годинник, натирає 
чашку, зачісує волосся, чистить зуби, дивиться на 
годинник і накручує його, залазить у мішок і лежить 
спокійно, мішок Б тепер наліво від мішка А, як 
напочатку. 

Павза. 

Справа висувається підштрихувач, на підпорі (з двома 
колесами). Кінчик зупиняється крок перед мішком А. 
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Павза. Кінчик іде взад, зупиняється, кидається вперед 
у мішок, відсувається, відскакує на крок від мішка. 
Павза. Мішок не рухається. Кінчик знов іде взад, 
трішки дальше, ніж перед тим, зупиняється, знов 
кидається вперед у мішок, відсувається, відскакує на 
крок від мішка. Павза. Мішок рухається. 

Підштрихувач виходить. 

З мішка вилазить А, зупиняється, роздумує, молиться. 

Куртина. 

Позиція І 

ВБА <• 

Позиція II 

ВАБ <-

Позиція НІ 

ВБА <- 43* 

фронт сцени 

З англійської переклав 
Богдан Бойчук 
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Богдан Бойчук 

Від маломовности до безмовности 

22 грудня 1989 року помер у Парижі 83-літній Семюель Беккет — 
драматург, який найглибше вражав своєю творчістю свідомість людини 
нашого століття і мав найбільший вплив на сучасну драматургію й 
театр. 

Беккет народився 1906 року в Ірляндії. Але, увійшовши в духовний 
конфлікт із своїми ортодоксально-консервативними земляками, виїхав 
1932 року до Франції, де прожив решту свого життя. В ранні роки 
написав п'ять романів: Мерфі {Murphy, 1938), Ватт {Watt, 1953) та 
трилогію: Маллой {Malloy, 1951), Малон вмирає {Malone Dies, 1951) і 
Неназовне {The Unnamable, 1953). У своїй прозі Беккет трактував 
екзистенціяльну проблему людини, яка неспроможна говорити, та не 
може мовчати; яка призначена жити, та в самотності. 

Все ж, стрижнем творчого доробку Беккета була драматургія. 
Найширшу славу принесла йому п'єса Чекаючи на Ґодо, 1952 р. 
(публікована українською мовою в перекладі Б. Бойчука). Уже в цій 
ранній п'єсі Беккет основно накреслив строгі рамки своєї драматургії, 
свій скупий стиль і своє розуміння життя. У ній два волоцюги, на тлі 
порожнього краєвиду з єдиним всохлим деревом, у відчайній безнадій
ності, намагаються виповнити діялогом нудоту й порожнечу існування, 
поки не прийде Ґодо. Ні вони самі, ні публіка не знають, хто такий 
Ґодо: опікун, доброчинець, зверхник, Бог? Але Ґодо ніколи не при
ходить. Ніхто не певний, чи він взагалі існує. Приходить лише буржуа-
тиран Поззо з своїм слугою Щасливим на шнурку. Та коли Щасливий 
"думає" монологом і договорюється до того, що всі ми повмираємо, 
— волоцюги не можуть цього знести і накидаються на нього, щоб 
замовк. їм бо потрібно, щоб час продовжувався, щоб можна було 
надіятися, щоб чекати на Ґодо, навіть у наглядній безвиглядності. 

В Останній стрічці Краппа (публікованій українською мовою в 
перекладі Ю. Тарнавського) старий мужчина, знов же в порожній 
робітні, де, крім столика, нічого нема, вкладає шпулі в апарат і 
прислухується до власного голосу з молодости. На події з пережитого 
реаґує сарказмом, обуренням, або байдужістю, — в останньому ра
хунку, ніщо з прожитого не має для нього значення. Все, що було, і все, 
що є, — це "купа гною". Єдиний спомин кохання на озері, з його 
обличчям "в неї на грудях", полонить увагу старого, і він вертається 
кілька разів до того місця у стрічці, та шпуля кінчається і не відтворює 
для нього кінця тієї події. 
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Подібне безвиглядне світовідношення стрічаємо теж у п'єсі Кін-
цевогра (Endgame), в якій два характери живуть у металевих банках 
для сміття, а один в інвалідному візочку. "Ви на землі (тобто в банках 
для сміття, Б.Б.) — доходить до заключения той у візочку, — і на це 
нема ліку". 

Перші твори Беккет писав англійською мовою, але, починаючи з 
ранніх п'ятдесятих років, перейшов на французьку мову й написані 
тією ж мовою твори перекладав згодом на англійську. Він був дво
мовним, par excellance, письменником, і оба варіянти його п'єс слід 
трактувати як оригінали. В 1969 році його творчі досягнення відзначено 
нагородою Нобля. 

Беккет вважав, що страждання є "головним станом для творчого 
пережиття". Але з його п'єс виходить, що безвиглядність, безнадія є, 
радше, головним станом для нього. І хоч тематика його творів тра
гічна, темна й пригноблююча, — то спосіб передачі її і сила мови, сила 
поезії —духовно інспіруючі. 

В п'єсах Беккета, крім мови, нічого наче не діється. Все наче 
діється внутрі сценічного дійства, або поза ним. Він часто ставить свої 
характери в ситуації, які прямо виключають дію: в банки для сміття, в 
похоронні урни, чи по шию в пісок. Але вже сама незвичайна обста
новка його п'єс діє з великою магічною силою. Беккета часто називали 
майстром сценічної мови і майстром жесту. Але мова його і жести 
зведені до абсолютного мінімум. Один лише крок далі — і наступили б 
тиша й безрухість. Він навіть цілеспрямовано витворює на сцені 
враження тиші й безрухости, —тоді найскупіші слова й найменші жести 
стають глибокозначущими символами, стають поезією сцени. 

Прикладом такої маломовности є подана тут одноактівка При
ходять і відходять, де жінки, замість говорити вголос, шепочуть собі 
на вухо. І лише з жестів і вигляду тих жінок можна прийти до 
висновку, що вони спостерігають на собі ознаки старіння і жахаються. 
В Актах без слів Беккет зовсім виключає мову й говорить жестами. 
Він компонує ці акти (як і майже всі свої п'єси) на канві повторень: 
мови, жестів і ситуацій. Вводячи поступово в ці повторення ледь 
помітні зміни в синтаксі, образі, мові й ритміці, — він надає п'єсам 
поруху, а сюжету розвитку. 

Беккет був одним з найориґінальніших "трагічних геніїв" театру. 
22-го грудня 1989 року він з маломовности перейшов до безмовности і 
з тим останнім актом заникло для багатьох нас джерело інспірації. 
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Володимир Цибулько 

Мирорим нетудидутен 

0.0 У вириванні світил з кровообігу 
Бог на боці важких батальйонів 
а Вольтер перейшов у дроти 
і Вольтером натхненні дроти 
стільки птахів спопелили 

і батальйонам на догоду 
розлите в буденні карафи 
зачаття пана Бога 
з сакраментальним написом тройной 

чекали Сціпіона 
ось вам Сціпіон панове 
хто він і звідки а що це змінить 

процеси міграційні 
не визначиш в безпашпортному птастві 
отже відсіявши 
жуків імперських із муки 
почнемо нове випікання хліба 
мо' хоч тоді 
належно поцінують зайди 
нашу безпечну віру в справжній хліб 

0.1 де ж воно вже таке сточекане 
повернення чесних світил в кровообіг 
заліплені газетами очі рік 
не дай бог що 
верховна помпа запрацює 
і скотить кров у кульку блискавкову 
бульдожі стражі сядуть за підручники 
і речники випльовуватимуть зуби 
і віршники зримують мир і дим 

а Сціпіона тінь газети продира 
дивись ріко дивись і дихай 
надихайся 
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за цю надії півкрихту 
віддано півжиття та не скоро 
злізуть нещастя з шиї народу 
як не виплескуй емоцій 
перегориш ні за гріш 
бо біди зухвалі а шия мовчлива 

і як ти кров не кришталюй 
проступить світло переломлене 
як ворон дроти замикаючий 

місто мідних півнів 
золоті півні залили горла свинцем 
мідні піють 
хоч і згвинчені дзьоби 
скобами зневаги 

в ніцшеанських небесах 
смуток ходить непідробний 
серед людства-чоловіцтва 
справжній смуток а-ля рюс 

над дахами скурві діти 
сіють очі усевидячі 
й крізь димар зимовою вудочкою 
дістають із гранчака 
перламутрову щелепу 
шепелявої шептухи 
що вигонить переляки 
катанням крашаночки 

і кожна п'ята курка 
уздрівши вальок глиняний 
повірить в надможливості 
свої і свого роду 
і кожен військовик що стереже 
рідну Азію і курку 
від самого ж себе 
сподівається горланням 
із півнів золотих 
витиснути пісню 

бо пернаті ці пейзани 
в кровообігу покори 
тромби безсловесні 



дзьобом полють мильне поле 
хочуть зерен золотих 
й картуза бува паскудять 
у парадний день 

злучивши півня і корову 
виведена перната молочарня 
вона щоранку вискакує на гілляку 
і бомбує нарід молоком газовим 

і таке благоденствіє 
аж когут знудив 
і репають цитрини в киплячому шоколаді 
ура 
і акин понад акинами 
МИРОРИМ 
НЕТУДИДУТЕН 
більярдуючи крашанками 
має тему для прослави 
золотої молочарні 
й дума як застосувати 
в опис зносин поміжкласових 
квітку персика 

Ходить дівка-цілина 
пора коня вороного 
надихається черемхою 
до пори 

хлопець-плуг 
бреде асфальтом 
і стирає лемеша а душа 
в гречку скік 

налякала мишей душа 
заскрипів диван 
забувся хлоп як звати себе 
знає лише що не Иван 

отож прославлені затикаються 
й сопучи собі працюють 
непрославлені ж щоночі 
щоб про себе нагадати 
кидають камінням в вікна 



та вони не так за себе 
як за клас суміжний 

МИРОРИМ усіх їх 
славить і тихомирить 
він в народу числиться 
від любові дзвоновим 
він для трудящих мас 
як на похмілля квас 
він славить маси 
коли не квасить 

в пошанівок Сціпіонові ж 
молоко цвіте газове 
а крізь продрані газети 
витікають очі річки 

хоч вона така й сяка 
рука руку миюча 
хоч й складається у дулю 
кожна у своїй кишені 
та не будемо вдаватись 
до міщанських цих подробиць 

хоч воно таке й сяке 
але гряде таки акинство 
сюр-акинство пій що бачиш 
кров проявляє фотослово 
слони бредуть джмелі гудуть 
епоха Тан 

відбитки скельні ломлять тінь 
і постигають за годинником 
і писаки по-війонськи 
рвуться в авантюру 
й кожен третій гнанець із Парижа 
зветься Франсуа 

біля вуст шрифти рояться 
кожна буква хоче меду 
феєричної амброзії 
чи то божої роси 

їм шрифтам однаково 
їм потрібен лише той 



хто урем'я в'яже 
в снопики тугі 

хто захищений від злого 
позаспинного пліткарства 
в піраміднім матеріалі хто 
полишив відбитки пальців 

МИРОРИМ 
із монокля золотого 
як із сита божого 
висіва жінок 
косатих фосфоричних яснооких 
під кожне дерево 

тікайте в ліс в купальськеє підлісся 
ваш дух дихання ваше 
начуває ліс 
ворота розхиляються 
наче розходяться долоні 
і наступає на перо сандалія панегірична 
і димить об'єкт похвал мов крематорій 
а тут божественна чистінь 
мільйон цимбал на той мільйон 
одніський п'яний цимбаліста 
і попеліє білизна у лігвах кохальних 
тікайте у ліс у купальське підлісся 
вам світять у ніч з простирадел 
жоржини першого гріха 
а з гаманця як з об'єктива 
щось має вилетіти й виліта 
в купальський вир 

а ще в той вир насіється 
аристократів 
і їх жінки безпечних зарегочуть 
косаті фосфоричні ясноокі 
тож не стовбич 
метайся дій у дійстві 
зозуля колихнулася 
і зозуль чистить пір'я 
хапай лови люби усіх 
поки ти рух а не вужина фікція 
поки не вкляк зманекеніло 
а тіло рветься і парують пні 



як срібло зі спалених фотографій 
і ридає ридма й стогне стогма 
душа тії що не піймалась 

і єресь-паморозь чи роси 
їй п'яти наче груди заціловує 
і губи вже не губи 

2.3 а стручкові стулки 
а там дивй фільмові покадрівки 
і не корова чорноброва 
і не траву вже ремиґає 
а перната молочарня 
жує тасьму магнітну 
із записом муму-кукуріку 

і бравур переходить в траур 
від нестачі гречкосіїв 
а по тім'ячку душа скаче безіменна 

ох насіялось жінок 
куртизаночок фатальних 
плугократи ж гречкосії 
виснуть над ріллею 
до купальських до підліссь 
допливти безсилі 
і їм дмухає папуга 
ув обличчя земляне 
акаційним милом 

переляк наш перестрашище 
з недовірою укупочці 
у кишенях бритву 
змушують носити 
щоби вчасно втнути 
собі вени 

і чутки всілякі ходять 
витікають кажуть очі 
крізь розідрані газети 
таж вона давно сліпа ця ріка 
й те давно відоме всім 

3.1 ми ж 
ну хто ми вічні хлопчики 
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профіль кожного із нас 
входить в профіль МИРОРИМа 

ми по вагонах упившись ридаємо 
розігравши півкварти на трьох 
все забуваємо 
наша свідомість прочитується 
поміж рядками відцензурованими 

наш хрест показує на північ 
до горла підступає кров 

складаються в горішок 
руки молитовні 

від тютюну легені брякнуть 
наче чиновна папочка 
свобода панночка незаймана 
вона ж у нас іще не люблена 

МИРОРИМа зі Сціпіоном 
склеїв хтось п'ята до п'яти 
вони як половинки годинника піщаного 
кожному свій час 
бути в епохи на гребені 
як на шиї народу біді 

але кожен дума що він на гребені 
навіть тоді коли в нього пісок всипається 

ой ти панночко незаймана 
бійся того піску 
нам ще вирве вуста 
ця епоха пуста 
ця крива сигарета у тамбурі 

як нам твердили Бог наш людяний 
та пам'ятник йому квадрига 
хохлів четвірка дурнуватих 
аж виникає трепетне передчуття 
музею нафталінного 
поки тепла ще ідея 
поки натурникам голів ще 
не повідривали 



вся та казочка нелюдська 
інтелектуальний стриптиз 
мильна кулька на небесі 
бджоли більше не летять 
на тих словес убивчість 
бджоли нині нас лікують 
полиновим медом 

слово мильне голос кривди 
лютий рок-речитатив 
пробиває чоло 
потом конституційним 

в кольорах перекладена 
блякне наша реготня 
епоха героїв 
не розкланявшись злиняла з арени 

під нігті забиваються 
агенти глупоти 
і слухають і вся та слуханина 
ще відіб'ється так і сяк 
і там де треба 

хай той хто загазетив очі річки 
умірить богоборчу пиху 
хай всякий попечитель кривд ріки 
оглянеться навколо звідки 
у нього кров на піджаку 

3.3 Вічні хлопчики нас сам іще 
МИРОРИМ благословлятиме 
всіх хто преться в Сціпіони 
у нелякані борці 
у митці в Савонароли 
рветься з всіх що має сил 
нам неситим що втрачати 
або пан або пропав 
мов побачимо ну-ну 

МИРОРИМ благословить ще 
виставить і зафондує 
бо все це савонарольство 
справа все одно невдячна 
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бо чекає савонарол 
на кострище сходження 

це писацьке пробивання 
у коханці обивателя 
у фігури ренесансу 
не таке й просте 
на костер хай лізуть хлопчики 
не обтяжені лярвами 
преміями й лаврами 

а спокуса штука підла 
поміж двійком ідеологів 
поміж до і після 
Микельанджело у небі 
висить і малює небо 

потім до його малярства 
приладнається плафон 
Сікстинської капели 
і помітять лише згодом 
що то зовсім не малярство 
а самого пана Бога 
золотий барометр 

і нам спіткалась жила золота 
будівництво пірамід 

у розчин намішались тонни дзиг 
й вони тепер таємно 
в годинники й куранти 
групуються 

пірамідний матеріал м'якина 
все тілеса та кров та дерева 
та мильні кульки з папужної соломинки 

а заміс на звукові крутий 
чорнокнижний 
Августін Августін 
рудою поребриною виснучи 
всім заоскомився акордеон 
аки Дрюон 
чи блюз акина понад акинами 



в грі вповільненій все виразнішає 
присутність елементів допиту 

з осмалених вовчих щелеп 
робляться капкани на нам подібних 
всі на будівництво пірамід 
хоч це й не мед 
але нащадки вдячні нас пом'януть 
запишуть наші імена 
в історії народного склерозу 

рентгенівські очерети 
проектують на пам'ятники 
наше сум'яття 

крізь ці рентгенівські очерети 
дерись куди завгодно 
чи то в палеоліт чи в божевільню 
ти в капкані 
і вовчі зуби за непослух 
вломлять кістку 
твій крик не чутний 
ти доведений до риски 
аже не ризику а краху 
вже страх твій механічний 
а видива наукою предбачені 

і та фатальна куртизанка 
що передбачена тобі 
спочатку на твою потенцію 
подає у суд 

а по тім кропа щоденника 
де всі мислі єретичні 
хоч тобою ще й не сказані 
вже внотовані і згодом 
послугують за основу 
для роману у доносах 
ЛЮБОВ І КРОВ 
переляк наш перестрашище 
з недовірою укупочці 
у кишенях бритву 
змушує носити 
щоби вчасно втнути 
собі вени 



той неспокій тремкий 
тож край сну урвище 
тож акин понад акинами 
істиногонний апарат 
що йому поперек горла стали 
десять заповідей 
МИРОРИМ 
НЕТУДИДУТЕН 
зшиток негативних рецензій на себе 
перекладає у вуста того 
в кого сиплеться нині пісок 
з МИРОРИМа 
адже всяка революція робиться 
виключно коштом переможеного 
і без авансів свідчить бестселер 
ЛЮБОВ І КРОВ 

ось тобі й присмерк Європи 
ось тобі й голос із пекла 
зав'язані вузликами церкви 
і гул 

гул чи свідомість боже а може 
я видихнув все це 
і кров закипіла чи понеділок 
а може я видихнув 
болю минулого хрип чи 
були слова заповітні чи 
з заповідника лань забрела 
на прострільні поля понеділка 

чи сталося диво й прозріла 
річка Едіпка 



Никифор: "Автопортрет у капелюсі" 



Валерій Шевчук 

У глибині заплутаних лісових доріг 

Це невелика історія, але вона чомусь засіла в моїй пам'яті, і я невіть-
чого вряди-годи її згадую, бо вряди-годи повертається до мене відчуття, 
чи точніше спогад лісу, в якому я працював на буровій самоходці. Ліс 
ріс негустий, низький, начебто просякнутий наскрізь болотяною водою 
і з тим її ні з чим непорівнянним запахом. Довкола блищали ненадійним 
блиском озерця, пахло вільхою, а небо між цих дерев бачилося високе і 
синє і по-особливому принадне. 

Буровики були хлопці веселі й роботящі, але в мене про них у 
пам'яті не збереглося нічого, хіба що такий образ: сірі обличчя з весело 
ошкіреними зубами, але без носів та очей — вигладжена, сіра площина. 
І тільки один із них і досі бовваніє перед моїм зором, ну, хоч би тоді, 
коли стояв, розставивши здоровенні ноги й тужно вдивлявся між 
низькорослі дерева. Вода проступала в нього між пальцями, поступово 
заливаючи їх, а коли добиралася до кісточок, він ліниво переминався 
— болото цмакало, витягувалася брудна нога, з якої стікали чорні 
патьоки, і знову поринала у твань. 

Бурохідка гула вдень і в ніч, бо працювали ми у три зміни: про-
бурювали схований під болотом камінь. Хто був вільний од роботи 
займався будь-чим: голився, щось переїдав, інші різались у карти, ще 
інші — в доміно, погукували й весело іржали, і тільки Степан ніколи в 
ті ігри не грав; найчастіше, як тільки відпускала його робота, мив, або 
й не мив руки і через кілька хвиль поринав між вільшані й березові 
стовбурці — коли дивитися на нього здалеку, здавалося, що то ведмідь 
поринав у рідкорісся. Ми знали, куди він іде, і я навіть міг уявити, що 
відбувається в тому селі, — чекала там його Маруська, низькогуза й 
грудаста чи то стара дівка, чи покинута — ми її добре знали, бо вона 
привозила нам у ліс хліб. Отож мені уявлялося, що він обхоплював її 
як оберемок дров, Маруська не боронилася, бо коли буровики її за
чіпали в час відвідин, то вона також не боронилася й не обурювалася 
на "лапання", відвертала обличчя, хоч і шепотіла своє жіноче: "Не 
треба!" Мені уявлялося, як жагливо слинив Степан її обличчя, мнув, 
наче глину, аж хрумкотіли кості — вона мовчала й піддавалася, тільки 
тремтіла всім тілом, а він біля неї підгаркував, як пес. По тому гримав 
дверима і повертався в ліс, покинувши її, розпластану й вимучену на 
розкиданому ліжку чи підлозі; його поліські ноги підминали траву — 
величезні ножиська, до яких годі підібрати чобіт, чалапали мокрою 
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землею й вичавлювали з неї воду. "Ноги в тебе як у поліського злодія", 
— сказав якось, приїхавши один із начальничків, продаючи зуби, але 
Степан раптом блимнув на нього сивими очима, скривив вуста і на
чальничок, побачивши ту всмішечку, миттю позбувся почуття гумору 
— я був певний, що йому холодом обдало спину. Степан же нічого 
проти начальничка не мав, він дивився з-під навислого лоба малень
кими, бичачими очима, а тоді гигикав кілька разів, ніби й йому було 
смішно. І всім, а в першу чергу мені самому, бувало якось дивно від 
того, бо за тими очима, за тим гигиканням прочувалася якась дика 
погроза, відчувалася якась нескорена і нерегламентована сила — широ
чезні Степанові ручиська зводились у кулаки, і весь він начебто кров'ю 
набухав. Це, правда, тривало мент, бо він швидко відходив, чухмарив 
брудною п'ятірнею не чистішу шию і плював густим злитком слини. 

Спав він не в наметі, як усі ми, а в кабіні самоходки і хропів так 
потужно, що, здавалося, машина протрушується; от саме тоді, коли 
так вихропував серед дня, приїхала на газику до нас уперше практи
кантка Валя, потім ми її Валею не називали, а тільки Практиканткою. 
Це була ошатненька смаглявка з продовгастим гладким личком, чор
ним як смола волоссям і напрочуд холодними очима. Вона почула оте 
несамовите Степанове хропіння, звела тонкі чорні брови, які аж 
зламалися, і спитала: "Ето што у вас, больной пьйос?" Хлопці ви
рішили, що вона жартує, й весело іржали, але вона й не думала 
жартувати, а відчинила кабіну, де спав Степан, і з тієї кабіни відразу ж 
вилізла, як примара, здоровенна Степанова лапа з розчепіреними паль
цями, і ми всі аж роти порозтуляли, дивлячись на це кіно, але та лапа 
аж нітрохи не здивувала Практикантку, вона смикнула плечиком, хотіла 
причинити дверці кабіни, але не дозволила їй те вчинити Степанова 
нога. Ми подихали з реготу, а Практикантка повернула до нас своє 
лялькоподібне, але ніби неживе личко, і смикнула плечиком. "Чиво ви 
смійотєся? — спитала вона. — Я подумала, що это пйос! Как у вас тут 
діла?" Бригадир почав говорити їй щось про діла, але Степан глушив їх 
своїм хропінням, і вони змушені були відійти вбік, та й ми своїми 
жарточками їм допікали. Але ще більше кіно покрутилося пізніше, 
коли Степан виспався, коли в дверях машини з'явилася не одна, а дві 
лапи, які заворушилися й полізли на світ божий. Він зістрибнув із 
кабіни, розколошканий і запухлий, каламутні його очі кліпали, він з 
хрускотом потягнувся, а тоді й побачив Практикантку. І щось дивне 
почало з ним коїтися, він побілів, тоді почервонів, а тоді навіть 
позеленів; здоровенний, грубий, він міг би злякати й не страхопуда; 
бичачі його оченята раптом запалали червоним вогнем і він аж крока 
ступив до Практикантки, роздуваючи тремтливі ніздрі, але якось ніби 
схаменувся, мотнув головою і, різко повернувшись, подавсь геть, між 
рідкі дерева, аж доки зник. 

— Што ето у вас за звєр такой? — спитала спокійнісінько Практи-

32 



кантка. — Он шо, у вас работаїт? 
Практикантка була майже одного зі мною віку, окрім того, вона 

миттю вкмітила, що я "больш образований", через це, наскільки могла, 
прониклася до мене довірою, отож пізніше призналася, правда, в прита
манний їй спосіб — спокійно-байдужим голосом, рівним і без інтонацій, 
— що тоді вперше, коли Степан виліз із кабіни, її якийсь жах охопив, 
хоч, загалом, вона не з боязких. Мені дивно було про це слухати, бо 
про який жах у людині може йти мова, коли на її обличчі жоден м'яз не 
здригнувся. Але відтоді, тільки Практикантка приїжджала до нас у 
своєму газику й вистрибувала з кабіни, а була вона завжди в штанях і в 
якійсь химерній лискучій куртці, Степан, коли він був поруч, завмирав: 
коли працював, кидав роботу, очі його знову запалювалися червоними 
вогниками, а губи розлазилися, він шкірився до Практикантки зовсім 
весело, на що вона ані бровою не вела, а проходила повз нього, ніби то 
якийсь стовп стояв, до ящиків із зразками — оті ящики й були її 
основним у нас інтересом. А зі Степаном починало діятися щось 
несусвітне. Спершу він тільки повертав головою, дивлячись, як легко й, 
може, граційно вона йде, ніздрі його тремтіли, а коли хто у цей мент 
до нього заговорював — марна праця; по оголеному до пояса його тілі 
починали проходити дрижаки, а тоді видавав якийсь дивний, але по-
справжньому дикий звук, оббігав самохідку й кидавсь у ліс, ніби дикий 
страх гнав його звідсіля. 

— А що, Степ, — сміявся згодом бригадир, — наравиться тобі 
Практикантка? Лучча Маруськи? 

Степан мовчки й ніби сором'язливо кивав. 
— То, може, ми вас поженимо? 
— Вона не піде, — коротко казав. 
— Ха-ха-ха! А ти поухажуй. В проходочку по ліску присогласи... 

Може, й піде? 
Степан також сміявся. Власне, гигикав, бо ці балачки йому подо

балися, але трохи й соромився. Та навіть такі розмови згодом вкидали 
його в шал, і ми вже знали, що після жартів, як і в час приїздів 
Практикантки, він почне мотатися довкола самохідки, і вже його почне 
рвати від нас у ліс, а може, й у село. 

— Слиш! — сказав він хрипко бригадирові, отак побігавши. — А я 
мо'те... Я одроблю, ге? 

Зводив голову, на шиї в нього ковзався борлак, і весь він був ніби 
тятива натягнена. Коли бувала при цьому Практикантка, дивилася на 
нього від своїх ящиків з холодним здивуванням, і її очі були при тому 
такі холодні, ніби вона їх у морознику перед цим тримала. Бригадир 
знав, що його дозвіл чи недозвіл все одно нічого не значить, махав 
рукою, Степан струшувався тілом, тобто по ньому пробігали якось 
незвичайно дрижаки і бігцем кидавсь у ліс, ішов у село, а може, просто 
мотався лісом; одного разу знічев'я, я навіть захотів за ним просте-
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жити, але він з таким спритом і з такою навісною силою гнав лісом, 
що мені треба було, аби за ним поспіти, бігти. Весь цей час перебував у 
незрозумілому збудженні, очі горіли сухим світлом і в них спалахувала 
туга. Ноги трощили сухе гілляччя, вчавлювали в землю шматки пе-
регнилого дерева, кущі брусниці й чорниці — мотався по тому лісі як 
навіжений, зітхав, вигукував з могутніх грудей повітря, а тоді конче 
завертав до Маруськи, де пропадав, часом забуваючи, що й на зміну 
йому треба. Бригадир і хлопці тоді йому виказували (це коли по
вертався), і він стояв, ніби школяр, і тільки винувато сопів, а коли 
переходило на жарти, хлопці починали в нього розпитувати про 
Маруську, і він почав оповідати про те, кидаючи кострубаті, темні, а то 
й брудні слова, впереміж із гигиканням, сиві очі його запалювалися 
сталевим блиском — хлопці сміялися голосно й вульгарно, піджучуючи 
його до таких розмов. При тому Степан весь час позирав у бік ящиків, 
коло яких, коли приїжджала, поралася Практикантка й ніби бачив її 
тінь чи образ — мені здавалося, що він у такий спосіб боровся з 
непогамованою пристрастю, яку та в нього викликала. 

— Робитиму три зміни, — буркав він, поводячи головою на 
бичачій шиї, але це могло бути тільки тоді, коли Практикантки й 
справді не було, бо коли вона поралася біля своїх ящиків, ніяка сила 
примусити його до роботи не була спроможна. 

Працював так само скажено; спершу руки повільно захоплювали 
труби, та й повертався спершу ліниво, увіч не встигаючи за машиною, 
але поступово жвавішав, втрапляв у такт. Залишався на другу й на 
третю зміну; ще більше набирав темпу, аж товариші не встигали, тоді 
покрикував на них короткими лихими згуками — від його тіла бухала 
така сила, що цим погукам піддавався навіть бригадир. Над головою 
стрекотали сороки, а вночі, коли з лісу долинали далекі погуки сичів, 
він міг зупинитися на кілька хвилин, пильно слухав, а тоді прикладав 
руки до рота й гукав совою. "А сказився б ти!" — незлобливо лаялися 
хлопці, а він ошкірював рота. Коли ж кінчалася третя зміна, він, 
похитуючись, відходив до озерця, мив без мила руки, плюскав на себе 
йодисто-затхлою водою, забиравсь без сніданку в кабіну, згортувавсь у 
клубок, і з кабіни відразу ж починали долинати гаркітливі звуки, ніби 
справді сховався там хворий пес. 

Виспавшись, бував понурий. Повільно сидів на горбку і мнув хліб 
із салом, і все позирав на дорогу, якою приїжджав до них газик із 
Практиканткою; коли газик з'являвся, він забував про їжу, розтуляв 
рота й дивився з неймовірним захопленням, як вилазить вона з авта, як 
поправляє одежу, як пригладжує волосся, як іде, й не подумавши на 
нього позирнути, як зупиняється біля бригадира, як веде балачку про 
роботу, як іде до своїх ящиків, пригинається там — на Степановім 
обличчі в такі хвилини малювався не тільки захват, але й мука, котра 
гримасила вряди-годи йому обличчя. Отоді він знову зникав. Брів по 
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лісі, трощачи сушняк, важко сопучи й щось мрукаючи. Якось я побачив 
його отак у лісі віч-на-віч, коли й собі рушив поблукати чи пошукати 
чорниці, і раптом перелякався, бо на мене крізь листя дивилися червоні 
й несамовиті очі первісної людини — він ніби в засідці сидів. Я гукнув 
Степана на ім'я, але він не відповів, а подавсь у хащі, трощачи ногами 
хмиз. Над головою і в нього, і в мене висіло по декілька сорок, і він 
вряди-годи задирав до них обличчя й солоно їх лаяв. Кулаки його при 
цьому міцно стискалися, а зуби хижо скалилися. В такі миті він і 
ночувати не приходив, можливо, завертаючи до Маруськи, а, можливо, 
знаходив горбок і засинав на землі, широко розкинувши босі ноги. 
Вони й справді були величезні — стирчали пальцями догори і немов 
упиралися в небо. Але скільки б не лазив отак по лісі, його стежки все 
одно кінчалися біля порога Маруськи. Маруська незмінно відчиняла 
йому, він лапав її покірне тіло в темряві, вдихав запах її снів, вона 
тільки ледь-ледь пручалася, а, може, й не пручалася зовсім, хапав її в 
оберемок і ніс на ліжко. Жорстоко її заціловував, а потім вони кричали 
навзаєм, як пара ведмедів під час злучки. Вранці вона переконувала 
його покинути самохідку й залишитись біля неї, стояла навпроти: сіро-
темна, карачкувата, з грубим, вже не зовсім молодим обличчям, з 
величезними, звішеними донизу персами і з сірими, несподівано яскра
вими очима, а він мовчки її слухав, схиляючи донизу голову. Вже 
знала, що нічого не вдіє, що не переконає його і що він таки піде. І він 
ішов, незграбно махнувши рукою і щось буркнувши замість прощання, 
знову був ліс, стежки і дороги його й бездоріжжя, болота й озерця. 
Інколи блукав знову два дні, засинаючи на землі лицем до неба. А в 
лісі кричали сичі. Вони будили його, і він довго вдивлявсь у темряву. І 
наче передражнюючи тих нічниць, кричав сичем сам. Крик мчав 
принишклим лісом, він довго й нерушно лежав, а тоді, нестерпно й 
тоскно думаючи про Практикантку, засинав. І спав до сонця. 

Коли ж приходив, знову все повторювалося: дорікання, виказу
вання, розповіді про ночі з Маруською, темні й брутальні слова, і 
запалені жовтим вогнем очі, і туга, що плюскала з тих очей, і скошений 
убік погляд до ящиків із зразками, і прозора, розмита, бо тільки уявна, 
постать Практикантки, а коли вона й справді там поралася, то — 
притома в його очах, біль і німе прохання. А коли привозила хліб 
Маруська, її розпитували про ночі з Степаном, і вона страшенно 
сердилася. "Гади! — казала вона, —добиваєтеся, а як доб'єтеся, то з 
багном мішаєте! Гади!" Вони сміялися й казали, що брали її "на 
пушку", але вона люто дивилася на Степана й казала: "Гад ти!" Степан 
гиготів, але якось так, що всім, навіть Марусьці пропадала охота 
жартувати чи сердитися. 

А Степан ставав до роботи. Знову працював три зміни, знову 
скаженів, і товариші крізь зуби лаяли його. І тільки Практикантка 
могла вибити його з робочого ритму. Вона йшла повз нього часом аж 
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так близько, що він дерев'янів, часом навіть ледь не торкаючись його, а 
раз зачепила, але відразу ж вибачилася, і безглуздішого, ніж у Степана, 
обличчя я відтоді вік не бачив, бо він як бевзь щасливо шкірився. Але 
це зовсім не впливало на Практикантку, її холодні очі й трохи не 
потепліли, а вуста хіба що презирливо кривилися, та й це бувало не 
часто, бо вона ніколи ні на що не реагувала чутливо, аж часом мені 
здавалося, що вона якась роботоподібна, тобто нежива. Мені зда
валося, що саме тоді, коли вона отак надто близько проходила мимо 
Степана, він і відчував нестримне бажання напитися. Тобто кидав 
роботу, коли працював, а не працював — ішов так, ішов до Маруськи, 
і та знову безвідмовно його приймала, вимагав самогонки, й Маруська 
безвідмовно бігала її діставати. Понуро сидів за столом, і його очі 
вряди-годи запалювалися тим-таки диким вогнем, що і в лісі. Маруська 
заставала ці очі, зупинялася на проході і злякано питала: "А що тобі?". 
Він не відповідав, наливав склянку, підносив її до очей, нюхав із 
присвистом, а тоді, крекнувши, перекидав до рота. 

Маруська випивала й собі, і вони, як оповідав нам згодом Степан, 
веселилися. Степан уже не гиготів, а ставав покірний і м'який. Потім 
Маруська витягала старого, ще довоєнного патефона, який іще чудом 
працював, до якого була одна платівка, яка ще чудом грала, власне, не 
грала, а хрипотіла, і, обійнявшись, — він величезний, незграбний, як 
ведмідь, а вона низька, низькогуза і вислогруда, як ведмедиха, — 
тупцяли долівкою, притупували ногами, тулилися одне до одного, аж 
одежа між ними починала тліти, щось викрикували й пили сиві випари 
самогону, що змішалися в хаті з тютюновим димом. 

Повертався Степан на роботу після таких гулянок лихий і роздра
тований. Солоно лаявся, забирався на горбок і засинав на осонні. 
"Знову п'яний?" — питав технік-геолог, завітавши до них цього разу 
без Практикантки: та робила щось в управлінні. "Та п'яний, — казали 
йому, — й прогулює". — "Прогулює, а потім робить як скажений", — 
спокійно резюмував бригадир і на цьому морально-виховні балачки 
кінчалися. Коли ж приїжджала на таку хвилю Практикантка, вона 
поводила холодним оком в той бік, де розкинувся п'яний Степан, і 
казала рівним байдужим голоском: 

— А по-моєму, єго гнать нада. Разві ето чіловєк? Звер — не 
чіловєк... 

І Степан на деякий час притихав. Але досить знову було приїхати 
Практикантці, як на нього находило. Раз схопив бригадирів мотоцикл, 
кинув у нього своє велике тіло і почав шалено гасати по лісових 
дорогах. Мотоцикл ревів як звір, Степан сам щось горлав і мчав у 
глибину лісу, в глибину лісових заплутаних доріг. Дерева й земля 
зливалися водно, небо теж наче було десь знизу, він зціплював зуби, і 
очі його перетворювались на вузенькі щілини. І все неслося, розвер-
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-залося, заполонювало і розносилося, доки не спадали напруга і збу
дження. 

Практикантку ж всі ці речі не зворушували. На жарти хлопців про 
дивну Степанову пристрасть до неї вона копилила губу й казала: "Не 
смєшно! Стидалісь би гаваріть такії вєщі! Некрасіво!" — і спокійнісінько 
рушала до своїх ящиків, де по-домонтарському непоспішливо поралася. 
Коли ж від'їжджала в газику, що по неї прибував, то знову йшла повз 
Степана, ніби то стовп неотесаний, а Степан стояв і дивився на дорогу, 
яка забрала її з його очей, і ті очі були в червоному полум'ї. 

А якось украв намета. Відвіз у далеке село, але його зловили, сам 
начальник партії приїжджав побалакати з ним; Степан понуро сидів на 
пеньку й дивився на босі свої ноги, які поступово заливало водою. "Він 
чи дурний чи придурюється", — сказав потім начальник, бо так ні до 
чого з ним не домовився; справу, зрештою, зам'яли, хоч Степана за 
такі речі й судити можна було. 

По тому на якийсь час притих, став напрочуд слухняний та ретель
ний, перестав ходити й до Маруськи, але коли з'являлася Практикантка, 
його очі закипали, запалювалися сухим та ясним вогнем, тілом про
бігала дрож, особливо, коли Практикантка надто близько біля нього 
проходила, а вона це робила ніби навмисне, завжди; і мені здавалося, 
що ще мить і він закине голову і завиє, як вовк. Але він тільки кусав 
собі губи, згорблювався й теліпався між дерева, між яких його постать 
аж зовсім на ведмежу скидалася. 

Ішов лісом, і над головою кричали сороки. Пахло вільхою, 
застояною болотяною водою й промоклим лісом. Степан зупинявся 
десь у гущавині і стояв там, наче стовбур без верхівки чи корч. Між 
пальці йому просочувалося болото, а коли вода доходила кісточок, 
переминався з ноги на ногу — болото байдуже цмакало. Очі його 
дивилися крізь гілля на дорогу, поміж рідкі стовбури, і спалахувала в 
тих очах звірина туга. І йшов Степан, трощачи босими ногами хмиз, а 
на руках набрякали з незбагненної напруги м'язи. І пальці впивались у 
долоню. І на долоні потім лишалися сліди нігтів. 

А Практикантка спокійнісінько розглядала вибурені зразки, обми
вала їх у йодистій болотяній воді, наліплювала на кожен маленького 
папірчика з циферкою і щось ретельно записувала до лискучого 
загального зошита, обличчя її при цьому було зосереджене й цілком 
холодне. Я підійшов до неї й завів сяку-таку балачку, бо тільки зі мною 
вона не гребувала розмовою — був-бо її ровесник і тільки щойно 
закінчив десятирічку, — ми говорили про прочитані книги й бачені 
кінофільми, про письменників і акторів, про музику і навіть хоровий 
спів, у якому Практикантка кохалася. Ми виявили між собою немало 
порозуміння, але одне було дивно: ця дівчина зовсім не викликала в 
мене еротичного інтересу, хоч була мила, начитана й розвинена. 

Коли ж я у розмові згадав про Степана, її тоненькі, акуратні брівки 
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серйозно заломилися, а очі подивилися з розсудливим холодком: 
— Що ти хочешь, он же почті не чіловєк! — І додала українською 

мовою, хоч раніше ніколи зі мною нею не говорила: — Дивний він! 
Звір, а несмілий! 

Никифор: "Залізниця" 
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Віра Вовк 

Жіночі маски II 

Настася Чагрова 
дерево ночі обтрясається з золотоцвіту 
і тривожить павиний крик 

корона кіс спливає до ніг 
по взористій парчі 

лебедино лелію князя 
закидаю у душу китву 

десь чаїться Див у дуплянці 

Страшним Судом світає день 

Навзікая 
не судилася доля дружини 
тільки юнки що грає м'яча 
і вдягає героя в гаптовану мрію 

сон-злуду послала богиня 
рано віщуючи цвіт помаранчі 

я на подіб'я балерини 
торкнула життя крильцями важки 
напрямивши судно до Ітаки 

Нефретета 
в зіниці — єхидна 
чорна пума 
що точить вино з місяця 

і гордість фараона 
в лезах уст 
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ласкаво наказуєш 
жорстоко просиш 

вергаєш у серце гарпун ласки 
відвертаєш обличчя від мого життя 
щоб катувати опиром-нетопиром 
горобиної ночі 

погруддя вигнанки 
завоює широкий світ 

Дзвінка 
ступаю по брості 
по чорнобривцях 
з лукавим дзвінким сміхом 

від брів лукастих 
крил гірської вірлиці 
кришаться топори з міді 

місяць мені сережкою 
зорі зґардою 

і серце ватажка 
дармовисом побренькує 
у моєму намисті 

Рахиля 
саван туману на твоїх стигмах Чорнобилю! 
прикидається мревом диск осмеркнений сонця 
де мої дітки невинні 

Іроде юродивий? 
в ізворах серця судома відчаю 
святий сан матері волочать стернею 
в клейні материнськім гоготить розп'ята душа 

Ярославна 
не знаю як відчитати 
залізний запах від степу 
скигління чайки 
багор неба 

ось айва б'є поклін землі 
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дрижить струна? тятива? 
де ти 

мій ладо? 

акафист гуде від каплиці 
жертву приносять на капищі 

Сонцеві Вітру Дніпрові 
молюся 

Свята Роза 
над аналоєм звела крила голубка 
і несеться про Агнця вість 

навіщо мені віщий лет бабруна 
кухоль жіночої долі 
золоті балюстради Ліми? 

розцвітаю в небесних хоромах 
коли на землі обсипаються 
мої пелюстки 

Шехерезада 
за тяжкими куртинами 
мене жде ятаган 
уранці рожевий лик сонця 
поцілує безкровні губи 

б'ється об клітку грудей 
тривожний жайворон 

шукають щілин у брамі 
темні зіниці 
ліси-списи їх проколюють 

у корчах жаху народжую казку 

тисячодною вервечкою 
стелиться стежка життя 



Юдита 

я пирувала з чужим полководцем 
наче Саба з Соломоном 
і загарбник ласо дивився 
на вдовину принаду 
на мої звабні прикраси 
не помітивши в моїх зіницях 
причаєної тигриці 

на світанку виходжу з шатра 
в багряниці месниці 
і за волосся підношу 
голову Олоферна. 

Корнелія 

я тримала колись на колінах 
клейноди вітчизни 
волосся потік заплітала 
у вузол цнотливий 

котра з жон не бажала би стати 
гніздом подвійного сонця 
початком паристих вихрів 
ґротою двох бурунів? 

тепер я стела з білого каменя 
між чорнокорими осикорами 

шелестить вічність моє ім'я 
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Василь Герасим'юк 

Різьблена тьма 

Я жив у пні обпаленім, 
як вуж. 

В отарі крадьки вим'я ссав овече. 
Вмирав вояк безвусий, безоруж. 
Вповзав мій жаль в пробиті груди, в плечі... 

І я закільцювався і поник. 
В різьблену тьму гули пробиті скали. 
В холодних дірах засвітив мій лик, 
допоки сонні звірі заспівали. 

Перший сніг 
Притишив кров. Притишив крок. 
І вищі стали гори. 
Йде перший сніг, немов пророк, 
в якого серце хворе. 

Як важко дихати йому! 
Як свіжо доокола! 
Ступає у порожню тьму 
нога різьблена, гола. 

Йде сніг — немов під гору йде — 
ледь дише, хоч безплотний, 
і палець на уста кладе, 
як знак мерця холодний. 

О ні, то холод родовий. 
А в ньому серцю легше. 
Йде перший сніг на поклик мій. 
Такий, можливо, вперше. 
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Йде сніг. Я стою у траві, 
яку покосить не зуміли. 
І стебла кругом неживі, 
пожовклі, і гострі, як стріли. 

Хто їх за коріння трима 
в холодній землі, на незримій 
тугій тятиві? Крадькома 
націлює в серце над ними. 

І враз відпускає... та ні, 
вони не летять, бо зненацька 
на снігу легкім полотні 
схрестились, неначе в космацькім 

узорі — ця мертва трава, 
ці вижовклі стебла забуті... 
Чия ж це душа вишива 
на дальнім верху, на безлюдді? 

І я, нестарий чоловік, 
підваживши хмари, як плити, 
шепочу: прийдуть через рік, 
то дай же їм, Боже, скосити... 

т 
На зорях ворожіння? 
На зорях ворожу. 
Різдвяна вела вівчарів. 
Привела різьбярів. 

Я знаю цю грізну різьбу. 
Так різьбити не можу. 
Я більше не можу. 
Я сам собі наворожив. 

А ти підведись до схід сонця, 
живою водою 
обмивши лице, 
в купині закопай пуделце. 
Земля моя знову під небом 
віщує тобою. 
Скажи все, що бачиш, 
тебе прокленуть не за це. 
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Над нами інший лік епох, 
душі і праху. 
Ми світ поділимо на двох. 
Безмежжя — птаху. 

Мені — в узорах давніх меж — 
поля-полотна. 
В якому часі ти живеш, 
душе безродна? 

Заліг он на найближчій з нив 
й шипить, сновида: 
'За нивку цю весь піт пролив 
мій дідо в жида". 

Помер той дід і той сусід, 
але буває, 
що ллється кров, де ллявся піт 
і в тім вина є 

моя — говорять. Та невже, 
мій пташе-брате?! 
Мій вороже — моя душе, 
хтось мусить знати! 

Яких ще, душе-враже, меж 
ти ждеш у страсі? 
В якому світі ти живеш? 
В якому часі? 

А врешті, чи ж не все одно, 
яка чорниця 
заплямувала полотно, 
як відданиця? 

Відомо: світ спасе краса, 
мій брате пташе, 
й розгорне ангел небеса 
і ми майнемо в небеса! 
(Туди, де наше.) 



І кінь тебе поніс через потік. 
Для тебе ліжник на коня накинув 
нанашко. Він коня твого зарік 
на воду й камінь, блискавки і глину. 

І кінь пішов на воду. І поніс 
тебе через потік. І ліг на воду 
узір барвистий ліжника. І ліс 
осінній розірвав його зі споду. 

Ти глянула у воду: не стає 
одної барви — що лице погладить. 
Спізнилось у воді лице твоє — 
умре в узорі, не спинившись навіть. 

А кінь тебе несе через потік. 
А кінь тебе несе в осінній праліс. 
Не вирветься на твердь узорний лик. 
Зімкнулись води, щоб сліди зостались. 

• 
Він прибіжить. Він буде коло хати 
на чомусь грати, чимось цоркотати. 
І ти всміхнешся, вискочиш надвір: 
— Здоров, музико! Чий ти будеш, хлопче? 
А він мовчить — він грає, він цоркоче — 
цей перкалаб малий притік із гір. 

І ти стоїш. А що робити маєш? 
Все забуваєш. Сльози витираєш. 
І просиш: грай чи хоч би цоркоти! 
А він — як схоче, цей малий хлопчина. 
Одна на всіх на ньому сардачина, 
яку ніхто не може одягти. 
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Йде мати і дитя несе, 
ховається в дорозі, 
її під зорями спасе 
короткий сон у стозі. 

Якраз під зорями Різдва 
я — стіг сухого сіна. 
Овеча тепла голова, 
повисмикавши зліва 

найтонші стебла золоті, 
дитину гріє, лиже. 
Я тут поліг. Я — сіна стіг. 
Зі мною веселіше. 

Никифор: "Гриб" 
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Іван Онужик 

Своємірні міркування над буттям та небуттям 

ПИТАННЯ ПИТАНЬ. "Знати, як запитувати, значить знати, як 
чекати, навіть і ціле життя" — каже Гайдеґґер ("Введення в Мета
фізику"). Дійсно, питати, значить хотіти знати. Але знання, як ґрунтовно 
питати і воля питати, щоб ґрунтовно знати, надходять лиш в приуро
чений час. Тож, мимовільно запитуємо себе, що запитував себе, 
необхідно та ґрунтовно, сам Гайдеґґер? — Питання у Гайдеґґера є 
найґрунтовнішим із питань, воно сягає меж Буття, доходить впритул 
Небуття, так, що дальше і глибше неможливо йти: "Чому існують 
сутності, чому існує будь-що, радше аніж ніщо?" Інакше питаючи: 
Чому існує щось, будь-що, коли легше, щоб було ніщо? Так звучить 
питання питань. Відчуваємо невідворотність цього питання, яке на
гнічується, та вирисовується в моменти великого відчаю, коли речі, 
здається, втрачають всю свою вагомість і весь їхній смисл затьмарю
ється. Питання може також з'явитися в моменти сильної відради, коли 
усі речі навкруг нас зазнають преображения і, виглядає, що вони там 
уперше — і ми зачудовані, що вони є такими, якими вони є. Але, 
питання є для нас нудним, коли ми в однаковій мірі віддалені, як від 
відчаю, так і від радости; тоді все стає безнадійно банальним, а нам 
байдуже чи щось є чи ні. Ґрунтовність питання у Гайдеґґера заложена 
в тому, що воно є радикально онтологічним (первісним та всеохоплю-
ючим), основою розуміння Буття і Небуття, джерелом усієї решти 
питань про Буття і Небуття. Питання сягає не лише до останніх 
оправдань Буття, будучи ґрунтом в побудові усякої можливої Бут-
тядицеї, але сягає також останніх "оправдань" Небуття, будучи ґрунтом 
побудови усякої можливої Ніщодицеї. 

В людській екзистенціяльній площині первісне за ранґом онтоло
гічне питання ("Чому існує Буття, радше аніж Ніщо?") перевтілилося в 
первісне за ранґом екзистенціяльне, суто людське, питання: "Бути чи не 
бути?" Питання про Буття породжено метафізичним шоком Небуття. 
Для людини, заради утвердження свого буття, є безконечним завданням 
та неминучим онтологічним тягарем давати відповідні на первісні 
(онтологічне та екзистенціяльне) питання. Людина спроможна виконати 
це завдання оскільки вона є вільною трансцендувати кожну дану 
реальність. Вона не стримана Буттям; вона може збагнути Ніщо; тому 
вона може ставити онтологічне та екзистенціяльне питання. Хоч, 
виглядає, що під загрозою багатоликого Небуття, сміливість запитувати 
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всякою ціною, та сміливість бути всупереч Небуттю, є рівнозначні 
святотатству, богоборству та hybris. Нема сумніву, що трудно зректися 
онтологічного покликання, запитувати. Але, одночасно, не можна не 
усвідомлювати потребу смиренно покоритися "тепер і тут" кожної 
мети. Тому — щоб стати на короткотривалу та пригодницьку стежку 
запитування про Буття та Небуття — залишимось в полоні "прерогатив" 
власної (своємірної) редукційної інтенціональности. 

БУТТЯ І НЕБУТТЯ. Що таке Буття? Який є смисл Буття? — 
Мислення над цими питаннями породило різноманітні та конкурентні 
доктрини Буття. Буття є все те, що дійсно є/існує; або, кажучи 
загальноохоплюючим терміном — Буття є "речі". Приблизно так 
звучить загальна відповідь. Чи довіряти речам, коли вони дають 
обіцянку, що Буття є у них самих? Здається, що нема вибору і мусимо 
розуміти Буття опосередкуванням речей! Візьмім, наприклад, просте
сеньке й теоретично тривіяльне зерно. —Де є Буття в зерні? І яким є 
смисл буття зерна? Питання про Буття є дійсним і ніколи нев'янучим 
тягарем для мислі. Це стає турбуючою очевидністю, коли вжити таку 
доступну модель Буття, яку нам постачає річ названа "зерно", зерно, 
яке дає багато плоду. Коли вглянемось в зерно, то побачимо, що воно 
не є тільки здійснене, суще зерно, а має також в своїй потенції, у своєму 
сокровенному коді, ще не здійснене, але здійсненне Буття дерева. Буття 
дерева перебуває в зерні, як передсущою, неіснуючою величиною 
майбутнього конкретно сущого дерева. Смисл зерна є в тому, що воно 
кумулює ще нездійснене, неіснуюче Буття дерева. Отже, будучи не
здійсненим деревом, Буття є те, що не існує, хоч воно є єдиною 
Гарантією всього, що існує як дерево. Буття є невловимим "поза" 
зерна, метазерном, як комплементарність зерна. Або, правильніше, 
Буття дерева є іманентною трансцендентністю зерна. За посередництвом 
зерна, Буття дерева, яко просте іманентне Буття, хоче, трансцендуючи 
зерно, стати сущим деревом. Загально кажучи, Буття хоче стати Сущим. 
Дерево є Сущим Буття, себто Буттям-яко-Суще. Але проблема за
лишається нерозв'язаною: Суще дерева, вилущене із зерна, уже не є 
Буттям дерева — і ми втратили Буття, яке скривалося в зерні, чи то 
поза "спиною" зерна. Дерево є тільки Суще, себто метаморфозоване, 
втілене Буття у Суще дерева. І ми є примушені говорити про Буття 
опосередкуванням Сущого (речі-дерева), фактично говорячи про Суще. 
Але, ми не повинні забути, що Буття-яко-Буття, яке скривалось в зерні, 
є щось інше, аніж Суще, аніж Буття-яко-Суще, втілене в дереві. Не 
забути Буття, є онтологічним призначенням людини, а з-бувати, 
здійснювати Буття у Сущому є онтологічним звершенням людини 
(яке прибирає насущні форми творчости, історії, цівілізації, культури і 
т. п.). 

Ми виконали коротесенький екскурс пояснення Буття за посеред
ництвом "моделі" даної окремою річчю, річчю-зерном. Нема сумніву, 
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що можна розробити різні дійсні моделі, щоб схопити смисл Буття, 
виходячи, наприклад, з мови, або людини. Також, як відомо, щоб 
мислити Буття, те що є, як би воно не було, виникло спеціялізоване 
мислення над Буттям посередництвом категорій, число яких може бути 
функціонально обмеженим, а теоретично необмеженим (наприклад: 
десять у Арістотеля, але дванадцять у Канта). Нашим скромним та 
сумарним наміром є побути в близині Буття на примарному ґрунті 
"надкатегорій" Буття та Небуття. Бо, запитуємо себе, як можна з-до-
бути та ви-до-бути розуміння Буття? Коли шукаємо Буття яко Буття, 
ми його не знаходимо ні в одній речі, ні в жодній істоті. Встановилася 
теза в онтології, що ні це, ні те, не є Буття. Усе, і ця окрема річ і та 
окрема річ, заперечує Буття. Але Буття не заперечує ні одне єство-річ, 
або єство-істоту (принагідно, термін "єство", або в множині "єства", 
може кумулятивно позначувати речі та істоти); воно роздароване в 
кожному єстві. Але кожне єство є короткотривале, бо обмежене 
Небуттям. Буття скоро випаровується з єства-речі, або єства-істоти, і 
ми залишаємося з небуттям тих істот та речей. Коли вдивляємося, або 
вслуховуємося (дві онтологічно тотожні гносеологічні поведінки) в 
єства, то помимо буття речей та істот відслонюється не-буття речей та 
істот, їхнє "не" (те, що вони не є), їхнє "ніщо" (їхня скороминущість), і 
саме Буття, яке втілилося в скороминуще Суще, залишається невло
вимим. 

Але тривога, породжена скороминущим Сущим, а так само "усюди
сущим" Ніщо, лиш посилює мислення над Буттям-яко-Буття. І, мимо
вільно, питання "що таке Буття" перероджується в нове, рівносильне 
собі питання: "Як можна мислити Буття?" Тож, коли мислимо "скоро-
минуще Суще", то наявним образом, не мислимо Буття-яко-Буття. Ми 
мислимо лиш мінливе, смертне Суще, мислимо лиш Буття-яко-Суще. 
Постає нове неминуче питання: Що таке Суще? — Суще є царством 
Буття, прозвучить уже відома нам відповідь. Буття, Суще — стають 
порочним кругом комплементарних синонімів. Все ж, якщо розуміти 
Буття-яко-Буття, як комплементарність до Буття-яко-Сущого, то Суще 
стає неозначеною частиною, неозначеного в своїй "вічності" та "без
межності" Буття. Буття не є тотожне Сущому, Буття "охоплює" Суще, 
передуючи логічно, але не онтологічно, Сущому. Бо раз Буття є, то 
воно не може не бути Сущим. Якщо Буття є більше од Сущого, то 
воно збільшується лиш через Суще. 

Суще є Буттям, яке з-булося, здійснилося, стало насущним в 
Сущому, в Єстві, в єствах-речах та єствах-істотах. Якщо шукати 
лінгвістичної різниці в самому Сущому, то вона появляється, наприклад, 
коли кажемо: "Суще є сущим" — де номінативне "Суще" переходить в 
предикативне "сущим". Отже, онтологічний факт існування своєрідною 
потужністю проявляється в категорії "Суще". "Суще є сущим" є, 
наприклад, онтологічно сильніше від однокорінної тавтологічної спів-
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звучности: "Єство є", або від "Єство є Єством". Навмисно уникаючи 
багатства етимологічних значень категорії "бути", інтуїтивно станемо 
на "вузьку" стежку Сущого з наміром приблизитись до смислу Буття. 
Очевидно, сама мова, функціонально до нашого наміру, надала більшої 
потужности категорії Суще, аніж категорії Єство. Виглядає, що ми 
поселені в близині Буття і пере-буваємо поблизу смислу Буття лиш в 
тій мірі, в якій запитувати Буття означає, поперше, запитувати мову. 
Філософ Деріда, замислюючись над природою мови, в спробі розробити 
теорію філософського дискурсу, запитує себе: чи філософський дискурс 
є нормованим — в якій мірі та згідно до яких модальностей ("Грані 
Філософії")? Лінґвісти та філософи запитували себе, в якій мірі десять 
категорій Буття у Арістотеля, — що пізніше стали категоріями грама
тики, логіки та метафізики, — є зумовленими в лімітаціях грецької 
мови, а пізніше стали підґрунтям усього ходу західньої мислі, встано
влюючи, таким чином, межі-віхи самої мислі. Між іншим, питання 
формального коду мислення, розробленого на основі власної природної 
мови, є ґрунтовним питанням кожної культури, яка намагається поро
дити власну онтологію культури. 

Зазначимо, між іншим, що, рестриктивність та багатство даної 
мови, Суще даної мови, насущно, та вкрай автентично, позначуються 
на мисленні в даній мові. А впроваджувати Буття в Суще мови 
("збагачувати мову", наприклад) є онтологічним завданням людини. 

Однак, повернувшись до нашого завдання, щоб вловити смисл 
Сущого, простежимо стежку до Сущого, яка веде, передусім, до 
лінґвістичности слова "суще". Семантично, "суще" значить "те, що 
дійсно є". Але, правильніше, етимологічно, "суще" значить — "те, що 
дійсно суть", суще (де суть-є). Дієслово "суть" є фонетично тотожним 
іменникові "суть". Є достатнім для нашої цілі вказати, що "суще" та 
"суть", є етимологічно однокорінними, і онтологічно позначують (хоч і 
на різних гносеологічних рівнях) ідентичне Буття. Конкретніше, Суще 
позначує суще (існуюче) Буття, а суть позначує іманентність Буття в 
Сущому. Суть є суща, суттєва, "сутня". Правильніше кажучи: суть є 
"сутня", бо суть є при-сутня. Ближче до смислу буття Сущого підійдемо, 
коли, помимо того, що суть є при-сутня (бо "при" сутня), скажемо 
більше: що суть є при-сутність. Зберігаючи рівень інтуїтивної дескрип-
тивности (щоб уникнути термінологічного перевантаження) вкажемо на 
очевидність, що суть є сутність, оскільки суть є "сутня", бо при-сутня. 
Більше того, саме мислення Сущого є уможливлене співкорінністю 
сущого, суті, та сутности. І мислимо Суще як "сутню" суть, як те що є. 
Але, якщо Суще є сущим, або "сутнім", або "суттєве", то буде ближче 
до смислу та істини Буття сказати, що Суще є "сутнісне". Ще ближче до 
смислу Буття підійдемо сказавши, що Суще є сутність ("сутність" 
замінить онтологічно невтральну "річ"). Передусім це оправдується 
тим, що категорія "сутности" (також на відміну до категорії "суть") 
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наділена посиленим значенням буття та існування. Формально ця сила 
кодифікується не лише у категорії "сутність", але і в двох корельованих 
до сутности онтологічних категоріях: в категоріях "при-сутности", та 
"від-сутности" (завважимо, що "при" і "від" є онтологічними операто
рами). Отже онтологічно є/існують не лише сутності, а також при
сутності (бо присутні) та від-сутності (бо відсутні). Мимоходом зазна
чимо, що оскільки "сутність" стає чисто онтологічною категорією, то 
"суть" відіграватиме, в свою чергу, роль гносеологічної категорії. Нема 
сумніву, що в гносеологічній площині, але не в онтологічній, нічим не 
заперечується метафоричне, або взаємозамінне вживання "суті" та 
"сутности". 

В царстві Сущого, ми відкрили сутності, при-сутності, та від
сутності. Схопити, та описати смисл цих трьох категорій, значить, 
схопити й описати смисл Сущого. — Дійсно, накінець, схопити смисл 
Сущого, значить, схопити з-до-бутний смисл Буття. 

Тож, що таке Сутність? — Сутність є Буття обмежене Небуттям, 
Присутність обмежена Відсутністю, себто полярна єдність Буття-Не-
буття, Присутності-Відсутності. Сутність не є Буттям, але вона має 
Буття. Буття-яко-Буття не має початку й не має кінця. Сутність 
обмежена початком і кінцем. Сутності є вкинуті в Суще (Гайдеґґер), бо 
їхня причина є "поза" Сущим. Кожне єство (річ, або істота, а також все, 
що породжене річчю, або істотою в їхньому про-явленні) є сутністю. 
Коли говоримо про Суще, вказуючи на те, що є сущим, — Сутність, то 
не розрізнюємо між конкретним та абстрактним, реальним та ірреаль
ним, раціональним та нераціональним, і. т. п., оскільки усе те, так чи 
інакше, — є, існує. Сутністю є кожна окрема людина, тварина (бидлина, 
— від "бути"), рослина, кентавр, або мавка, а також кожне окреме 
явище, наприклад: схід сонця, орання землі, пологи, або невинний 
усміх дитяти. І борозна, і промінь сонця, і прозора краплина води, і 
затишний шелест листочків, і лет птаха — є сутностями. Під покровом 
Сущого, знаходять свій притулок структури, функції, або фізичні поля. 
Сутністю є, також, невловиме, найтонше почуття, найдальша нечувана 
гадка, або апофатична, несказанна за-гадка. Все, що є, як би воно не 
було, пере-буває, та з-бувається в царстві Сущого. Онтологічно, нічого 
не можна по-з-бутися із царства Буття, раз воно увійшло, щоб з-бутися 
у царстві Сущого; хоч, є можливим позбутись усього, кожної окремої 
сутности із царства Сущого, але не й самого Буття. Екзистенціяльно, 
не можливо по-з-бутися сутности — факту існування — питання про 
смисл "бути", та про смисл "Буття" із самого Буття (бо саме Буття 
перебуває вічно), хоч, у випадку зникнення, або знищення людини (у 
випадку онтологічної катастрофи) питання за-булося б (в онтологічному 
смислі), зникло б із Сущого, втративши свою насущність. Якщо не 
можливо по-з-бутися Буття, то з'являється питання: Як з-бувається 
Буття? Бо, без сумніву, онтологічний смисл Буття полягає в тому, що 
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Буття хоче бути. — Буття хоче, очевидно й неочевидно, з-бутися, стати 
сущим (по-російськи: осуществится) в Сущому, у "видимих і невидимих" 
сутностях. Гайдеґґер в Буття і Час каже: "Буття є завжди Буттям 
сутности". Дійсно, ми уже підійшли до близини істини, що Буття є в 
сутностях, або, говорячи кумулятивним та тоталізуючим терміном — 
Буття є в Сущому. Суще є при-сутність, себто присутність Буття "при" 
і "в" сутностях. Буття є кожна окрема сутність, оскільки Буття у-при-
сутнилося в кожній сутності. Твердити, що Буття у-при-сутнилося в 
сутностях, значить збагнути, що Буття було від-сутнє, себто було "від" 
сутнє, бо не було "при" сутнє. Буття є Відсутність. Від-сутність Буття 
тут треба розуміти онтологічно, як Ще-не-Суще Буття, а не гносеоло
гічно, як відсутня, з різних причин, Сутність (як об'єкт пізнання). Суще 
є Присутність, уже суще Буття. Тому Суще є царством у-при-сутнення 
Буття, бо від-сутнє Буття хоче бути усякою ціною, та наперекір усім 
перепонам He-Буття. Воля до буття Буття є такою сильною та три
валою, що, здається, вона є стихійно сліпою. Виглядає примарним та 
невірогідним суєтне лоно Сущого, де Буття про-явлює, у-при-сутнює 
себе в усіх можливих та "неможливих" формах сутностей, в неугавній 
безлічі різноманітних речей та істот. Буття щедро роздаровує себе, та 
нестямно розмарновує себе в буйній, соковитій, та рясній гущавині 
Сущого. Людина, з вершин та центру Тварі, перед обличчям багатю
щого онтологічного спектаклю, запитує себе: Який смисл існування 
хаотичної, примарної та скороминущої сутности? Ніщо не ставить 
людина в онтологічну периферію, ніщо не є онтологічно меншевар-
тісним. Для неї кожна сутність є, певною концентрацією, мірою Буття, 
осереддям Буття; кожна сутність повинна бути при-сутністю. Оскільки 
людина себе запитує про сутності, чи не є якраз вона присутністю при
сутностей (а, можливо, і від-сутностей)? У всякому випадку, людина є 
привілейованою сутністю: між сутностями вона є При-Сутністю. Гай
деґґер запитував Тут-Буття (Dasein), себто людину, щоб дістати від
повідь про Буття (Sein). Тут-Буття, та При-Сутність людини, вказують 
на "Тут", на великий успіх у-при-сутнення Буття у Сущому. Дійсно, 
людина, яко Тут-Буття, є максимум концентрації-міри, та у-при-су
тнення (максимум "тут") Буття: людина є Вщерть-Буттям. Вщерть-
Буття позначує, якою мірою існує людина, воно є мірою людини. 
Буття роз-міркувалося не-рівно-мірно в кожній сутності. Кожна сутність 
має свою притаманну (при-сущу) міру (хоч, здається, що у зла — як і в 
добра, у ненависті — як і в любові, немає іноді міри). Все ж, тільки 
людина є мірилом всіх сутностей (Протаґор), бо людина, як Вщерть-
Буття, є над-мірною мірою (Гайдеґґер, вимагаючи відповідальности 
людини супроти Буття, каже: людина є пастирем Буття). Пригадаємо 
мимоходом, що українська мова здійснює суттєво свій онтологічний 
за-мір та на-мір бути, в категорії "міркувати": онтологічно, міркуємо 
Буття (=міру) кожної сутности; тож міркування є онтологічною, най-

53 



глибшою формою мислення. Міркування бере до у-ваги роз-міркування 
Буття: Міру буття людини та міру буття світу. Полярне роз-міркування 
Буття в суб'єкт-об'єкт утворює первісну онтологічну структуру, основу 
решти можливих онтологічних структур. Існують різні способи мірку
вання. Наприклад, релігійне міркування оплакує людську та речеву 
реальність: їхня міра не є у цьому світі, де є тільки суєта суєт. По суті, 
міркування є імітацією Буття, себто турботою про міри в сутностях. 

Українська мова та культура нам вказують також на додатню 
онтологічну структуру: кожна річ має свою Міру-Буття, а кожна людина 
має свою Долю-Буття (Шевченко: "У всякого своя доля / І свій шлях 
широкий"). Онтологічно, Міра і Доля є тотожними онтологізмами: 
людина існує лиш в тій мірі, в якій вона обдарована долею; міра долі у 
людини є мірою Буття людини. Семантично міра і доля є також 
тотожними: доля роз-ділюється ідентично до міри, оскільки міра роз-
мірковується/роз-ділюється ідентично до долі. Бути наділеним долею, 
мати долю, значить мати Буття. Буття на-ділює людину повною, або 
неповною долею. А іноді здається, що Буття наділює лиш недолею-
горем (Шевченко: "По тім боці — моя доля / По сім боці — горе"). 
"Знедолені" міркують, що вони наділені без-мірною Недолею, або що 
їм присуджено не мати Долі. Мабуть, вони не мають достатньої долі 
(=частини) Буття — але, якнайменше, їм приділено долю існувати. 
Мати свою долю, мати своє Вщерть-Буття, значить бути своїм: сво-
бідним. Мати добру долю (а не лиху), мати достатньо Буття, значить 
бути Само-бутнім. Все ж, онтологічна обсесія обездолености, безталан-
ности, He-Буття, в-утроблюється глибоко в Суще людини. Хоч міра 
Буття окремої людини є невідомою, то, натомість, майже завжди 
відомою є її неміч здійснюватися, знайти свою долю в Сущому 
(Ніцше проповідував любов до Долі, якою б вона не була). В екзи-
стенціялізмі міркують долю людини, як "буття-досмерти", та "че
кання загибелі", усвідомлення чого крайньо посилює людську сво
боду. Сартр, в дусі радикального екзистенціялізму, каже: "Ніщо, 
як черв'як, лежить загорнутим у серці Буття... Людина є та сут
ність, через яку Ніщо ввіходить у світ" ("Буття і Ніщо"). Постає 
питання: Якщо людина є пастирем, та мірилом Буття, бо через її 
творчість Буття приходить у світ і стає Сущим, і її долею є не забути 
Буття (Гайдеґґер), то як у сувій Сущого людини ввікралася та вкарбу
валася найбільша міра He-Буття? Бо, виглядає, що людина не є тільки 
максимум концентрації Буття, але і максимум концентрації Не-Буття, 
не є тільки Вщерть-Буттям (Долею), але рівномірно і Вщерть-Не-
Буттям (Недолею). Такою є онтологічна структура Людини. Міркуючи 
про Небуття-Недолю людини, зав-важимо, що онтологічна обездо-
леність людини є роз-міркована не тільки в її смертності, а, переважно, 
в її смертоносності. Все ж, здається, долею людини є мати досить 
Буття, щоб подолати жало та без-мір'я власного He-Буття. Але нищення 
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та самознищення людини стали онтологічними формами недолі лю
дини. Людина-Недоля відчужується від долі іншої людини, від долі 
усіх сутностей, обездолюючи, та обіднюючи саме Суще. Людина 
забуває власне Буття та Буття усіх сутностей; або — винищує сутності, 
стаючи онтологічно бездомною. Ядерний Вік та Екологія є лиш 
натяками на Недолю людини (між іншим, екологія є екзистенціялізмом 
природи). Парадоксально, що через людину Суще стає цвинтарем Буття. 
Проявлення Небуття людини, себто онтологічного nihil (смертности), 
та онтологічного нігілізму (смертоносности) здійснюються не тільки в 
забутті Буття, чи в нестямному самозабутті (як опозиція до само-здо-
буття, та самобутности). Понад усе, нігіл-нігілізм людини проявляється 
в забутті та нищенні Сущого-. Все ж, "незабуття" Сущого через редукцію 
лиш до Сущого, через забуття (та "забиття") Буття, є онтологічним 
нігілізмом, бо призводить також до редукції та нищення Сущого, 
виконуючи онтологічну редукцію самої людини, яка перестає бути 
пастирем Буття. 

Онтологічна структура людини полягає в рівномірній концентрації 
Буття і Небуття тому, що влада Буття людини сміє стати віч-на-віч з 
Небуттям людини. Людина є вершиною Тварі, а Твар є вершиною 
діялектики Буття-Небуття. Здається, людина є єдиним Сущим, яке 
запитує себе, чи воно є наділене Буттям-яко-Буття (яке не увідсутни-
ться), а не тільки Буттям-яко-Суще (яке намарно, оскільки смертне, 
уприсутнилося). Людина, маючи онтологічну структуру Долі й Недолі, 
Вщерть-Буття та Вщерть-Небуття, віднаходить себе в кінці міркування 
над Буттям та Небуттям, в онтологічній та екзистенціяльній ситуації 
усвідомлення своєї структури. Це усвідомлення справжнюється, збу
вається, запитуванням себе про самого себе: "Бути, чи не бути?". 

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ? — Гамлет, принц Данії, де запахло гнили
зною, в певний момент п'єси Шекспіра, запитує себе: "Бути, чи не 
бути?". 

Інтерпретувати питання Гамлета виглядає святотатством. Однак, 
Умберто Еко (в Семіотка і філософія мови) підказує нам слідуюче: 
"Не зрозуміти текст, або смисл, є єдиним типом інтерпретації. І, 
накінець, запитом є, не тільки, як правильно, чи неправильно розуміти 
текст, але й, як правильно чи неправильно не розуміти". 

Коли "гнилизну", якою просякнутий текст п'єси, розуміти, як 
джерело буття Гамлета, то, питання Гамлета, мабуть, зберігає кон
текстуальне оправдання в цілості п'єси. Але Гамлет не має метафізи
чного оправдання питати питання, яке є наївним, нісенітним, та 
вивихнутим, як є вивихнутим і самий час у п'єсі ("The time is out of 
joint. О cursed spite / That ever I was born to set it right!"). Смерть, 
божевілля (а також: "божа-воля", негативно, — як символ нерішучости 
Гамлета) разом з гнилизною та вивихненим часом належать до 
парадигми Буття Гамлета. Мізерію буття Гамлета, породжену тією 
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парадигмою, можна стоїчно терпіти, протидіяти їй, або втекти від неї 
самогубством. Сам Гамлет надає перевагу самогубству. Але думки 
Гамлета про смерть пантеличать та паралізують його волю. Тайна не
волі Гамлета в тому, що ані самогубство, ані смерть не можуть 
розв'язати питання-дилему Гамлета. Але питання є нерозв'язним, бо 
BOHQ є безпосередньо породжене вивихнутим часом п'єси, та вивихнутим 
часом Гамлета. Тож, як появляється вивихнутий час у п'єсі? — В тексті, 
після зустрічі з привидом свого батька, Гамлет проголошує, що час 
вивихнувся. "Час вивихнувся" — значить, що час став часом звихнутого 
Гамлета. (Між іншим сама п'єса є можливою лиш у вивихнутому часі, 
а початок п'єси є початком вивихнутого часу.) Усвідомлення, що час 
вивихнувся стається через зустріч Гамлета з Небуттям, точніше: через 
зустріч з привидом-небуттям. Іменно шок Небуття (себто усвідомлення 
злочину, вбивства, смерти), та вторгнення Небуття в час — призводять 
до вивихнення часу. Але, понад усе, — час вивихнувся, оскільки Небуття 
вторгнулося в самого Гамлета, який стає смертоносним посланцем 
Небуття. Гамлет присягає виконати завдання Небуття: вбити вбивцю. 
Він ілюзорно думає, що таким чином він здійснить справедливість 
Буття, та направить час. Одночасно, він проклинає свою долю та своє 
завдання. В намірі направити час та в немочі це виконати — заложена 
його трагедія. Тому, у вивихнутому часі, під шоком усвідомлення 
смертности та смертоносности, Гамлет запитує: "Бути, чи не бути?" 
Але питання про буття-небуття є підозрілим, оскільки воно поставлене 
в серцевині Буття, в апотеозі існування Гамлета. Вражає те, що Гамлет 
не запитує в екзистенціяльній ситуації п'єси екзистенціяльне за формою 
питання. Щоб питати екзистенціяльно, себто суто-персонально, він 
повинен був питати, під неминучою загрозою самогубства, слідуючо: 
"Бути довше, чи вже не бути?" Але у вимірі Буття, де Гамлет вже є, 
навіть і самогубство ("вже не бути") не відбере "бути" од Гамлета. 
Просто тому, що Гамлет був! І немає значення питати чи "бути 
довше", бо "довше" уже не є "бути", а є лиш вивихнутим часом. 
Самогубство може відібрати тільки час! Сам Гамлет у пастці екзистен-
ціяльної не-волі може вибрати тільки між вивихнутим часом та само
губством, а не між "бути" та "не бути". Все ж, Гамлет запитує 
онтологічне за формою, бо загальноохоплююче, питання. Тому він не 
є серйозний щодо самогубства. Онтологічно нема самогубства. Онто
логічно є лише смерть, яка апріорно Гарантована Гамлету. Тому "бути" 
та "не бути" (даровані народженням та смертю) не є вибором для 
Гамлета, бо обидві ситуації, онтологічно, не залежать від Гамлета. І 
тому, щоб зовсім не бути — для цього треба було не народитись. А 
також: щоб зовсім не бути — уже не вистачає вмерти. Ось чому, 
Гамлет утратив шанси не бути. Тому-то немає ніякого смислу запиту
вати, будучи уже в полоні вивихнутого часу, вивихнуте питання "Бути 
чи не бути?". Так виглядає питання в площині часу, в екзистенціяльному 
кліматі "бути". 
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Але як можна міркувати питання в онтологічному кліматі "не 
бути"? Себто в площині вічности? Можна запитувати про смисл Буття 
не лише у вимірі Буття, але і Небуття. Допустімо, що Гамлет перед 
своїм народженням зміг би був поставити питання про можливість 
свого існування, то він, мабуть, був би запитав не в формі "Бути чи не 
бути?", а в формі "Не бути, чи бути?". Бо Небуття є первісним. Але 
просте питання Гамлета про Буття, з перспективи Небуття, здається 
нісенітним. Тож Гамлет міг запитати і в серцевині Буття обидва 
питання. Якщо б питав у формі "Не бути, чи бути?", то Гамлет був 
би відкрив безпосередньо, що він, просто, не є, а питання є безумним. 
Гамлет, мабуть, ще не усвідомлює, а лиш глухо передчуває, що він не є 
в Бутті (де мусиш бути), а лиш в Небутті та Ефемерності. Тому він 
запитує, уникаючи навіть просту аритметику. Він не міркує в своїй 
поверховості, що перед тим, як бути Гамлетом, він не був повну, 
круглу вічність, а "бути" в нього означає скороминущість та бухгаль-
терію мізерій. Тож "бути" є віртуальною миттю в порівнянні з вічністю, 
яка передувала "буттю" Гамлета. Вічністю Гамлета уже є вічність 
небуття Гамлета, бо він уже не був цілу вічність. Також, в порівнянні з 
вічністю Небуття, життя є миттю вагань між вічністю небуття та 
смертю. Більше того, "не бути" є неосяжно сильнішим від уже вічного 
не-існування Гамлета. Бо, після миті вагань та гнилости в житті, слідує 
смерть, та Друга вічність небуття. Аритметика сукупности першої 
вічности небуття, міражного гнилого життя, та другої вічности небуття 
— рівняється просто Небуттю. Бо дві вічності небуття і міраж буття 
повинні б переконати Гамлета, що його питання є безплідним скреготом 
зубів скороминущого буття, після чого залишається лиш смертне ехо 
скреготу. Для Гамлета Небуття є не лише первісним, апріорним (бо 
визначує досвід отого "бути"), але й апостеріорним. Бо, скажемо далі, 
трійця утворююча людину, себто вічність небуття перед народженням, 
часова нікчемність життя, та вічність небуття після смерти — є від
повіддю на питання Гамлета. Питання його показує, що він проходить 
із смерти у смерть, через усвідомлення смерти. Та чи не є життя 
грізнішим від смерти, життя, де сходяться дві смерті, два небуття, які 
поглинають смертного Гамлета-Блискавку?... Так звучить онтологічний 
аргумент неіснування Гамлета. 

Метатекстуальна онтологія небуття Гамлета підриває питання 
"Бути чи не бути?" в тексті п'єси. Оскільки в ентропії Небуття нема 
онтологічної різниці між "бути" та "не бути", — Гамлет не покінчує і 
тут (як і в часі) самогубством, бо у вічності Небуття нема самогубства. 
"Бути чи не бути?" — ось лжепитання, яке Гамлет приречений питати в 
часі та у вічності. Вічність дегамлетизує Гамлета, а вивихнутий час є 
часом воцаріння Гамлета яко звихнутого Гамлета. Але, якщо вивихну
тий час йому дав найменшу надію "бути", то вічність відбирає й те. 
Дійсно, Гамлет не повинен би себе питати абсурдне питання "Бути чи 
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не бути?", бо, якщо він є, то він уже не може зовсім не бути, а якщо 
його нема, то він не має вибору. 

Коли "вивихнутий час" та питання "Бути чи не бути?" є віссю і 
принципами побудови глибинних, іманентних структур тексту "Гамле
та", то, щоб правильно прочитати текст п'єси, — треба прибути з 
нормами "тексту" Вічного Небуття, і читати п'єсу інтертекстуально. 

Никифор: "Никифор у задумі", автопортрет 
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Юрій Коломиєць 

Щоб ця земля була легка собою 

Не натюрморт 

Полатаний лататтям 
обрій 
за добривом жоржини 
гине. 
На жовтім небі лаври к 
бродить 
обродькою задиханий 
у слині. 
Не в силі упряж вечір 
скинуть, 
в маслину сонця вплуталася 
грива. 
За гривник місяць ріже 
спину 
вербі, що за горбом несе 
торбину. 

І сучка лає вхід до 
двору, 
щоб кіт повісив кігті на 
кислиці, 
де зорі вигрібають білі 
нори, 
вдягнувши чорні рукавиці. 

Біль слова 
Плодися слово на чужій 
землі! 
Перебираю чотки 
знову, 
бо найдорожча ти 
мені 
незнаного дитинства 
мово. 
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Плодися слово! Уже так 
судно, — 
і доля попрана в чужих 
дощах, 
із понеділків виростають 
будні... 
Тебе все менше й менше 
на устах. 
Плодися слово! 
Плодися сановито, 
щоб голосінь твоїх почув 
пан Біг, 
і в небо вийсь несамовито, 
бодай 
щоб жайворон тебе 
зберіг. 

Осінній каштан 
Стоїть каштан перед 
вікном, — 
кістлявий, як старий 
безбожник. 
Кляне пролиту осінь 
знов, 
мій сум допитливо 
тривожить. 

Ні признаку свічок 
на нім, 
ні бронзових наперстків 
знаку... 
Стирчить на вулиці 
німій, 
немов пиня моя залякана. 

Стоїть каштан перед 
вікном. 
Не дає спать мені тривожник, 
вичитує 
у зорей долю знов, 
як довго 
виживе старий 
безбожник. 
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Із остівських днів 
На дроті лаявсь якийсь 
птах 
з ялицями кістлявих 
мощів 
і лащився на нарах 
жах, 
живучий сон сучком 
у дошці. 

Біліли задумом безвинно 
святі 
на стелі голуби 
і світ вертівсь в очах 
дитини: 
лячний, невинний і страшний. 

Життя чіплялось картоплини, 
щоб 
за молитву дав Бог хліб, 
і 
пленталась в "гольцшугах" 
днина 
крізь день принижена 
в нічліг. 

Світ був порішений 
на ключку 
і там гойдався признак 
твій. 
Гірка з очей точилась 
річка, 
з якої нелюд пив надій. 

Були всі люди не 
людьми, 
і тільки й признаку, що 
з глини, 
а ми опудалами 
тьми 
були ягнятами провини. 



Дивна самотність 
Самотність саквами на сказ 
повісилась. 
Навмисно очі пружаться 
до стін... 
І перестій у зле обгортує 
повісмо 
і пре під стелю з лоба 
лій. 

Це не держак судьби, а прибрана 
дружина. 
Ожиною обріс мій терем 
духоти, — 
захоч хоч дрібку щастя 
на колінах 
із себе в когось мусиш 
утекти. 

І сполониш в кутку від крісла 
ніжку, — 
доріжкою зіниць без пам'яти 
ще змалку, 
щоб погойдались думи 
трішки 
в долонях зношені чолом 
до ранку. 

Ридаюча Роксана 
Неначе вивірка із дерева 
на виворіт 
вона несла коромисло 
села. 

Роксано! 
кричало все: 
Роксано! 

Попи у церкві і осанна, 
а вона 
самозолотником 
у догоряючій екзотиці 
ридала: 

"чи буду я, чи буду я?" 
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Життя уперте, 
не вперше випрані Твої 
кістки. 

Отчизно! 
незнана чорна ніч, 
а мова смерть 
і годувальниця. 

Абстрактний пейзаж 
Несуть дахи 
гаряче сонце на ножі. 
Наживлено 
вигонить небо духи, — 
абстрактно 
лижуть плісняві калюжі 
на вуджених гудках 
зелені мухи. 
Усе небесно випралось 
на полотнище, 
де нищать синь бузка 
крізь пальці. 
На шкальцях вулиці 
колеса свищуть 
в низеньку тінь від липи 
в танцях. 

І спілі груші грають 
в скраклі. 
Нахекано жари як павутини. 
Горілим дубом 
сонце в страстях... 
Хоч мак посій 
під тихий сон 
дитини. 

Причасник землі 
Причасник взяв у губи 
мури храму, — 
безтями, де кінчавсь початок 
Бога, 
благаючи вину із серця 
кулаками, 



ковтаючи непризнаних гріхів 
тривогу. 

Причасник белебнем на 
передмісті 
первісно в душу голубом 
злітає, — 
у ніч, де лиликом колись 
навмисно 
прожив реклямою неонових 
звичаїв. 
Причасник жив заради вікон 
зграї, 
на краю вулиць вицвілих 
ліхтадень. 
Останніх днів в долоні зібрав 
тайну; 
піском життя почути в очах 
кару. 

І сонце віко кинуло 
на досвіт... 
Із челюстей цей світ запах 
сльозою: 
життя не лиш коноплі, але 
й досвід, 
щоб ця земля була легка 
собою. 

Бо виживиться світ лихого 
серця, 
де все покорено 
ДО 
безнадії, 
і тільки ті, що за молитву 
впруться, 
землею й спокоєм заволодіють. 
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Юрій Гаврилюк 

Перебори* 

Шляхи чумацькі зореплавів 
загублені у тіні цифер 
Віднайдеш дорогу 
лише звернувши на полюс серця 
Від матерії сучасного світу 
втікають відчування 
Більмом заросло око душі 
нам 
засудженим на органолептику сприймання 

Зазоріло нічне небо 
Сонце відійшло купатись 
в підземному морі 
щойно досвітом винесуть його 
два лабезники 
таємні істоти 

Темрява ночі 
обіймає м'яко твоїми руками 
це марево сну 
не наявність зустрічі 
Ніччю хоч очі не бачать 
твоєї несутности 
В цей час 
на цьому місці 
на ступенях неба 
тінню привдягнені 
янголи 
свічі в руках простягнених — 
зорі. 

Осінній вечір став ніччю 
серед села церква вітражами горіла 
хрести простягались у небо 

* Підляський тканий гапт. 

65 



де молочний шлях 
Чумацький шлях 
в Єрусалим дорога 
А старі люди 
ще іншу правду носять 
шляху оцього половина — 
путь праведників 
друга — в бік пекельного провалля. 

Сутність і несутність 
Після знятої зі стіни ікони 
не лишається пусте місце 
Скільки ваги в слові 
яке мовчки подумане 
пригадуємо старі повір'я й забобони 
в гаях старих богів 
душі хрищені 
пам'яттю пасуться 
Вистояти супроти вихрів сьогодення 

Місяць звали оком Божим 
а величина його 
як заднє колесо від воза 
колись ці колеса залізом окували 
а коли 
через хустинку 
на нього поглянеш 
видно як Каїн 
держить на вилах брата Авеля 

Входжу до церкви сільської 
в якій христили 
предків і мене 
не чую тут рідної мови 
мабуть земля за хвилину здригнеться 
витече з місця де мої ноги. 

Падаючі зорі 
душі нехрищених дітей 
знак хреста зроби над ними 
і дай ім'я 

У ріках землі 
тече вода джерел чистих 
Кров в дорозі з серця в серце 
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загусає від щоденного намулу 
не очищеного олією з Господнього гробу 
Ми сліпі але горді 
бо очима можемо оглянути 
все що взяли в руки 

Бувало 
янголи на землю сходили 
зачерпали воду 
несли у височінь небесну 
Луком райдуги 
сьогодні потішає нас повір'я 
що люди які в підземному світі 
визнають нас богами 

Душа підкоряється сучасності 
Євангелію читаємо 
при сіянні електричних світел 
ставимо свічки 
зліплені в автоматі 
Це не дивує нас 
і не тривожить 
Душі праведних линуть на небо 
засвітитись зорями 

Грім розтрощив дерево 
розщепились його слої — 
календар минулого 
Але все ж одземок 
переніс малий Апокаліпсис 
не потіха — він 
мертвий 

Піду я на цвинтар 
зустріну душі 
які одвечірком 
запалюють свічі своїх похоронів 
хоч тут моє серце зрадіє 
як наша доля посміхнеться сумно 

Бачивши мене перший раз 
зрівняла дійсність з уявою 
навіяною читанням чи може згадкою 
про мої слова 
— Я інакше уявляла тебе 
А мені — захотілося знов писати 



Чи за моєю труною 
в останній дорозі 
піде 
як в казці 
тільки собака 
зі свічею запаленою у зубах 

Обдирати церкву з ікон 
це смертний гріх 
а чи ж не жива ікона 
народу мова 

На рушникові чорна нитка 
ніколи не схреститься з червоною 
На життєвих доріг перехресті 
не повертай ніколи вбік 

Мандрівника проминання часу тішить 
меншає перед ним відстань дороги 
Як сприймають це проминання 
положені у смертну постіль 

Свічка перед іконою 
чи різна від свічки 
перед дзеркалом 
Чи свято це 
коли не йдемо до церкви вранці 

Гриземо мудрість мов горіхи 
беззубими устами 
обслинивши вдаємо 
що спізнали смак 

Зоря повиснула над раєм 
Навіщо моє сіяння полум'яне 
якщо дороги в раю 
лише до гріха ведуть 
Віків простір широкий 
а добрести до Віфлеєму треба 
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Василь Барка 

Намара в'язневі: як недуга 

(Розділ з роману Спокутник і ключі землі) 

Коли перегоріла під стелею лямпочка: високо, — в'язневі ніяк не 
дістати! — то сам О'Бріґґс, охоронник, пробував замінити її, стоячи на 
металічній "стрем'янці". Не вдалося: бо там також з арматурою стало 
негаразд, і треба заміняти декотрі частини. Викликано монтера: спритню-
щого, з-посеред потюрмлених законозломців; він діяв, ніби магічно, 
вживаючи інструмент і запасні речі, принесені в ящику, обстроєному 
закамарцями. Додатковий наслідок його вправности склався — той, 
що несподівано Олег повласнив, підкладену змисно наркотичну дозу: 
т.з. LSD, леґендарно-страшливого збудника галюцинацій. Замороку 
доручено з приховницькою вмілістю, з якою кишенькові злодії витон
ченими жестами присвоюють гаманці. 

Подумалося, що інші мешканці камер, співчуваючи "колегам" з 
покари, хочуть облегшити їм нервову гіркоту, особливо смертникам. 
Або тут діє наркотична "служба" контрабандистів, хто привчають 
в'язнів до вжитку трутизни: нехай, після виходу з тюрми, обернуться 
постійними покупцями. 

Згадався, з відвідин етнографічної виставки в музеї, — експонат: 
здрібнений до розмірів дитячого кулачка — череп з волоссям, як 
воєнний трофей в одного племені індіян, що знало мокротний секрет 
того перетвору. І також там — зразки рослини, з якої здобувають 
спричинник галюцинацій, неймовірно дивних. 

Видивності: від вжитої трутизни, помалювалися з такою висвітучою 
приявою, що замінили собою звичайно бачену дійсність і настали, 
замість неї, як дужчі і справжніші для зору. 

Щойно скінчилися, Олег пробував записати головну частину їх — 
найдрібнішими літерами на аркушах, дозволених для листів: "... Про
блиснув брамний вигляд, розділений поземно своєю незміренною 
побудовністю надвоє. Розмальований верх накрито аркою. Нижній 
обмір, теж складений із двох частин, має в горішній — ніби стовпи, 
крилато і листвяно завінчані. А під ними, між нижніми, простішими 
стовпами, видно відкриті двері; мають над собою, на округлій підставі, 
дивовижну фігуру: багаторукавну! схожу на різногіллясту квітку, і в 
кінцях галузок — світильники; і вся вона — з ознаками життя. 
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Інша постать, теж краснофіґурна, внизу, зліва, з'являє обрис вази з 
багатьма взорами, але трудно розглядіти подробиці з багатства її. 
Справа — посвітуче вікно, немов з вінечністю: там, зверху, вона 
перебуває в вигляді вогнутого дзеркала, — насправді ж то озеро, і на 
дні його лежить сонце і звідти сильно освітлює речі кругом. 

Поставляється безліч построїн, — вони схожі почасти на готичні 
вежі, але набагато вищі: аж до зводів, і з'явлені в різних плянах 
далечини і високости, хоч з однієї побудови. 

Замість баштного дзвона, звисає отвором вниз величезна форма, 
нагадуючи лілею, але багатоповерхова: палає і дише на різні сторони 
світлом. 

В ньому видніється безмежне перехрестя: як для всього світозбору: 
викладене з дорогих плит бронзуватої кольоровости. 

Також там — переходи в новопосталих гриднях, склепінчастих, з 
просвітами в глибину: на той бік, до видноти з багатьма слуговиками, 
вбраними, ніби для врочистости. 

Перед всім: близько поряд і внизу, — множина движних ярусів з 
багатьма постатями, трохи менше освітленими, і при них нерозбірливі 
написи. 

Від високого завершення віяв, ніби бурями, рожевастопалевий 
огонь, а на самій побудові виднілася ніша, кружно викладена, здається, 
з окремих частин блискавок, браних, як довгі цеглини. 

Поставився рівний обвід, ненабагато видовжений вгору, — чистий: 
з тихістю і яснотою; там, посеред нього в кріслі відкрилася постать 
розпорядника, мов близько і однак далечезно, тому трудно дивитися 
на неї: зір довелося відвести, — хоч пам'ять зберігає. 

В одному великому вікні, зовсім напроти постаті, окреслюється 
просторінь: розрисована в літери, при милому пурпуровному від
блискові. 

Там позначився знаменний знак, — він скоро розтанув серед 
білости, аби відкрилася вища частина будови: з вигляду нагадує 
сферник, і стоїть, як під великим дощем, хоч там, замість води, сама 
виднота: перепливає через покрівлю. Воднораз інша частина будови 
рухається, як вітрильник. А ще інша тільки будується і від свого 
осереднього пломеня диміє велично. При вході до неї два дерева 
високо на повітрі, цвітучи біло, висять непорушно, без ніякого доторку 
до підпорних стін і сходів. 

Часом видно безліч складників для строєности: все — в розшир і 
височину, з такою красою в багатстві, що чулося серце, як на дивній 
недільності. 

Стали приявлятися подобизни краєвидів на весь кругосвіт з їх не-
виразимою принадою: дуже ніжних, але сильних освітлістю кольорів. 
Мінилися, мов квітнево: коли одні зникали, тоді повиднювалися другі, 
і від любування на них заходила велика радість: такі були любі 
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складеністю з багатьох мільярдів іскроти кожного з барвних тонів, 
чудесно поєднаних для цілости, а бачених переходами завіс — пере
мінно, в котромусь вибраному ладі зримости. 

Згодом вигляди посмутніли, і настала поволі потьмавість, посилю
ючися найболючішим смутком на неосяжних просторах: так — ніби від 
приявности холма для смертних тортур. І стало помітно його з 
грозовою виразністю: довго! — з великою; аж зрештою враз напливла, 
мов виткана з суцільного посвіту — запона, і закрила виднокруг. Обрис 
її поклався на верхній частині вужчий, ніж на нижчій, приторкнутій до 
обрію; і вершиною тісно сходився. 

Появилося море: зовсім білого тону, і воно прийшло з височини — 
по своїх ступенях: вниз, і наближалося, але неждано зникало. 

Замінила зеленість уступів, а вже без моря; натомість ішов незви
чайний струмок від джерела, — вже як сама світлота: лилася і перехо
дила в напрямку, що і море. 

Показалися недокінчені стіни і склепінності: мов дожидаючи праці 
і обробітку оздобами; мала частина, коли порівняти з цілістю. Справа 
від неї і зліва, в напрямку до неї, стояли гарно окрашені срібні відра, 
схожі на бочечки: в рівний ряд, і в крайньому зліва знати було якийсь 
розчин, спільний для всіх, як вапно, і туди облущено краї інструментів. 
Стояли відра на лаві, накритій сріблястим грезетом, а він обпускався, 
ховаючи лаву, і навіть простилався наперед: так значно, що проліг, як 
ґрунт: широчиною і кріпкістю достатній — собою вдержати вежу. 
Багатоповерхова, піднята вінечною вершиною в хмари, вежа складалася 
з різнокольорових каменин, позначених вритим взором, повним свічно-
ти. Навколо, по височині, витали малярі: скрізь, де складники будови 
тратили свіжу барвність, вони поновлювали її, вживаючи особливі 
пензлі — зсередини випливала потрібна речовинність. 

Мали на раменах огнисті метілки, випростані на сторони: ніби 
дивовижні рукава, розвіяні внутрішньою огнистістю. Вона своєю сна
гою, випромінюючися, рухала їх, відповідно до того, як було на
ставлено, — то вгору, то набік, то вниз; або триматися нерухомо при 
роботі, на взірець багатьох колібрі, коли випивають вицвіт. 

Під настильністю грезету, крізь нього, видно глибочезний під-
вальник вежі: неозоримо розкорінений коридорами в лябіринтах без 
числа, розвинутих до такої глибочі, де вже терявся обрис. За дверима: 
товстими плитами чистої криці, закритими на замки з нерозгадним 
кодом, — складено в скринях дорогоцінні речі. Тут: стародревня 
найкоштовніша, вся окрасна, особиста зброя володарів, їх регалії, їх 
скарбниці, і власність їх родин: осівши на глибину, прикипіли там 
збиранини в непромкненних хоронилищах і виточують струмів'я дов
круг, крізь камінь мурів: хоч цього не видно, але відомо, що так 
діється. Напроти склалося море кругом, і в ньому прозоро рухаються 
бліді фосфоризуючі примарки, простягаючи покорчені кістяччя: свої 
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п'ятірні. І показалося: то не море, зовсім ні! — то один неозорий плач, 
цілком слізний, почав надхідними хвилями обвалюватись до коренів 
величезного садівництва, де кожне дерево — як чудо! і всі разом гарні 
окрасами, як село дівчат, прибраних на весілля. А окружено садівництво 
височезною стіною: і його, і також палац серед резедних грядок, — він 
вирізняється мармуровістю, повний розвішаних картин: від наймастро-
витіших мистців. В залі з розкошами: над людську уяву! — радять, 
замкнувшися при столі, якісь верховні чини; мають на грудях золоті, 
викладені брилянтами і помічені гаслами, таблиці: по рангах. Що 
схвалено, мусить виконати зверхник, поставлений для показу в титулі 
повелителя. Він, втомлений, вийшов просвіжитися на доріжках садівни
цтва, і згодом, покрокувавши всюди, добувся до квітника гіяцинтів і 
присів на лавку: спочинути. Поглянувши на руку, побачив з острахом: 
загубився браслетець із пошифрованим значком його виставного до
стоїнства. Болючо стурбований, зверхник почав розглядатися по до
ріжках, чітко пам'ятаючи: коли виходив з дверей, річ була на місці. 
Зневірений з безуспішних пошуків і зморений, хотів присісти на другій 
лавці: біля водограю, що високо виметував полум'я — спадати на 
басейн з плавучими кристалами. Спинився зверхник, бо крик від залізної 
хвіртки, різнув йому слух! — і змушує поглянути: що там? Довідується 
від сторожа: якась жінка, схожа на скелет, билася вже втретє кулаком 
об залізо, і зайшла тримаючи біля ребер дитя, також висохле, як 
кістячок; наостанок постогнавши, воно тут же сконало. Сторож виганяє 
непрошену, але, збожеволівши, вона поклала трупик недалеко від 
порога і товчеться головою об стіну. Тоді зверхник розпорядився: 
трупик зарити зовні, за обкружною стіною, на схилі, під засохлими 
деревами, на погребищі для подібних, а жінку спровадити в жовтий 
дім. Дитя зарито: на поховищі для схожих, що тяглося в безмір на всі 
сторони, через країни. 

Досадує втратник браслетця: "Чого хочуть?" — і присідає на лавці. 
Стало, аж в неймовірності, видно кругом: бо огниво проблиснуло 
грозовито і обсвітилося на весь небозвід — і так застигло! 

Перед зір постала незвідана вись, повна сліпучих смуг згори донизу, 
і ніби вимовних, але зовсім незвичних для розуму; неможливо сприй
няти звуків, як і почислити кількість звішених смуг. Між ними постав 
живий, ніби істота з огненним обличчям, — сам грім! і коли проговорив, 
відкрилося: змія срібного кольору з загадковими помітами на спині, 
знайшла браслетець і, взявши зубами, понесла в глибину землі: до 
самої палахкучої серцевини, і там держить, невшкодима для жароти. 

Зверхник аж рвонувся туди, а — спинено: словами пломінноустого 
появця: "Чого наскарбив необмежено, коли бідуючих закопують за 
обгорожею?". Зверхник всилився в відповідь: "Так! бо постановив 
синкліт, а я — тільки виконавець". "Неправда твоя: з їхньою разом!" 
визначив з'явлений. Тоді почали бити блискавиці, але не згори, а знизу: 
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від ґрунтів, і скарбична вежа, з розкоріненим підземеллям почала 
розпадатися: в пожежному димі, і знов з'являлася, хоч зміненою, над 
прибоєм плакучого моря, коченого від досвітньої сторони. 

З болючою відчітністю видно: зверхник, гостро вражений, мабуть, 
відчувши — вкрай виморну слабість під грудьми, в'яло поник, а притьма 
відкинувсь плечима на вигнуток лавки і, здригнувши, обпав головою: 
ніби в неждану смерть. 

Що настало тоді, трудно визначити, бо все, все опинилося — ніби 
серед падучих сузір'їв, спрямованих до покійника, хто, трудно роз
глядіти, чи старою плоттю, чи обновленою, — став бути в дивному 
денні з посвітучими поставностями. Несений ними, як в течійності, 
зупинився біля великого кварцового порога, аж мов горючого: зустріти 
появу, що — за ним: здавалося, то одночасно і грім, і магнолія в квітні, 
і чиясь особистість, — завінчана круговою веселкою. 

Враз можна споглянути змінену поставленість зверхника; коли пре
високо вгорі відкрився незнаним небозвід; як буває видно вночі: з 
подібних незчислимостей, як по сузірному, але вже перемінений днем. 
Близько до переставленого, поріг яскравів схожо, як розпалений, весь 
—іскряно, і за ним відкривався приявець, перед багатьма супутниками, 
вбраними в одіж, здавалося, ткану з кольору цикорії, незрівняної 
синьости. "Твій час —внести податки: свідки визначать..!" — почулися 
слова до переставленого: без докірної гостроти, тільки в великому 
смутку. І сприймає відповідь: "—На суді? так: пора: з провиною. А як 
без того могли? Подивись! (показав знічений зверхник на обрисовий 
взір фасадника, при березі моряни: цілком чорної, що і виявилася — 
якраз, коли показав. Крізь неї, вихідної з глибин, навеличались на-
пасністю знавіженілі страховинища і передній наліг вампіроспрут: 
помножністю простертих присмоків — з кінцівками на вигляд рептиль
них ротів: випивати соки з істот. Вів при своїх сторонах по звірозмію: 
обох, як помічних; мали по п'ять голів і пащеки всіх розкрилися, як 
прірвні з спромогою ковтати без числа. Супутно — неоглядимою 
численністю громадилися різні чудиськові потворини і разом набігали 
широчезно, ніби на необмір! — крильностями, подібно до океанського 
прибою: прорватися крізь вхідні ворота до загадкової ватри: велико-
пломінної! — мов ясмин, і до посуду, мов великий тюльпанничний 
квіт, що над нею височіє в повітрі, обведений свічністю. Туди прямує 
навала! — крізь обмір воріт, б'ючися також в кріпосні мури і вшко-
джуючи. З вампіроспрутового рота вибігало багато давунів: прорива
тися норами попід мури; сила скорпіонів: просікати щілини між 
каменями обгорожі; і хмари заразних мікробів: навіюватися вгорі — 
до будівлі, і труїти життя кругом. Вслід за нападнечею, її приучасні 
звеличники ставлять високо, але без поділу на поверхи, безколірні 
споруди, проламуючи небозвід. В середині, як в крематоріях, витво
рюється димрява з попалених скелетів і крізь продушини в покрівлях 
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склублено підводиться і складає хмарність. Там, від штучного сонця, 
засвіченого на шпилі з найвищої покрівлі, постійно з'являється і згасає, 
аби висвітнути знову і пронизати мряку, — жовта райдуга, як брама. 
Під нею кладуться, зникають і знов постають написи, вимовлені перед 
фасадами будівель: з довгих трубностей, трохи приподібнених до 
судних сурм. Але то — довжелезні губи гігантних павукожаб на 
тоненьких ніжках; істоти вирівняні з гребенями покрівель: така ви
сокість! їх надкоління взято в золоті кільця і такими самими цепами 
всіх сковано. Зростаючи аж напроти райдуги, під нею магічно вкріплю-
ють, на туманник, свої горючі, супроти висот, вислови: ними, сильно-
звучними, заворожують зір і слух численних натовпів серед будівель. 
Навала, спричинивши різну вразу, але ще безсильна продертися і 
погасити пломінь, тимчасово відступає, аби набрати свіжої здібности: 
на безперестанний повтор нападу. 

З перерви користуються дивовижні чоловіки: однаково вбрані в 
сиві свитки, підперезані стеблинами. Беруть срібні відра від лавки, і 
струментами вживають розчин з них, схожий на вапно, проте показа
лося, що то —розтоплений кришталь змішаний із золотом: дуже 
світлистий, і ним замальовують поруйновини на воротах і мурах, і 
заливають ним гадючі нори, і розпилюють на височину: перепалювати 
заразну пошесть. 

Зверхник болісно, ніби поранений в груди, голосно питає приявця: 
"Бачиш завтрашній час? Якщо ми цілковито втратимо коштовну 
замазку з відер, — тоді вдеруться розломщики в середину і заллють 
поломінь, і вже не буде ніякої сонячности в оселях. 

Приявник аж блідніє, співчуваючи і запитуючи знов: 
"Від чого в тобі тривога страшенна?" 
"Моя тривога? Так: страшенна! Бачу і знаю жах: по звітах звід

усюди", — вигукнув зверхник, — "доповідають: як строїться душовби-
вчість огненця; таємно, в закладах ночі, діються меси смерти в його 
ім'я і честь. І статую його скрізь в образі, як стоячий на задніх дракон-
божняк, з міді, порожній всередині, наповнюють полум'ям, нехай 
розжарює всього, найбільше —глибоку западину в животі. Кладуть 
туди, на "лист", розжеврений вкрай, живих немовлят, викрадених від 
родин. Згорають жертви, а попіл їх, змішаний з наркотиком, дається в 
золотому вазонку: як святилищний! —від того всі туманіють, як 
божевільні. Зобов'язані виконувати послідовно смертні гріхи, один по 
одному. 

"Чи ти міг би просвітлювати, зачинаючи від вікон?" — озвався 
високий появець, палко співчуваючи зверхнику, хто відповідає в розпачі: 

"Я ж пробую! о, як пробую! Безперервно вдень і вночі. Але сам 
помічай: як після кожної навали — з черги діброва чорніє, в обграбо-
ваності гнізд. 

"А міг би ти", — питається голос, пройнятий глибинною скор-
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ботою: "Чи міг би посилено підносити їх?" — і чути болісну відповідь 
зверхника: 

"Роблю: з повною спромогою своєю! — без лінощів і перерви. 
Проте по кожній навалі з бурхливих глибин, погіршується колір. 

Помовчав зверхник, ніби приміряючися сам до сказаного, і при
тьма, здосадуваний, знову виправдується: "Нас побивають закидами, а 
обов'язок виконано!". 

Зверхник випростувався рівно, глядачи вгору: на свого сповісного 
розсудника, хто одночасно висвітлюється, що він — і грім, і промінь, і 
дерево в квітневому кольорі; і помітно: він, служничний, дуже жалів 
поставленого, питаючи: 

"Чого ж бідуючих зоставлено конати зовні?". 
Розхвилювався зверхник, говорячи впоспіх: "Так, сталось, бо 

постановив синкліт, а я — тільки виконавець. 
Безмежно огірчений, приявець різко проговорив: 
"Помилка! Дано владичність, а вживається як? в беззаконнях". 
"Дивись на брамність нашу!" — відчайно скрикнув зверхник; "бач, 

лізуть давуни повторно, розхитують стовпи і підпори, вгорі і внизу, 
пробують звалити вінечну аркатуру і знаменний знак. Поглянь: саран-
чею налітають — обгризти листвяник, і вітвисту підстанову, і саму 
зіркатність висвітів, а разом — дзвонову лілею з її пламенем і сяйвом, і 
обидва дерева в повітрі з їх чистим обквітом, і завісу вселенську, і 
настильний грезет, і садівництво. На все накинулись: обгризти і 
обкусати зовсім, аби зосталась темна пустеля, загиджена після хижого 
налету. Постеж: велетенські веприська з чорної прірви насунули при
бійною хвилявою — підривають підвалини брамности нашої. Якісь 
потвори: крокодиловидні, повзуть до свічадного озера і намагаються 
розтерзати сонце на дні його. Видно ж тобі? — он: хмарами зверх 
прибійного валу, примчали звірища, в вигляді літучих мурав'їв — 
обжерти взори на вазі з запашною, як лік протисмертний, бальзальні-
стю; силяться саму кераміку роздрібнити: — на розлив і пропад 
вмістимого. Гігантні каракатиці намірились пролізти в осередні двері, 
сторожені священною могутністю місця, незримою їхнім злим очам, і 
простягають вбивчі пазурі: приморити сторожників, аби випити живно
сті з усіх, а передусім — з мене, роздавивши разом з моїм кріслом. 
Найзліші — докинь зором туди! — крилаті ящери — титанічні, рвуться 
розломити стіну і досягнути до вічного полум'я: в подобі ясминній, і до 
тюльпанної подобизни, оточеної в сяйво — там вчинити назавжди 
руїнну пустош. Навіжено рвуться чудиська з самої глибини: від чорно-
крилости! — розгромити вікно з літерами і знаменний знак, як осере-
дній; розтрощити обжерті дерева, розточити краєвидну красу — на 
перегаслий попіл, висушити відра з розчином, відновним для побу-
довности, розшматувати святковий грезет, а майстрів подушити, аж 
зрештою, вигубити на коренях садівництво і враз, розламати під-
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земельні двері, аби зграбувати дорогоцінність. Особливо ж пов'язати: 
на смерть! — радників біля столу, і замінити їх перебраними в людські 
личини — підсвітцями, і поставити зверхником одного з своїх, на 
моєму місці, а він втілить в собі найстрашнішу особу, кому надінуть 
мій браслетець". 

Гляділи обидва розмовники і синьоодежці на напасництво: як 
воно, нашкодивши тяжко, ніби грозова негода в сільській господі, все 
ж виснажилося силами і тимчасово відхлинуло, мов розшал прибою з 
моря. —На час: подужчати в свіжий натиск. Після відпливу напасти 
завіюється ніч; обвалені будівлі і напис, з-під погаслої райдуги, опада
ють попелом, ніби зливою на болотяну безодню. Звідти отруйними 
випарами розкочуються навкруг і заражують збіроту — на калічні 
душевні недуги: мучені ними і, мов засліплені, кидаються в глибину. 

Губотрубні мовники, вкрай стурбовані, звертаються в сторону 
великої течії: вона через кам'яні спади, як тераси, движеться з грохотом 
і високим бризком, затруднюючи ним чергову появу жовтої райдуги. 
Лютують надхідці! — на течію і постать: давню, в старовинному 
береті, з довгою бородою, розділеною надвоє, — постать зовсім білу, 
як і дорогоцінна реґалія через груди; але очі — ніби огненні: бачать 
крізь будівлі і мрячність. Проголошує старик лагідними реченнями так: 
"Слухайте! від берега течії почнеться прозора пожежа, і розжаріє в 
сполох, спалюючи на обвал, могутство нечистого правила, звідки 
прочорню вік!". Чуючи, біснуються губотрубні і обтемнюють течію, 
вивергуючи ядучі слова обмов. Зрештою, розкривають книгу козло-
вовка, — він подає її на рогах, мов на аналої. Вичитано найнизовинніші 
закляття на постать, на воду течії і на ґрунт берега, але всі викрики 
збираються в глибовинний вихор з блискавичним огнем на самих, і 
вони тимчасово мовкнуть: до чергового напастенства. 

Для приявця розкричується зверхник: "Досвідчуйся — на свій взір! 
який розор, — і потрібен кошт який: справляти. Бачиш, призначенці 
беруться!". 

Чоловічки-майстри: в сірому, витаючи високо, намірилися знов 
зарівняти входи на побудовах, і вже почали труд а скоро спинилися, бо 
спорожніли їх відра з коштовною речовиною. Спрямовуються тоді до 
підземельного скарбовища, але звідти їх відвернуто: на розказ вісника 
від горішнього поверху! Видно на мить, як там радили при столі і 
обурено звеліли вісникові: поспішити наниз і відігнати сіроодежних, 
вказуючи, нехай здобувають потрібну вартість — від прозорого моря, 
звідки біліють многості кістяків, мов живих. Майстри вернулися нагору 
і, побравши граблі з довжелезними держаками, вигрібають з глибини, 
під напливними хвилями, самородки золота і алмазні грудки, і кидають 
до своїх відер. З ними знов підлітають на височину: заладжувати 
надруйновані місця. 

Враз нахуртовинилася буря, відганяючи — і їх, і всіх намічених 
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напасників, що згромадилися знову в навалу. Але тільки камені з при
бережжя зметнула буря і мчить через надморську просторінь — над 
зривною водою. Не повалила будовища! — воно не здригалося на 
своїх підкладцях. Слідом потопною навалою полум'я рвонуло його, 
закривши з верхів'ями, і теж — не поторжимо для спорудця. Тільки 
обпал слідний назначився на його стінах; але само збереглось. 

Аж от: притих кругосвіт, і від висотности подих прилинув свіжістю 
невисловимою — з прохолоди: мов милий легіт над зеленими ланами 
весняною порою, коли ласкаво поворушує листя яровини — тремтіти в 
повітряних струмів'ях. Притьма, від його повіву, задрижали підставний 
озій і розпались, і стіни їх обсипалися обламками, як і покрівлі. 

Сам синкліт, що нараджувався при столі, зостався: кругом обпусто-
шений, і його опущено з столом наниз. Жахливо здивований, оглядався 
безпомічно на сторони. Відлинули далеко рештини з румов'я, мов 
пометені: від рівної місцини. Навіть башта з скарбничними підзем'ями 
зникла, — тіні від неї не зосталось, і тим найбільше загорьований, 
поплакався синкліт, викликуючи про кінецьсвіття! — але ніхто не 
слухав. Зневірений, однозгідно вирішив: піти скоро в сторону, куди 
відвіялася скарбність із глибинного сховку, назбирана від поколінь. Не 
оглянувся навіть синкліт назад: що там настало і що діється? 

Три дзвонарі вгорі, вдягнуті в бронзисті одежки, ставали чергою: 
враз бити, мов на сполох, і перший, вдаривши в мідь, проголосив: 
"Всім, хто після пришестя народжені, даровано — жити в радість! — 
доброю волею". 

Другий, бивши в дзвін, доповнив: "В радість жити, коли зобра
зиться небо в серцях!". 

Сталася дивна переміна: всього: — від повтору найлагіднішого 
подиху з невідомих напрямків, ніби від чистої лебідности, що від нього 
відвіялися застояні твердині, а натомість занедбані глибності загорьо-
ваного моря спрозорилися вмить. 

Наближено потужності великі: одні над одними, все — глибніші 
вищою яснотою, і все — чудесніші в тайноті, від самої жизности, ніби 
надходи з построю океанів! — одні з середини одних, джерельно від 
первинної сутности вседіючого подиху, мов свіжучо-легітного. Здава
лося також: то — ніби рушання нечуваної, всецарської з вигляду, хоч 
незримої, — процесії, в зверхмузичності порядків, мов відбитків від 
взорних рисунків на незглядимій огненній мантії, що в ній відбувається 
шестя всемогучости: живлячи все, що єсть весіннього, і на диво, з 
легкістю перелету, як надсвітньої сонячности, як криляної. Дожидалося: 
пролунає велично-панівний вигук від неуявимої всесили і всеправа, а 
несподівано! — замість того, відчувся безмірно скорботний настрій, аж 
мов незриданний в палкому зідханні: такому, як щойно — в бідучої 
матері з грудей, над втратним дитям. Білою, хоч кольором невидимою, 
міццю переміщено світильні осереддя всього становища: аж загадковий 
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полум'яник разом з посвітністю святинного тюльпанника, вирізнився 
якраз — над прозориною дрібного закопу, і від надхідного впливу 
полеглий кістянок, підіймаючися, почав одягатися в дивовижну плоть: 
схожу на речовину, взяту з поверхні сонця. 

Слідом малеча, без числа, прокинулася з могильного сну: в 
нетутешню самосвідомість, і теж зодяглась — на взірець попередника. 
Він, при поклику третього дзвонаря, наближається на чолі всіх, до 
висвітучого свято-тюльпанника і споживає від нього, — тоді в грудях 
спалахкує, розростаючи пресвітло: ніби зоряниця! — коли розкидає 
висвіти на весь обшир: палахкотить в істоті по всіх її краплях крови і 
клітинках плоті. 

Неня дитяти, в жовтому будинку, на божевільності своїй, подібній 
до мого намарства, — в болях душевних поривалася до погребу 
маляти, бачачи його весь час зором серця. І враз аж стенулась! — бо 
видно: пробуджується безпровинна душа з посмертної дрімоти, осві
женою в ній. Тож радістю, для якої міри немає! — звеселіла неня: 
такою радістю всепереможною, що нею вирвалася з безумства свого, 
як з погибельної поранености суцільної в душевну руїну. І от: загоєно 
жахливу вразу! — в просвіт відживає мати і стежить невідривно. 
Переміняється її дитя — в порятунок, серед багатьох: на високий 
сполох грудний, і чергою — вслід, вони тоді щезають з повиду, ніби 
розтаючи в світловині. Знов чути голос послужничого приявця: 

"Людність менша, зневажувана за малість, відібрана з землі; коли 
гірша: в самовеличі: зосталась: на грохотний пересів!". 

При дзвоні голосно сповіщує останній речник: 
"Втішність невгасима: кому предстати!". 
Знов повиділося — багато осіб, ніби сівбою іскор на небозводі 

ночі; і всі зготовані в зустріч, попереджену трьома. 
Тим часом зверхника повернено на його лавку, а глибній гадюці 

звелено принести до неї від огненної осередности землі — значковий 
браслетець: так розпорядився сам появець. 

Стоїть на своїй високості безперемінно: серед рештки всіх обвалів, 
—плачучи по судьбі зверхника, який відразу ж похопив знахідку і надів 
собі на руку. Дивується на величезний білий оболок, зовсім прозори-
стий; там світиться приявець, бо на нього пролито видноту згори. І 
звідти: мов від хмарних крил — кольору білої лебединности: на 
розмахові понад всю вселенну! — до приявця сполохом дається наказ 
про зверхника: з великого співчуття до нього, і дивно, що? — смертний 
присуд; одночасно від осуду на втечний синкліт — дар довголіття: в 
здоров'ї всім! — і здійснено. 

Відкинувся трепетно зверхник на вигин лавки і застиг навіки. 
Прийшли сіроодежні та майстри і злагодили похорон: там, де було 
закопано дитя; поряд погребли. Поки похоронники оплакували його, 
виявилася переміна скорбного моря: воно стало — ніби повітря, і 
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присутні в ньому кістяки зодягли собі подобизну снігу, замість плоті, 
але теплу, і з'явилися спільнотою; як всесвіт — інший: обведені, замість 
мурів, зборами кольорованих світляниць, а вгорі, над головами, 
постанули незчислимі барвники, творячи склепінність. її завінчує зна
менний знак: очищений від навіяного пилу і відкритий ясністю, мов 
сонцевою в повноті. Проти складеного вигляду, попередня спорудність 
пригадувалась малою в тіннотах. 

Всі, стоячи на поверхні, піднесеній високо, питаються огірчено в 
ириявця: чому так невідповідно виміряний розсуд? — для поправного 
зверхника смертна кара, а для відворотного збору — дар здоров'я на 
довголітність? І проказано відповідь: грізна кара зверхникові прису
джується з найбільшого милосердя до нього: в вічний порятунок. Бо 
живучи далі, був би погибельно навік обгрішивсь гординею надлюд
ською через обманну уяву, ніби він — найвищість, хоч так не призначено 
йому. А вмерши, зверхник остерігся: перед порогом полум'яної поразки. 
Також з великої милости наділено довголітністю закоренілий синкліт 
самодумства, бо дано, замість негайної заслуженої смерти і довічного 
пропаду, — добру можливість: живучи довго, нарешті, визнати свою 
облудну нещасність і смиритися: в порятунок. 

Бачачи і чуючи, що твориться, мимоволі я теж примірив перший 
розсуд до моєї долі: що тут? — чи мені самому близька і невідклична 
смерть поставилася, як попередженість проти майбутньої переступ-
ности: в вічну загибель, і чи тому треба сприймати кару в електричному 
кріслі за найвищий рятунок?". 

Запис обірвався, бо прозвучало: ніби поволі наближаються при
тамовані голоси в коридорі; але все повиддя так з'яскравилося в уяві, 
що пам'ять могла навіть і через рік відновити з подробицями. Мимоволі 
зринула думка: "гляди, коли штучний подразник, здобутий з рослини, 
спроможен розбуджувати в душі такі фантасмагорійні світлинища! — 
то після смерти, неминучої і скорої! — що побачить моя душевна 
істота? — що? 

Позбавлена тілесної оболонки, чи опиниться враз серед подібних і 
мабуть незрівняно дивовижніших і горючіших приявностей? Напевно 
будуть! Проте: чи — подібні? коли б тут були їх відповідні перед
вісники... Можна подумати, що — так, з'являться: на побільшений і 
посилений зразок цього примарства. Хоч невідомо, чи покажеться 
схожість? Зрештою, сумнівно! Бо тут зобразилася в хворісному стані, 
властиво — в недузі, мішанина з мого попереднього зорового досвіду, 
відпечатана в закритих коморах пам'яті, як в заборонно замкнутих 
бібліотеках. Сприйнявся відновлений вигляд в зовсім змінених обста
винах: як дійсніших, ніж справжні. Чому? Мабуть невживана творча 
спромога, занедбана і лежача, як підслідній поклад на глибинах 
душевних, — розгорілася, штучно розпалена трутизною, і з'явила 
висвітучу зверхяскравість видивну, — про таку тільки мріяти міг кожен 
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мистець чи поет! Але все — в безладності уяви; ніби гнаний бурею 
вітрильник — без якоря і стерна, битий вихровими поривами: до 
калічности". 

Справді, після галюцинацій почувався Олег — як проганчірений, 
на неймовірну в'ялість і поруйнованість душевну: самі почуття стали 
малодвижні, як паралізовані, при внутрішній спустошеності, ніби єством 
обпустився в тваринисті злидні. Проте люта тривога від кожного 
подуму про скорий кінець; — ніби приглушилась і набагато втратила 
гостру ядучість. 

Олег запався в сон: глибочезний, а все ж із посиленою тривогою і 
розметаними обривками повидностей. Поворот до днювання був 
болісний: з тяжкою головою і притупленістю відчуттів, ніби від 
довгочасної перевтоми. Навіть звична пам'ятливість видається при
валеною: від якоїсь темної ваготи при душевних сутінках і втраті 
багатьох змислових зв'язків. Навколишність ніби розпадається на свої 
окремиці, для яких важко добирати значень, хоч недавно вони були 
завжди напоготові або легко знаходжені. Істота хворісно здерев'яніла; 
здається, обпущена в низинний рівень існування, супроти зверхнього, 
покладенного в звичайності самовідчуття. 

Але болісний неспокій відновлюється все дужче: від кожного 
подуму про скорий пропад: невідкладний, з глухою доконечністю. Від 
того потроху насторожується пам'ять, але — не для нових, сьогочасних 
речей, а дивним чином, для колишніх: подавнених. Напливають вигляди 
з домашнього побуту, в щоденних подробицях: особливо ж відновлені: 
серед душевної скаламучености, образи з рідні. Великий жаль проки
дається на серці: про помилкові відносини в домі, через незгоду щодо 
вибору собі фахового заняття. 

Для батька, суворого в мовчазності, вправного кранівника, оруду-
вача височезної механічности, — взірцевою стала професія інженера: в 
ній хотів бачити сина і посилено настоював, аж — як в наказ. І мати: 
розмовлива, але потихеньку, мов приворкотуючи собі до кухонного 
клопоту або до вишивання чи іншої справи, — приєднувалася в мрію 
про сина-інженера, на взірець командного розпорядництва на побудовах 
чи розбиттях старожитних споруд: ударами величезної металічної кулі, 
розгойданої на тросі. 

Проте син уперся на своїй настанові: до музичної освіти, для чого 
переїхав з дрібного провінційного міста — до більшого, вже обласного, 
і поступив у музичний технікум. Підробляв різно: аби прожити і мати 
можливість учитись, і таки, здавалося, домігся свого: був приготований 
і, в великому місті, прийнятий до консерваторії. А тут несподівано — 
війна! перевернула в незвичні стани всі сторони злагодженого пробуття 
і, разом з багатьма, понесла на фронт: в сапери. Скоро після того, 
будівельників;, а з ними батька, зрушено в евакуацію: при машинному 
оборудкові, — за Урал. Звідти дійшов до фронту один тільки лист від 
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родини аж до самого полону, — з нею розділений, мабуть, назавжди. 
Бо тепер, з еміграції, писати до неї означало: поставити її під загрозу з 
ганьбою; бо так спечатано полон і потім біженство. Тепер додалася б 
звістка — як про страшного злочинця: страченого в електричному огні. 

Никифор: "Никифор повчає", автопортрет 
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Роман Бабовал 

Щокрок щоранку 

далеко поза містом 
серед поля 
капнув дощ 

не оминувши нас 

схвильовано 
птах вітрокрилий тріпотить 
в зеленім рукаві 
пшениці де твоя 
поранена рука? — 
для тебе стільки місця ще 
у подірявленій 
моїй кишені 

одна лише бджола 
знайшла собі під квіткою 

без запаху 
недоторканну схованку 

пишу любовний лист 
до тебе на сполоханім листку 
осиротілої берези 

метелик прилетів сів на плече 
від крилець загорівся ліс 
і папороть залопотала 

а я тим часом призабув 
яке було тобі ім'я 
яка була твоя адреса 
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чигає час гуде у кожного 
з нас унутрі настирлива комаха 
що божевільна обезкрилена 

у проріз пам'яти щораз 
коротшим затікає день 
і свідчить про 
закінченість всього 

клітини в'януть мимоволі 
без паніки без галасу 
в липкому павутинні здогадів 
неврони плутаються мов джмелі 
сполошені у кризі передбаченого 

передсмертя 

щоразу раннім ранком горобці 
злітаються в саду 
мов скло прозорі 
крихкіші за кришталь 
тут кажуть вилиті 
з найпершої роси 
(так починається 
щоразу кожна казка 
якої смисл ніхто не розуміє) 
підступно приголублює 
їх сонце й облизує до останньої 

пір'їнки 

а ми виходимо надвір 
з крупинкою в долонях 

і 
дивуємося що в саду 
підстрибують самі лише 
дерева голі 



в під кінець 
від шелестіння трав 
і моху загоряється весна 
дерева покидають крадькома ліси 
у хрускоті оголених суглоб 

я зістаюся недовірливий 
з самим собою віч-на-віч 

немов без спадщини 

щокрок шлях вужчає 
щораз густіше під стопою бур'яніє стежка 
щезають всі дороговкази необхідні 
мов день за днем 
затерті мов рознесені вітрами 
в полоні подорожі в сліпоту 
назад тобі й мені не повертатися 
спереду никнуть перспективи 
а віддаль відбігає відбігає 
от майже вже за обрій відплила 

щоранку глибшає в нас на ретині 
та невідклична рана шо від неї довшає 
тінь дерева 
якого взагалі ми вже не бачимо 

Старість 
чи ще подібні ми до себе? 
є час на вроду, час на самоту 
облудну, є міста, куди ніколи 
вже не доходить сонце, є імперії, 
де ночі загусті, є час, коли 
бунтується пшениця з папороттю. 
павук плете між нами сіті сивизни. 
хіба ми вже собі такі чужі: 
коли в твоїх очах — криниця, 
коли в моїх — найбільший спраглий птах? 
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Наталка Мезенєва 

Пейзажі почувань 

• 
Хто може знати звідки ми 
І куди йдемо? 
Ця потріскана від крові земля 
Закипає радіоактивними дощами. 
Тільки б не згасити 
Полум'я свічки в собі, 
Бо місяць неспроможний 
Освітити наші тіла — 
Ніби сліпці ми натикаємось 
Один на одного в темряві, 
Топчемо ногами те, 
Що було найсвятішим. 
... тільки б не згасити 
полум'я свічки в собі... 
Ріки замулені, вода 
Вже не рухається в них, 
А риби викидаються на берег... 
Хто так змертвив нас? 
Замерзлі уста поколов ніби лід — 
цівочка крові стікає в криницю. 

Лоно 

Кожної ночі я кладу на нього руку 
І відчуваю порожнечу... 
Можна було б поселити там птаха. 
Він вилетів би звідти вночі 
І зігрівав мене крилами. 
А можна було б посадити там дерево — 
Воно виростало б і стовбуром 
Лягало поруч, 
Щоб було мені кого обіймати. 
А можна було б викопати там криницю, 
Щоб вона напувала тебе водою у сні, 
Бо ти до мене вже ніколи не повернешся... 



Всю ніч тулилася до маленького тільця дитини, 
Зменшувалась поруч із ним, зсихалась. 
Всю ніч воно виростало і ставало яблунею, 
Вкривало мене цвітом, потім зеленим листям, 
Потім яблуками мене вкривало, 
Рятувало від тоненького серпика місяця, 
Націленого в мене: 
— О, не вражай її! 
І вже на світанку, коли моє тіло 
Стало самотнім яблуком з проточеною серцевиною, 
Що залишилось одним-єдиним на її гілках, 
До нас прилетів птах зі зраненими крильми... 
І так усі ми разом вступили у ранок. 

На нашій вулиці помер хлопчик, 
І чулися увечері тяжкі плачі. 
Ще був серпень і дорогу всипали квітами. 
їх розкидали діти, уперше проводжаючи 
На цвинтар ровесника. 
Вони плакали і ніхто з них не знав, 
Що то таке — смерть. 
Тільки увечері, лягаючи спати, вони 
Сподівалися, що хлопчик все-таки оживе. 
Тієї ночі їхні личка були схожі на квіти, 
Побиті вітром... 

Засни, моя дитино, скоро ряст 
Нас поведе у ліс до свого кореня, 
Птахи повернуться в старі гніздечка. 
Ти чуєш, як гудуть у них в дорозі крила? 
І кожен — то повернеться в своє гніздо, 
Зруйноване негодами без нього, 
І кожен принесе у дзьобі по зернині, 
Що проросте на дні його гнізда. 
Чому ж до нас не завертає птах, 
В гніздо під нашим дахом, 
В гніздо, наповнене твоєю беззахисністю? 
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Не спиться мені, не спиться. 
Немов одна я на цілому світі 
Серед снігу останнього... 
Не спиться мені. Я тану, 
Стікаю в безмовність устами 
I до дерев припадаю, 
До стовбурів квітневозачатих. 
Колиска на кінчиках 
Моїх пальців безумних 
Розгойдалась... 

Пейзаж із листям, що облітає... 
Я входжу у нього повільно, 
Розкинувши руки... 
О, ці вибухи фарб, 
Вони обпікають мене! 
Колись навесні знайду 
Мертві жолуді, 
Не захищені мною. 



Михайло Слабошпицький 

Никифор 

Сьогодні з його імені вже проростає легенда. 
Легенда про Никифора, маляра з Криниці. Культурна Польща 

знає Никифора Криницького. А Никифора (Єпіфанія) Дровняка ми
стецький світ майже не знає. Тільки окремі доскіпливі мистецтвознавці 
на Україні можуть пояснити, що Криницький і Дровняк — це одна й та 
ж людина. 

Коли на цьому світі не стає такої загадкової істоти, як він, коли в її 
днях на землі так багато незбагненного для інших (а художник, мабуть, 
завжди незбагненний), то про нього неодмінно народжуються легенди, 
в яких довільно перекроюється його життєва біографія. 

У Никифора з Криниці все надається для такої легенди, бо ж надто 
мало лишилося по ньому всього того, що тримало б перебіг його 
людської долі в реалістичних, точно заадресованих координатах, 
документувало кожну його думку чи крок на землі. Щоденників, 
спогадів чи листів не писав, бо був майже неписьменним. Мистецького 
середовища довкола себе не мав. З інтелектуалами спілкувався мало — 
та й то вже наприкінці життя — а тому й не ввійшов популярною 
дійовою особою в мемуари сучасників... 

Для лемків із Криниці, на очах яких він народився і жив, Никифор 
був таким собі божим чоловіком, тобто — людиною не від світу сього, 
яка вже й при сивині лишалася дитиною, що не може дати собі 
ніякогісінької ради і не хоче нічого знати, окрім своєї дивної забавки — 
малювати всякі химерії, котрих нема на світі. Як і всі прості, земні 
люди, лемківські господарі охочіше погодилися б на те, що художник 
— це той, хто може намалювати людину геть точнісінько схожою, 
мовби сфотографованою. У Никифорових же фантазіях їм важко було 
дошукатися бодай окремих натяків на якусь там життєподібність. 

У той світ їм було важко увійти. Вони тільки стояли окрай нього й 
здивовано заглядали туди, щораз чудуючись його незвичністю і на
магаючись зрозуміти: чому воно так у Никифора виходить? А він не 
міг їм нічого пояснити, бо від самого дня народження був німим. 

Із його дитячих літ відомо мало. Коли Никифором стали цікави
тися, то дізналися від криницьких лемків лише кілька епізодів і 
подробиць. Якогось дня прибилася сюди бездомна глухоніма жебрачка 
Явдоха Дровняк. Ніхто не відав, якими дорогами водила її доля, і 
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нікому не могла про те сказати. Та й не довго походила вона тут, бо 
незабаром після того, як у неї знайшлася дитина, відійшла в інший світ, 
спалена важкою хворобою. Імені батька Никифора теж ніхто не знав. 
Не стало воно відомим до самої смерті й Никифорові. 

Що могла запропонувати безпритульному сироті доля? 
Жебри і поневіряння. Гірку самотність і пекуче відчуття своєї 

упослідженості. 
Але він не пішов жебрати. Давали щось добрі люди — брав, не 

давали — жив божим духом. Ніхто не пам'ятає дитину з простягненою 
рукою. 

Тендітний і слабосилий хлопчина ріс як бур'ян при дорозі. Його 
сто разів могли звести на той світ слідом за матір'ю хвороби, міг 
заморити голод. Та він вижив наперекір усім своїм злигодам. Мовби 
сама доля вирішила тепер оберігати його від усіх напастей. Мовби 
вона, незрима для людського ока, взяла це захарчоване хлопченя з 
великими дорослими очима за маленьку руку й повела в кращий бік, 
перебравши на себе всі його мирські клопоти. 

Розповідають, що малий цілими днями ходив по вулицях Криниці, 
сторонячись дитячого гурту і його традиційних забав, або сидів у 
холодку під деревом і задумливо споглядав велеліпне панство, що з 
усіх усюд зіхалося на знаменитий курорт. Для дорослих він навіть у 
старості лишався дитиною, а тоді для дітей Никифор був якийсь 
задорослий. Од усіх його відгороджувала не тільки важка стіна німоти 
й глухоти. Було ще щось таке, чому важко знайти пояснення. Можливо, 
саме те, що й зробило Никифора таким Никифором, яким він прийшов 
до нас у своїх картинах. 

З тих же літ знаємо ще одну подробицю: найчастіше давав притулок 
малому Іван Гриняк — зовсім незаможний господар. Власне, серед 
лемків у Криниці особливо заможних не було. Всі вони так-сяк 
перебивалися з хліба на воду, мали скромний зарібок за возіння цегли, 
піску чи каміння для будівництва місцевому панству фешенебельних 
вілл. Деякі, маючи коней, "фіякрували" (так тут називалося те заняття) 
— на курорт прибували паломники не тільки з усіх кінців Польщі, а й з 
Австро-Угорщини, Німеччини, з інших країн — усім потрібен був 
транспорт, щоб виїхати за місто, подихати гірським повітрям, помилу
ватися карпатськими ландшафтами. Безліч того різномовного люду від 
ранньої весни до пізньої осені товклося в Криниці, і тільки на зиму 
вона завмирала серед гір і снігів. Тоді місто ставало схожим на 
Никифора Дровняка — німим. 

Бездомний хлопець висиджував зимові вечори в тісних хатах і з 
тужбою виглядав весну, а з нею — і літечко. Снив волею, як пташеня в 
клітці. А воля — це можливість скільки завгодно висиджувати вздовж 
брукованих доріг, цілі дні малювати на коробках од цигарок тільки 
йому зрозумілі химерії. Воля — це коли довкруж нього пурхають у 
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пилюці горобці, а він дивиться на них і тихо всміхається. Воля — це 
він іде до бистрих вод Чорного Потоку, пере там своє лахмітиння, 
купається, лежить у піску й пливе поглядом у небесах... 

Ще ніхто не знає художника Никифора з Криниці, ще ніхто не 
зважає на те, що робить задумливе лемченя. А воно на віддяку всім, 
хто дає йому притулок і шмат хліба, лишає свої малюнки. Ніхто не 
зберігав Никифорових творів, помандрувавши трохи по руках, по
дивувавши химеріями, вони, певно, викидалися на сміття, оскільки не 
могли мати ніякого практичного вжитку в господі. Мине багато літ, і 
зацне панство шукатиме повсюдно в Криниці, чи не вціліли вони десь 
серед давнього непотрібу лемківських осель. Але нічого ніде з ранніх 
робіт не знаходитиметься —усе пропало без вороття. 

Але все те буде згодом, коли гучна слава наздожене Никифора вже 
на порозі старості, і він зовсім не здивується їй, власне, ніяк і не 
зважить на неї. Житиме, як жив, без будь-якої поправки на те, що став 
знаменитим. Тільки подеколи дратуватиметься, що кореспонденти і 
покупці його робіт заважають працювати. Здавалося, доля вже анічим 
не могла здивувати цього завжди незворушного і рівного в поведінці 
чоловіка. Все, що діялося довкола, навіть з ним пов'язане, його анітрохи 
не обходило, не могло надовго затримати на собі Никифорової уваги. 
Він, мов давньогрецький філософ Діоген, раз і назавжди обравши свій 
душевний режим, лишався в ньому, як у фортеці перед наступом 
ворога. Він поніс себе крізь славу, мов ламку іграшку над натовпом 
дитячих рук, які хочуть ухопити її і розтрощить. 

А за обступленою горами Криницею гриміли війни, літали аеро
плани, горіли в морях кораблі, бігали по рейках поїзди, засідали 
парламенти, сперечалися в далекому Парижі художники різних шкіл... 
— відбувалося неймовірно багато всяких подій, що впливали на долі 
окремих осіб і цілих народів, але Никифор нічого про те не знав. Жив 
серед ялиць і смерек, серед чужих вілл, церков і костьолів, жив на 
клаптику згорьованої лемківської землі, і був вільним птахом, який 
навіть не мав свого гнізда і ніколи не сушив голову думками про 
завтрашній день. Для нього — буде все як було, нічого не зміниться в 
карпатському світі біля Низького Бескиду. Бо ж на його картинах усіх 
літ час і простір замкнулися в одній площині і все назавжди завмерло. 

Він розмальовував іконостаси, писав образи, пейзажі, портрети, по
лишав усім за безцінь свої роботи. Можливо, перший у його житті 
гонорар, виражений грішми, був уже в роки першої світової війни. Про 
той епізод розповів лемко Григорій Пиж. У Криниці стояли австрійські 
війська. Командир частини сидів на коні й вигукував накази обозникам 
із місцевого люду. Тут і надійшов убого одягнений юнак. Став осторонь 
і почав малювати, поглядаючи уважно на австрійця. За кілька хвилин 
він підійшов до офіцера й подав йому свою роботу. Той довго дивився 
на малюнок, а потім сховав його і простяг хлопцеві п'ять ринських. На 
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всіх присутніх селян це справило глибоке враження: офіцер визнав 
Никифора за художника... 

Звичайно, зазнав замолоду Никифор усіх тих глузувань і насміхів, 
які випадають на долю "білих ворон". Бо саме такою "білою вороною" 
він усе своє життя був для багатьох у Криниці. Хтось із польських 
молодиків іронічно прозвав його Матейком. І те прізвисько довго 
ходило за ним, як тінь. Лише тоді, коли Никифор став у Криниці 
особою знаменитою, воно відпало від нього й загубилося. 

А вознесіння імені лемківського самоука почалося в тридцятих 
роках. Тоді до Криниці приїхав відомий львівський художник Роман 
Турин, який одразу ж звернув увагу на дивака в чорних штанах, чорній 
запраній блузі, зіжмаканому капелюсі й з "краватом" на шиї. Мабуть, 
Никифор справляв на того, хто його вперше бачив, враження екзотичне, 
і всі надовго спиняли на ньому погляд. Але Турин зауважив іншу 
подробицю — дивак малює. І саме професійна цікавість підштовхнула 
художника до нього. Турин був вражений побаченим. 

Він — перша людина, яка стала агітувати всіх за Никифора, 
пояснювати, якого дивовижного художника має в його особі Криниця. 

Никифорові на той час уже було за сорок. Він уперше вийшов на 
вулиці міста зодягненим у новий костюм, узутим не в зачовгані 
шкарбани, а в нові туфлі. Уперше був досхочу нагодований. 

Турин ходив за Никифором і купував кожну ним тоді написану 
роботу. Так їх у нього зібралося кількадесять. Усе те Турин повіз до 
Львова, де вони вперше експонувалися на виставці мистців-самоуків, 
що відбувалася з ініціятиви АСОЦІАЦІЇ незалежних українських художни
ків. У каталозі, підготованому до виставки (автор і укладач — мистец
твознавець В. Ласовський) про Никифора зокрема писалося: "Зустрі
чаємо у нього ремінісценції візантійських ікон, він вправді, часом 
підглянувши в природі неповторність форм, намагається їх передати 
зіндивідуалізованими засобами, проте в більшості він зберігає власну 
виключність у тих засобах і зразковий ідеалізм у їх формуванні...". 

Ще тоді, до другої світової війни, акварелі Никифора мандрують 
по виставках у різних містах світу. 1932 року їх бачили в Парижі в 
галереї Леона Марселя на вернісажі "Паризької Української групи". 
Никифор, ходячи зі скринькою в руках по околицях Криниці, певно, й 
у гадці не мав, що в цей час у столиці Франції перед його акварелями 
простоює цілий натовп людей. У французькій, польській та українській 
пресі започатковується багатюща "Никифоріана". В одному із львів
ських журналів з'явилася перша широка розвідка про художника з 
Криниці "Маляр наївного реалізму в Польщі — Никифор". Належала 
вона перу Єжи Вольфа. 

Отже, Никифора відкрили. 
Але — ненадовго. 
Почалася друга світова війна. Його ім'я відразу ж згоріло в її 
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полум'ї. Але художник уцілів, щоб відродити своє ім'я. 
Честь нового відкриття Никифора належить видатному польському 

поетові Константому Ільдефонсу Ґалчинському. 
У Криницю їдуть подивитися на художника. В нього на руках 

немає жодної картини — їх негайно після написання розкуповують. А 
йому — вже за п'ятдесят, і його не покидає відчуття важкої самоти в 
цьому світі, що супроводжувало художника від перших днів життя . 
"Нічого немає поряд з Никифором" — не випадкова назва однієї з його 
картин. 

А потім настав день, коли криницькі лемки почали збиратися в 
дорогу — їх виселяли з цієї землі. Розгублений художник довго не зміг 
збагнути, що діється. Пропонували їхати і йому. Серце Никифора 
краялося надвоє. Він не міг жити без цих людей, які переховували й 
рятували його у війну від фашистських ревнителів чистоти людської 
раси. Але й не уявляв свого існування без Криниці, без усіх тих 
куточків, з яких і складався його великий художній дім. 

Лемки від'їздили. Никифор плакав гіркими сльозами. Його вмовля
ли: рушай з нами, бо пропадеш. Він вагався, а потім окидав поглядом 
гори, що обступили містечко, й заперечно хитав головою. А потім 
конвоювали з останніми лемками і його, переселяли на західні землі 
Польщі. Та через якийсь час він знову прибився сюди. Невідомо, чи 
відстав у дорозі, чи вирушив назад уже з місця нового поселення — 
нікому нічого не міг про те сказати. Власті знову вирішили відправити 
його. Никифор противився —він хотів жити й умерти в Криниці. 
Знайшлися люди, що стали на його захист. На прохання громадськості 
художникові дозволили назавжди залишитися в Криниці. 

Вже в останні роки доля послала йому добрих ангелів в особі Елли 
та Анджея Банахів. Це подружжя лишило нам неоціненні речі: сотні 
фотопортретів художника, численні записи розмов із ним (Никифор 
відповідав на їхні запитання мовою жестів), а також вельми цікаву 
книгу "Історія про Никифора". Є там такі слова, в яких говориться про 
останній період життя мистця: "Никифор — уже не безіменний майстер 
в Криниці, і не просто Никифор. На прохання опікуна, що живе 
постійно при ньому, він одержав цілком пристойне прізвище. В цій 
зміні колишнього "майстра з Криниці" на сьогоднішнього "Криниць-
кого" хтось може побачити певний символ... В житті Никифора від
булися такі зміни, що будь-який художник був би щасливий: його 
знають у всьому світі. Докладна бібліографія налічує кілька сот статтей. 
Якби Никифор замовляв газетні статті, то пошта приносила б їх 
щотижня. Попит на його твори більший, аніж він устигає написати. 
Никифор не тільки роздарував абсолютно все, що в нього було, але не 
в змозі задовольнити дедалі більше наростаючу потребу покупців. У 
нього ніколи не буває напоготові двох картин, шанувальники ждуть до 
вечора, доки Никифор закінчить річ, почату вранці, і забирають твори 
ще мокрими, ще теплими..." 
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Банахи проводять з Никифором багато днів, збирають про нього 
матеріали. А доля ніби вирішила заплатити йому щедро за всі біди і 
поневіряння безпритульного життя. Одна за одною влаштовуються ви
ставки Никифора в Польщі, про нього знято фільм, пишуться моно
графії, в яких стверджується, що він — один із найсвоєрідніших 
художників польської землі. Його акварелі мандрують по світу: Відень, 
Белград, Амстердам, Зальцбург, Братислава, Брюссель, Франкфурт-на-
Майні, Чікаґо, Бразілія... Двічі вони побували в Парижі. Збереглися 
авторитетні свідчення про те, що на одній із виставок побував Пабло 
Пікассо, який сказав похвальні слова на адресу Никифора. 

Цікаву гіпотезу висловив сучасний російський письменник Микола 
Самвелян: "... А найкращий глядач, якого він (Никифор — М.С.) міг 
собі побажати, — це Маленький Принц Сент-Екзюпері. Згадайте, якого 
роду картинки принцу подобалися. Переконаний, він оцінив би й 
Никифора. До речі, в часи першої паризької виставки Криницького 
Сент-Екзюпері також був у Франції. Він цілком міг опинитися серед 
відвідувачів. Чи не допомогли йому пізніше асоціації в роботі над 
знаменитою казкою?" 

Цій гіпотезі немає ніяких підтверджень. У неї можна повірити 
лише як у легенду. Але погодьмося, що світ Никифора — це справді і 
світ Маленького Принца. 

З багатьох, зроблених Банахами, знімків Никифор постає суворим 
і замкненим, зосередженим на чомусь глибоко своєму, яке не дано 
зрозуміти іншим. Але ось його фотографія в оточенні дітей. Вони 
сміються, і Никифор сміється, як дитина — невимушено й щиро, 
здається, аж зморшки біля очей дрижать од того сміху, аж груди 
ходором ходять. 

Той фотопортрет істотно доповнює його численні автопортрети, 
на яких він малював себе вишукано одягненим і респектабельним 
паном. Можливо, саме так підкреслював високий статус художника 
серед людей і виражав це в ось такий — трохи наївний — спосіб. 

Останні роки життя. Старість, хвороби. Це про них писав польський 
мистецтвознавець Т. Марек: "Крім слави, яка йому ні до чого, і 
грошей, що ніколи не були метою його життя, Никифор і надалі 
залишився бідним і самотнім...". 

Він не зазнав родинного огрітку, батьківської радості і ще багато 
того, що дарується кожному на його земний шлях. Він прожив 
анахоретом і художником. 

Осіннього дня 1968 року Никифор тихо відійшов зі своєї земної 
дороги в інший світ. 

Не йшли за його труною лемки, з якими він виростав і жив. Вони 
були дуже далеко. Не йшли за труною родичі. В нього їх зовсім не 
було. Ховали чужі люди. 

Отак і відходив у легенду. Бо легендою легше пояснити це життя. 
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Історики мистецтва вважають, що в різних музеях і колекціях світу 
налічується понад тридцять тисяч акварелей Никифора. Є його роботи 
й у Львові, привезені з Криниці Романом Турином. Час од часу вони 
виставляються в місцевому музеї українського мистецтва. Експону
валися й у Києві. Однак, як це не прикро, в нашій свідомості він не 
зайняв того місця, на яке справді заслуговує. Якщо кожен інтелігентний 
поляк може сказати, що він знає про феномен Никифора Криницького 
чи бачив його роботи, то з-поміж людей української інтелігенції треба 
шукати й шукати того, хто знає, що на лемківській гілці українського 
народу вродився цей геніальний художник, котрим ми можемо пиша
тися так само, як грузини — Піросманішвілі. 

Нам ще належить відкрити для себе Никифора. 
... Львівський художник Володимир Патик написав дивовижний за 

психологічною виразністю портрет Никифора. Маленький, сухенький 
чоловік застиг на мить перед мольбертом. А з-позад нього виглядають 
церквиця і рядочок білостінних українських хат. 

Незбагненна сила мистецтва. Ніби й не схожий тут Никифор на 
того, якого зафіксували на сотнях своїх фотографій невтомні Банахи. 
Але, дивлячись на цей портрет, починаєш вірити: саме таким він 
насправді й був. 

І коли раптом задумаєшся про нього, то пам'ять одразу ж підказує 
той його образ — із полотна Володимира Патика. 

Може, саме львівському художникові пощастило найглибше за
глянути в загадку Никифора Дровняка з Криниці... 

94 



95 

Никифор за роботою 



Євген Пашковський 

П'ятеро хліба й дві рибі 

Щовечір баба Марія брала на покуті товстий зошит онука Павла, 
під образом запалювала лампадку, і, розгорнувши Біблію, вчилась 
писати, обводила кожну літеру на чистому аркуші, — іконні відблиски 
золотили їй руки в старечому ластовинні, над садком люто горів 
пощерблений об яблуні місяць, — і згадувала дитинство: нагріту 
вишневим падолистом стежку від призьби до стайні, на гвіздку над 
одвірком білу волосінь, дві підкови, міхурець жовчі, щоб заліплювати 
свищі від оводів на худобі, "прибули ж тими днями пророки від 
Єрусалиму до Антіохії. І встав один з них на ймення Агав, і Духом 
прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був", під 
осінь селом загадючилися обози, ніхто добра не ждав звідтоді, як 
відібрали коней, усуспільнили грунт, оборали цвинтаря так, що небіж
чикам доводилось перебивати ноги обухом, аби вкласти по-людському 
в домовину, безрідна земля пам'ятала рип возів, громовицю бубна і 
ойкання гармошки, погасили каганця, полягали спати, біднота гопки 
зривалася серед шляху, вінками з волошок уквітчувала голови продза-
гонівців, котрі будьоннівками відмахувались від ґедзів, багнетами на 
трубчатих просвердлених держаках ширяли купи кизяків за хлівами, 
білу пріль засіків погрібника, злежане сіно на вишках, відтак ляскали 
багнетами по халявах, аби вистукати з дірочок пару зернин та іменем 
революції вп'ястися в господаря; линялий прапор на ґанку сільради 
біло намотавсь на держално, черга дійшла до домашньої птиці, за 
кілька днів вигубили усіх півнів, пообіцяли на стовпі вчепити тарілку 
радіо, а біле в огнистому накрапі пір'я млинкувало за хурами, липло на 
пітні загривки миршавих конячин, на гімнастерки обозників, на шмаро
видло по осях коліс, "І я глянув, — і ось кінь чалий. А той, хто на 
ньому сидів, на ім'я йому Смерть, за ним же слідом ішов Ад. І дана їм 
влада була на четвертій частині землі забивати мечем, і голодом, і 
мором, і земними звірами". 

Батько шестеро коней тримав, брати за маршалків на весіллях 
козакували, так збрую Марко малиновими кутасами оздобив, так 
п'ятаками мідними обклепав, серце в зашпори заходить, тільки-но 
сплесне молодиця в долоні, жеребчики з ноги на ногу вибасовують у 
підгорілченому колі, діти на груші глиняними свищиками свистять, 
лілові стрічки над гривами облоскочують лиця сельчан, заплітаються 
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до куща зацміну за довгим столом: забрали батька, коней заїздили, 
братчикам руки за спиною пов'язали, порозкошуєш на виселці, кур
кульське гаддя, їден батіг зостався вільний на боронах під повіткою 
—нема годувальників, мати подалася до Західної, жито молотила, нянь
чила чужих дітей і збирала своїм синьогубим крупу в мішечок, бубку 
до бубки, сухар до сухарика, ложку до рота не підносила без сльози, 
дітлашня ж на сестриній шиї висне, мліла з відчаю і молилась, щоб 
голоду не було; дідуньо й бабця по дорозі злягли, з вагону викинули та 
й, а батько на шахті опинився, лист від приятеля впослі прийшов, так і 
так, прохромило Стьопі груди породою, муку прийняв ваш соколик, 
поховали без батюшки, "І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм 
іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати 
їхні, що будуть побиті, як і вони", брати з Бердичівської тюрми 
звістили, по різних камерах сидимо, дасть Бог, відкайданимо строк, 
обсядем укупочці стола під ясеном і почаркуємось, і поспіваємо, мати 
хоч і здорожилась, вавки на ногах павутиною затовкла, в Бердичеві 
стає на квартиру до майстра Бєльського, на будівництві дороги між 
в'язнями працював, дає передачу, дві цибулини, дві крашанки, загорнуте 
полотниною сало завтовшки з палець, натертий часником пиріг із 
квасолею, куди там, каже майстер: пошесть нахлинула на тюрму, вночі 
через переїзд важко гупав полудрабок, мати за черемшиною ховалась 
на цвинтарі, вдосвіта переціловувала кожну грудку землі на свіжому 
кагаті, засинала навколішки і снились їй писані бузиною листи від 
покійників, ніхто не панькається з доходягами, хоч нарікай, хоч стіну 
гризи, тільки вечером журно пам'ятати про світанок, тоді з допитів за 
ноги притягують, обтрушувала на колінах глей, додому клигала, як-не-
як за двома доньками тра ж доглянути; восени конюх головинський 
Савченко Петро видерсь по кленові на церкву і сокирою зрубав хреста, 
обіржавлені долоні тернув об матню галіфе, а злазити страх напав, руки 
йому обвисли ціпилнами, гілляку не дістати ніяк, погляди юрби 
відштовхували від землі, тако і впам'ятався сельчанам: в'язи схибнуті, 
вухо притулене до плеча в линялій латці погона, пальці кігтять 
зіржавлене сонце купола і рудизна засіває очі людей, того ж вечора 
нахлиставсь перваку, згорів, жінки нуждою побоялися рятувати, згодом 
на паперті уздріли босого кобзаря, їв грушки-гнилиці та научав на зиму 
запасати соління з капустяних листків, лісової ягоди, помідор-зеленух, 
учив насінини дикої коноплі в ступі товкти з лободою і кукурудзяними 
качанами, нагнув голову, долонею із сивини витрусив іржу, насіяну 
вітром від купола, на Москаленковому городі зірвав жовтляка, не вспів 
надкусити, як скажений бригадир орчиком зміряв, та в спину, та в 
спину, та в терновиння дідка, той по обличчі кривавицю з ока розвезяв, 
за село вирачкував і страшна під заграву тінь поповзла на явори, німі й 
безлисті над річкою, знайшли його за мостом без перил, піна лиже 
розсічену голову, зелена п'явка прикипіла до шиї, "І світло свічника вже 
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не буде світити в тобі, і голос молодого й молодої вже не буде чутий в 
тобі. Бо купці твої були земні вельможі, бо твоїм ворожбитством були 
зведені всі народи, бо в нім знайдена кров пророків, і святих, і побитих 
усіх на землі", мати клінна ходила, бідолажний Микола, сусідський 
парубок, каже, цьоцю, однесеньке мочене яблуко дайте, звідки, голубе, 
свої діти оно млявіють, з ніг пухлятина тече, цьоцю, послухайте, 
поволікся до лісосмуги, зачепив себе за ялину, проте страху мені не 
було, кольки в грудях відтерпли, голова, здавалось, вчаділа від уявних 
пахощів їжі, тихо-тихо, зрідка теленькне об цямрину відро, на голій 
дзвіниці поховавкне збожеволілий від смороду мертвяків пугач, живі 
повернулись у відчай, як бувало на чистий четвер, затуляючи долонями 
свічки, помалу дибали з церкви, прийшли й гадали, маєм останній 
прихисток, та за одним горем чигало дві біди, "І диявол до нього 
сказав: "Якщо ти Син Божий, — скажи цьому каменеві, щоб хлібом 
став". 

Галю й мене мати прив'язала до ніжки стола, в горняті поставила 
узвар солодцю, по перепічці пхнула за пазуху, каже, піду до містечка, 
зміняю золотого хрестика на харчі, мовчимо, ані пари з уст, коли 
плюгавий Москаленко до сіней рипнувся, покотив матір, хрестика здер, 
обручка дзвенькнула об долівку, зуби вискалив, біжи на скаргу до нової 
власті, біжи, вона нехристів любить, притулила нас мати до покрива
влених грудей, боронь, боже, виходити за поріг, нелюди малих дітей 
ловлять, і лячно їй, і охота, щоб ми своєю смертю здрімнули, пішла з 
торбиною попід плотом, стільки й бачили, "Дайте їсти їм ви". Вони ж 
відказали: "Немає в нас більше, як п'ятеро хліба й дві рибі", тихо-
тихесенько, а раніш мама як виведе пісню, на другому селі хлопці 
навприсядки йдуть, сестра під рядниною перша заснула, мені ще стіл 
пахнув житньою мукою на качалці в бабуниних руках, які розгладжу
вали тісто на пироги, пахнув копченими ковбасами з різдвяним хроном, 
дерунами в макітрі з вишкварками та смаженою цибулею, бурячихою, 
розхлюпаною на дубових дошках, примарився мені вусатий дядьора: 
поплював на мантачку, добре вигострив косу, люльку вистукав об 
кіссє, заходився косити молочну в тумані ріку, підсікати по мілководому 
плесі бобівник, зірвані подмухом неба брижі, той плескіт збудив мене, 
бачу: камінкова темнина хмар зависла над вікнами, якась шкработня 
крає слух, начеб небо й земля, скам'янівши від лютощів, жорнують 
решту живих, якась вовтузнява під столом, глядь, дві жарини блиснули, 
щур відплигнув, позадкував, підібгавши хвоста, Галині зсудомлені у 
волоссі пальці обіймали голову терновим вінком, очі заскліли, підібгана 
під живіт нога біліла кісткою на литці; мені бракувало сил перегризти 
мотузка, длубала долівку, той глинозем вогняним смальцем розтікався 
по нутрощах, утрамбована покійниками земля однаково несла прожиток 
і смерть, на зуби налипали шерстини, боляче тріскотів і пахнув маком 
пісок, щурисько шасьнув до підцувайла і звідти жарів моторошними 
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вуглинами родинної погибелі, по стіні полапки дошкутильгала до 
дверей, знечая ліктем штовхнула колиску, що гойднулась під сволоком, 
скрипнула, смерть заспівала колискову, ходить боцюн по болоті, у 
червоних у чоботях, знайшла за скринею воскову свічку, котра за 
минулої пасхи яснила погляди усієї рідні, нишком вирачкувала на двір, 
без угаву дощові хробаки точили розм'яклий грунт і смерділо смоля-
тиною від котовила солімки, де вторік зарізали порося, "І бачив я небо 
нове й нову землю, перше бо небо і перша земля проминули, і моря 
вже не було". 

Надгризла свічку, на станції погутькав паровоз, по долині від 
щуляка ховались дрібні птахи і отрушували порохно з вербних котиків, 
лис шнуркував за мишвою по кущах ситнику, ніщо не вістувало ні 
осінь, ні зиму, ні весну, час розчахнувся, лишень голосила об вікна 
кукурудзяна загата і чорне листя загрібало ріку, благаючи, скільки нам 
каятись перед рибою, а невидима десниця кидала то пригріш шпаків на 
обгризені від клею сливки, то ситих гайворонів на дорогу. "І бачив, і 
чув я одного орла, що летів серед неба і кликав гучним голосом: "Горе, 
горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових позосталих 
трьох Ангелів, що мають сурмити!", біля станції знову над'їла свічку, 
перекусила й виплюнула ґнотика, гіркого на сажисному кінці, тилом 
долоні витерла зуби від воску, в теплушці пахло коров'янкою, крізь 
шпарину дверей світло цідилось на руки діда, котрий з ножа доїдав 
кришеник сала, на замотане хусткою коліно жінки з двома немовлятами 
на руках, оце ковбасники внадились до села, чоловік вилами оборо
нявся, там і зліг, насилу вікном успіла на леваду втекти, лісом гналася, 
чую — щось хекає в спину, вовк мало на спину не кинувся, ногами 
копаю, за спідницю рве, нитки на зубах чорніють, руки мені зватніли, 
діти в плач, вовчисько задки посунуло в чагарі, звірина людяніша, 
господи, дід кинув солону шкуринку, потім пити мені закортіло страх, 
старий повідав: до міста плуганюся, село на пні полягло, нікому й 
поховати по-християнськи, думаю в городі когось вмолити за шмат 
сала, аби нинє отпущаєсі проспівав і рушником хреста вив'язав, 
малувато сальця, могилу не запечатають, лишня морока, було б знаттє 
восени вивтікати, засуєтивсь, чоловіче, а на тім світі все готове; дід 
настренчив просити милостиню біля торгсину, там за шибкастим вікном 
два гевали в білих халатах поверх мундирів ліктями злягли на при
лавок, полиці вгиналися від грудомах цукру, від бухінців, посиланих 
кмином, зрідка люди виймали з вузликів золото і один продавець 
важив прикраси, другий за хвости з діжки виймав оселедців, на розсіл 
по підлозі зліталися мухи, на горищі мені пахло цибулею, мишаками, 
до півночі, доки цегла тримала тепло, при лежаку грілася, а на барачних 
сходах цуценя блохи сікло і дядько на окулярах горбатів над столиком 
у підвалі, запаював і терпужив продірявлені бачки, віхтем на пальці тер 
обкіптюжене скло, щодень ліхтарів більшало на полицях і ніхто не 
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довідувався за ними; серед ночі вийму свічку з кишені камізельки, 
обнюхаю, візьму на зуб згусток домашнього світла: віск запахне 
антонівкою, виб'є дрижаки з тіла, знов байдужою тягою зітхає димохід, 
знову вітрисько гуготить верховіттям акації, знов мишенята гасають за 
цибулинням по вимісячених закапелках, а нема на вас доброго кота! 
десь за містом цюкає постріл за пострілом, військо зайняло оборону 
від голодних селян, і до ранку на шахті палає зоря, від териконів повзе 
димок, схожий на гіркоту попелу в холодній печі, вугільна пилюка при 
досвітньому обрії в'ється над сухим полином, над задертою колесами 
догори вагонеткою, над людьми, що мерзлякувато стинаючи плечима і 
затуляючись від дощосічі полами брезентух, поспішали за гудком на 
роботу, зрідка в посічених породою руках шеркав сірник і при спалаху 
видніла каламуть дощин, які ронилися з козирка восьмиклинки, це ж 
тутай батько спочив, це ж тутай могила його невідспівана, думаю собі, 
бажаючи тугою воскресити страх, щоб згадала за мене смертонька, 
куди там, зацідили чорні дощі, собача куцохвосте забилось під поливний 
навіс і скімлило, ждучи охлапа, дядько далі лагодив ліхтарі, заставив 
ними підлогу побіля стола, здавалось, люди зумисне збували з рук 
жалібне тихе світло, що висівалось іржею і шерехтіло в порожньому 
бачку, коли майстер струшував його над вухом; свіча моя згорніла від 
куряви, ледве нагадуючи дому: окидь інею на оббитих солом'яними 
скрутнями дверях, мама з морозу вносять жлукто зоління, в малиновій 
духовці потріскує сіль, а тутай баба на вулиці розвузлила клунок і 
общіпала хлібину, каже, якось догибієм до врожаю, ніким не сіяна, 
така пшениця проклюнулась на полях, зітру в ночвах колоски, такий 
крупник по світлиці запахне, гріх не дождати спасіння, відійшла до 
криниці, пийнула води, хилиться, хилиться, коли брик, розсікла скроню 
об кадку, на другий день підібрали; згодом мені відпала кортячка до 
оселедців, було повизбирую в рівчаку за торгсином, хвости і голови на 
камінні перетовчу, посмітюха та й, потім води не обіп'єшся, живіт 
пухне, досі відмолити не можу ляку, що залоскотав мене, коли висми
кувала клунка з мертвих бабиних рук, таких чіпких, буцім цуплять на 
себе, кров мені з носа заюшавіла, чую, хтось гримає, продавці при
клеїлись пиками до шибок, сміються, вони в дитбудинок здали, там 
решту свічки догризла, господи, страшна твоя кара, "Нехай підперезані 
будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані", зара внуцьо Павло 
якийсь затурканий, до всього лякливий, кидається спросоння, мати 
щонеділі йому в училище торбу наїдків ладнає, батько міндобрива до 
літака підвозив, грудна жаба душить, земля однаково пеленатиме 
лукавих і праведних, ситих і святих, — голос був мені сеї ночі: скоро 
помреш, і блакитний в золотому накрапі голуб змахом крил загорне 
книгу за сімома печатями, загасить лампадку і до горнього престолу 
понесе свідчення про переддень Страшного суду. 
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Богдан Рубчак 

Розмови літа з вереснем 
(Акомпаньямент до читання) 

Розгортаю книжку Ліни Костенко на титульній сторінці. Що 
значить оцей визивний заголовок "Сад нетанучих скульптур"? Яке 
дивне поєднання понять! Чи це, може, якийсь гоголівський оксюморон, 
гоголівський сумнів у властивості чи навіть тривкості матеріялу ("Гм! 
Ця рушниця залізна? А чому вона залізна?")? В якому матеріялі 
різьблені ці скульптури? І що їх мало б розтопити? Вода? Сонце? Час? 

Посередні натяки на значення цього таємничого заголовка знай
демо в драматичній поемі "Сніг у Флоренції", що включена в книжку; 
обговорення цієї поеми не буде тут моїм предметом, бо маю намір 
оглянути ліричні вірші збірки. Тільки згадаю, що в поемі йдеться про 
"сад скульптур", що його заведено на замовлення Льоренцо де Медічі. 
Без необхідного піклування, сад незабаром занепав. Згадується там теж 
і про цинічну примху бездарного сина Льоренцо, тирана Піеро де 
Медічі, який наказав Мікельанджельо Буонаротті виліпити скульптуру 
зі снігу. Поетеса висновує, що скульптури творені на забаг тиранів —чи 
будуть вони снігові, а чи мармурові — приречені на розтавання. 

Нагадує нам поетеса теж про ще один, неначе ненаочний, сад —сад 
пісень Григорія Сковороди. В одному із найсильніших віршів у книжці, 
вона запитує: 

Минає день, минає день, минає день! 
А де ж мій сад божественних пісень? (9) 

Час пливе — він дарує, забирає, відмовляє. І, отже, доводиться вперто 
підкреслювати, що мої скульптури все таки вже нетанучі, навіть коли 
сад божественних скульптур іще не закінчений. Адже здавалось би, що 
саме сади скульптур словесних загрожені розтаванням куди крутіше, 
ніж навіть статуї снігові. Але чи воно справді так? Чи ця загроза — не 
примарне страховиння терору? Хто хоч трохи знає історію української 
літератури —та й, зрештою, літератури світової — не матиме особливих 
труднощів збагнути позірно загадковий заголовок цієї книжки. Прикме
тник "нетанучих" в своєму тавтологічному ствердженні неначе сумні
вається, але саме в своєму сумніві остаточно стверджує: словесні 
скульптури насправді куди триваліші, ніж навіть мармурові. 
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Тепер зупинюся на заголовку циклу ліричних віршів, що їх я маю 
тут розглядати. Це ж бо справді своєрідний, цілком відкритий і 
неформальний цикл, зв'язаний темами й мотивами. І знову наче б то 
химерно-парадоксально: "Невидимі причали". На що здалися такі при
чали, що їх моряк не може бачити? Анрі Берґзон, виходячи з Геракліта, 
говорив про плин життя, тобто про плин часу, що з цього вічного й 
безконечного струменя неначе виринають уламки островів (або, може, 
уламки скульптур, бо ж такі скульптури не можуть недвижно-недво
значно лежати на дні часу); ці уламки спрямовують наше існування, 
допомагають нам устояти, осягнути власну постійність, стійкість. Вони 
— оці невимовні істини — є безумовно "невидимими причалами" Ліни 
Костенко. Інколи вони втілені в моменти історії людства, історії народу. 
Але найчастіше в поетеси вони зливаються з моментами стійкости в 
особистому житті — зокрема зі спогадами про дитинство, а теж і про 
молодість, кохання, страждання, про першу пісню. І справді, понад усе, 
за такий острів служить власна пісня. 

Заголовок книжки й заголовок циклу сходяться: слід бо дуже 
пильнувати, щоб струмені часу не розтрясли, не згладили отих не
видимих причалів — отих скульптур, що за ніяку ціну, за ніякі монети 
світу, не сміють розтанути. Адже ці скульптури теж невидимі, а ці 
причали — також не танучі. 

Перечитую перший вірш: 

І засміялась провесінь: — Пора! — 
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом — 
дивлюсь: мій прадід і пра-пра, пра-пра — 
усі ідуть за часом, як за плугом. 

За ланом лан, за ланом лан і лан, 
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом, 
вони уже в тумані — як туман — 
усі вже йдуть за часом, як за плугом. 

Яка важка у вічності хода! — 
за Чорним Шляхом, за Великим Лугом. 
Така свавільна, вільна, молода — 
невже і я іду вже, як за плугом?! 

І що зорю? Який засію лан? 
За Чорним Шляхом, за Великим Лугом. 
Невже і я в тумані — як туман — 
і я вже йду за часом, як за плугом?.. (7) 

Я цей текст матиму за компас. Окрім, може, Шевченкових "новорічних" 
віршів та заспівів Райнера Марії Рільке (до речі, спорідненість Ліни 
Костенко з цими двома, дуже один від одного відмінними, поетами 
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явна і куди глибша) — я не пригадую, щоб вступний вірш так ядерно 
зібрав у собі проміння наступних текстів, як це бачимо тут. 

"І засміялась провесінь". З крови й кости неоромантик, Ліна 
Костенко аж ніяк не цурається "традиційних образів". Покладаючися 
на досконалий поетичний слух, вона не сумнівається, що поетичний 
контекст оновить такий образ — в цьому випадку, не тільки контекст, 
але й звук, бо ж у цьому рядку дзвінкі звуки неначе самі сміються. Вона 
звертається до образу-топоса, який втілює глибинний архетип посвоя
чення порогів людського життя з порами року. Вихідна точка в часі 
ліричної героїні — пізнє літо. Це воно веде розмови з минулим — з 
весною, і з майбутнім — з вереснем та, врешті, з неминучою зимою. 
Провесінь розмовляє з праосінню. 

В таких розмовах час не тільки перегукується сам зі собою, але 
збігається в одну точку, в точку сучасности — вічної сучасности 
природи. Розуміємо, що героїня намагається себе зберегти: такі ж бо 
моменти-острівці заперечують, хай і тимчасово, невблаганний плин 
часу одного життя. Я ще така "свавільна, вільна, молода", на хвилину 
потішає ліричну героїню молодість-провесінь, обіцяючи повернутися, 
обіцяючи вічність. Але: "Невже і я іду вже [за часом], як за плугом?!". 
Знак питання й знак оклику виражають крайнє здивування. А ось у 
слові "невже" неначе зривається сліпо-пристрасний протест: "не вже!", 
"ще не вже!". І повторяється: "Невже і я в тумані — як туман". І 
врешті, останній рядок вірша: "І я вже йду за часом, як за плугом?". 
"Невже?", питає здивована свідомість. "Не вже", просить. Але "вже!", 
відповідає невблаганний час. 

І справді, людський час невблаганний. Невблаганно трагічна ця 
річка Геракліта, що в неї не можна ступити двічі: 

Марнували літечко, марнували. 

А тепер осінні вже карнавали. 

Душа задивиться в туман і марить обрисами літа. 

Чи, може, це приснилось нам 
купання в річці Геракліта? (19) 

Коли осінь жаданно-заздрісно озирається на провесінь і літо — аж ніяк 
не втішаючися своїми звабливо-золотими, зрадливо-манливими карна
валами — то водночас вона тривожно позирає на майбутню зимову 
дорогу, на стежку, "по якій вже тільки сніг іде" (ЗО). Час природи, отже, 
стає людським часом; циклічний календар неначе випростовується в 
трагічній персоніфікації. Час покищо не спасає. 

Спогад про весну дитинства стає своєрідно пасторальною мрією. В 
нього вплутується-вплітається уява, а іноді казка та міт. Навіть сам 
текст у таких пасажах оказковується. На поверхні він гаптований 
посиланнями на справжні казки — про Івасика-Телесика, про курочку 
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рябу, що мабуть несе золоті яєчка, тощо. Та деколи, на глибшому 
рівні, поетеса сама творить якісь мініятюрні міти, казки, а чи оказковані 
моменти, майстерно втілюючи в них живий дитячий світогляд. Такий 
світогляд сам у собі прекрасно поєднує дійсність із безпосередніми 
враженнями від дитячих книжок і оказковує мову дитячо-поетичною 
грою словами, раптово (по-хлєбніковськи?) свіжими асоціяціями слів. І 
так, по Дніпрі плавають піроґи, дороги повзуть по його берегах, як 
крокодилі, і на берегах маєстатично спочивають левоподібні шелюги. 
А ось "за терпінням є Трипілля", а за Черніговим живе якийсь чорний 
Черніг, який народився таки в цей момент, вискакуючи зі звуків слова 
"Чернігів" у свій човен: 

Черніг страшний, він дуже чорний. 
Як звечоріє на Дніпрі, 

Черніг сідає в чорний човен 
і ставить чорні ятері. (24) 

Але — і це для поетеси, як і для Шевченка, прикметно — спогад 
дитинства згуста заслоняється хмарою "тверезої" сучасности, так неначе 
дозволяти собі на розкіш занадто тривалого чи занадто далекого 
відходу стає якимось неморальним вчинком. 

Коли мусить помирати спогад, тоді оказкований текст неначе 
помирає разом із ним, неначе своєрідно самоліквідується. Ось рядок, 
що вже саме його озвучення дзвенить безжурною грою: "Затінок, 
сутінок, день золотий". Але наступний рядок одержує вже цілком 
інакше — все ще грайливе, але тепер уже досвідчено-пародійне — 
забарвлення: "Плачуть і моляться білі троянди". Старосвітськість цього 
рядка, його своєрідна "олесівськість", перестає дивувати, коли ми 
усвідомлюємо, що вже сама його текстуальність виявляється спогадом 
— спогадом отих веранд, що на них колись (задовго до дитинства 
самої ліричної героїні) таку "олесівську" поезію читали й брали до 
серця. Але раптом перший рядок, дитячо-грайливий, разом із другим, 
дівочо-романсовим, жорстоко перекреслені пером зовсім іншої, дозрі-
ло-трагічної, глибокотонної поезії: 

Де ж ви, ті люди, що в хаті жили? 
Світку мій білий, яке тут роздолля! 
Смуток нащадків — як танець бджоли, 
танець бджоли до безсмертного поля. (8) 

Плач білих троянд у мріях панночки стає зойком жінки ("Світку мій 
білий!"), що в ньому слово "роздолля" — роз-доля — заперечує вигідну 
веранду і маленькі романтичні трагедії, що на ній відбувалися. А 
грайливо-оказковане озвучення першого рядка впливає в глибинно-
таємничий, темний, альтовий спів про міт бджіл Прозерпіни. 

Таке чергування вже цілком наявне у вірші "Пелюстки старовинного 
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романсу" (21). Перші рядки справді звучать як слова якогось сентимен
тального романсу, навіть із акомпаньяментом ономатопеї "плакав-
плекав": 

Той клавесин і плакав, і плекав 
чужу печаль. Свічки горіли кволо. 

І раптом цей милий псевдопатос брутально підтятий карикатурою — 
карою минулого за те, що воно минуле, що воно минуло, що стало 
"чужим": 

Старий співак співав, як пелікан, 
проціджуючи музику крізь воло. 

Але в паралельній лінії розвитку, мовна фактура романсу все таки ряту
ється, хоча все ще з іронічними обертонами: 

Він був старий і плакав не про нас. 
Той голос був як з іншої акустики. 

Сухо іронічне "з іншої акустики", яке має ще рішучіше відчужити 
минулі переживання від наших власних, нарешті саме підтяте носталь
гійною сентиментальністю, яка проте тепер уже захищена автентично 
поетичним почуттям: 

Але губив під люстрами романс 
прекрасних слів одквітлі вже пелюстки. 

І, вкінці, по-справжньому пережита туга, "без гриму і гримас", прощає 
минулому те, що воно минуле і навіть на момент намагається, хоч як 
безуспішно, воскресити його. Минуле втомилось — воно втомилося 
бути не прекрасним. А ось наше власне сучасне прекрасним взагалі 
ніколи не було: 

Старий співав без гриму і гримас. 
Були слова палкими й не сучасними. 
О, заспівайте дівчині романс! 
Жінки втомились бути не прекрасними. 

В уже згаданому вірші "Затінок, сутінок", спогад, розмитий осін
ньою сучасністю, обертається з казки в пустку, і тоді осінь ще дош
кульніше щемить: 

Білий причілок оббила сльота. 
Хто там квилить у цій хаті ночами? 
Може, живе там сама самота, 
соває пустку у піч рогачами. (8) 

"Сама самота" — якесь жахливе уособлення знеособлення, та ще й 
підкреслене тавтологією; порожня черепашка, засушена оболонка аб-
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стракту, замість колись повнокровної господині. Втративши свій ті
лесний зміст, навіть сам спомин фальшиво персоніфікується: він бо 
також стає трухлим коконом колишньої людини. Ось ця мінусова 
персоніфікація-деперсоніфікація, яка починається образом сльоти й 
снігу, де мало б бути тепло: 

Дощу і снігу наковтався комин, 
і тин упав, навіщо городить? 
Живе в тій хаті сивий-сивий спомин, 
улітку він під грушею сидить. (ЗО) 

"Сама самота", "сивий спомин" — самотня, сива старість у наш 
немилосердний час — особливо переконливо зображена в віршах 
"Українське альфреско" і "На спиляному осокорі". В першому сама 
сутність оказкованого спомину — недійсного дитинства — поставлена 
під сумнів самотою: 

Над шляхом, при долині, біля старого граба, 
де біла-біла хатка стоїть на самоті, 
живе там дід та баба, і курочка в них ряба, 
вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. (27; підкреслення моє) 

Подібний тихий розпач (гостро розпачливий саме через спокійний тон) 
зустрічаємо в тонко послуханому верлібрі "На спиляному осокорі", що 
його тут варто навести повністю: 

Ішов дід з містечка, через гору, у свій присілок, 
з трьома буханками хліба ішов у Маковщину. 
Найкоротша стежка туди — проз цвинтар. 

Сів дід на спиляному осокорі, думає. 

Запалив цигарку — що це ж йому вісімдесят год. 
Закашлявся — а зимою буде слизько. 
Натрусив попелу на коліна — уже й осокір спиляли. 

Оніно його хата, а тут охітніше. 

Бо у хаті ж анікогісінько, 
а тут і жінка, й сусіди. (29) 

Знову паралеля між часом природи й часом людського життя — між 
природною й людською зимою — знівечена самою ж таки людиною. 

Неухильна загроза зими це її кришталевість, шліфованість, різьбле-
ність, закінченість. В ній бо справді нічого не тане — але не в ім'я 
життя. Людина у власній зимі також уже майже закінчена: її життя 
незабаром буде добудоване, визначене, завершене. Вона сама скоро 
стане різьблена, шліфована, як кам'яний пам'ятник. Перед нею вже 
мало залишилося простору для лету, мало м'якої погоди для розви-
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вання змін. Про неї вже завтра можна буде сказати: ця людина така то. 
Здалека перегукуючися з Робертом Фростом та Шевченком, поетеса 

пише: 

Ой ні, ще рано думати про все. 
Багато справ ще у моєї долі. 
Коли мене снігами занесе, 
тоді вже часу матиму доволі. (9) 

Владно викликає нашу увагу перший рядок: ще рано підсумовувати 
переживання, вчинки, та в струменях часу будувати їм пам'ятники з 
білого, а чи з чорного, мармуру. Ще є часу до волі — для розвитку, для 
рішень. Хоч моя доля вирішує, скільки ще справ можна буде вирішити 
(бо ж це, і тільки це, справа призначення) — ці справи, окрім останньої, 
вирішуватиму я. Ще, а не вже, час іти за плугом часу наперед 
визначеними борознами. Невже є вже? Невже я вже? Не вже вже? Не 
вже! 

Історична постать, звісно, завжди закінчена; тому вона й історична. 
В уже згаданому вірші про зустріч ліричної героїні зі Сковородою, 
який починається щойно наведеною строфою, Григорій Сковорода 
дослівно (чи, точніше, послівно) перевтілений у камінь свого пам'ятни
ка. Цікаво, до речі, що опис цього пам'ятника переданий не віршем, а 
прозою, раптом виступаючи з формального контексту, як мертвий 
виступає із потоку життя. "Прикипіли ноги до постаменту, хліб у торбі 
закам'янів" (9). І знову чуєм оте тихо тривожне "невже": не зважаючи 
на відданість думкам Сковороди, лірична героїня неохоче вступає в 
розмову з цією кам'яною закінченістю, з цією зимовою приреченістю, 
бо ж у її долі ще багато справ: 

Невже я з ним розмову заведу? 
Невже я з'їм те яблуко-гібрид, 
що навіть дух його мені набрид?! (9) 

Що це за загадкове яблуко-гібрид, що це за небезпечна спокуса? 
Відомий брак зацікавлення національним у писаннях філософа? Його 
нечиста мова? Звичайно, не те тривожить ліричну героїню. Вже швидше, 
вона турбується, подібними, але куди загрозливішими, "гібридами" в 
своєму власному оточенні. Не може турбувати її теж "гібрид" посей-
бічного й потойбічного в думці філософа, бо ж сама поетеса іноді 
виявляє подібні наближування. Для мене найголовніше тут те, що 
Сковорода уже камінний, що його ноги вже прикипіли до постаменту, 
хоч його вічно жива думка завжди летить, і хоч лірична героїня ще 
летить. Невже доведеться їй самій тим часом вступити в смугу без-
часовости, в зону зими філософа, тимчасово пройтися з ним тим 
часом? 

...Тим часом ми проходим серед нив. 
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...Тим часом ми проходимо крізь час. (10) 

І справді, філософ з ліричною героїнею проходять крізь наш час — 
крізь наші "дебати і дебюти" — як крізь тендітне павутиння. 

Але наш час аж ніяк не знищений тим часом: Ліна Костенко 
ніколи не впадає в містику. Адже це час життя ліричної героїні, її 
повнокровність, її відкритість, її політ, її слова приводять назад у 
життя камінну закінченість Сковороди. Вона ж бо про нього думає й 
говорить, і якби не було її (чи таких, як вона), Сковорода помер би 
остаточно, зовсім поринувши в забуття. Як Орфей, поетеса виводить 
філософа з його зими. І ось камінь теж починає говорити, і то живою, 
ідіоматичною мовою: "— Біда, — каже Григорій Савич. — Він мене 
спіймав, цей світ, добре хоч, що на тому світі. Нічого, якось від
штовхнуся від постаменту, та й підемо" (9). Сковорода, отже, неначе 
заперечує рядки з іншого вірша, про куди менш симпатичну покійницю, 
Ідалію Полетику, які з непомильною іронією твердять про закінченість 
зими: 

Куди ж тепер їй дітися? 
Безсмертя річ безвихідна. (40) 

Провесінь сміється щороку, щороку повертається зима. Сковорода 
прокидається зі свого кам'яного сну і йде з ліричною героїнею. Та й 
сама вона, в вірші-заспіві, йтиме за плугом часу через вічність. Щобіль-
ше, вона в декількох віршах циклу сподівається повернутися з потой
бічного в посейбічне не тільки шляхом своєї поезії, але теж безпо
середнішим шляхом перевтілювання — як частина роду, а частіше, як 
частина природи: 

Може, це вже через тисячу літ — 
я і не я вже, розбуджена в генах. (8) 

Слухаючи кроки дощу, лірична героїня уявляє себе зодягненою в нього 
— уявляє себе частиною його — бо ж дощ вічний і теж часто по
вертається, зв'язуючи весну й осінь: 

Я в мантіях дощу, прозора, як скляна, 
приходжу до живих, і згадую про мертвих. (48) 

А коли вона дверима спогаду входить із світлиці сучасного в покій 
минулого, вона справді таки входить у нього майже фізично, своєрід
ною метафоричною транссубстанціяцією. Спогадом відвідуючи хату, 
де святкувалося її дитинство, вона прилітає в мамин город якоюсь 
комахою —прилітає в образах, які знову щільно прилягають до 
дитячого, казкового сприймання світу: 

Я там теж пролітаю, я теж пролітаю там. 
Опускаюсь на землю, 
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на сизий глобус капусти. 
На самісінький полюс, де ходе жук, як пінгвін. (25) 

В безнастанних повтореннях (згодом побачимо, що повторення це 
прикметна риса форми цих поезій), в безнастанних колах з'єднується 
час природи й час ліричної героїні — з'єднується не тільки провесінню, 
але теж і праосінню. Ось вона відвідує старий осінній сад, що в ньому 
вона виростала, і співчуває йому: 

В круговороті нефатальних змін 
він був старий і ще раз обновлявся. (15) 

Тут лірична героїня знову намагається включитися в циклічний час 
природи, пробує знову заокруглити випрямлений час людського життя. 
Та проте у слові "нефатальний" звучить слово "фатальний". І хоч 
лірична героїня намагається заперечити лінеарний час циклічним, хоч 
кожного року приходить весна, то все таки буває тільки одна весна на 
життя — одна весна, одне літо, одна зима — бо ж людина дістала 
фатальний спадок свідомости власної закінчености, спадок історії. Час, 
особливо в нашу "модерну" сучасність, летить, і лірична героїня летить 
разом із ним: 

Час пролітає з реактивним свистом. 

А я лечу, лечу, лечу, лечу... (9) 

В протилежність до швидкого руху часу в житті індивіда, вічність 
ступає твердим, повільним кроком: "Яка важка у вічності хода". Але 
все таки, наперекір філософам і наперекір зимі, вічність по-своєму 
динамічна, по-історичному динамічна: повільний рух історії у віддалі 
минулого це провідна тема вірша-заспіву. На безкраїй ниві століть 
лірична героїня вже не летить — свавільна, вільна, молода — а йде 
повільною ходою, за часом, як за плугом. А коли вона летить до саду 
божественних пісень Сковороди, то з ним вона вже йде повільним 
кроком, укрок з його камінною ходою: 

Він твердо ставить кам'яну стопу. 
Йдемо крізь ніч, крізь бурю у степу. (10) 

їх хода тим часом, отже вона повільна — по-вільна, післявільна, коли 
воля вже втрачає силу й деактивізується. Але це воля жінки збудила 
камінність Сковороди, і вже власною воскреслою волею він відштов
хується від постаменту. Безвільність минулого активізується волею 
живих: літопис стає історією. Вічність метафізична, а чи вічність 
природи, стає вічністю історичною. 

З одного боку, час природи закодований в лінеарному, біогра
фічному часі, себто у свідомості смерти. Але, з другого боку, в житті 
індивіда закодована вічність історії. Вічність у Ліни Костенко іноді має 
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метафізичне, а іноді історичне значення, і ці два значення зустрічаються 
в перспективі —минуле повільно вступає в потойбіччя. По-романти-
чному, поетеса протиставить час природи історичному часові, хоч вони 
теж десь мусять зустрітися: або в безпосередній близькості індивіда, 
або ж у найвіддаленішій з історичних перспектив, куди вже напливає 
міт, який завжди рухається вічними колами природи. 

Знову по-романтичному, в Ліни Костенко природа часто протиста
вляється суспільству, хоч також і ці структури, як їх способи часу, десь 
мусять зустрітися. Природа співчуває ходінню ліричної героїні зі 
Сковородою по межі часу, по межі посейбіччя й потойбіччя. Тільки 
суспільство відмовляється розуміти таку подорож, і навіть оглядається 
на адміністративні заходи: 

Шепоче ліс: — Жива із кам'яним! 
— Диви, дива! — дивується трава. — 
Він кам'яний, а з ним іде жива! 

І тільки люди зморщили чоло: 
— Не може бути, щоб таке було. 

Та їх давно вже хтось би зупинив! 
...Тим часом ми проходим серед нив. (10) 

Будень "жонглює ... святістю і свинством" (9). Сама святість, у 
такому зловісному словесному оточенні (зокрема тому, що "святість" і 
"свинство" пов'язані алітерацією) — стає фарисейством, злою вірою, 
можливо навіть гіршим гріхом, ніж одвертість свинства. 

Хоч індивідуальність ліричної героїні інтенсивна, то вона все таки 
знає, що мусить включитися в спільний знаменник колективу — адже 
вона не може вічно залишатися насамоті зі своїми спогадами, з 
природою, зі словами. Таке включання не завжди щасливе: іноді воно 
кінчається втручанням Іншого в інтимний світ: 

Може це я, або хто, або ти 
ось там сидить у куточку веранди. (8) 

Особові займенники "я — ти" (лірична героїня і хто? інтимний при
ятель? читач? один і другий разом?) розірвані словами "або хто", і цей 
розрив підкреслений звукописом та повторенням слова "або". Замість 
синтаксичного чергування "або я, або ти, або хто", яке було б нор
мальнішим, тут бачимо дослівне втручання когось невідомого у зв'язок 
двох, яке брутально ставить під знак питання автономність мою й 
твою. Цей "або хто" лякає, загрожуючи внутрішньому, майже герме
тичному, існуванню. Ці "або хто" морщать чола, коли бачать ліричну 
героїню з кам'яним Сковородою; парафразуючи відому крилату фразу 
філософа, вона нарікає: 
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А поки що — ні просвітку, ні дня. 
Світ мене ловить, ловить ... доганя! (9) 

Тут просвіток протиставиться світові (як провесінь протиставиться пра-
осені), але про світок — "Світку мій білий, яке тут роздолля!" (8) — 
треба говорити, треба безнастанно говорити, бо ж цей "білий світок" 
сам протиставиться світові. Немає "ні просвітку, ні дня", бо ж дні світу 
— чорні. Вони не з того "білого світу", що освячений потойбіччям: 

Цей білий світ — березова кора, 
по чорних днях побілена десь звідтам. (20) 

Але білий світ приходить по чорних днях: адже білий світ — це тло й 
основа для світу чорних буднів; він просвічується за ними, граючи 
світлом по їх чорноті. 

Та слід повторити, що все таки лірична героїня, разом із її 
поетесою, мусить бути віддана, хоча й як неохоче, цьому Іншому: вона 
ж бо мислить себе терновою гілкою свого народу (52). Зі своїми 
ровесниками, та й зі сотнями молодших словесників, Ліна Костенко 
шукає і свій народ, і душу людства в сучасному, а через сучасне — в 
історичній пам'яті. І навпаки. Історія бо контролює й вивірює духовні 
вартості сучасного суспільства, щось так, як спогад допитує-дописує 
сучасні дні індивіда: 

Історія стоїть біля дороги 
та й дивиться, хто їде по соші. (37) 

Вячеслав Брюховецький слушно твердить, що "минуле для поетеси — 
це не ідея, яку треба освятити розп'яттям, минуле — це те, без чого 
немислиме сьогодні цілої нації. Не самодостатнє ствердження за нього, 
а утвердження" {Прапор, 10, 1988, 171). 

"І засміялась провесінь: Пора!". Цей рядок можна прочитати як 
образ нинішнього пробудження народу. Та проте, таке пробудження 
мусить статися на канві історичній, так як крізь світ чорних днів 
просвічує білий світ, або як крізь сучасні турботи індивіда просвічує 
його дитинство: в ньому ж бо беруть участь не тільки сучасники, але й 
"пра-пра, пра-пра". А як же тут, в цьому новому оточенні, бути ліричній 
героїні з її неозорим "я"? Звертаюся до вчителя поетеси: її "я" включа
ється в збір народу так, як Шевченкове куди титанічніше "я" вклю
чалося в структури його власного світу. Вона ж бо "така свавільна, 
вільна, молода", як нова провесінь народу. І теж, як ліричний герой 
Шевченка, вона постійно перевіряє себе досвідом минулого: "І я вже 
йду за часом, як за плугом", бо ж "усі вже йдуть за часом, як за 
плугом". Вона, врешті, розуміє, що народ своєрідно "добудовує" її, як 
людину. Цикл ліричних віршів у книжці закінчується сухим, невід
кличним афоризмом: 
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Коли в людини є народ, 
тоді вона уже людина. (53) 

Але хоча "я" ліричної героїні включається в колектив народу, воно 
не зливається з ним. Це застереження, до речі, граничне: тільки раз чи 
двічі зустрічаємо в цих віршах займенник "ми" в громадському зна
ченні, який так часто трапляється в Шевченка. Дуже цікаво, що в 
перших двох строфах вірша-заспіву переважає множина ("вони", "усі"), 
а в наступних двох —однинне, одиничне "я". До того, у першій групі 
панує самопевне ствердження, коли в другій — "я" постійно перебуває 
під тривожним знаком питання. Теж важливо, що в першій групі слово 
"дивлюсь" інтонаційно підкреслене: в цьому моєму прочитанні, спос
терігання, свідчення — це покищо єдина функція індивіда. Але, як би 
там не було, перша пара строф стоїть віч-на-віч із другою та викликає 
її: тривога перед закінченістю одного життя зимовою порою тепер стає 
турботою відповідальности перед народом та історією. І ця відпові
дальність завжди мусить бути двосторонньою. 

Від ранніх до найновіших творів бачимо, що Ліна Костенко не 
обмежується українською історією, хоч і слід погодитися з думкою 
Володимира Базилевського, що вона "з тих поетів, які здатні крізь 
уселюдське бачити національне, а крізь національне прозирати все
людське" {Літературна Україна, 37, 1987, 2). (Зайво й згадувати, що 
тут у неї є могутні попередники, особливо Шевченко та Ле ся Українка.) 
Отже, вона завжди — більш чи менш посередньо — має на оці історію 
свого народу. А це, безумовно, особлива історія. Не тільки сучасне 
народу, але й його минуле, постійно перебувають на межі заглади, 
постійно потребують усяких, у нормальних умовах неймовірних, "реа
білітацій", постійно вимагають усяких задиханих виправдань, постійно 
бояться, що час повернеться не в лагідних колах природи, а іржавою 
машиною віджилої народовбивчої реакції. В згадуваному тут вірші про 
Сковороду, таке ходіння на межі вже не посейбічного й потойбічного в 
духовному досвіді індивіда, а розквіту й заглади народу — така 
постійно нестійка периферійність народу — підкреслені екзистенціяльно 
парадоксальним, неначе заперечним, але насправді очайдушно ствер
дним реченням. Його очайдушність ще більш посилена синтаксичною 
небезпекою заперечення, що спричинена викресленням необхідного "не" 
("нас не може [не] бути"). Отже, на міщанські сумніви "Не може бути, 
щоб таке було" — щоб жива жінка йшла з кам'яною статуєю, щоб 
великий Сковорода був частиною української культури — поетеса 
відповідає: "Ми є тому, що нас не може бути" (10). Хто це — ми? 
Сковорода й лірична героїня, а чи народ? Українського минулого, як і 
українського сучасного, "немає, не було й бути не може", але ми є 
тому, що я йду зі Сковородою, тому, що за двісті років якийсь 
молодий українець ітиме зі мною. Особисті тривоги індивіда за плин 
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часу в його власному житті збігаються з турботами про плин часу 
колективу, про плин історії, про історичну вічність. 

Україні загрожує не тільки іржава сокира імперіялістичного теро
ризму, але теж внутрішнє роздвоєння, явно спричинене цим терори
змом. Це розщеплення драматично втілене в рядку вірша-заспіву, який 
всевладно панує над текстом, бо ж повторений у кожній зі строф, і 
тяжиться великими літерами: "За Чорним Шляхом, за Великим Лугом". 
Чорний Шлях, що вів із Диких Піль аж під Львів — це не тільки 
Татарський Шлях, як його теж називали, і це не тільки Чорнобиль, але 
це й шлях наших власних чорних днів. "Чорний сон віків не збудеться" 
(35), попереджує поетеса. Такі чорні дні морозять провесінь у віршах 
про мадам Полетику, яка осквернює прізвище українських культурних 
діячів (40), чи про Наталку Розумиху —матір славетних Олекси й 
Кирила Розумовських (37). Та все таки, білий світ стоїть навіть і за 
цими глупими ночами. І ось, Чорний Шлях протиставиться Великому 
Лугові, історичному символові всього того, що в нас "свавільне, вільне, 
молоде" — всього, що освічене-освячене білим світом. І хоч лірична 
героїня скоро буде за Чорним Шляхом і Великим Лугом, як за ними 
вже перебувають "пра-пра, пра-пра", то все таки вони правлять за тло 
особистої вічности. 

Символ туману вперше появляється в вірші-заспіві, а потім пов
торяється скрізь у циклі (19, 36, 37, тощо). Туман, як дехто твердить, 
окутує історію взагалі. Хто знає, що насправді сталося в минулому. Чи 
таке пізнання, нарешті, взагалі доступне? А чи історія — тільки історіо
графія, тільки корпус текстів, тільки письмо, тільки стиль талановитого 
історика? Теж і поетесу тривожить загадковість минулого. Але вона 
куди гостріше тривожиться іншим — що в їдкому тумані минулого 
обриси скульптур таки розтануть. В тумані самі звуки "пра-пра, пра-
пра" неначе розпливаються, розгублюються. Але ці "пра-пра, пра-пра" 
все таки діяли: туманності туману протиставиться образ чіткої, різь
бленої борозни. Хоч ці прадіди безіменні, вони й у цю хвилину йдуть за 
часом, як за плугом, вирізьблюючи час. 

"За ланом лан, за ланом лан і лан". Це простір часу, простір історії 
України. Це — культивування простору часом, моделювання, різь
блення простору волею, це — перетворювання простору на структурне 
існування. Це — білі листи паперу, що по них простують борозни 
рядків. Лірична героїня не вагається включитися в процес такого 
будування. Єдине питання, що її в цій фазі мого прочитання турбує 
— чи зможе вона гідно цю плодотворчу ріллю культивувати. І так, 
осягаємо пошлюблення пари "особа / загал": сходяться неоднакові 
частоти історії й автобіографії. А тому, що для культивування часо-
простору української культури цілком слушно вибрано хліборобську 
метафору, основану на хліборобських мітах — сходяться наче б то 
протилежні способи часового руху природи й історії, циклічного та 
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лінеарного часу. Сходиться, нарешті, провесінь із осінню, коли одиниця 
відновлюється на безконечному лані народу. Раніше я говорив про 
страх індивіда віч-на-віч із фатальною закінченістю, чи точніше, закін-
чуваністю, вічности — про страх за "його власну відкритість. Хоч те 
перше прочитання для мене аж ніяк не погашене, то все таки тепер я 
побачив, що творчий індивід як частина народу — не зважаючи на його 
певну від-стань від сучасного суспільства — включається в ритми 
сучасного й минулого свого народу: те, що раніше було загрозою, 
тепер стає своєрідним порятунком. 

В загадковому вірші "Старий годинникар", старосвітський ліричний 
герой дослівно пливе часом — він же капітан часу. Він теж "лікує" час, 
управляє часом, контролює оті "термітні циферки", які поволі з'їдають 
усе. І тому його можна вважати, серед іншого, за своєрідне втілення 
мистецтва, яке по-своєму перемагає загрозу часу: 

Над мурашинням циферок термітних 
він був — як тінь старого чаклуна. (14) 

Протилежності сходяться не тільки в центрах окремих текстів, але 
теж у центрі поезії як мистецтва: адже поетичне слово з'єднує про
тилежності в нетанучих метафорах. Та що, можливо, головніше, 
повнокровне тривання мистецтва — його вічно мінлива летючість — 
заперечує закостенілість зими. Але Ліна Костенко йде ще далі: в неї 
поетичне слово, знову по-романтичному, спасає, і отже не тільки дарує 
радість здобування, але й завдає страждання недосяжности. Повторяю: 

Минає день, минає день, минає день! 
А де ж мій сад божественних пісень? (9) 

Поетеса не тільки турбується тим, що вона ще недостатньо культивує 
часопростір духовної України (адже ж поетичне слово й доля поета 
нерозривно зв'язані з історією народу), але вона шукає Слова-Лоґоса: 

І слова 
хоча б єдиного! 

що має безсмертний сенс. (32) 

Таке слово, безумовно, ніколи не зійде. Відчуваючи, як кожний роман
тик чи неоромантик, потойбіччя мови, Ліна Костенко свідома оста
точної недостачі найважливіших значень у мові посейбічній, чи то 
будуть невисловні почування в інтимних зізнаннях, а чи невимовний 
гімн білому світові: 

Багато слів написано пером. 
Несказане лишилось несказанним. 

Слова як сонце сходили в мені. 
Несказане лишилось несказанним. (12) 
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Та в суті речі, не зважаючи на потужні впливи потойбіччя на її 
поетичне мислення, Ліна Костенко прекрасно справляється з досяжним, 
і, мабуть, навіть вдоволяється тим, що є. Адже метафізика, не кажучи 
вже про містику — хоч, як бачимо, такі моменти в її творах доволі 
згуста трапляються — не є началом її творчости. Володимир Панченко 
має рацію, коли підкреслює в дуже добрій статті про цю книжку, що в 
ній є "...спокій, який іде від 'вищості' розуму над емоціями, філософ
ської розважливості, самозахисної сили іронії" {Вітчизна, 8, 1988, 181). 
До речі, поетеса сама пише про ролю іронії в своєму мисленні в 
одному з пізніших віршів: 

Людей на світі смуток не трима. 
Розвію хмару над життям навислу! 

Іронія — це блискавка ума, 
котра освітить всі глибини смислу. 

{Вітчизна, 1, 1990, 3) 

Кінець-кінцем, Ліна Костенко служить не нетлінним засвітам, а повно
кровному білому світові. 

Поетеса, отже, прекрасно обходиться тим, що є, використовуючи 
дане для будування досі небачених структур. Нечасто бо в сучасній 
українській поезії трапляється, приміром, така послідовна семантизація 
поетичної форми й навіть окремих формальних засобів, як та, що є 
всюди в цій книжці. Я тут не маю наміру робити формальну аналізу 
обговорюваних віршів, але не можу, на кінець, відмовитися від хоча б 
побіжного перегляду декількох із тих засобів, які вже самі собою 
втілюють головні тематичні мотиви циклу, що їх я досі згадував. 

Напливи часу, кола часу, вічно ритмічні повертання весни, спогаду, 
минулого — дуже часто формально здійснені майстерно контрольо
ваними повтореннями, які вже самі собою обмежують кількість фразе
ологічних та синтаксичних одиниць. Поетеса грається цими елементами, 
міняючи або переставляючи в них окремі слова, і примушує їх по
вертатися в текст знову й знову, як повертається лірична героїня в своє 
дитинство, як повертається пора року в дійсний чи духовний краєвид, 
як повертається провесінь народу. 

Повторення в Ліни Костенко бувають двоякі: горизонтальні (синта
гматичні) й вертикальні (парадигматичні). Синтагматичні повторення 
майже завжди контролюють сприймання плину часу. Ось приклад 
приспішеної дії: "Лечу, лечу, лечу, лечу" (9). І ще приклад, цим разом 
синтаксично ускладнений переставленнями: "Я там теж пролітаю, я 
теж пролітаю там" (25). Іноді таке приспішення дії небажане, втілюючи 
або монотонність, або ж страх перед втіканням часу: "Минає день, 
минає день, минає день" (9). Порівняймо це з подібним, але куди 
складнішим, ефектом у Шевченка: 
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І день — не день, і йде — не йде, 
А літа стрілою 
Пролітають... 

Справді, в обидвох поетів сам засіб говорить про якийсь страх перед 
часом, якийсь темпоральний "анґст". 

Деколи повторення намагаються вловити невиразність почуттів у 
сіті слів, як ось у наступному складному прикладі: 

Хай буде гірко. Спогадом про Вас. 
Хай буде світло, спогадом предивним. (20) 

Коли поглянемо на повний текст цього вірша, зіставляючи анафорні 
позиції у вертикальній структурі, то одержимо такі повторення, із 
парадигматичними відмінами почуттів: 

Хай буде легко... 
Хай буде вічно... 
Хай буде гірко... 
Хай буде світло... 
Хай буде легко... 

До нашої "парадигми" можна додати витончену фонічну варіяцію: 
"Хай не розбудить". "Хай буде легко", символічно, замикає коло тексту. 
Звертаю також увагу на те, що друга частина щойно наведених рядків 
("Спогадом про Вас... спогадом предивним") творить власну мікро
структуру. 

Саме такі вертикальні, парадигматичні повторення є для мене тут 
найважливішими. Інколи вони такі часті й такі системні, що дані твори 
нагадують постійні форми, або постійні строфи — якісь рондо, рі-
торнелі, тощо — хоч такими вони насправді не є. В деяких віршах 
парадигматичні повторення мають більш-менш звичні структурні зав
дання, як ось повторення четвертого рядка в кожному з катренів 
поетичного тексту, або навіть звичніше обрамування вірша повторенням 
першого й останнього рядків, чи першого рядка першої й першого 
рядка останньої строфи. Та навіть у таких звичних структурних 
позиціях, повторення також семантизовані, як ось рядок, що пов
торений на початку і в кінці ліричної мініятюри, і що саме його 
повторення створює враження високого ліричного напруження: 

Біля білої вежі 
чорне дерево. Спи. (51) 

Образ тут уже сам собою якийсь майже японський, таємничий, але тим 
не менш гостро нарисований знак. Коли цей рядок невблаганно 
повторюється в кінці тексту — виникає враження гіпнотичне, майже 
моторошне, хоч (як видно з контексту) образ має бути заспокійливим. 
А повторення рефрена "Я вранці голос горлиці люблю" (52), який теж 
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відкриває й закриває свій текст, а до того появляється двічі в ході 
тексту, вже виразніше семантизоване: воно підкреслює впертість поета 
(що символічно зв'язане із навантаженим народною традицією словом), 
який відмовляється віддати свій світ ворожому оточенню. 

Парадигматичні повторення, які вже цілком явно виражають 
мотиви припливів та відливів часу, служать за формальну й тематичну 
основу вірша-заспіву, що повністю наведений раніше. "За Чорним 
Шляхом, за Великим Лугом" повторено в щодругому рядку кожної 
строфи. Варіянти рядка "Усі ідуть за часом, як за плугом" повторю
ються в кожному четвертому рядку строф, з тим, що в двох останніх 
строфах збірний займенник "вони" стає одиничним "я", зі знаком 
питання. Шостий і п'ятнадцятий рядки створюють другорядний ефект, 
знову зі зміною збірного на одиничне та певности на непевність: 

вони уже в тумані — як туман — 

невже і я в тумані — як туман — 

Наостанку вкажу на ще дальший ефект, створений п'ятим і тринадцятим 
рядками, знову з подібними змінами збірного на одиничне та певности 
на непевність: 

За ланом лан, за ланом лан і лан, 

1 що зорю? Який засію лан? 

Як бачимо, тільки чотири рядки із шіснадцяти не зв'язані повтореннями. 
Я так часто згадував цей вірш, що розмова про тематичні функції 

повторень, які ним керують, була б на цьому місці зовсім зайвою, і я 
сам ризикував би (певна річ, менш ефективними) повтореннями. Скажу 
тільки, що повторення роблять із цього тексту своєрідну — суворо 
ритмічно організовану, але тим не менш відкриту — структуру, яка 
перебуває в стані постійного руху, в постійних відходах і повертаннях. 

І справді, повторення — з їх необхідними обмеженнями кількости 
фразеологічних та лексичних елементів — це один із центральних 
засобів звільнювання й відкривання структур у нових творах Ліни 
Костенко. Ефект цієї своєрідної "неформальности" посилений ще й 
іншими чинниками, які діють у парі з повтореннями. В цілому циклі 
чуємо сильно індивідуалізований голос, що безпосередньо розмовляє 
або з кимсь, або ж зі самим собою. Щокрок зустрічаємо, наприклад, 
ідіоматичну, неначе недбало кинену, фразу, яка до того інколи реду
кована еліпсою: "Дивлюсь: мій прадід і пра-пра, пра-пра". До цього 
можна додати ризиковане застосовування "невідповідних" іншомовних 
ідіоматичних зворотів, як ось своєрідно пастернаківське: "Гроза по
гримувала грізно, були ми з нею тет-а-тет" (11), або вже таки гранично 
небезпечне: "Життя — це божевільне раллі" (22). Деколи зустрічаємо 
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раптові, чи просто карколомні словесні колізії, як ось викликаюче, 
плякатно-напористе "дебати і дебюти" (10), які взагалі не допускають 
до навіть принагідного флірту з закритою, "неоклясичною" поетикою. 
До того, такі словесні зудари неначе з'єднують окремі поняття, але 
конфліктно, болісно, жбурляючи слово об слово, в противагу куди 
лагіднішим повторенням. 

Враження розв'язности (швидше, ніж "незв'язносте") не було б 
таким сильним, якби воно не йшло впарі — іноді, таки поруч — із 
високо формальними, явно дисциплінованими, навіть віртуозними 
моментами, що вони одверто й нагло протиставляються різним поети-
кальним "свавільним вільностям". Майстерно виплетений звукопис, 
повні — часто несподівано винахідливі — рими та, що найголовніше, 
досконалий метрично-ритмічний слух — все це занадто відоме люби
телям сучасної української поезії, щоб його тут наводити й доводити. 
Та цікаво ось що: навіть у моменти більш-менш "традиційної" майстер
носте, поетеса не може відмовитися від гри — деколи гри саме своєю 
віртуозністю. І так, з одного боку одержуємо розкішно-повну, а до 
того ще й семантизовану риму "замок — замовк" (8), а з другого, 
неначе пародію на повні рими: "еполетики — Полетики". Цей останній 
приклад я взяв із згаданого вгорі сатиричного вірша про Мадам 
Полетику, що в ньому навіть спосіб римування збагачує тон сатири 
(40). А ось грайливий пересит звукописом, який (разом із повтореннями) 
має наслідувати не тільки своєрідно "арабескне" мовлення, а навіть і 
узори, музику, чи медом насичені ласощі — дарма, що тема тут дуже 
серйозна, про те, як час краде сам себе: 

Осінній день, осінній день, осінній! 
0 синій день, о синій день, о синій! 
Осанна осені, о сум! Осанна. 
Невже це осінь, осінь, о! — та сама. 
Останні айстри горілцць зайшлися болем. 
Ген килим, витканий із птиць, летить над полем. 
Багдадський злодій літо вкрав, багдадський злодій. 
1 плаче коник серед трав — нема мелодій... (17) 

Звертаю увагу на ще один, щоправда незначний, момент гри в цьому 
тексті: останній рядок, на тематичному й навіть формальному рівнях, 
грайливо заперечений музичністю попереднього тексту. 

Поетеса залюбки грається словами, наприклад, уже згадані "дебати 
і дебюти", чи ґротеско^'-трагічне "Божевільний! ...Боже, я вільний" з 
раннього вірша "Ван Гог". Про плетунку Ідалію Полетику, яка інтри
гами цькувала Пушкіна, поетеса дотепно пише: 

А так усі розплутують по вузлику, по ниточці, 
вже років сто розплутують усе, що ти плела. (40) 
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До цього ще можна додати незвичайні, квазі-ідіоматичні морфоло
гічно-синтаксичні конструкції ("Було то блискавка, то грім" — 11), 
семантичну централізацію службових слів чи навіть приставок ("місто, 
премісто, прамісто моє" — 50) та багато-багато іншого. 

Як на мене, то відкритість, романтична антиклясичність, іронічне 
ставлення до форми, гра формою — все це, як таке, саме собою 
семантизоване. Лірична героїня Ліни Костенко любить літати. Об
говорювані тут засоби допомагають їй у цьому. Останнім часом поетеса 
щораз частіше звертається до свого власного "піджанру", що його вона 
називає "Летючі катрени". (32-35. Див. теж Вибране, Київ, 1989, 259-268 
та Вітчизна, 1, 1990, 2-4) Ці строфи, включно з їх поліграфічним 
розкладом рядків, відзначаються особливою легкістю, неформальністю 
та афористичністю, що в деяких із них поетеса цілком навмисне — чи 
точніше, цілком грайливо — ризикує власним артизмом. Важливе тут 
те, що вона саме власним пізнім літом щораз частіше звертається до 
цього способу подорожування, до цього прилітання й відлітання: адже 
літання — навіть "летючі катрени" та й взагалі "формальна нефор-
мальність", а чи "неформальна формальність" гри — заперечують 
бриласту різьбленість зими й її "безвихідну" монументальність, за
перечують зиму не тільки в світогляді, але теж і в поетичних формах, 
що для поетеси є, мабуть, одне й те саме. Монумент Сковороди 
говорить із ліричною героїнею ідіоматичною мовою старого селянина, 
а потім відліплюється від постаменту і починає з нею подорожувати. 

Літання теж заперечує повільне застигання народу. Є в цьому щось 
від великого учителя Ліни Костенко — від його "літаючих" дум, від 
відкритих структур "Кобзаря" та від завжди відкритих можливостей, 
відкритого майбутнього, що їх поет пророкував своєму народові. 

Справді, дивні ці скульптури Ліни Костенко. Що вони не тануть, і 
ніколи не розтануть, це вже безсумнівне. Але вони теж уміють літати, 
таки вже гранично заперечуючи матеріял, що в ньому скульптури 
вирізьблені. 
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Никифор: "Автопортрет під деревами" 



Микола Вінграновський 

Марення в пущі 
(фрагмент з історичного роману Северин Наливайко) 

... Пущею пройшов шерех. Темне, сліпе якесь шерехтіння зашамро-
тіло від крони до крони. Місяць впалив лютіше і тут, під рапатою 
корою дубів, при самій землі, з біленькими малесенькими свічечками у 
таких самих маленьких руках Петро побачив якихось людей-мізин-
чиків... Ці люди-мізинчики поміж випнутого дубового коріння стояли 
під шапками мухоморів. В солом'яних, мов кульбаки, жовтеньких 
бриликах, в таких самих свиточках і сорочечках, з голубими, пойнятими 
зі споду сивиною, вусами, з люлечками-носогрійками в загорілих 
пальчиках, хто з косою, серпом, хто з такими ж, як і сам, мізочними 
плуговими воликами у плузі, хто біля млинків, біля вуликів, річечок, 
озер, ставків і лісків, доріг, хаток, церквичок, коників, овечок і корівок, 
— дивилися на Петра. 

І всі вони, ці люди, і їхні хатки, і волики, — Петрові були знайомі, 
він не один вже раз їх бачив, і не лише один раз. Та, подумав Петро, 
чому вони такі малесенькі і таке малесеньке у них все?.. А що було 
тяжче, ці людечка, — і жіночки, і чоловічки, — як тільки побачили 
Петра, безгучно й нечутно заволали до нього, заплакали, заговорили... 
Вони мерехтіли косами і ціпками, благали, падали перед ним на коліна, 
били йому чолом і плакали знову... І тут, побачив Петро, що малесенькі 
села за ними, і млинки, і церквички не просто стоять для втіхи, радості 
і життя, а димлять димами та горять вогнем... 

Петро витер шапкою мокре обличчя й подумав: це тії люди, що 
вже померли. Хто помер смертю своєю, а кого порубали, вибили 
татари чи шляхта, і тепер їхні душі з'явилися тут перед ним у пущі, і 
просять його за них заступитися, чи збавити і покрити їх від того, що у 
них було і є... І тут поміж ними — Петро одубів! — він помітив і себе. 
Він стояв при дубовому корінці так само малесенький, як і вони, з 
малесеньким, як і їхні коники, сірим Куріпочкою, і в мокрій сорочці, як 
щойно з Дністра, дивився сам на себе. Дивився і так само, як і вони, 
кричав і волав... Та не сам! Збоку від нього, на такому ж манюньому 
конику зі своїм мізинним військом гарцював і розмахував шабелькою 
малесенький Наливайко. Він теж щось кричав і до мізинчиків, і до 
війська, підкладав вороненького чуба, аж поки й не зник, не розтанув з 
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полками і з Петром в тужавому місячному корінні... Лишилися лише ті 
в бриликах, сорочечках і свитках, з голубими, посрібленими зі споду, 
вусами... 

В пущі м'яко щось тенькнуло і крізь протухлу глевкувату глибину 
на Петра дихнув протяг. Петро заловив його вусами, й схопившись за 
повід обома руками, перекинув через плече, ніби хотів завдати Курі
почку на плечі, і побіг на той протяг, подалі від цього лісового мання!.. 

Він вже не біг. Цвиркаючи з-за халяв брудною водою, Петро 
стрибав між дубами, щоб, бува, ненароком не наступити на кого з отих 
мізинчиків, та, головне, щоб більше не чути й не знати, про що вони 
благають і плачуть... 

Протяг посилювався й гострішав, і ось назустріч в тумані загой
далась невеличка галявина. Петро вибіг на галявину і в трав'яному її 
низькому тумані засапано зупинився... В скронях бухкало і гуло, а 
серце гупотіло в сорочку, що вона підіймалась на грудях та віддувалась. 

Жбур обдивився: за галявиною починалася просіка. За просікою 
тьмяно білів монастирський мур. "— Господи, порятуй мою душу!" — 
все ще оглядаючись на пущу, Петро тричі перехрестився, й стріпнув 
головою ще раз, вговкався, й все ще не відпускаючи з рук сирицевого 
повода, дерев'яними очима оглянувся на Куріпочку й Лу... Лу в сідлі не 
було. "— Як нема? А де? Куди? Що? Втекла? Зіскочила тихенько у пущі 
з сідла й подалася? Та куди вона не те що могла утекти, а й піти у своїх 
отих дерев'яних виступцях?.." — Петро запитливо витріщився на 
Куріпочку, а той встромився своїми очками у Петра: щось знову не те, 
не так? 

Петро підійшов до сідла. Терте й перетерте його штаньми, сідло 
біло вилискувало перед ним, ніби ніхто в нього ніколи й не вскакував. 
Сідло було, як сідло: лука, стремена, підпруги. Позаду — тороки. В 
тороках захована ложка, пістолі й келеп, та складена, як і годиться, 
біла, про всяк випадок, на смерть, як, може, уб'ють, чиста сорочка... 
Петро припідняв сідло, ніби там могла сховатися Лу, він навіть 
нагнувся і зазирнув під Куріпочку, може, Лу звалилася, як бігли, під 
нього і лежить під його животом? Та і під стременами Лу не було. Під 
білим місяцем під животом коня стояв з похиленою темно-синьою 
головою лиш один лісовий дзвоник і на його пелюстці набиралася в 
краплю сива роса... 

Тепер вже вилупився на Петра й Куріпочка: схрестивши нетямкуваті 
погляди, вони дивилися один на одного — Петро на свого коня, а кінь 
на свого господаря. Лу у сідлі не було, і проґавили її вони обоє... 

З-за монастирського муру, з непобіленої дзвіниці вороже бухнув 
дзвін. Петро здригнувся. В Куріпочки гойднулася грива і хвіст, а з 
пелюстки лісового дзвоника важкою сизою краплею Куріпочці на 
копито звалилась росина. На дзвін, на його насурмонений, ніби на
топтаний гуд, з пущі, з її глевкого темного мовчання жовтим дрімучим 
голосом завив вовк... 
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Петро миттю обернувся на той вовчий вий і розв'язав тороки. 
Дістав з торок і почепив на пояс келепа і пістолі, витяг з піхов шаблі, 
прошепотів Куріпочці "стій тут!" й, човгаючи чобітьми, рушив назад 
до пущі... 

По мокрій важкій траві він добрів до крайніх від галявини перших 
дубів і зупинився. Зупинився, бо боявся самого виду цієї пущі і ноги 
далі не йшли. Вони перестали йти, наче хто повбивав їх колами крізь 
траву у землю. І як Петро не силився підняти руками одну свою ногу 
чи другу, вони стояли на місці, хоч ти що хоч те з ними й роби! 

Петро оглянувсь на Куріпочку. Куріпочка, видно, усе зрозумів, бо 
підняв копито бігти йому на поміч. Та Петро заніс над шапкою шаблю 
і зупинив його. Зупинив, повернув голову до пущі і сторожкими очима 
вчепився в її зачаєну дубову темінь. 

Тепер пуща була не та. Місяць поліз під неї, під землю, униз. 
Малинова на сході зоря як слід ще не розгорілася, і тепер вже, як перед 
цим на Куріпочку, Петро неясно дивився на пущу. А пуща могильною 
темінню порожньо дивилась на Жбура. 

Він сів навпочіпки й поліз очима під сонні дуби: де ті люди-
мізинчики і що вони роблять? Петро не те, щоб вже таки сильно боявся 
їх, та все ж побувати у їхньому товаристві вдруге йому не хотілося... 
Та мізинчики десь поховалися, бо ні їх, ні їхніх свічечок, церковок і 
млинків, він не бачив. Всі вони, очевидно, пішли разом з місяцем під 
землю і вже вешталися по своїх справах на тому світі... А може, їх не 
було ніколи і взагалі, "і мені, — подумав Петро, — все це примарилося, 
або приснилося"... 
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Олесь Кузишин 

Криса у Карнеґі Гол 

Коли український скрипаль Олег Криса вперше виступив на сцені 
імпозантної залі Карнеґі Гол в Нью-Йорку, був це спільний дебют 
молодого скрипаля-віртуоза і заслуженого соліста Київської опери, 
баритона Дмитра Гнатюка, які 31 травня 1971 року вперше зачарували 
нью-йоркських слухачів. Тоді, описуючи гру Криси, відомий рецензент 
Донал Генаген так висловився на сторінках Нью-Йорк Тайме: "Таке 
чудове виконання Шакону Баха зустрічаємо дуже рідко. Гра Криси 
пропорційна, гнучка, повна глибини і непохитного відчуття лінії. Якщо 
б Криса досі не здобув собі слави, то цим виступом він це б осягнув". 

21 січня 1990 року, на цій же сцені недавно відновленого Карнеґі 
Гол, знову виступив Олег Криса, тепер уже на вершині блискучої 
кар'єри. Перед ним і піяністкою Татяною Чекіною різноманітна і 
вимоглива програма, яка охоплює около 170 років скрипкового репер
туару. Зате, ані леґендарна спадщина цієї історичної залі, ані вимоги 
самого репертуару не зуміли збентежити це надзвичайне дуо. Навпаки, 
на тлі віртуозности Криси, слова Донала Генагена виявлялися проро
чими. 

В першій частині програми — твори двох корифеїв романтизму — 
Шуберта і Брамса. У Дуо для скрипки і фортепіяну А-дур, оп. 162 
Шуберта, Криса вповні використав ліричний рельєф твору, особливо в 
першій частині (Allegro moderate), де наспівні теми плодяться одна за 
другою у спалаху мелодійного натхнення. У, фіналі (Allegro vivace), 
Криса виділявся своїм витонченням у протиставленні й відповідному 
насвітленні контрастних тем для оптимального драматичного ефекту. 

Не зважаючи на технічні вимоги Сонати Брамса для скрипки і 
фортепіяну Г-мол, оп. 108, які не ставили виконацям жодних перепон, 
перевищувало тут чутливе фразування, чіткість голосоведения та по
єднання мистецького задуму. Місцями, було тяжко повірити, що грає 
двоє мистців, а не один. 

Олег Криса і Татяна Чекіна завжди пропагували сучасну музику. 
Доказом цього була друга частина концерту. Завдяки їм, Соната 
Лятошинського для скрипки і фортепіяну, оп. 19, довго занедбана тут 
на Заході, зараз користає з далеко припізненого відродження. Важли
вість Лятошинського, батька української сучасної музики, можна час
тинно пояснити тим, що тоді, коли стилістичний розвиток творчої течії 
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на Україні поступав дещо повільніше, як в Західній Европі, музична 
мова Лятошинського послідовно розцвітала поруч плодів таких про-
ґресивістів, як Берґ, Барток чи Стравінський. Інтерпретація Криси і 
Чекіни цього величного в українській музичній літературі твору наси
чена містицизмом. Особливо у частині Sostenuto е tranquillo, свідома 
стриманість у грі Криси надавала враження гіпнози. 

Російський композитор Альфред Шнітке, один з найбільш блиску
чих сучасних композиторів, написав твір A Paganini спеціяльно для 
Олега Криси. В цьому пописовому для скрипки-сольо творі наявні 
піротехнічні пасажі, карколомні обороти і ціла низка звукових ефектів, 
з-поміж яких спонтанно вириваються короткі натяки на Паґаніні. Криса 
не тільки всеціло опанував технічні вимоги композитора, а неначе 
залюбки грався ними, як новою іграшкою. 

На закінчення, знов Паґаніні, цим разом Капризи ч. 20, 21 і 
знайомий 24 А-мол в обробці польського композитора Кароля Шима-
новського. Тут блискучі пасажі скрипаля, на тлі кольоритної гармо
нічної палітри акомпаньяменту яскраво виведеного Татяною Чекіною, 
до глибини зворушили слухачів, які рясними оплесками не пускали 
виконавців зі сцени. Криса і Чекіна додали вальс Шуберта в обробці 
Ойстраха, та Перпетуо мобіле Равеля із Сонати для скрипки і фор-
тепіяну Ґ-дур. Навіть після наддатків, грімкі оплески ще довго лунали. 

Кілька днів після концерту появилася рецензія в Нью-Йорк Тайме, 
цього разу пера Джеймса Острайха. Цей рецензент висловився про 
українського скрипаля так: "Блискуча техніка поєднана з огненним 
темпераментом. У Брамсі, Криса винайшов новий характер цих великих 
тем. Тон Криси елегантний і зосереджений. Його підхід до теми й 
артикуляції дуже індивідуальний. Його техніка бездоганна, а постава 
переконлива". Рівно ж рецензент був захоплений Лятошинським, але 
сумнівався, чи знову почує його твори в такому тонкому й красно
мовному виконанні. 

В цей січневий день, в примхливому культурному центрі, де "зірки" 
спалахують і згасають з блискавичною швидкістю, Олег Криса знявся 
понад вершини сірих нью-йоркських хмародерів. 
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Про авторів 

РОМАН БАБОВАЛ (1950) — поет і перекладач. Опублікував чотири збірки 
поезій, перекладав з бельгійської, французької та італійської літератур. Живе в 
Бельгії й працює лікарем, спеціялістом у ділянці ядерної медицини. 

ВАСИЛЬ БАРКА (1908) — поет, прозаїк, літературознавець і перекладач. 
Опублікував дев'ять книг поезій, два романи та ряд есеїв і літературознавчих 
праць. Переклав Короля Ліра Шекспіра та фрагменти Божественної комедії 
Дайте. Його роман про голод 1933 року, Жовтий князь, був опублікований 
французькою мовою у видавництві Ґалімар. Живе в С.Ш.А. 

СЕМЮЕЛЬ БЕККЕТ (1906-1989) — драматург і прозаїк. Народився в Ірляндії, 
а від 1932 року жив у Франції й писав французькою й англійською мовами. 
Його п'єси ставилися в багатьох країнах світу і мали великий вплив на 
духовність і естетичні нуртування нашої доби. 

БОГДАН БОЙЧУК (1927) — поет, драматург і перекладач. Видав сім збірок 
поезій та ряд інших праць. Живе в Нью-Йорку, С.Ш.А. 

МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ (1936) — поет, прозаїк і кінорежисер. Автор 
багатьох поетичних збірок, зокрема Атомні прелюди, На срібнім березі та 
Губами теплими і оком золотим. У своєму доробку має теж три повісті. Живе 
й працює в Києві. 

ВІРА ВОВК (1926) — поет, прозаїк і перекладач. Опублікувала 11 збірок 
поезій, шість прозових праць та дослівно десятки видань перекладної літерату
ри. Живе і викладає порівняльне літературознавство в Бразилії. 

ЮРІЙ ГАВРИЛЮК (1964) — поет і публіцист. Видав дві збірки поезій, редагує 
журнал Основи. Студіює на історичному факультеті Ягайлонського універси
тету в Кракові. Живе на Підляшші в Польщі. 

ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ'ЮК (1956) — поет, автор трьох книжок поезій, з яких 
остання — Космацький узір. Живе в Києві. 

ЮРІЙ КОЛОМИЄЦЬ (1930) — поет, автор двох збірок поезій. Підготовляє до 
друку нову збірку Коловорот ока. Живе в Чікаґо, С.Ш.А., й працює інжене-
ром-винахідником. 

ОЛЕСЬ КУЗИШИН (1958) — студіював теорію музики в Колюмбійському 
університеті. Компонує в різних жанрах, пише музикознавчі статті й займається 
також українською естрадною музикою. Працює в Спілці американських 
композиторів. Живе в штаті Нью Джерзі, С.Ш.А. 

НАТАЛКА МЕЗЕНЄВА (1950) — поет, подала для видання рукопис першої 
збірки. Працює в Товаристві української мови ім. Т. Шевченка. Живе в Києві. 
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ІВАН ОНУЖИК (1954) — поет і есеїст. Народився на Марамурівщині в 
Румунії. Опублікував збірку поезій Монолог і полум'я в Бухаресті та ряд 
літературознавчих статтей. Живе в штаті Нью Джерзі, С.Ш.А. 

ЄВГЕН 11АШКОВСЬК И Й (1964) — один з прозаїків нової Генерації на Україні, 
автор роману Свято, що був опублікований в журналі Дніпро. Живе й працює 
в Києві. 

МАРІЯ РЕВАКОВИЧ (1960) — поет і перекладач, авторка двох книжок поезій. 
Третя книжка М'яке Е готова до друку. Живе в Нью-Йорку, С.Ш.А. 

БОГДАН РУБЧАК (1935) — поет і літературознавець, автор п'яти поетичних 
книжок та численних літературознавчих праць. Більшість його творів зібрані в 
збірці Крило Ікарове. Живе в Чікаґо й викладає порівняльну літературу в 
Іллінойському університеті. 

МИХАЙЛО СЛАБОШПИЦЬКИЙ (1946) — літературний критик, прозаїк, 
автор багатьох книжок, у тому числі роману-есе Марія Башкирцева. Живе в 
Києві. 

ВОЛОДИМИР ЦИБУЛЬКО (1964) — автор численних поетичних публікацій в 
журналах і газетах. Живе в Києві. 

ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК (1939) — прозаїк, перекладач, дослідник історії літератури. 
Автор багатьох романів, повістей, новелістичних збірок, серед яких — Дім на 
горі, Три листки за вікном, Камінна луна та ін. Живе в Києві. 
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СВІТО-вид 
Журнал літератури і мистецтва 
Виходить квартально 

Ціна примірника — 5 дол. 
Річна передплата — 20 дол. 

Замовлення висилати на адресу видавництва: 

М. P. Kots 
P.O. Box 33 
Lexington, N.Y. 12452 
U.S.A. 






