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Віктор Кордун 

Триптих десятиліть 

Одкровення світла 

і 

Шляхами попелу, який із глибин підступає під горло, — 
підемо ми! 
Ось він підкочується і зринає, — 
так, наче його освятила і благословила в дорогу рука, 
що в дитячі серця й олтарі 
вкладає високу байдужість 
сурм щирого воску, 
і села людські, їхні соснові оселі в кінці всіх шляхів, 
крізь двері яких можна тепер то ввійти, то вийти — 
і туди, і назад — 
уже навіть без болючих нагадувань пам'яті власної 
і зойків усіх, кого зраджено цим, — 
хто стремить завжди уперед, 
угору, ще вище, ще вище, 
в одному лиш напрямі, — 
так от: 
ця рука, що їй рана жіночого імені перснем сіяє, 
населяє всі села людські 
роями метеликів білих! 

А попіл підходить, ще мить — 
і завалить простори нашого суму: 
відчиняйте всі двері 
і столи скатертями покрийте, 
бо відтоді, як ми почали цю суцільну війну, 
що їй розмивати даремну множинність речей, — 
сонця їхні витекли з них, 
а вони не пішли за ними по сліду! — 
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і змивати минулі розмови 
звойованих ніжно ромашками з чистого холоду 
і цвітом ще меншим: 
по той бік часу — запашним, а тут — неузримим, — 
нам ще не вдалося ні разу 
оминути високу прозору вечерю, 
на якій свічки пломеніють, 
не танучи і не згораючи, 
бо ми геть забули про віск. 

На цьому бенкеті мовчанню немає зради, 
і тільки один, найсвітліший з присутніх, 
щоразу підводиться легко, як повів, 
посеред часу з-за столу 
і вже, коли він на відході далеко, 
далеко і бачимо: 
у нього зі спини пробивається рвучко 
сяйновихристе пір'я! 

Прекрасні й високі шляхи цього світлого попелу, 
який із глибин підступає під горло 
і виносить вище над гори, 
вершини яких захищені 
долонями потопельниць дзвінких і чистих, 
котрі нічим захлинулися у своїй самоті безплинній; 
вище понад букети орлів незавершених: 
починались вони щоранку із точки дзьоба, 
та день завжди ухилявся від себе, 
розсипавши пір'ям рослинним по осені 
вітер пронизливих злетів; 
вище понад диких кіз серед білих чашок, 
які повгрузали ногами у дні омертвілого фарфору, 
коли гілка часу відхилилася; 
і вище понад серця всього сущого — 
і відійшлого, і прийдешнього, — 
що сяють забуті на вітті одвічних лісів, 
як повінь спадає і відхлинає; 
вище, ще вище цей попіл виносить 
шлюбну квітку, 
що їй пелюстками 
початок риби і світанкові заграви 
білорогого духу. 
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Але вечері світяться, мов виноградні грона, 
тривають і далі: 
кожен велично і свято мочає свій хліб у свою олію — 
вона неї миті лячно заплющує очі! — 
і за спиною в кожного купи обручок палають, 
а дим від цих кострищ повторює лиця, котрим не бути: 
обручки розпались давно, 
ще тоді, як у кожній із них 
садами літала зозуля біла, 
та ніяк не змогла долетіти до краю весняного цвіту, 
не змогла досягнути останнього саду, — 
ростуть ті сади по колу. 
Мовчання незмінне, 
один тільки я наважуюсь з острахом 
(знаю, як прийдуть знайти сурмача поміж нами, — 
ніхто з нас не матиме 
пророчистих вуст, 
а в мене не буде й обличчя), 
і все ж я наважуюсь 
не в пору продовжити розповідь, 
якій не було початку ніколи: "...кажу вам, 
бо я пам'ятаю, мій Батько — 
його я по-справжньому так і не бачив, — 
ми з ним розминалися в світлі! — 
отож мій Батько виповнив обрис мій вічний, 
мене проявив, щоб я міг увійти у світло, 
й тоді я уздрів наді мною блакитні бані 
і вчув його голос, мені проказав він, 
аби я тут жив, не виходив ніколи 
й нічого не рушив. 
Тільки ж я не послухав — поверглася Церква: 
і ось біля мене 
моя дружина з уламків повстала..." 

З 

Проявиться час — 
і жінка вже не прийме на ложе своє, 
ложе, що його дощі оминали, 
а птиці сторонні, 
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які не змогли і не зможуть навчитися в небі літати, 
склювали на ньому, на білому, 
де цвів собі мед, 
та нікому було ті квіти побачити, — 
отак цвітіння й загинуло марно 
без кольору, без пелюсток, — 
склювали ті птахи всі зерна. 

Проявиться час — 
і жінка зродить від доторку того, 
хто поверне 
в кожне дерево, 
в кожну мить 
і в кожну піщинку 
їхні сонця, 
зродить вона покірна і тиха дитину, 
яка нарешті витрусить 
із бутона своєї душі 
увесь непочатий сніг. 

Проявиться час — 
дивні зорі підуть на землю 
і назустріч їм 
із землі піднімуться інші, 
кожній з цих зір у пучці 
її власне ім'я, 
повернене їй бездонним пломенем, 
тріпотітиме.. . 
А поміж ними храм із пісні такої, 
наче б усі кораблі та вітрильники 
сягнули нарешті своєї мети єдиної — 
пробувають у серці! 
І земля поміж ними співатиме, 
як наречена в позначках весільних бруньок, 
і підуть вони всі під живлющі дощі, 
і стануть з ротами, дощами наповненими, 
і зачнеться глибоко в кожній 
всевидюща лілея. 

Проявиться час — 
світлом, замкненим на сім ключів єси, 
світлом вільним, летючим будеш! 

1969 
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Обличчям до тиші 

Крізь наші дні, крізь наші оселі течуть сни світла, 
пронизані щемливими стрілами леткої любові, 
які розщеплюють усі сущі серця на хмари білих хоралів. 
Спів подвійного світла: я лунаю в тобі, 
ти видзвонюєш у просторах моєї тремкої миттєвості. 
Два стебла розквітають одним синьоболем, 
летить двома польотами чи тане водночас у двох вимірах жайвір, — 
він захлинувся прозорістю. Коли ніч відринає, 
ще темне світло лишає ранкові свої очі тернові — 
озерами, ставами, криницями — надивитись на ясність. 
Світло не може пощезнути чи позбутися променіння, 
розсіваючись, лине завжди услід за собою, 
і темінь, затікаючи у внутрішню безвість, 
вабить за течією розпуклі сузір'я й туманності. 

Порив до поглинення. 
Звихрюються стихії осмути й залюблення у двозерні світла — 
одне навсібіч випромінює світлояру святковість, 
а інше сочиться безберегою темінню маку. 
Прибуває повінь любові, зоряна піна 

накочується хвилями на шибки, 
винозорий вітер заглядає у кісточку вишні 
і надвечір'я краплисте поринає незглибним обличчям 
у цвіт дикої моркви. На тиші настояний рій 
злотокрилих краплин дощу. Могутні повіви світла 
несуть безмежно наше насіння, і ми самі, 
також захоплені світлом, летимо крізь світи, 
крізь безслідне життя. Летимо і земними лишаємось. 
Не насилай на нас, вічносте, любові , що більша за нас, 
нам не знести її, не розчинитися в ній — 

нам легша печаль. 
Із мовчання йдемо у мовчання 
крізь солоні дими народжень і крізь час свій земний 
линемо за недосяжністю наших здаленілих зі світлом образів 
у табунах білогривих заграв світанкових коней. 
Живемо в часи самоти. Проникнути прагнемо 

у глибінь існування, 
побачити, що там до й після життя, відкрити у ньому 

джерела світла. 
У власних тінях шукаємо мерехтливі зірчасті сліди 
світляних стріл, які летять у мовчання. 

Ми самі — оті стріли. 
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Хто хоче пам'ятати життя, нехай візьме на всю вічність 
по пригорщі суму й землі. Кожен з нас — чистий політ, 
брунькування безлічі душ і сердець на стеблині печалі, — 
пахнуть ці пуп'янки заметілями сніговійних бузків 
і суцільним прощанням. Білий вихор людського цвіту. 
Вечори виростають із лапатого листя зажури, 
і ночі, як чорні стопері птахи, ячать вслід за нами. 
Найп'янкіші вина мають присмак землі. 
Згадавши себе колишніх, після усіх смертей, 
які судилися нам, після усіх небес, розчахнутих нами, 
упадемо на землю серпневими зливами туги! 
Короткий наш час на слова. Та що менше слів, 
то більше простору для світання духу! 
Мовчання більше за всесвіт, тому про життя 
найповніше можна тільки мовчати. 

Під вихористими кронами дитинства розвіваємося 
струменями вітрів, 

пасмами розлитого первоцвіту. Шелестке листя 
промайнулих облич і картин — все, що лишається нам на пам'ять 
по прожитих роках. Метелики й діти смокчуть небо. 
На бузиновій гілці сидять собі хлопчик і місяць — 
переспівують і перещасливлюють розквітлого солов'я. 
Трава втопає у власній зелені, а метлюги стремлять 
пухнастими насінистими списами врости у вічність. 
По лощовинах дитинства землі зарошені павучки 
тчуть візерунки подиву, життя ще не хлюпає через вінця, 
воно тече хвилястими тінями великих походів сонць, 
і люди іще не прагнуть продовжитись ані у красу, ані у смерть. 
Тяжіємо самі до себе, до свого серця. Берег у березі, 
слово у слові, вітер у вітрі. Тоненьким пунктиром дихання 
прокреслюється на світанку синиця — отак зрівноважує сон і час 
і не тоне у сновидіннях. Жовто вирують коловороти соняхів, 
глибнучи аж до серцевини літньої синяви. 
Тиша перетишує безголосся, і час, згорнувшись навколо миті, 
як котик на торішньому листі, вдивляється 
у високу жоржинну кончину літа. 

Даленіння прекрасне й неспинне: став кінь на всьому скаку, 
а його образ полинув далі. Хіба ми не рух у незвідане, 
не туман у рамках давніх портретів? Дійти у всьому до краю, 
сягнути коріння глибин, напитися з келеха власної смерті 
й потекти через вінця — рука із окрайцем хліба, 
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простягнутим нам у дорогу, сяйнула священно. 
Це заклик у безліч несхожих світів, 
де в єдиному подиху живуть водночас празірки, зірки й післязорі. 
Життя промениться із себе і в себе. Плюсмінує у нескінченність. 
Нескінченностей безліч. Іскристі вибухи духу, 
безмежні спалахи зір, океани сміху стискаються знов на ніщо, 
щезають крізь русла безвісті. Та знову сонця розростаються, 
висіваються соненятками у різнопростори суму і щастя, 
триває творення всесвіту. Сяйво у наших очах таке, 
неначе все небо тече крізь них! 

Медяниста свіжість повільних рослинних блискавиць землі, 
оголення мінерального болю і золотіння гребенів вітру, 
який летить чимдалі від землі і часу, самотність громів, 
розряди туги й невідання на безнасінну любов. 
Сумнішає кров, коли настає час відходу. 
Отож подорожньому, який іде у далеку печаль, 
винеси кухоль води із зерниною моря на дні, — 
хай хвилі високі змиють його сліди. 
Немає повернення світла, нема й вороття зі світла, — 
це знак, що й нам іти вдалину безупину. 
Запитай подорожнього, що він знає про вічність і світ? 
Якщо відкаже: "Вічне цвітіння світла і вічна його течія", — 
не розпитуй куди й звідкіля. Промовч і про те, що знаєш, 
навіщо немовлят матері сповивають: щоб ніхто не завважив, 
як сяйвом проміняться їхні душі, аж поки не поземніють.. . 
Якщо відкаже: "Світ — це терпке мовчання про Бога, 
а в щоденному слові 'світає' уся його велич", — 
промовч, що із того мовчання зростає жито, 
що тайна світу світає щодня і щодня поночіє, 
що яблука гірко сплять і на деревах, і на столах, 
що самі сади заблукали у листі між землею і небом, 
а за кожним завтрашнім ранком — сипучі отари снігів... 
Якщо відкаже: "Безкрая любов сузір'їв", — 
зніми з його пальців по краплині роси і промов: 
"Коли вибухне серце, нехай його хвилям 
не буде ні меж, ні кінця, як і сизим пелюсткам 
із цієї зернини моря на денці кухля!" 
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Слово оточене небом. Крізь сльозу виходимо у прапервісність. 
Прагнемо продовжити собою хоч би на мить цвітіння лугів 
і зажуру лісів, білий трепет латаття і крик деркача. 
Вівсюги й подорожники пасуть у степах хмарини і тишу. 
Вода затікає у свою найглибшу глибінь, цвітіння трав 
пронизує все стебло і йде ще глибше коріння — у землю. 
Життя дослухається до свого пульсування, і мовкне, і глибне. 

Ми образи тиші, імена і знаки мовчання, 
джерела суму, що течуть крізь зарості снів, розмов, обручань. 
Кожне кохання — наше нове народження. На всіх дорогах сходжень 
залишені нам від минулих закоханих полум'яні сліди 
і згортки письмен, де усі слова означають прозорість. 
Човни із дарами із чаш і келихів, наповнених щемом землі, 
кружляють на святі пам'яті. Кохання в'яже нас із землею. 
Колосяться пожежі і бурхають ввись двоіскрами хмелю і туги. 
Це щастя пам'ятати про землю і біль неможливості забути про неї. 
Жінка між часом і вічністю. Двоїться твоя незбагненність. 
Кохана і вічність — стремлю у тобі загинути, 
безрусельно ринути крізь тебе у нескінченність 
і знестися з тобою над світом. Вже дихають коні блакиттю. 
Зриваються зі стебел волошки і летять вдалину, 
промінець розгортає схололу задуму піску, 
джмелик зі зблакітнілими крильцями повзе по березі осені, 
а берест іще ховається від синяви за останнім листком. 
Кохана і час — залишаю в тобі міріади сяйних галактик 
і присмак печалі у роті. Прикотився жолудь нам під поріг 
і слухає, як скрапує небо із нашого даху. 
Не скажу у часі, що живеш наді мною, 
що цвітеш наді мною вишнево, — я навчу тебе тиші. 
Розхлюпати жінку на тишу — от що призначено нам 
день по дню, журба по журбі, осінь по осені. 
Отаке поземління. Коли ти станеш суцільною тишею, 
заквітчаю її своїм мовчанням — будемо слухати вдвох, 
як цілющо і світло дощать наші серця. 

1979 
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Кущ вогню 

/ коли ця поезія з часом, 
що все згладжує і доповнює, 
перетвориться на цілком непропитуваний текст, 
як ронго-ронго з острова Пасхи, 
тільки тоді, мабуть, можна буде 
поставити знак рівняння 
між тим, що бачив і чув, 
про що здогадувався, 
і чого не зміг отут висловити 

Автор 

1 

Серце, спинися на мить — я до світу прислухаюсь. 
Де та межа невловима, за якою немає 
вже ані нас, ані світу? Де ота глибина із глибин, 
із якої весь світ виростає кущем яснозорим? 
Вітре мій, душе безодні, куди ти мене завіваєш, 
як мить, що від гілки часу відчахнулася, 
дим із кадильниці древніх, що приблукав аж сюди, 
вічну зернину непередвісного проросту? 
Де той чорнозем духовний, де та рілля безгрунтівна, 
куди мені впасти? Адже стеблина не знатиме, 
звідки вона почалася! Серце моє, ти як одуд на древі, — 
набирайся життя і любові — хай тобі стане на вічність. 

2 

Час настав — і сповняються строки, 
доростає життя до своєї межі, 
плодоносить надією бранки, 
що виходить з чужого намету 
просто в зоряний безмір і вдихає далекі дими 
не домівки своєї — душі спопелілої. 
Н а м у снах, у печалях, осмерклій скорботі 
на чужинницькій рідній землі 
мерехтливо світять нічні метелики, 
як гінці від забутих колишніх походів 
із вістями ще з ери Даждь-бога 



про повінь сліпучого сяйва загибелі 
прасинів молодого русявого сонця 
та про скору і радісну повінь 
воскреслого житнього світла. 

Вранці все виповняла тиша, 
але хтось прийшов із доби сарматів 
і привів із собою пророка, — 
як він дихає важко, 
як він важко ступає 
крізь віки і погаслі сонця! 
Лунко гупає в кожні двері 
світлочолий пришелець зі сходу: 
— Відчиняйте! — кричить — Відчиняйте, 
бо життя полином заростає!.. 
Чи почуємо ми це волання? — 

У медах золотих візантійських 
потонула давно безневинна Софія 
з куполами, заблудлими в небі. 
Десь вітрами церкви задуваються 
і маліє неділешній ладан, 
місяць замкнений в нашій історії 
з буйногривими днями й письменами снігів. 
І великі натовпи в сутінках 
не можуть ніяк пригадати 
те одвічно єдине слово, 
яке завершає вселюдське речення. 
І немає ніякої ради на кохання і страх. 
Живемо поміж ними, немов поміж небом 
і ще одним небом. 

Ольго Мудра, княгине крилата, 
скільки ще поколінь і цвітінь 
прилітатимеш ти зозулею 
зі своєї прадавньої смерті 
на поліські луги і діброви? 
Ти жоною була не для Ігоря — 
для терпкого древлянського місяця: 
Він і досі блукає невтішний 
без коня, без меча і шолома 
над нічними слов'янськими землями 
і шукає твого вогнянистого сліду, 
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там, де туга палала сто весен підряд 
і металися злякані ворони 
поміж смертю і поміж життям. 

Ми зростали з лісами і травами вкупі 
і разом із ними колись поляжемо, 
адже ж ми — не народ, 
ми — розвітрений кущ вогню, 
де світає бог-меч на козацьких могилах 
та могилах усіх полеглих за долю своєї землі 
від прадавніх часів аж донині. 
Поспліталися пломені в гострому герці 
і вирують довкруг вогнянистою грою: 
тут Байди Вишневенького вольниця вольна, 
плинуть в небі, розлитому скрізь понад нами, 
байдаки отамана Сірка та Івана Підкови, 
і кіннота Богдана Хмельницького 
скаче рвійно у хмарах багряних. — 
І біжать по землі перегонисті полиски й тіні 
і тривожать предківські сни мовчазні 
і розхлюпані наші душі. 

З 

Ця поема 
не мною складена, 
я не знаю усіх оцих слів 
і не відаю, 
що вони значать, 
бо коли ми говоримо: море! — 
і згадати не можемо, 
як стонадцять віків тому 
вийшли з нього, 
що тоді означає для нас вода? 

Ця поема 
не мною складена, 
я не знаю такої тиші, 
що заповнює паузи тут, між словами. 
Може, так от і дихає 
рідний народ? 

Хай святиться твій мир і спокій! 
1989 



Василь Портяк 

В неділю рано 
Новела 

— Нико й Анно, ви ще спите? 
— Де там.. . Наше, Дми, давно відіспалося. 
— Бо мені щось таке приснилося... Ніби ми всі четверо ще молоді , 

десь навіть до вінчання... Та й ніби отак, як тепер, обі пари вкупі. І 
таке, скажу вам, межи нами сталося!.. Я би розказав, але боюся, що 
Євдоха вже прошумалася.. . 

— Я чую-чую, старий безустиднику! 
— О, видите... 
— Не бійтесь, Євдо! То лиш язик у нього тепер масний, а сни 

давно вже скоромні. 
— Не суди, Нико, по собі. Ранками я ще буваю теплий! 
— З вас би котрий, що пусте молоти, ліпше встав та запалив 

лямпу. Вже десь надворі біла днина. 
— Зараз, сарака, за... а, хороба на тебе, йка пітьма!.. О, готово! З 

днинкою Божою вас! 
— Дякувать! І вас, Дмитрику!.. А ти, Нико, піди підойми трохи 

ляду, пусти повітря свіжого, бо від цього сопуху в голові дзвонить.. . 
— Та й визирни, братчику, як там.. . Отче наш, іже єси, яко на 

землі... 
— Госпідку, прийми щиру молитву за Иванка та й Федька, оборони 

моїх діточок від злої напасті, від кулі, облави та неволі... 
— Богородице, Діво, радуйся... 
— Матінко Божа, заступнице, укрий слідочки нашого Василька від 

недоброго ока... 
— ...і Сина, і Святого Духа — Амінь! 
— Амінь! 
— Амінь! 
— Амінь... Що там, Нико? 
— Мете — світу не видко. 
— Вітер? Із снігом? 
— Но.. . Ще тут у чагарях трохи гасне, а по верхах аж свище. 
— Гм. . . Добре мете... Як думаєш? 
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— Думаю, сьогодні можна. 
— Нико, я не позволю! 
— Дайте собі, Анно, спокій! Таж ми не бахури малі. 
— Правда , Анночко, най сходять. Може, в світі які переміни, а ми 

тут сидимо, як миші.. . 
— Одно слово, лагодьте бігом їсти, та й доки того сніговія, ми з 

Николою раз-два обернемось. 
— Може би-сте, Дми, забігли до нашої Параски та вовни при

хопили? Вона мені винна. Бо цю вже допрядаємо. 
— Ти, жінко, вдуріла?! За т о ю хатою десь око та й око. Якщо 

Параска з Лесем ще не в Сибіру... 

— ...а як був у четвертій клясі, і возили їх — пам'ятаєте, вліті? 
—кращих учеників до Варшави... 

— Де не пам'ятаю! Наш Іванко також тоді їздив. 
— Но. То , чуєте, заощадив із тих грошенят (Господи, що то — на 

льоди та на цукорки мав кілька злотих!) і купив мені таку довгу 
вузеньку фусточку... 

— Ану, тихо!.. Ні, поздавалося. 
— Щось довго їх нема. Господи, збав і помилуй! 
— Не бійтесь, Анно! Така фурделиця йде, що ані стріти кого, ні 

сліду зробити. 
— Божечку, ми хоч собі тут сидимо, а як нашим хлопчикам... 
— Що вдієш, так чоловікам від віка судилося. Ще хоч добре —діди 

наші при нас... Але й правда, щось довго нема їх... 
— Хоч Никола мене сварить, але я таки в тім переконанню, що то 

наука їх збавила. Оті січі, та просвіти, та читальні... 
— Бійтеся Бога, Анно, таж не запирати було їм світу! 
— Світу!!! Тілько тепер того й світу, що дебрями темними зі 

смертю в хованки бавляться, а ми тут у дірі гибіємо лиш за то, щ о їх 
породили. 

— На все Господня воля. Я не нарікаю... 
— Агій, дурна бабо! 

— Та то я про себе. Вже скільки тут сидимо, а я все до вікна 
наслухаю. 

— Це Дмитро навмисне придумав, як робили з Николою криївку. 
Ти, кажу йому, не лінувався на дармову роботу? — Най, каже, хоч 
трохи буде здаватися, що в хаті сидимо, а не в ямі. Навіть фіранку сам 
повісив, аби глину не видко. 

— А чуй, тепер таки йдуть!.. 
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— ...та й у Федевої хата згоріла. 
— Йой! Таки геть? 
— Дошпенту. Лиш головеньки під снігом тліють. 
— Недавно.. . А Грицунякова? 
— Ціла. В ній совіти квартирують. Зато Половичукову сільрада 

якомусь подолякові продала, вже розібрали... 

— Що думаєш, старий? Доки ціла стоїть... 
— Голова дорожча. Ти як, Нико? 
— І я тої гадки. 
— Рихтик! 
— Но.. . 
— Але ноги, хол єра би го... 
— Та й мої заціпли. 
— Що т-ти!.. Роки наші... 
— Йо.. . 
— Вмучилися, бідаки... 
— Що хочете, по чагарях та заметах. 
— Та й до села кілький світ! 
— Нате кожух, вержте на Миколу, бо щось ним телепає. 
— Аби ще не заслаб, моє біднятко. Ляжу коло нього, хоч трохи 

зігрію. 
— Та й я тої... 
— А про хлопців нічого... 
— Де б то вони розпитали!.. Але тихо, збудимо.. . 
— Ає, най посплять. 
— Но , ціхо... 
— Вже... 

— Дмитрику, а котра вже година? 
— За квадранс дванадцята. 
— Уполудне чи д'опівночі? 
— О! Чи не казав я вам, баби, спім лиш по режиму. Тепер 

загубилися в часі, то що вночі мемо робити? 
— Таке наше, Анно. Пусте жалій, а воно ще виговорює... То вже 

ніч, питаю? 



— Ніч-ніч, Доцю. Дай мені різак, най дві зарубки зроблю. Бо оця 
коротка вже буде шеста, треба ще одну довгу, на завтра. 

— Ліпше довгу, Дми, зроби завтра поопівночі, бо запутаємось. 
— Я си, Нико, не запутаю. А зроблю тепер, бо неділеньку треба не 

до опівночі, а до зір шанувати... 

— Яка вже там, Дмитрику? 
— Двадцять і третя днина падолиста. 
— Боже! 
— Нічого, Анно, не журіться, ще шість довгих зарубок 

колядувати. 
— Як доти нам не заколядують.. . 
— Анно! 
— Та я що.. . 
— А ото!., приприся! 
— Йо... напудив. 
— Лишіть, Нико. Що ви, бігме, як дітва обоє?! 
— Та бо най не каркає! 
— Будьте, Николко й Анночко, ціхо, бо прийдуть 

великими ґавами та й вас ухоплять. 
— Вам ще, Євдо, до жартів... 

— Гов, сусіди! 
— Гов! Як ви спали, Дмитрику?! 
— Добре, як ви?! З неділенькою вас! 
— Дякувать, і вас також! 
— Чуєте, що мені снилося... 
— Мой, ти знову? 
— Не заважай, стара, я направду. Снилося мені, чуєте, що ніби 

звіявся нараз вітер, десь таки отут звіявся, і відхилив фіранку, а за 
вікном біло-біло... 

— Це на слабість. 
— У тебе, Анно, все на слабість. Ліпше слухай! 
— Та й десь таке того світло біле й глибоке, що аж дрижить, таке 

глибоке... І якась така тривога, така, чуєте... Євдошко, Доцьку, ти 
чого? 

— Дмитрику-у-у!.. 
— Ади! Таже ти ще не дослухала... 
— Дайте їй, Дми, поплакати. Це таке, що як насяде, само не 

попустить. 
— Про мене... Світло світити? 

— і будемо 

жовніри з 
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— ...собі говори, а я одно знаю — добре, як ще зиму перебудуть, а 
навесні їх тут і сліду... 

— Жди, псе, доки кобила здохне! 
— Раз тобі кажу, Лондон ще пройшлого року... 
— Здалися ми, Нико, Європі. Нагадай собі, як було по першій 

світовій... 
— Тепер не той ряд... 
— Той саміський! Що було по першій, буде й по другій. Уже є! 
— Агій на вас, політики! Найдіть шось друге до бесіди, бо від 

ваших криків голова розскакується. 
— Отак, Нико, і тут нема свободи. Біда їх бери, давай карти. 
— А-я... Я вже ними згидив. 
— Добре маєте, Николко. Ти би краще, старий, як з тими картами, 

слова Божого почитав у неділю... 

— А след-то, судя по всему, вчерашний? 
— Да, если на чистое выйдет, наверняка замело, знатный был 

дуйник... 
— Н а то и рассчитывали. Обычно след в след идут, а тут, вишь, 

беспечно... 
— Разговорчики! 

— ".. .бо з півночі зло приведу і велике нещастя. Лев виходить із 
своєї гущавини, і той, хто нищить народи, вирушає із місця свого, щоб 
твій край обернути на руїну, і спустошені будуть міста твої..." 

— Дми, там наверху... Як би що хрупнуло. 
— Тобі поздавалося, старенька. "Отож, опережіться веретами, 

плачте і голосіть..." 

— А может, все же, товарищ капитан?.. 
— К чертам собачьим, лейтенант! Прошлый раз я двух бойцов 

положил, да трое раненых, а они под конец перестрелялись, бляди, в 
своем бункере... Приготовить гранаты! Сидоров, придержи собаку!.. 
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— Дмитрику, чого ти вмовк?.. Дми , я си бою, що ти наслухаєш?! 
— Вітер з голих верхів. Не бійся, Доньку, дай мені свою руку... 

Дарія Дорош: "Но. 29", олійна крейда на мусліном вистеленому папері, 1979, 
65* 120 ін. (162*300 см.) 
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Софія Сачко 

Над дньом похіляна 

на добрануоч 

за синім бором — нове слово 
а буор в тобі шуміт 
ікона не запиляна — виплач око 
коб житі не треба живеі води 
в прозрачних ночах 
навилют бачим 
входівших в дерева в траву в нас 

не перши то раз 
би в порану встаю 
хілю голов 
і тіхо 
як чаша моучанє 
гнецьця стуол од ласкі такеї 
а пуд дубом 
всьо час приманя гості 
дане нам 
пахне сироє поле 
— прикладаюсь би до 

плащеніці 

не полюбуюсь чужимі судьбамі 
не нагоруюсь 

напрасно россуждаю 
серебриста струни жму... 
не моє жицє і моє 
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не для мене в пуользу 
примі всьо на здоров'є 

— каже вуолыпина 
в собіе і в водіе — 
а знайдеш жицє живоє 
і вїечни кунець 

чи не одкупляє хтось 
твого складного слова 
своім неуміелим моучаньом 
і путаєцьця свобуодни 
по кругах лієпкого паутієня 
думаючи же всіє дорогі його 
опраудує: в картінах і кніжках 
в піскові в снігові — сліди сліди 
рецепти на л а д 
і сам лад 
як само жице 

п у д осень 

запах ліета над крайовідамі 
знад колишкі 

а уже свешчоне яблыко 
точит робак 

і драпає м ы ш в животі земліе 
здаєцьця шче трохі 
а посипєцьця зерня золотое 
і слово поуне 
а вьсо шче не пора... 
заставляєцьця стуол голодних 
міраж пустині неодступно 

а дніє як тепли звіери 
мручат і труцьця коло нуог 
— називают то д о м о м 



і дуом удома 
пора встричаті весну 
на призьбі 
лініво розгортавши сонце 
розплесті коріене 
а ногі побіжат 

што таю чого не бачу 
за плечима струна 
— натягнута ужва 
чирвони куонь 
в сказку скаче 
льогкє жніво збірає розпусту 
не придає опиту біда 
ни старосьць розуму 
ростем спіша 
колі молітісь 
— всьо якби поранок нам припісани 
прихільни сни 
не для хлієба ни до хлієба 
лічим гроши 
у гроша свої права 
ми — пока моучат знакі 
а серце і обцас стукає в брук дня 
тут в однуой мінути 
горимо і гаснем 
перегоняних запоздалих 
у вирай тягне сіні сквозьняк 
і кідає з вієтром у сажауку 
а приглянутісь не ма кому. 

што назвеш 
— уже не твоє 

попоунят як рику 
і вичерпают 
тут о собіє заговорат 
обсуждауши тебе 
люстро омиют 

24 



може вимут з рами 
вибют — 

всьо на мієсьці 

живу 
— пуд теплою рукою колюшча думка 

живу 
— готови день скібою моршчин кладецьця 

зельона вода затримала тієнь 
— живу 

з привичкі 
рецепти на д о щ позолочую 

шукаєм себе для пару будьонних слуов 
неважних никому і нам 
би сетка ранніх закупуу 
лапаєм звонок телефона 

(... може тоє одне) 
клєкс на лісткові незапісанум 
хоч нуоч без сну 
о тіхі і всьоскриваюшчи сьвієт спуд рукі 
чиж в глубініє картіни 
не пробігає розсипающи міготліви краскі 
на заворот голови 
не тїень не мат ни скручани ключ 
міжду — наше доуге жицє. 



Іван Киризюк 

Фатум 

Прочнулась бурею мова, 
Розкрутила 
Слів спружину. 
Не збереш у пригорщи 
Об йди 
Мов зерня з свойого загона. 
Перецьвіте 
Несповнене слово, 
Одлетить душа 
У клин журавлиний, 
Сипонуть за упомин 
Петро і Павло іменами.. . 
Липовим цвітом 
На прощання. 
Ілля заспіває громом 
В час жнива. 
Зачирвоніє ранок 
Над кучерявою грушею 
В полі рідному. 
Сьогодні 
На туманних проминання щаблях 
Не встояти нам. 
Віру, 
Побижимо на випередки 
Простувати 
Зігньону в дугу волю 
Вчорашнє 
Плаче чирвоною калиною, 
Усихає під тесаним зрубом, 
Душа 
З очима візантийської ікони. 
На роздоріжжи 
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Біліє бабине літо... 
На розлуку. 
Час — 
Ти вічно поганяєш, 
Ковзаєшся 
Підковою по грудьох, 
Здираєш надію 
З вишиванкі Підляшшя 
В червоно-чорний хрестик." 

У зелених 
Біловезьких вершинах 
Гойдається дух 
Князя Володимира. 
Наша сила 
Дрімає стомлена 
В кургані... 
На замкову гору 
Летить 
Веснянка сизокрила 
Із пелюстків льону, 
Там де прадід Ю р 
Сотні літ тому 
З русалками-принадами 
На Йвана на Купала, 
Окутані в чарівне сяйво, 
Гуляли на пухових травах, 
Тіло кров'ю паленіло, 
Потопало у загравах. 
Почаття — 
В обняттях, 
В музиці тіла 
Грає зелене 
До того дня, 
Що зозуля викувала. 
Три цариці, 
Три мадонни К р а ю мого 
Надія, Віра і Любов 
Купаються у Бугові 
Без тебе... 



Дзвонить в зіллі стрикоза, 
Дикі коні 
Стукотять копитом: 
Чи успієм?, 
Чи успієм... 
Жаль пекучий утопити. 

Душа гомонить 
Весняним подихом, 
Чому ж руки 
Листопадом осені 
Холоднечею сковані? 
Час — 
Ти вічно поганяєш, 
Спішиш, 
Ссеш гарячу кров... 
Ти дні, мов хліб, 
На скібки краєш 
Голодному проминанню. 
Наша доля 
Не встигає 
Розірвану душу зашити!. 
Гомонить луг 
Калиновим простором, 
Княгиня Ольга 
На іконі 
Плаче історії передзвоном, 
Почорніла від неволі... 
Пісня роду мого. 

Не віримо 
В прибрану нам мачуху 
З єзуїтського роду. 
Обступили нас ворожі люди 
У словах, мов всі святі... 
Запродані Іуді. 
Не тягне нас обіцяна земля і мана, 
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Н а м 
Ваше дароване щастя 
Тернистим обручем. 
Було... 
Наші села і міста 
Ссала дика орда, 
Засипував попіл середньовіччя, 
Зірвана з ланцюга Литва 
Топтала 
Володимирове обличчя. 

У знак любові і пошани 
Кланяюсь низько 
Батьківській підляшський хаті 
До порога, 
До землі. 
А ви 
Перестаньте нас цькувати 
За те, 
Що з останнього куточка 
Нас не розволокли. 
Ревуть дзвони, 
Стогнуть 
Надбузькії кургани, 
Кривава рана 
На Підляшші заростає, 
Ще вчора наші віщуни 
І надій архангели 
На осмалених вогнем крилах 
Будували наш іконостас... 

Червонів мак — калина, 
На дорозі із кирилиці 
Історію кров'ю 
Писала Україна 
Без чорнила у чорнильниці. 
Сьогодні 



З рання віє вітер, 
Зима відходить геть. 
Відлига 
Тає холоднеча. 
Н а м треба поспішати!, 
Ми не святі і не боги, 
Пора 
Орати облоги. 

Дарія Дорош: "Но. 51 ", диптих, олійна крейда на мусліном вистеленому папе
рі, 1979, 42 *72 ін. (105*180 см.) кожна панель. 
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Вячеслав Медвідь 

Відродження В СЛОВІ 

Трагічність долі українського народу можна було б пояснити і 
одвічним геноцидом щодо нього, і одвічною, майже парадоксальною 
неспроможністю нації удержавнити своє існування; попри те, християн
ство, насильницьки насаджене цьому етносу, не настільки привилося до 
дерева його історичної долі, щоб стати войовничою ідеологією, як це 
помічаємо в інших народів. Дитя чужого народу, Ісус Христос, розіп'я
тий екстремістами того таки народу, став уособленням долі й самих 
українців і символізував мученицький шлях і своїх пророків, своїх 
дітей. Еліта народу за всіх часів доволі легко зваблювалася на чужий 
хліб, полишаючи націю наодинці з внутрішніми та зовнішніми гризо
тами ("Нехай аакають вельможні з москалями, як цвенькали та пшикали 
з ляхами" (Куліш Олелькович Панько. Дзвін. Староруські думи й 
сьпіви. Ж. 1893); однак структура національного буття тим і прикметна, 
що еліта не була ні однорідною, ні одностайною, — прийнято вважати, 
що таке розшарування почалося за проклятої епохи царювання Петра 
І, коли після Полтавської битви українці мимоволі почали вважатися 
потенційними зрадниками, що дало підстави і необмежені можливості 
царському самодержавству повністю та нахабно колонізувати цей 
народ. Так само в пізніших часах бачимо і справжніх лицарів духу в 
особі мислителів, поетів, ватажків народних повстань, і прошарок 
здеградованого, зденаціоналізованого міщанства і дворянської еліти, 
які були своєрідним провокаційним ферментом і завжди заторможували 
в початку своєму будь-який порух до національного відродження, по 
суті провокуючи як зовнішню, так і внутрішню духовну та фізичну 
інтервенцію. Ми досі критично ще не з'ясували, за інерцією перебуваючи 
в стані духовного закріпачення та упослідження, всієї складності наших 
політичних, етнічних та духовних стосунків що з іншими слов'янськими 
народами, зокрема з народом російським, що й з цілим світом. Є 
підстави вважати, що українці, частково будучи християнами, частково 
маючи в своєму світогляді залишки язичницьких вірувань, так і за
лишилися в світовій культурі непізнаним до кінця феноменом; проте ж 
і завдячуючи цій культурі з її поспіхом до модернізації та узгодженості 
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її законів з мовбито передовими філософськими та містичними за
глибленнями й пророкуваннями щодо завтрашнього дня світу, нас 
цілковито було відкинуто на периферію прогресу з усілякого боку; світ 
жорстокий у своєму устремлінні до вдосконалення і, може, поза своєю 
волею вилучає з свого братства неперспективні народи, не зважаючи ні 
на його колишні бодай потуги до ренесансу, ні потенційні можливості в 
теперішньому часі. Ідеологічні несумісності спричинювали не лише 
війну ідеологій (як за давніх часів — релігій), битви між державами, але 
й війни етносів, на довгі часи усталюючи етнічну несумнісність, не
повноцінність одних та вищість інших. XX століття, як не бувало, 
позначилося сумішком та міграцією одних націй в надра інших; одні 
ладні вважати це щасливою ерою до утворення всесвітнього братства 
та єдиного народу, інші, з цілковито расистських чи просто етнічних 
застережень, вбачають у цьому велике лихо для цивілізації. Напевне, 
найбільше ця міграція зачепила слов'янський регіон, що припадає на 
часи утворення та модернізації нечуваного в світі об'єднання націй та 
національностей — Союзу Радянських Соціалістичних республік, що 
взагалі прирекло окремі регіони цього об'єднання на тривале забуття і 
стало для світу не сузір'ям народів, а т ю р м о ю , тоталітарним режимом, 
за якого так званий розквіт культур офірувався фальшивими" все
союзними фестивалями та декадами, а визначні вчені, митці різних 
національностей представлялися в світі та й приймалися цим світом як 
діячі російські. Сьогодні наші теоретики, "вчені мужі", ідеологи застій
них часів, шукають порятунку переважно в духовній інтервенції, вба
чаючи його в долученні ще не вичахлого національного духу до 
світового стандарту. Не обминає ця хвороблива ілюзія й зарубіжних 
україністів; пригляньмося хоча б до міркувань шановного професора 
Грабовича, якими рясніє його стаття, вміщена у першому номері 
"Народної газети", органі РУХу. Загалом месіанська тенденція хибує 
на одну, з першого погляду аж до розпачливості доброзичливу, але на 
глибину то дуже поверхову рису: не зачіпає суті духовних витоків і 
потенцій етносу, обирає за висхідну постскриптум швидше зовнішніх 
реалій існування. 

Українська радянська література, яка обрала за метод і предмет 
зображення такий собі образ українця, трудівника та оптиміста, а 
власне явивши фальшиво-романтизовану подобу радянського монстра, 
злочинно одступила од традицій української класики XIX століття, 
оспівувала ідею бажаного, виводячи її з ідеології, яка нав'язувалася 
суспільству, а не з реального народного життя. Це життя і роман
тизовані поеми про нього заходили все далі урозтіч, аж доки вже в 
останніх десятиліттях не утворилася майже двокультурна ситуація, за 
якої одна культура (реальна народна свідомість, естетика, хай і в 
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залишкових формах) не звелася до примітивного животіння, печерного 
стану з "язичницькою" психологією; а інша, "елітарна", напріч од-
бившись од цього життя, опинилася десь межи ним зі своїми при
близними уявленнями про нього, та пануючою ідеологією, беручи на 
себе доволі темпераментну роль художнього ілюстратора цієї ідеології. 
Небезталанні люди, шукаючи втечі з такої деформації, заходилися 
вести пошуки на терені фольклоризації та "химеризації", до ладу не 
усвідомлюючи хибності цього шляху. І коли в радянських класиків ми 
ще надибаємо живих людей, хай і приторочених до голої політичної 
тези, то в останніх художніх опусах та естетизованих одкровеннях ця 
жива людина постає ілюстрацією своєрідної етнічно-психологічної 
деформації суті самих митців, які вже у третьому, п'ятому коліні 
всмоктали в себе "естетику" новітнього мислення і погляду на народне 
життя. Хоч якими б були потуги їхні до заглиблення, хоч як засвоювали 
вони уроки класиків — що тієї доби, що теперішньої, вся їхня робота 
нагадувала поверхневу оранку, ба навіть скородіння грунту, але плуг 
уперто не заглиблювався в нього. Химеризація, демонологізація, як то 
раніше фольклоризація ставали наївною спробою перш од усього 
з'ясувати свою причетність до народу, з 'явити світові "изощренный 
ум", наївно дорівнятися до , скажімо, латиноамериканського феномену 
в літературі. Попри це, в літературі потужно працювали слово і думка 
(і знову ж — як виняток) Григора Тютюнника, Романа Андріяшика. 
Напрацьованою ними естетикою (бо вона була природньою, творилася 
не тільки з народного болю, але возносила цей біль до висот світової 
душі), живилися цілі табуни новоспечених імітаторів і слова, і життя. З 
часом ці двоє митців опинилися в ореолі мучеників і відтіснювалися за 
колючі дроти духовної резервації. "Вчені мужі" та колеги-літератори 
вже по смерті одного скомпонували "братську могилу" споминів про 
нього та на тому й зітхнули полегшено; а другого взагалі вилучили з 
обігу своїх державних розмислів, всяк по-своєму знаходячи втіху і 
самовиправдання у "благословенній" праці по з'ясуванні та реабілітації 
забутих і призабутих з часів 20-30 років. Ч о м би й не зваблива праця, 
коли вона не потребує великого розуму, а одно архівних та жур
налістських зусиль. Сьогодні "вчені мужі" заходилися репрезентувати 
українську літературу по закордонах; невже ж то вони там щось таке 
глаголять, чого нам тут не вдостоїтися почути. 

Класиків XIX століття убгано в зручну тезу співців знедоленого 
селянства; що ж до сучасного, то водно співається: у нас нема того, 
нема тих і т. п. Дозволили собі й геть революційну "стойку", нарікнувши 
на тоталітарний режим, який гнобив літературу й одбирав право в неї 
писати правду, забувши до решти, щ о самі були першою рукою в того 
режиму, бичували "український буржуазний націоналізм", очищали свої 
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ряди од неугодних та інакомислячих науковців, не зробивши й поруху, 
щоб захистити їх од партійних тощо присудів. Культура наша роз
вивалася згідно притчі про розіп'ятого Христа з тією лише різницею, 
що знімали з хреста мучеників їхні ж побратими, котрі так-сяк, шляхом 
нечуваних компромісів, животіли за того ж режиму та вбивалися в 
пір'я достатку. Мученики та пророки одійшли в потойбіччя чи по
мандрували світами, інші, повіривши в нові часи, прилучилися, вже не з 
таким запалом, до відбудовчої праці, а їхні колеги-благодійники 
закрокували все далі та вище, прибравши собі імена поводарів нації, її 
духовних батьків. Не забарилося за такого благоденствія й нове 
покоління одвертих нігілістів, філософія творчості яких, виростаючи зі 
страху перед життям їхніх попередників, переродилася на філософію 
неприйняття його, цинічного зневажання. Не в змозі збагнути чогось 
суттєвого в історичному побуті народу, вони заповзялися вибудовувати 
свою естетику на уявно-бажаному руйновиську, гадаючи геть без 
жадних сумнівів, що одвіку притаманна українцеві ідеалізація природи, 
почуттів, вроджена поміркованість і неагресивність є великими вадами 
на шляху досягнення верховіть світової естетики. Література мовби 
забула великий заповіт В. Стефаника: "Як ми маємо стати на якусь 
оригінальну і сильну літературу, то треба писати безлично голі образи 
з життя мужицького. І хоть вони сирий матеріал, то все-таки не 
деклямація. Бо всякі речі надто прибрані і ще з життя нашої інтелігенції, 
серед якої нічого не діється, мусять вийти на деклямацію. А серед 
мужиків так багато діється, що відти і сирий матеріал має хосен". Не 
далеко одбіг у розумінні цього й інший великий українець, П. Мирний, 
полемізуючи з М. Коцюбинським, якою має бути рідна література: 
"...невже ж то ви геть зовсім зречетеся творів з життя селянського, — 
того життя, що виробило нашу живу мову, що давно заснувалась і ще 
й досі дає свої живі оригінальні зразки своїх типів, а не общечоловіківі 
Що-ждо нашої інтелігенції, то її ще досі не було, вона ще тільки 
починає складатися, та й то вихована іншою школою, вона досі не 
подала таких яскравих зразків, щоб їх можна було назвати своїми 
оригінальними. Через те й література не захоплювала їх, бо нікого 
було захоплювати. Кожна література, якщо вона не хоче бути мертвою, 
а живою, зможе подати тільки те, що дає само життя і тягти її на дибу 
високих матерій, то це — обрекати її стати літературою Тредьяко-
вських, Озерових і ін. Такі твори, як "Дубенко" M. К., "Дарочка" 
Яновської, бринять у моїх ухах не своїми рідними, оригінальними, а 
тільки облямовкою чужого життя, отак би я своєю мовою почав 
малювати побут німця чи француза, чи варто нам за тілько братися, 
тягти досі нашу живу літературу на диби власних емоцій і робити її не 
оригінально-творчою, а тільки описательною (кращого терміну не 
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пригадаю)? Мені здається, що не варто, щоб не довелося нам піти по 
слідах Тредьяковського або Озерова. Треба головніше всього звертати 
увагу на життя і захоплювати те, що подає воно. Потроху та помалу, 
як життя виробе свою інтелігенцію, то й література скористується і 
подасть живі зразки". 

М. Коцюбинський різко не погоджувався з старшим побратимом, 
гадаючи, що "у нас є інтелігенція, вона тільки обмосковлена, але є", 
"бо можна писати тільки з селянського життя і бути все таки Тредья-
ковським" і под. З часом суперечка класиків не тільки не розв'язалася, 
але й поглибилася, і погодьмося, що в основі її було приховано 
звичайнісіньке непорозуміння, (що переросло згодом у хронічну тен
денцію взаємонесприйняття), ба навіть ворожнечу вже чітко окреслених 
тематичних та естетичних смаків самих літераторів. Та й не дивина, що 
нині одні вважають за недостойне "тягти її" (літературу) "на диби 
високих матерій"; інші ж, умовно кажучи, "традиційну" прозу й поезію, 
що тримаються класичних зразків та уявлень про життя, мають за 
периферійну, патріархальну, неповноцінну, кепкуючи з її схильності до 
замилування квітами, зорями, босоногим дитинством. Тут, безумовно, 
промовляє психологія такого собі літературного перевертня, нечемного 
міщука, який у побуті регоче з "неотесаного селюка", "жлоба" і под.; 
почуваючи себе незатишно в лоні національного життя, маючи ущем
лену й скулену душу, роздвоєну свідомість, він несамовито прагне 
вирватися з "болота" цього життя, боячись підступитися до нього 
впритул, бо бракує і духу, і слова, аби покласти його бодай фрагмен
тарно на папір. З такої гіпертрофованої свідомості поволі народжується 
монстр тотального заперечення з несамовитою здатністю до само
знищення, а відтак і до знищення взагалі культури. Слушно означити 
таку ситуацію як кризову в культурі, що передбачив ще на початку 
століття М. Бердяев: "Ця криза творчості позначена завзятою, сміливою 
спрагою творчості, може, досі нечуваною і разом з тим творчою 
неспроможністю, творчою неміччю і заздрощами до цілісніших епох в 
історії людської культури". Наші уявлення про традиційне і авангардне 
(хоч нині сущі авангардисти й сповідують тезу "авангард як традиція") 
зайшли в глибоку суперечність, і очевидячки з кількох таких причин. 
Надто ознаковою бачиться психологія сучасного обивателя як радян
ська, тобто нівеляційна, агресивна у своїй потенції; витворилася така 
генеза "общечоловіків", які, певне, і вві сні не привиділися б П. 
Мирному. Звісно ж, психологія радянського "общечоловіка" не одностал-
кова, різнокультурна, як було допіру мовлено. Неспромога, щ о в 
національному житті випливає, може, й не з таких далеких часів, як то , 
бува, прагнуть це втямити наші "вчені мужі", сягаючи просторікувато 
або "татаро-монгольського впливу", або незмістовності українського 
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побуту взагалі, — на прю стають, умовно кажучи, нащадки тих, котрі 
розкуркулювали, і тих, кого розкуркулювали; до того ж ця ознака 
вибивається понад традиційне "місто-село". Доречно згадати тут і 
український ренесанс 20-х з яскравою барвою революційного оновлення 
світу, яку прийняли майже без винятку всі митці. Сьогочасна реабілі
таційна робота щодо багатьох забутих і викреслених з літератури 
стримує нас від одвертого жорстокого аналізу в погляді на безсумнівну 
нівеляцію слова та життя народного в ньому. Ця нівеляція, з присма
ком революційного гасла, згодом закономірно вбилася в пір'я ідеології 
"нового світу" як переконання; оте мужицьке життя надійно було 
примотузовано і до цього гасла, і також до ідеології; і це тим більш 
дивно, що не встигли но схолонути ноги класиків, які цю душу 
мужицьку прирівняли до ноти Бетховена, а вже зазвучали гімни 
зреволюціонізованій душі "общечоловіка", душу цю було притягнено 
на дибу революційної не- чи свідомості, було зведено до філософії або 
— або, в той час як ця душа жила не лише клопотами, до кого 
пристати, в чім зробити свій вибір, хоча вибір цей усе ж відбувався і то 
не завжди на користь собі. 

Етно-психологічні та історичні притаманності , які являли душу 
українця шедеври XIX століття, та ще й початку XX, мовби тран
сформувалися у пізнішій літературі бодай на революційно-національні, 
що звузило їх до під-історичного, подало як наслідок "нової доби", яка 
буцімто мала їх перевести в нову, добірнішу якість на грунті обіцяної 
волі, землі, духовного розвою. Митці минулого не цурались ані 
політичної, ані громадської, також просвітницької роботи, виїмково до 
окремих митців чи творів, не вбирали в себе самої голої тези таких 
ознак, а покладалися на одвіку усталені етно-психологічні якості народу 
в історичному часі, і коли б література за такого розвою дійшла до 
нашого часу, то ми б мали одну з найгрунтовніших і найцільніших у 
світовій культурі моделей не тільки що етнічно, але й філософськи 
вивершених. Народ, покликаний революційним збуренням і вірний 
своєму історичному призначенню, був свідоміший своєї ролі у процесі 
до відродження, — належиться збагнути і цей феномен (і то справа 
професійної честі "вчених мужів", коли вони не хочуть зазнати в 
нащадків сумної слави півнів політичних деградацій); нині ж мусимо 
констатувати, виходячи з сучасного стану занедбаності слова — тощо 
культури, — цілковито непередбачений апокаліпсис слова як душі, 
слова як космічної дотичності. Невтямки "вченим мужам", ані новітнім 
піїтам, які щиро взялися сповідувати правду (злобу дня) тотожно до 
мистецтва, що правда як гола теза хоча й є неодмінною рисою 
мисленного буття, є річ вельми умовна, якщо не підозріла, і те, що ми 
зараз зазнаємо мовбито очищення через правду, є знов таки підсту-
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пеневою фазою чи ерою перед освяченням слова, але аж ніяк не 
сталою, не складовою всесвітньої ноти поступу. Підступеневість же, об 
чім нам чудово промовляє історія, є річчю, мовляв той, урозтіч: або ми 
через такий катарсис прийдемо до відродження в слові, або нас спіткає 
знов сумна доля реакції і геноциду, на цей раз остаточного. Так, нація 
наша не є одностайною, але ще трагічніша ситуація у верхах, серед, 
дозволено буде сказати, еліти. Молоді неофіти, прибравши бодай барву, 
хоча не суть елітарності, начебто справедливо взялися заперечувати усе 
оджиле, застійне, патріархальне, насичуючи слово демонською енер
гією, яка вдатна до руйнівництва, але невдосталь спроможна до 
розбудови; недарма ж то вони обирають собі за зразок не класичний 
"спокій" літератури XIX століття, а все ту ж "революційну" збуруненість 
початку нинішнього (помилково й недбало односячи давнішу літературу 
до царини плачів та зойків, замилування зорями та квітами, закликів 
до повстань). Сумішково сприймаючи давнішу літературу як щось 
опосередковане на побутову соціологію, не беруть до уваги, що самі 
якнайчільніше прилягають до цієї соціології, притім вульгарної, бо їм 
не стачає сили вже піднестися над обставинами, які виплекали їх, стати 
понад ідеологією обивательщини (до речі, не офіційної, яку вони одразу 
демонстративно заперечили хоча б тим, що одкинулися своєю твор
чістю на цілковито протилежні терени, обсервуючи того таки обивателя 
з темників його психології, а не "верховних" устремлінь); така без-
виходова ситуація підштовхує їх до усвідомлення неминучості в твор
чості народності як ознаки "радянської", властиво маскульту. Тому 
їхня позірна свобідність, сповідувана у жорстокій правді (на злобу дня), 
є оманливою, бо залежність од обивателя тут страшніша, скажімо, 
наслідками, аніж дотеперішня залежність митця од державної ідеології. 
Свідомий і чесний митець у боротьбі з тоталітарією загартовується або 
гине; сим же разом неофіт безпомічний, бо стає перед необхідністю 
боротися з самим собою, а для цього він заслабкий. Запитати, чи ж 
велика провина неофітів наших за таких негараздів, — то їхнє лихо, 
біда і хвороба. Свідомість, занурена в саму себе, проте не задля 
пізнання і осяяння, а хворобливого рефлектування, є свідомість хвора, 
вона не віддзеркалює час і традицію, також не бачить себе в них, вона є 
замкненою. Ся трагедія, поза сумнівом, є наслідком соціально-націо
нальних деформацій, того сумішку етно-психологічних, історичних 
зрушень, які за ліпших часів, за сприятливіших умов могли б витворити 
у далекій перспективі коли не етнічно нову спільноту, що для слов'ян
ського регіону є річчю доволі сумнівною, то єдність культурно-пси
хологічну, що подибуємо на інших континентах, коли, скажімо, митці, 
хай і з різними світоглядними чи національними схильностями, все ж 
напрацьовують естетику тієї культури, в лоні якої зароджувалися і якій 
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завдячують саме своїм правом на оті різноти та схильності. В себе ж 
доводиться спостерігати ситуацію, догідно національній символіці, з 
щукою, лебедем та раком; причому така заповзятливість урізнобіч 
спричинена не так просто нетямковитістю тварин, а затятістю "вищої" 
свідомості, яка, перебуваючи в стані зародження чи становлення, не в 
змозі збагнути пракоренів, бо вже мало причетна до них, а виходить на 
"світові стандарти", де ця свідомість справді повищала, і мовби 
жартома провокує свідомість ще не усталених етнічно утворень своєю 
стабільністю на шлях стрибкоподібного розвитку, — це така свідомість, 
яка не віддзеркалює традиції, а також не відбивається в ній, і приречена 
бути в історії провокаційним ферментом. Навіть припустивши, що 
"революційна" позиція неофітів спричинена кризою у мистецтві, зосібна 
й слова, і є природнім спротивом щодо застійних "ціннот", варто все-
таки з'ясувати, чому критичні стріли національних неофітів спрямовані 
проти традиції в історичному зрізі. 

Давніша література була елітарною не тільки тому, що сповідувала 
ідеал народності, тобто душі, але й чимало сторінок своїх присвятила 
власне постаті інтелігента (і хоч не годиться дорікати класикам, але М. 
Коцюбинський, полемізуючи з П. Мирним та В. Стефаником, мав би 
розуміти саме цю рису тодішньої літератури). Нерозуміння цього серед 
нині сущих неофітів повертається бумерангом і проти них самих. Одно 
те, щ о вони завзято не бачать у національному житті якраз того, чим 
би мали піклуватися найперше, — з тієї ситуації, коли наша теперішня 
інтелігенція доволі розшарована (вже через цілковито нові, "радянські" 
чинники) чи "обмосковлена", неофіти вилущують зручний для себе 
балаганний, "смеховой" елемент "культури": поза їхньою скептичною 
уявою залишаються справжні інтелігенти, які не переводилися, який би 
геноцид не тривав, з своєю градацією на полум'яних борців, людей "з 
підпілля" та, либонь, і просто нейтралів, які не вдавалися до спротиву, 
але все ж своєю мовчазною позицією засвідчували сущість елітарного 
ядра нації; переважна більшість цієї інтелігенції була покликана до 
великих міст, які в ідеалі мисляться нами як осередки культури, і там 
таки намагалась реалізувати національну ідею, плекати традицію, дарма 
що перебувала на неоднакових правах з обивателем чи партійною 
елітою. Отож — чи котрийсь неофіт, за походженням переважно міщук, 
бодай прагнув возвести до духовно-мистецького інтеграла цю криваву, 
а в чомусь і "романтичну" сторінку національного буття? Таких творів 
ми могли б пригадати з кілька, з-поміж них Тютюнникові , Андрія-
шикові чи виданий через двадцять років після написання роман А. 
Кондратюка "Важке порозуміння"; та то є й були набутки старших 
майстрів, які несли в собі ідеал нації, майстрів з надчутливим усві
домленням історії. Маніфестуючи неангажованість, "аполітичність" 
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свого покоління, неофіти одверто зізнаються, що, обираючи собі 
новітніх вчителів, користуються не перекладами, а оригіналами, на
тякаючи, що досконале знання іноземних мов прилучає їх до тієї саме 
елітарності. Ся маніфестація добірно з'ясовує витоки й устремління 
нового поетичного покоління, яке заповзялося одбитися од христи
янства (хоча б задля жарту помислімо над хуторною поезією П. 
Куліша чи "фермерською" поезією Р. Фроста...), позбутися комплексу 
неповноцінності; од чого ж така потреба відбитися, з чого вилущитися і 
навіть не згадувати про шкаралущу як про ганьбу; давні непорозуміння 
згукнулися і в відомій літературно-політичній полеміці 20-30 років, яка 
вивершилася торжеством політичної доктрини і державним терором; і 
не знайдено було розуміння, не спромоглося на консолідацію в ім'я 
розбудови культури, — що, здавалося б, не поділили М. Хвильовий, 
який затято змагався з "куркульською" організацією письменників, 
"червоною просвітою", яка, мовляв , дотримується "столипінських 
отрубів", і С. Васильченко, котрий своєю чергою зневажливо відгу
кувався про першого за "хамське відношення до свого, рідного"? Що 
можна було не поділити в лоні рідної, своєї культури, якій і той, і той 
віддавали свій геній, своє здоров'я.. . Зрозуміло одне: ренесанс, за
квашений на революційних гаслах оновлення світу, відродження л ю 
дини, неминуче закінчується терором і кров'ю мільйонів. Мистецтво, 
закосичене революційними гаслами, мимоволі стає провокатором щодо 
своєї культури, злочинцем у надрах нації. Зрозуміло й те, що мистецтво 
повинно шукати порятунку й оновлення тільки в слові, яке б, коли вже 
така неминучість, обіймало і революційний порив, але не було його 
ілюстрацією, не було служкою політичного, хай і спрямованого на 
відродження, моменту. Нестабільність, роздвоєність душі, свідомості, 
що претендує стати новітнім міфом, а правдивіше псевдоміфом, по
роджує розхристаність, нестабільність наших поривань, неспромогу 
згармонізувати творче єство зі словом, а відтак і душею, — й тут 
однаково наївні посилання наших неофітів то на "арійський" дух інших 
цивілізацій (як антитеза до української сентиментальності, недисци
плінованості), спроби "підживити" українське слово здобутками світової 
поезії (наче поезія В. Свідзінського чи Т. Осьмачки неспроможна 
змагатися з тією світовою поезією або й навчити її дечому). Роз
губленість неофітів і копання моркви по чужих городах вкотре засвідчує 
неспромогу й небажання плекати свій город, прищеплювати їх лан
тухами на чужі ниви, які їм знайомі й рідні в оригіналах, а не 
перекладах. Розгубленість ця тим і трагічна, і трагікомічна, що ви
холощене слово спроможне обсервувати одно тільки "общечоловіків" і 
закоцюрблі душі самих неофітів. Кволі спроби неофітів реставрувати 
народ по інтелектуальних криївках з неодмінною театрально-фаль-
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шивою бутафорією ("своею мовою.. . малювати побут німця чи фран
цуза") засвідчують страх неофітів перед реально існуючим народом, 
позицію людей, яким чуже усвідомлення цільності народного материка, 
причетності до нього, — вони, однак, усвідомлюють причетність свого 
єства і свого слова до общинного, кастового, гуртового, що уособлює 
для них народ. Якщо прийняти рацію неофітів за справді історично 
виправдану, то слід визнати її якраз провінційною, патріархальною з 
огляду на її орієнтацію на ту ж історичну, а певніше радянсько-державну 
спрямованість на кастовість і гуртовізм, які набули в нас викривлено-
історичного змісту, коли елітою стають не духовно дужі люди, а ті ж 
непмани та обивателі, ті ж партійні функціонери, та ж зденаціоналі
зована маса. Заперечивши реально існуючий народ як духовну й 
матеріальну основу мистецтва, як неспроможну вибратися з багна 
історичного безглуздя масу, вони марно дошуковуються ідеалів серед 
"еліти", віддаючи його вже не тільки генетично, а й у залишково-
орнаментальному вияві. "Еліта" потребує не самого слугування словом, 
але й пародійно-комедійного жонглювання з ним, бо це відповідає її 
історично-пародійній суті. Тим то усе більше неофіти вдаються до 
"нетрадиційних" жанрів та ознак, де слово перестає бути основою 
думки, суттю душевияву, а тілько легковажним знаряддям. Хочеться 
вірити, що це буде "дитячою хворобою лівизни" в мистецтві, що на 
хатниську зростуть у майбутньому повносилі слово і думка, що молодь 
перехворіє вже знайомими хворощами революційного заперечення і 
підготує фундамент для вільної од догм літератури, в якій і слово, і 
народ, що є його носієм, врешті заговорять повнокровно. Але ж то з 
умовою, що сама ця молодь перехворіє, здобудеться на вищу, ніж досі, 
свідомість, перейметься всесвітніми болями нації, а для цього їй треба 
буде позбутися балаганно-пародійної суті, такої необхідної їй на 
початках; коли ж егоїзм цього покоління візьме гору над глуздом, то 
балаган і пародія заквітують в літературі отруйною квіткою, як досі в 
ній квітувала брехня і "романтизм". В чому, запитаймо, шукати гармонії 
новому поколінню, як знайти золотий стержень істини, — сповідувати 
еклектизм на тому ж рівні, сподіваючись, що це само приведе до 
бажаного ідеалу, чи повертатися своїм словом і душею таки до народу 
в пошуках наснаги та й порятунку од недуги? Приблизно вже можна 
скласти уяву про "перспективи" першого шляху; ще більш мученицька 
дорога друга, бо одним "ходінням в народ" тут не обмежитися, народ і 
сам чекає відродження в слові своїх майстрів, отже тут без "на
родництва", лікувальних засобів не обійтись, а тому значна частина 
літератури має стати "описательною" (не в іронічному розумінні, як то 
за П. Мирним). Отож, за такого розмежування на "естетів" та "на
родників" у молодій хвилі праця й далі ітиме врозтіч, і бажаної гармонії, 
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бачиться, нам не діждати. Це, як уже мовилося, знов таки пов'язане з 
неодностайністю в погляді на народ, традицію. Висновок доволі 
простий: вилущування з традиції дає нам поки-що мало втіхи; робота 
ж поступова, виснажлива в напрацюванні традиційної естетики в 
культурі не кожному до снаги, бо не дає одразу бажаних наслідків; 
нетерпець неофітів уподібнюється тут прагненню обмежених політиків 
побачити ще за свого життя рай на землі і свої пам'ятники серед того 
раю. 

Закінчення статті першої 

Дарія Дорош: "Двічі кругом", олія і фотографія на пресованім дереві, 1982, 
40*60 ін. (100x750 см.) 
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Михайло Саченко 

Дні, як чорні міми 

Ніні Матвієнко 

В Парижі де очі роз'їдалися рекламами 
І неймовірним сяєвом найтемніших завулків 
В Парижі 
Де мій друг Борис сидів на Ейфелевій башті 
із лисим телям 
В Парижі 
Де кожен емігрант ходив із вашим автографом 
В своєму аритмічному серці 
В Парижі 
Де Дарка Фриз розповідала 
Про мене Василеві Муллику не знаючи мене 
В Парижі 
Де до Вас прийшло дон-жуанове кохання 
Яке висіло на міжнародній волосинці 
Втягненій в найтоншу голку світу 
Якою була нашпилена найліпша краватка 
Анатолія Авдієвського 
В Парижі 
Де під час якогось концерту 
Я Вам сказав що вам не до лиця 
Нафарбовані губи 
Як би того не вимагав 
Етикет хору ім. Верьовки 
В Парижі 
Куди приїхали всі одинадцять дітей 
Вашої тихої матері 
В Парижі 
Сидячи в теплій ванні 
Ви раптом згадали 
Холодну воду з Дніпра 
І своє купання перед від'їздом 
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І як не стало води у ванні а натомість 
Линула холодна льодова вода з Дніпра 
Омиваючи Вас гаряче 
Падали мертві бджоли 
І плутались у вашому волоссі 
А тоді впала бандура 
З якої вискочив білий кіт 
Випадково кимось привезений 
З України 
І як Ви одягли своє найтонше плаття 
(яке було білим) 
Ви раптом побачили 
Що то не плаття 
А білий-білий папір 
І Ви почали робити 
З нього паперові кораблики 
І пускати у воду в ванні 
Де плавала іще бандура з білим котом 
Тепер ідучи Києвом 
Ви говорите 
Що не носите 
Білих платтів 
А тільки сині 
І що досі в одній паризькій ванні 
Лежить бандура з білим котом 
І плавають паперові кораблики 
В надії швидше вернутись на Україну. 

А дні стоять як чорні міми, 
Неначе сови ночі злої... 
І я, немов сапер на міні, 
Зірвусь на власнім слові. 



Кіммерійська літоосінь 

В. Павлову — прекрасному 
кримському поетові 

Лляне полум'я олійного літа 
Залило долину Полинову 
— відлітай Пташе від літа від 
Тайни Гнізда охололого 
("фіалка — се ж та сама, очі якої 
до неможливості підведені півднем синьої ночі...") 
(О, Пане Володимире, я пригадую 
Старе Місто — 
Стогін гілки бузкової — цвинтар — 
діамантового місяця — 
Хрести зайшли в могили — а люди ще не вийшли 
хто остався стоять — а хто додому пішов — 

чи — у — в'язницю — 
а хтось і на роботу поплентав чи — похиляв) 
Панно Моя із Солі Морської 
із Картоплі Моринської — 
Штормом Розуму Різаного Яру 
На ярині як на скрині дна морського 
— хтось нам повідає про день Овідія 

— і — про оден День 
: "немає ж друга ізі мною 
та хтось до мене вже прибіг 

розбитою стіною 
упав під ноги наш прибій" 
Все спочатку було і без Слова 
і без Тебе 
— Ти освятила м'ятою тою — Ю н о ю — 
— Стогоном вигона — вигином стегон — 
гірких гілок — кілками кіль — 
ликом обезбожнених і святих — 
тих свят утихлих хилих і вічних 

Зруйновані синім деревом 
стояли поруч 
на поручні порівно склавши минуле 
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ні совість ані отрута 
ніколи вже не могли говорити про квітку 
під рукою з волоссям 

обстриженим 
все — тільки — все — і нічого — 
робить щось для завжди 

і — потім 
різак ножем річки 
розрізав тіло втомлених 

і чужих 
ніколи більше цвях 
батогом не цвьохне 
луна льодом на 

тарілці чужій 

Віддаляюсь від того дня 
Во ім'я чого і задля для 
Од миті де мушля і тля 
Віддадяюсь від того дня 
Оддаляюсь од тої свічки 
Оддаляюсь од того свисту 
Оддаляюсь од тої річки 
На Чорну Вічність 
Оддаляюсь од Твого Імени 
Згорілого в попелі вільному 

П'явка пристала до руки 
На верхівці яблуні 
Зашморг срібний 
Навічно зав'язаний 

шнурок 
В поношенім черевикові. 
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Юрій Тарнавський 

Вісім снів 
з роману Три бльондинки і смерть 

Рембо 

Протягом довшого часу Гвбрґдтсе дуже любив Рембо. Це частинно 
пояснює наступний сон, який він мав під цю пору. Він іде вулицею. Він 
бачить двоє людей, що заходять до будинку. Це Рембо та Альфабета. 
Гвбрґдтсе знає, що вони заходять до бару. Це помимо того, що на 
будинку немає ніякого напису, що вказував би, що це бар. Крім того, 
двері, в яких Рембо й Альфабета зникли, це тільки отвір у стіні. Стіна з 
дощок. Вони сірі. Це, очевидно, від дощів та сонця. Дошки виглядають, 
як у старій повітці. Тільки стіна першого поверху з дощок. Решта стіни 
з каменя. Решта будинків на вулиці теж кам'яні. Виглядає, що дощана 
стіна це тільки фасада. Здається, що це на те, щоб надати бару 
неміського вигляду. Гвбрґдтсе тільки кілька кроків позаду Рембо та 
Альфабети. Він заходить за ними до бару. В барі темно. Долівка в барі 
дощана. Дошки скриплять під гвбрґдтсевими ногами. Долівка покрита 
трачинням. Бар просторий. Вздовж стіни напроти дверей і на певній 
відстані від неї прилавок. Він ясно освітлений. Світло ллється згори. 
Здається, що це світло знадвору. Гвбрґдтсе помічає, що в стелі над 
прилавком вікно. Воно, видно, тягнеться над цілим прилавком. Це 
чомусь надає прилавкові вигляду вівтаря в церкві. При прилавку немає 
нікого. Вздовж прилавка стоять стільці. Рембо та Альфабета підходять 
до прилавка. Вони сідають на стільці побіч себе. Віддаль між ними 
якого пів метра. Рембо сидить ліворуч Альфабети. Здається, що 
Гвбрґдтсе, Рембо та Альфабета разом. Або, можливо, щ о Гвбрґдтсе 
просто невидимий. Він підходить до Рембо та Альфабети. Він зу
пиняється зараз біля них. Він в свою чергу якого пів метра від Рембо 
та Альфабети. Стіна за прилавком лицьована такими самими дошками, 
як фасада на будинку. На ній немає полиць з пляшками, одначе. Тільки 
то тут, то там видніються на ній цвяхи та гаки. Різного роду знаряддя 
сільсько-господарського вжитку висить на них. Між ними знаходяться 
ярмо , ціп, плуг, та сувій грубого шнуру. Гвбрґдтсе пояснює це собі 
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тим, що речі мають творити ілюзію, що бар це повітка. Нараз за 
прилавком з лівого боку з'являється чоловік. Т а м стіжок пітьми, немов 
сіна. Чоловік, очевидно, бартендер. Він не вирізняється нічим. Він 
щось каже. Він говорить дуже тихим голосом. Гвбрґдтсе не розуміє ні 
слова, що чоловік каже. Він пояснює собі, що чоловік питається, що 
Рембо та Альфабета питимуть. Чоловік видно не питається, що 
Гвбрґдтсе питиме. Гвбрґдтсе не ображений цим. Це могло б означати, 
що він думає, що він невидимий. Рембо повертає голову в сторону 
Альфабети. Він, очевидно, хоче, щоб вона сказала бартендерові, що 
вона питиме. Вона реагує на рух Рембо . Вона каже, що вона хоче 
склянку гарячої води. Гвбрґдтсе здивований її відповіддю. В той сам 
час він очікував саме цю відповідь. Себто він свідомий, що відповідь 
Альфабети дуже незвична, та почувається, що Альфабета мусіла сказати 
саме це. Бартендер не здивований відповіддю Альфабети, одначе. Він 
згинається. Він зникає під прилавком. Він щось там робить. Це ясно зі 
звуків, що виходять з-під прилавка. Чоловік очевидно приготовляє 
напиток для Альфабети. Скоро після цього чоловік підводиться. Він 
тримає високу склянку на таці. Склянка повна рідини. Рідина воднисто-
молочного кольору. Це, ясно, гаряча вода. Чоловік ставить склянку на 
прилавок перед Альфабетою. Він тоді зникає в пітьмі ліворуч, з якої 
прийшов. Він очевидно не готуватиме напитку для Рембо . Це дивує 
Гвбрґдтсе. В міжчасі віддаль між Альфабетою й Рембо зросла. Тепер 
вони більше ніж метр від себе. Гвбрґдтсе стоїть посередині між ними. 
Він при прилавку. Він дивиться праворуч. Він розглядає Альфабету. 
Вона підносить склянку. Вона притуляє її до уст. Вона п'є з неї. Вона 
ставить її на прилавок. Вона далі тримає її в руці. Вона дивиться на 
склянку. Здається, що Альфабета знову скоро піднесе її до уст. На 
Альфабеті біла сукня. Сукня з прозорої матерії. Гвбрґдтсе бачить, що 
Альфабета гола під сукнею. Він бачить зариси її персів. Він бачить 
темні кінці сосок на них. Він опускає очі. Він хоче подивитися на 
Альфабетине статеве волосся. Альфабета обернена трохи ліворуч. її 
ліва нога перевішена через праву. Через це Гвбрґдтсе не бачить нічого. 
Альфабета махає лівою ногою. Вона виглядає в добрім настрої. 
Гвбрґдтсе чомусь хоче подивитися на Рембо. Він обертається ліворуч. 
Рембо зодягнений у костюм. К о с т ю м теж білий. Він парусиновий. 
Полотно виглядає дуже цупке. К о с т ю м обтислий. Комір піджака 
високий. Він схожий на китайський. Через це Рембо дещо скидається 
на священика. Виглядає, що Рембо почувається в костюмі невигідно. 
Здається, що він помітив, що Гвбрґдтсе обернувся до нього. Він 
повертає голову праворуч. Він дивиться Гвбрґдтсе в очі. Його лице 
ясно освітлене світлом, що ллється згори. Лице Рембо бліде. Воно 
дуже худе. Воно порите глибокими зморшками по обох боках уст. Це 
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як у людей, що перенесли багато фізичного болю. Уста Рембо теж 
викривлені в дивній ґримасі . Здається, що він кусає свою долішню 
губу. Це немов тому, що йому дуже болить. Вираз теж трохи нагадує 
його відому фотографію роботи Каржата. Гвбрґдтсе дивиться Рембо в 
очі. Вони неймовірні. Вони прозорі. Вони виглядають, як вода в гірськім 
потоці. Здається, що крізь них справді тече потік. Гвбрґдтсе тоді 
помічає, що сльози течуть по обличчі Рембо. Він усвідомлює собі, що 
Рембо болить. Гвбрґдтсе знов опускає очі. Він дивиться на праву ногу 
Рембо. Вона дивовижна. Холоша на нозі підкочена до половини стегна. 
З неї вистає кусок дерева. Воно має форму точеної ніжки крісла. На 
регулярних відстанях на ній ґулі. Дерево чорного кольору. Воно видно 
ебенове. Воно натерте до блискучого. Ґуля , де повинно бути коліно, 
більша ніж інші ґулі. В неї входить друга ґуля. Це творить суглоб. 
Суглоб зігнутий. Нижня частина ноги звисає зі стільця. Гвбрґдтсе 
приглядається до суглоба. Він зауважує, що суглоб, мабуть, дуже 
болить, коли він зігнутий як тепер. Він майже чує біль Рембо . Йому 
стає недобре. 

Друга смерть Бетлегеми 

Гвбрґдтсе сниться, що він іде в натовпі. Це похоронна процесія. 
Ховають Бетлегему. Гвбрґдтсе досить близько до труни. Несуть її 
чоловіки. Гвбрґдтсе чоловіків добре не видно. Труну він бачить добре, 
одначе. Наскільки йому видно, чоловіків, що несуть труну, він не знає. 
Він теж не знає нікого довкола себе. Всі тепло одягнені. Здається, що 
надворі холодно. Гвбрґдтсе не холодно, одначе. Він засмучений смертю 
Бетлегеми, як годиться. Здається, що він погодився з фактом, що 
Бетлегема вмерла, одначе. Себто він знає, що він нічого не може 
вдіяти, щоб змінити цей факт. Нараз всі його минають. Це помимо 
того, що він цілком не сповільнив кроку. Скоро він далеко за труною. 
Йому вже її не видно. Здається, що він у хвості натовпу. Настрій тут 
цілком інший ніж спереду. — Люди розмовляють із собою та сміються. 
Навіть чути музику. Теж звідкись доноситься ляскіт долонь. Здається, 
що хтось танцює. Можна було б подумати, що це весела парада радше 
ніж похоронна процесія. Нараз хтось підбігає до Гвбрґдтсе. Це Бетле
гема. її лице розпливається в усмішці. Вона сміється. Вона, очевидно, 
рада бачити Гвбрґдтсе. Вона хапає його за руку. Вона цілує його в 
щоку. Вона йде з ним, тримаючи його під руку. Гвбрґдтсе не здивований 
появою Бетлегеми. Це помимо того, що він не забув, що він у її 
похоронній процесії. Його настрій поправляється, коли Бетлегема 
підходить до нього. Бетлегема йде досить скоро. Гвбрбдтсе впадає в 
крок з нею. Внедовзі Бетлегема тягне Гвбрґдтсе вбік. Вона пропонує, 
щоб вони вступили кудись чогось напитися. Гвбрґдтсе годиться на 
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пропозицію. Він та Бетлегема йдуть серединою вулиці. Вони виходять 
із натовпу. Вздовж тротуару стоять люди. Вони слідкують за процесією. 
Гвбрґдтсе та Бетлегема пропихаються між людьми . Вони ступають на 
тротуар. Вздовж вулиці крамниці. Кілька будинків попереду видніється 
бар. На нім напис. Напис від одного кінця будинку до другого. Він на 
склі. Скло чорне. Букви напису срібні. Радше, букви з дзеркала. 
Гвбрґдтсе не може прочитати напису. Двері бару відчинені. Гвбрґдтсе 
та Бетлегема заходять всередину. В барі повно людей. Вони сидять за 
столами. ї х теж багато зібралося біля прилавка. Прилавок в глибу 
приміщення. Гвбрґдтсе та Бетлегема йдуть до прилавка. Бетлегема все 
ще веде Гвбрґдтсе. Вона вправно пропихається крізь людську гущу. 
Вона дістається до прилавка. За прилавком бартендер. Бетлегема каже 
йому, що хоче дві "кави з кости". Гвбрґдтсе дуже дивує ця фраза. Він 
пояснює собі, що кава зроблена з спаленої кости. Він певний, що вона 
буде дуже чорна. Він теж певний, що вона не смакуватиме добре. Він не 
протестує, одначе. Замовивши каву, Бетлегема відвертається від при
лавка. Л ю д и біля прилавка всі чоловіки. Багато з них повертаються 
лицями до Бетлегеми. Вона розмовляє з ними. Розмова весела. Гвбр
ґдтсе не бере участи в ній. Він розглядається. Він жде на каву. Він знову 
не пізнає нікого. Він не сердиться за те, що Бетлегема розмовляє з 
чоловіками. Чи, радше, він не здивований цим. Це триває якийсь час. 
Гвбрґдтсе досі стояв обернений правим боком до прилавка та спиною 
до Бетлегеми. Він повертається яких дев'яносто ступенів ліворуч. Він 
тепер обернений лицем до дверей. Він бачить, як Бетлегема йде до 
дверей. Вона в товаристві яких п'ятеро чи шестеро людей. Гвбрґдтсе не 
бачить, чи вони всі чоловіки. Він переконаний, одначе, що це так. 
Бетлегема всміхається до Гвбрґдтсе. Вона махає йому. Вона каже, що 
мусить іти. Гострий біль пронизує Гвбрґдтсеве серце. Біль нестерпний. 
Гвбрґдтсе кричить, щоб Бетлегема не йшла. Він кричить, що вони ще 
не випили кави, яку замовили. Бетлегема трясе головою. Вона каже, 
що мусить іти. Вона далі всміхається. Вона знову махає до Гвбрґдтсе. 
Вона обертається. Вона зникає в дверях. Гвбрґдтсе обертається назад 
до прилавка. Він розглядається. Ліворуч та праворуч від нього проходи 
між людьми. Гвбрґдтсе йде ліворуч. 

Гробокопач 

В цім сні Гвбрґдтсе стоїть на краю прірви. Він обернений лицем до 
неї. Узбіччя прірви дуже стрімке. Людині важко було б зійти ним вниз. 
З трудом можна було б це зробити, одначе. Прірва дуже глибока. Д о її 
дна принаймні сто метрів. Дно прірви рівне. Здається, що воно 
простягається дуже далеко. Другого боку не видно. Дно прірви неначе 
безмежна рівнина. В такім випадку це, властиво, не прірва. Гвбрґдтсе, 
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одначе, чується, що він стоїть над прірвою. З дна прірви підноситься 
дим. Він висить у повітрі. Він затьмарює вид. Це й може бути 
причиною, чому другого боку прірви не видно. Запах диму неприємний. 
Здається, що це горить сміття. На дні прірви таки ніби видніють купки 
чогось, з яких підноситься дим. Може це й купки сміття. В такім разі 
Гвбрґдтсе стоїть над величезним смітником. Він переконаний, одначе, 
що це кладовище. Він тут працює. Він гробокопач. Здається, що він 
саме виліз із прірви. Здається, що він працював там багато годин. Це, 
очевидно, кінець робочого дня. Здається, що вже пізно. Западають 
сутінки. Гвбрґдтсе, очевидно, працює багато годин на день. Він, 
очевидно, саме скінчив роботу. Він напевно йде додому. Вилізши із 
прірви, він, очевидно, став, щоб подивитися на місце, де він працює. 
Йому, очевидно, подобається вид. Гвбрґдтсе втомлений, як після 
довгого робочого дня. На узбіччю прірви теж маленькі купки, так само 
як на її дні. З них теж підноситься дим. Властиво, не з усіх купок, і на 
узбіччі прірви, й на її дні підноситься дим. В них усіх світиться 
всередині, одначе. Купки це не купки сміття. Вони могили. Цілий 
краєвид перед Гвбрґдтсе поцяткований світлами. Вид прекрасний. 
Гвбрґдтсе здається, що перед ним безмежне місто. Гвбрґдтсе здається, 
що він вже бачив щось подібного. Він певний, що це не було кладовище, 
одначе. Це таки було місто. Гвбрґдтсе, очевидно, помітив світла тільки 
тепер. Здається, що вони саме тільки тепер засвітилися. Може це тому, 
що надворі добре потемнішало. Тепер здається, що вже майже ніч. 
Гвбрґдтсе цікавлять світла. Він уважно приглядається до кількох із 
них, що близько на узбіччі прірви. Йому видно в нутра могил. Здається, 
що могили зі скла. Або, радше, здається, що у Гвбрґдтсе рентґеновий 
зір, яким він може проникнути в нутра могил. Він приглядається 
уважно до одної з могил. В ній щось видно. Це, очевидно, тіло. Воно 
завинене в покривало від голови до ніг, як мумія. Покривало світиться. 
Воно дуже легко блакитне. Воно виглядає, як неон. Здається, що тіло 
знаходиться у величезній скляній рурі з неоном. Видно, всі могили такі 
самі. Джерелами світел є, очевидно, тіла. Як Гвбрґдтсе дивиться в 
могилу, тіло нараз починає обертатися довкруги осі, що проходить від 
голови до ніг. Воно тоді виглядає, як клубок блакитнуватого світла. Це 
триває яких п'ятнадцать секунд. Тіло тоді перестає обертатися. Гвбр
ґдтсе пояснює собі, що тіла обертаються в могилах в той спосіб з 
нудьги. Це, очевидно, для них розвага. Це не означає, одначе, що це 
їхня єдина розвага. Гвбрґдтсе знає, що тіло, на яке він дивиться, це 
тіло жінки. Він знає, що жінка померла відносно молодою. Здається, 
що він знав її. Не є певним, що їхні відносини були інтимні, одначе. 
Гвбрґдтсе розглядається по узбіччі прірви. Він бачить, як всюди тіла 
обертаються в могилах. Вони обертаються й зупиняються безпере-
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станку. Довкруги панує постійний рух. Здається, що так не було раніше. 
Здається, що тіла в могилах тільки що почали будитися. Здається, що 
саме тепер починається їхній активний день. Вони, очевидно, сплять, 
коли ясно. Гвбрґдтсе дивиться знову на могилу жінки. Жінка знов 
обертається. Вона, очевидно, буде обертатися й відпочивати так цілу 
ніч. Гвбрґдтсе не певний, що тіла на дні прірви обертаються й 
відпочивають так само. Йому задалеко, щоб бачити. Він майже певний, 
що це так, одначе. Він певний, що це діятиметься в кожній із могил 
цілу ніч. Він вирішує, що надивився досхочу. Йому треба йти. Він чує 
звук авта за собою. Він обертається. Яких десять метрів від нього 
стоїть авто. Воно чорне. Воно довге. Воно виглядає, як похоронне 
авто. Гвбрґдтсе знає, що воно приїхало по нього. Одно з дверей авта 
відчиняється. Воно відчиняється само. Гвбрґдтсе знає, що він повинен 
сісти в авто. За мить він рушить у сторону авта. Авто напрямлене 
ліворуч. Воно стоїть на польовій дорозі . Краєвид цілком рівний. Це 
безмежна рівнина, поросла травою. Дорога в'ється нею аж до обрію. 
Небо з цього боку ясніше ніж над прірвою. Гвбрґдтсе очевидно 
обернений лицем до заходу. Над самим обрієм небо таки справді ясне. 
В однім місці воно червоніє. Там, видно, саме зайшло сонце. Тільки 
маленька смужка неба над обрієм ясна. Решта неба цілком чорна. 
Небо, очевидно, покрите густими хмарами. Вони, видно, висять дуже 
низько. Гвбрґдтсе здається, що його голова майже торкається їх. 

У в'язниці 

Пару днів після того, як він перенісся до помешкання Хемніци, 
Гвбрґдтсе приснився слідуючий сон. Він іде вниз сходами. Здається, що 
це триває вже довший час. Сходи кручені. Вони кам'яні. Стіни обабіч 
сходів теж кам'яні. Виходить, що Гвбрґдтсе знаходиться в кам'яній 
башті. Він іде за якоюсь жінкою. Він не знає, хто вона. Він навіть не 
знає, як вона виглядає спереду. Йому видно тільки її спину. Йому 
здається, що він завжди тільки йшов за нею. Волосся жінки русяве. 
Жінку не можна назвати бльондинкою, одначе. Радше, можна сказати, 
що її волосся не вирізняється кольором. Воно досить довге. Воно 
зав'язане в хвіст. На жінці дощовик. Він короткий. В дійсності, це 
піджак із довгими полами. Він із ґуми. Він оливкового кольору. Піджак 
здається чоловічого крою. Він явно завеликий для цієї жінки. Не 
виключене, одначе, що піджак таки жіночого крою, який має виглядати 
як чоловічий. Піджак сягає жінці нижче заду. Гвбрґдтсе не видно, що 
на жінці під піджаком. Ноги жінки зодягнені в панчохи. Панчохи, 
можливо, трико. Вони темного кольору. Можливо, що вони чорні. На 
ногах у жінки черевики. Черевики на високих тонких закаблуках. 
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Черевики чорні. На сходах доволі ясно. Світло дістається до них крізь 
вікна, розташовані на рівномірних відстанях. Вікна вузькі. Вони без 
шиб. Вони високо під стелею. Тому то Гвбрґдтсе видно тільки небо, 
коли він проходить під ними. Воно виглядає сірим. Можливо, що воно 
затягнене туманом. Це тому, що з неба ллється розсіяне світло. Небо 
виглядає, як над морем. Гвбрґдес так і чується, що він над морем. 
Йому здається, що він чує шум хвиль. Повітря теж пахне йому морем. 
Гвбрґдтсе не певний, щ о все це так, одначе. Гвбрґдтсе й жінка все 
йдуть сходами вниз. Гвбрґдтсе зауважує, що башта мусить бути дуже 
висока. Сходи нараз уриваються. Гвбрґдтсе й жінка знаходяться на 
площадці. Тут темно. Гвбрґдтсе майже нічого не бачить. Йому тільки 
чути дзенькіт ключів. Він здає собі справу, що він та жінка перед 
якимись дверима. Він здає собі справу, що жінка старатиметься 
відчинити їх. Незабаром Гвбрґдтсе так і чує, як ключ обертається в 
дверях і як скрегочуть завіси. Жінка знову починає йти. Гвбрґдтсе 
слідує за нею. Він переступає поріг. Він помічає, що двері з залізних 
штаб, як у в'язниці. Жінка замикає двері. Вона веде Гвбрґдтсе дальше, 
як перед тим. Гвбрґдтсе таки не побачив, як жінка виглядає спереду, 
коли вони затрималися при дверях. Він слухняно слідує за нею, як 
перед тим. Він знає тепер, що вона тюремний наглядач. Він знає, що 
вона веде його до його келії. Це не викликає в нім ніяких емоцій, 
одначе. Він погодився зі своєю долею. Кілька кроків від дверей знову 
стає ясно. Гвбрґдтсе й жінка йдуть довгим коридором. По їх лівім боці 
стіна. Стеля в коридорі висока. У стіні під стелею вікна. Здається, що в 
них вправлені шиби. Гвбрґдтсе не видно нічого крізь вікна. По правім 
боці Гвбрґдтсе й жінки ряд дверей. Двері теж із залізних штаб, як у 
в'язниці. Верхи дверей вигнуті луками. З тої причини, і тому, що двері 
зі штаб , двері виглядають, як шпитальні ліжка. Коридор справді 
виглядає, як палата в лікарні із рядом залізних ліжок праворуч. Із келій 
крізь двері несеться світло. Воно, очевидно, природне. Тому то ясно, 
що в келіях знаходяться вікна. Гвбрґдтсе цього не видно, одначе. Він 
цілком не бачить нутра келій. Він не знає, чому це так. Прийшовши 
приблизно до середини коридору, жінка стає перед дверима одної з 
келій. Гвбрґдтсе робить це саме. Він знову чує, як дзвонять ключі. 
Тепер йому теж їх видно. їх ціла в'язка. Жінка вибирає один ключ. 
Вона встромляє його в замок. Вона обертає його. Вона відчиняє двері. 
Вони відчиняються на коридор. Жінка ступає в келію. Гвбрґдтсе слідує 
за нею. Він свідомий того, що двері залишаються відчиненими. Він не 
знає, що робити. Йому хотілося б їх замкнути. Він свідомий, одначе, 
що жінка залишила їх відчиненими. Вкінці, він постановляє залишити 
їх відчиненими. Він знає, що жінка зачинить їх, коли на це прийде час. 
В келії двоповерхові нари. Вони стоять головами до стіни праворуч. 
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Тому вони заступають прохід у келію. Вони теж заслоняють нутро 
келії для ока з коридору. Гвбрґдтсе тепер розуміє, що це й було 
причиною, чому він не бачив нутра келій, коли проходив повз них. Він 
переконаний, що в усіх келіях нари стоять так, як у цій. Він пригадує, 
що бачив щось подібного до нар, коли проходив повз келії. Жінка не 
перестає крокувати ввійшовши в келію. Вона повертає ліворуч. Вона 
обходить нари. Гвбрґдтсе слідує за нею. Зайшовши на другий бік нар, 
жінка стає. Гвбрґдтсе робить це саме. Вони стоять лицем до стіни 
напроти дверей. У стіні вікно. Воно дуже велике. Воно ні трохи не 
подібне до тюремного вікна. Воно більше схоже до вікна в сальоні. 
Вікно заґратоване, одначе. Верх вікна вигнутий луком, так само, як 
двері. Тому то вікно подібне до голів залізного ліжка. Сама ж келія 
подібна до шпитального ліжка, в якім двері це його ноги, а вікно 
голови. У вікні немає шиби. За вікном піщаний пляж. За ним море. Над 
морем видно небо. Пляж цілком рівний. Себто, на нім немає дюн. 
Море бурхливе. На хвилях білі гребені. Море гнівно розбивається на 
пляжі. Воно темносинього кольору. Небо чисте. Воно трошки затягнене 
туманом. Через це воно виглядає більше сіре ніж синє. Пляж, море, й 
небо цілком пусті. Це навіває сум. Крізь вікно віє сильний вітер. Ясно, 
що це тому так море розбивається на пляжі. В келії зимно. Гвбрґдтсе 
тремтить від холоду. Гвбрґдтсе стоїть позаду жінки й дещо праворуч 
неї. Йому добре видно, що перед нею. В кутку праворуч сидить на 
землі чоловік. Його коліна підібгані. Він обхопив їх руками. Його 
голова оперта об коліна. На чоловіку сорочка й штани. Він босий. 
Жінка нараз підступає до чоловіка. Вона рухається дуже швидко. 
Виглядає, ніби вона нараз розсердилася на чоловіка. Вона хапає його 
рукою за волосся. Вона підносить його голову. Чоловік не пручається. 
Він дивиться на жінку. Його лице ясно освітлене світлом, що ллється 
знадвору крізь вікно. Його волосся досить довге. Воно не дуже темне. 
Воно темніше, ніж жінчине, одначе. Чоловікове лице худе. Здається, що 
він голодує. Щоки його запалі. Н а них щетина не голена пару днів. 
Чоловікове лице не вирізняється нічим. Воно досить приємне, одначе. 
Очі чоловіка, натомість, надзвичайні. Вони надзвичайно сині. Вони 
майже світяться. Здається, що вони покриті фосфоричною фарбою. 
Вони аж блищать. Здається, що фарба, якою вони покриті ще мокра. В 
кольорі очей чоловіка є щось жалюгідне. Це могло б бути наслідком 
тих страждань, які він переніс. Здається, що він переніс багато страж
дань. Здається, що чоловік хоче, щоб жінка бачила його очі. Здається, 
що він хоче, щоб вона помітила їх колір. Здається, що це на те, щоб 
викликати в ній співчуття до себе. Здається, що чоловік хоче, щоб 
жінка побачила скільки він настраждався. Здається, що він хоче більше 
не страждати. Гвбрґдтсе відчуває любов до чоловіка. Він співчуває 
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йому. Він теж здає собі справу, що він бачить чоловіка вперше. Вкінці, 
він теж здає собі справу, щ о чоловік йому нікого не нагадує. Жінка 
тримає чоловікову голову так, що Гвбрґдтсе видно все його лице. 
Здається, що вона тримає голову навмисне так, щоб Гвбрґдтсе міг 
бачити чоловікове лице. Тоді вона тягне голову вниз. Чоловік падає 
долілиць на підлогу. Він знову не пручається. Тепер ноги його в кутку, 
а голова біля ніг Гвбрґдтсе. Жінці це, видно, не подобається. Вона 
старається обернути чоловіка. Вона, видно, хоче, щоб чоловікова голова 
була в кутку. Вона старається обернути чоловіка, тягнучи його за 
волосся. Чоловік покірно піддається їй. Здається, що він хоче їй 
помогти. Це, мабуть, тому, що він не хоче, щоб йому боліло, коли 
жінка тягне його за волосся. Жінці нарешті вдається досягнути свого. 
Чоловікова голова в кутку. Він лежить горілиць. Тепер знову видно 
його очі. Вони дальше такі жалюгідно сині, як раніше. Здається, що 
жінка помічає чоловікові очі тільки тепер. Вони ніби наповняють її 
л ю т т ю . Вона починає поводитися справді брутально. Вона пускає 
чоловікове волосся. Вона сиділа навкарачки від тоді, коли чоловік упав 
на підлогу. Вона встає. Вона наступає чоловікові правою ногою на 
лице. Вона тре ногою, немов гасячи недокурок. Здається, що чоловікові 
очі це два недокурки, які вона старається загасити. Вона тре носиками 
черевиків. Гвбрґдтсе помічає, що носики трикутньої форми. Вони дуже 
гострі. Гвбрґдсте пояснює собі, що це тому, щоб вони краще входили в 
кутки. Жінка, очевидно, часто вживає так свої черевики. Це, видно, є 
частиною її обов'язків тюремного наглядача. Гвбрґдтсе хоче бачити 
краще, що жінка робить. Він обходить її з правого боку. Жінка обернена 
лицем до кута. Тепер Гвбрґдтсе трохи видно її спереду. її піджак 
розстебнутий. її перса голі. Трико оказується витятим між ногами. 
Себто, трико це колготки. Статевий горбик жінки відкритий. Він 
порослий густим волоссям. Воно чорне. Воно творить трикутник. Воно 
відстає від тіла. 

Хемніца в крамниці морозива 

В цім сні Хемніца знаходиться в крамниці морозива. Це простора 
кімната. Вона квадратова. Вона видається порожньою. В ній знахо
дяться люди, одначе. Вони під стінами. Вони стоять. Здається, що вони 
глядачі, які слідкують за тим, що діється посередині. Хемніца знахо
диться посередині. У руці в неї вафлевий кухлик з морозивом. Це одна 
з причин, чому вона думає, що знаходиться в крамниці морозива. У 
кухлик накладено багато морозива. Здається, що його три ложки. 
Хемніца бігає колом. Вона тікає від двійка дітей. Це хлопець та 
дівчина. ї м приблизно по сім років. Хемніці їх не дуже видно. Вона 
переконана, що вони до себе дуже подібні. Вона думає, що вони брат і 

54 



сестра. Чомусь вона не думає про них, як про близнят. Хемніца й діти, 
очевидно, граються. Вони сміються й кричать. Не ясно, чому діти 
бігають за Хемніцою. Є певним, одначе, що вони не хочуть відібрати в 
неї морозива. Вони роблять це, мабуть , тільки на те, щоб її зловити. 
Гра ця триває якийсь час. Нараз Хемніца бачить чоловіка, що йде в її 
сторону. Виглядає, що він хоче перейти з одного кута кімнати в 
протилежний. Він несе стос тарілок. Він, видно, працює в крамниці. 
Він, видно, миє тут тарілки. Хемніца боїться, що вона зудариться з 
чоловіком. Вона не хоче, щоб це сталося. Вона кінчає одне коло. 
Чоловік іде в т ім самім напрямку. Хемніца починає друге коло. Вона 
тепер вже певна, що зудариться з чоловіком. Це так і стається за кілька 
секунд. Зударившись, Хемніца й чоловік не падають. Майже всі тарілки, 
що чоловік ніс, падають на землю, одначе. Хемніца, глипає на підлогу. 
Вона бачить на ній своє морозиво. Воно, очевидно, випало їй з руки, як 
вона зударилася з чоловіком. Хвиля люті наростає в грудях Хемніци, в 
наслідок цього. Вона думає, що чоловік повинен був знати, що 
зудариться з нею, йдучи туди, куди він ішов. В цю мить Хемніца 
зауважує, що діти вже не бігають за нею. Вона пояснює собі це тим, що 
вони здали собі справу, що ситуація серйозна. Хемніца підводить очі. 
Вона дивиться на чоловіка. Він обернений лицем до неї. Опустивши 
руки, він тримає тих кілька тарілок, що йому залишилися. Він робить 
це якось дуже незграбно. Здається, що він старається прикрити ними 
свою наготу. Це так, немов вони фіґовий листок. На устах у чоловіка 
ледве помітна усмішка. Він явно збентежений тим, що сталося. Це 
чомусь розсерджує Хемніцу ще більше. Вона вже довше не може 
здержати своєї люті . Вона вибиває решту тарілок чоловікові з рук. 
Вони з дзенькотом розприскуються на долівці. Звукові цьому вторує 
вибух реготу. Це, очевидно, так сміються люди, що стоять під стінами. 
Людям, очевидно, подобається, що Хемніца зробила. Чоловік не реаґує 
на Хемніцин вчинок. Він видається тільки ще більше збентежений. 
Уста його ширше розтягнулися в усмішці. Хемніца тоді робить щось 
дуже дивне. Себто, вона відчуває, що робить щось дуже дивне. Вона 
підстрибує високо в повітря. Вона б'є в один бік обома ногами враз. 
Вона б'є ними чоловіка в груди. Зробивши це, вона падає обома ногами 
на підлогу. Себто, вона дальше залишається на ногах. Здається, щ о це 
стається тому, що її ноги м'ячем відбилися від грудей чоловіка. Вчинкові 
Хемніци слідують голосні вигуки людей, що під стінами. Вони всі, 
очевидно, схвалюють Хемніцин вчинок. Вигуки є мов луна Хемніциного 
вчинку. Хемніцин вчинок не лишає ніякого наслідку на чоловікові. Він 
стоїть, як раніше. Він усміхається так само. Хемніца все ще чує людські 
голоси у вухах. Вона вирішує повторити те, що саме зробила. Вона 
знову підстрибує. Вона б'є чоловіка ногами, як перед тим. Наслідки 
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цього є такі самі, як перед тим. Хемніца відбивається ногами від 
чоловіка, скаче назад на підлогу, люди під стінами кричать похвально, 
і чоловік стоїть як перед тим та всміхається. Хемніца тоді здає собі 
справу, що вона стрибає й б'є чоловіка ногами тому, що хоче повалити 
його на землю. Вона вирішує тоді стрибнути знов. Вона так і робить. 
Наслідки цього є такі самі, як досі. Хемніца тому продовжує стрибати 
й бити чоловіка ногами. Це триває довший час. Хемніца не пам'ятає 
скільки разів вона стрибнула. Поводження Хемніци розбуджує людей, 
що стоять під стінами. Тепер вони постійно кричать, свищуть, і плещуть 
у долоні . Всі вони, очевидно, погоджуються з тим, що Хемніца робить. 
Стрибання й биття ногами не коштує Хемніці найменшого зусилля. 
Вона свідома цього. Це дивує її та в той сам час приносить їй велику 
приємність. Так само її вміння бити ногами дивує її та приносить їй 
велику приємність. Вона б'є в чоловіка обома ногами в той сам час. 
Тим способом її удари максимально сильні. її ноги м'ячем відбиваються 
від чоловіка. Здається, щ о Хемніца роками тренувалася, щоб вміти так 
бити ногами. В певний мент Хемніці здається, що вона виглядає, мов 
заєць, що б'є обома ногами в землю. Подібність видається їй кумедною. 
Вона миттю ж забуває за неї. Частинно тому, що стрибати не коштує 
Хемніці ніякого зусилля, і частинно тому, що чоловік залишається на 
ногах, Хемніца поступово стрибає вище й б'є чоловіка вище своїми 
ногами. З часом вона б'є його в ш и ю під самою бородою. Чоловік 
стоїть так само, як напочатку, одначе. Та усмішка зникла вже з його 
уст. Хемніца приглядається ближче до чоловіка стрибаючи та б'ючи 
ногами. її увагу притягають його очі. Вони блищать. Здається, що вони 
покриті якоюсь фосфоричною речовиною. В них теж є щось сумного. 
Здається, що чоловікові болить. Є майже певним, що біль цей спри
чинений Хемніцою. Це викликає в Хемніці ще більшу лють . Вона хоче 
позбутися виразу болю з чоловікових очей. Вона вирішує вдарити 
чоловіка ногами в самі очі. Вона робить це. Вона тільки тоді здає собі 
справу, який високий чоловік. — Його голова під самою стелею. 
Хемніца знову опиняється на підлозі. Вона дивиться на чоловіка. Вона 
мусить задерти голову геть назад, щоб побачити його лице. Чоловікові 
очі такі, як перед тим. Хемніца вирішує знову вдарити чоловіка ногами 
в очі. Вона робить це. Вона продовжує робити це багато разів. Та вираз 
в чоловікових очах не міняється. З часом стрибання й биття ногами 
починають томити Хемніцу. Вона здає собі справу, що не могтиме 
стрибати так безконечно. Вона певна, що це тому, що мусить стрибати 
так високо. 

Хемніца знов у крамниці морозива 

В цім сні Хемніца знов у крамниці морозива. Цього разу при
міщення величезне. Воно виглядає, як порожній завод. Хемніца навіть 
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не бачить у нім стін. Стеля в приміщенні нормальної висоти, одначе. 
Вона, без сумніву, занизька для заводу. В приміщенні немає ніяких 
меблів ні машин. Хемніца теж не тримає морозива в руці. Тому не 
ясно, чому вона думає, що знаходиться в крамниці морозива. Все таки, 
вона переконана, що це так. Вона знову по середині приміщення. Вона 
теж знову в товаристві дітей. Цього разу їх яких шість або сім. Вони 
хлопці й дівчата. І одних, і других приблизно таке саме число. Усім 
дітям десь біля шести чи семи. Вони не споріднені з собою. Себто, 
Хемніца не думає, що вони споріднені з собою. Хемніца й діти 
тримаються за руки. Вони творять коло. Вони бігають колом. Вони 
підстрибують біжучи. По середині приміщення стовп. Він сягає д о 
самої стелі. Він, очевидно, підпирає її. Він круглий. Він із заліза. 
Хемніца й діти бігають довкруги стовпа. Прив'язаний до нього, стоїть 
чоловік. Чоловік неокресленого вигляду й віку. Він дуже високий одначе. 
Його голова сягає стелі. Чоловік навіть мусить тримати голову 
зігнутою трохи, щоб вміститися під стелею. Він зодягнений у костюм. 
Костюм темного кольору. Чоловік стоїть спиною до стовпа. Він 
прив'язаний до стовпа мотузком. Мотузок обвиває чоловіка, пере
хрещуючись від шиї до ніг. Мотузок білий. Він контрастує з темним 
одягом. Бігаючи, Хемніца й діти повторяють фразу "він помер". В 
їхніх голосах є натяк на мелодію. Тому здається, що вони співають. 
Фраза, очевидно, стосується чоловіка. Здається, що він цілком не чує її, 
одначе. Здається, що він цілком не свідомий свого оточення й поло
ження. Здається, наприклад, що він не свідомий того, що він прив'язаний 
до стовпа. На його лиці ні сліду виразу. Здається, що він думає про 
щось інше. В приміщенні є й інші люди. їх навіть досить багато. Вони 
стоять на досить значній віддалі від Хемніци та дітей, одначе. Л ю д и 
творять коло довкруги Хемніци та дітей. Вони, очевидно, слідкують за 
тим, що діється посередині. Здається, що вони годяться, з тим, що 
діється. Це тому, що час від часу від людей доносяться похвальні 
вигуки та оплески. Це триває деякий час. Тоді один із хлопців плює на 
чоловіка, проходячи перед ним. Глядачам це, видно, дуже подобається. 
Вони вибухають гучним похвальним криком. Хемніці та іншим дітям, 
видно, теж подобається те, що хлопець зробив. Вони всі плюють на 
чоловіка, проходячи перед ним. Вони роблять це постійно від тоді. 
Вони дальше продовжують підспівувати згадану фразу, одначе. П л ю 
вання збудило атмосферу в приміщенні. Глядачі кричать та сміються 
тепер безперестанку. Нотки сміху теж чуються в голосах Хемніци та 
дітей. Чоловік стоїть так само, як досі, одначе. Він все ще видається 
несвідомим свого оточення й положення. Це знову триває якийсь час. 
Всі плюють на чоловіка приблизно в те саме місце. Це посередині його 
грудей. Це майже певно тому, що чоловік такий високий. — Туди 
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вигідно всім плювати. З часом це місце стає цілком покрите слиною. 
Вона тече патьоками вниз по чоловікових грудях. Вона біла. Вона 
виглядає, як частина мотузка, яким чоловік прив'язаний до стовпа. 
Тоді хлопець, що плюнув уперше плює інакше. Він підстрибує, про
ходячи перед чоловіком. Він задирає голову геть назад. Він плює 
чоловікові в лице. Глядачам це, видно, знову дуже подобається. Вони 
вибухають голосним похвальним криком. Хлопців учинок теж, видно, 
знову подобається Хемніці та дітям. Вони роблять те саме, проходячи 
перед чоловіком. Вони роблять це постійно від тоді. Вони продовжують 
підспівувати згадану фразу та сміятися, як перед тим. Новий спосіб 
плювання розбудив атмосферу в приміщенні ще більше. Тепер по
хвальні вигуки та сміх несуться від глядачів безперестанку. Гамір 
майже заглушує спів Хемніци та дітей. Тому, що чоловік такий високий, 
не всім вдається плюнути чоловікові в лице, одначе. Тому з часом не 
тільки чоловікове лице, а й горішня частина його грудей стають покриті 
слиною. Слина знову стікає патьоками вниз по чоловікові. На грудях 
вона виглядає так само, як раніше. На лиці ж вона прозора. Вона 
виглядає, як сльози. Здається, що чоловік плаче. Він поводиться так 
само, як досі, одначе. Він видається цілком несвідомим свого оточення 
й положення. Хемніцу це зацікавлює. Вона розглядає чоловікове лице 
уважно, проходячи перед ним. Вона зосереджується на чоловікових 
очах. Вони теж покриті слиною. Виглядає, що вони справді плачуть. 
Хемніца тоді здає собі справу, що в них справжній сум. Чоловік, 
очевидно, свідомий свого оточення й положення. Він, очевидно, пере
живає те, що з ним діється. Це наповняє Хемніцу люттю. Це стається 
саме перед тим, як вона проходитиме перед чоловіком. Вона помічає 
саме в цю мить, щ о вона тримає торбинку в своїй правій руці. Це 
помимо того, що вона тримає руку дитини по її правім боці в той сам 
час. Вона випускає руки дітей по обох своїх боках. Вона не плює 
чоловікові в лице, підстрибуючи. Натомість, вона б'є його торбинкою 
по голові. Удар видає голосний та глухий звук. Він подібний до звуку, 
коли боксер б'є рукавицею в тренувальний мішок. Глядачі відповідають 
на це з величезним ентузіязмом. їхній крик заглушує все. Вони кричать 
так відтоді постійно. В приміщенні панує справжній рейвах. Діти 
відповідають на Хемніцин вчинок з таким самим ентузіязмом. К о л о 
розпадається. Діти збираються довкола Хемніци. Вони кричать так, як 
решта людей. Хемніца дуже задоволена наслідками свого вчинку. Вона 
особливо рада, що удар торбинкою видав такий звук. Вона вирішує 
знову вдарити чоловіка. Вона підстрибує знов. Вона б'є чоловіка 
торбинкою. Удар звучить як перед тим і викликає таку ж реакцію в 
глядачів. Хемніца тоді продовжує стрибати та бити чоловіка торбин
кою. Наслідки її вчинків такі самі, як перед тим. Це продовжується 
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якийсь час. З часом Хемніца здає собі справу, що її ц іллю є зробити 
так, щоб чоловікова голова була нижче. Вона уважає, щоб вдарити 
чоловіка по самім верху голови. Це на те, щоб сила удару була 
прямовисна. Хемніца робить це від тоді постійно. її зусилля успішні. 
Чоловікова голова поволі спускається вниз. Хемніца припускає, що це 
не тому, що чоловік згинається. Це тому, що він прив'язаний до 
стовпа. Хемніца припускає, що чоловікові ноги влазять у землю. Вона 
не хоче тратити часу, щоб перевірити це, одначе. Здається, що вона не 
має на це часу. Вона продовжує бити чоловіка торбинкою по голові. 
Скоро чоловікова голова випростувалася. Тоді вона спустилася чимало 
вниз. Тепер Хемніца не мусить підстрибувати, щоб ударяти чоловіка по 
голові. Вона може робити це стоячи. За якийсь час чоловікова голова 
знаходиться на тім самім рівні, що Хемніцина. Ще трохи пізніше вона 
вже нижче Хемніциної. Тепер чоловік вгрузає в землю дуже скоро. 
Хемніцу дивує, як скоро це діється. Вона не розчарована цим, одначе. 
Після цього, Хемніца мусить згинатися, щоб вдарити чоловіка по 
голові. Вона бачить, як чоловікове тіло вгрузає в землю. Долівка ніби 
всмоктує його. Це так, немов вона м'яка, як тісто. Хемніца тоді здає 
собі справу, що її ціллю є загнати чоловіка цілком у землю. Вона 
свідома, що це не візьме дуже довго. Вона майже розчарована, що це 
станеться так скоро. Чоловік угруз у землю майже по бороду. Тоді 
нараз він не вгрузає так легко, як досі. Він залишається майже на т ім 
самім рівні. В той сам час Хемніці коштує більше зусиль, щоб бити 
чоловіка. Вона мусить присісти кожного разу, як його б'є. Вона не 
здається, одначе. Вона продовжує бити чоловіка. Вкінці чоловік угруз у 
землю по саму бороду. Тоді він цілком перестає вгрузати. Хемніца все 
ж старається загнати його в землю. Вона надіється, що він знову стане 
вгрузати. Вона б'є чоловіка торбинкою довгий час. Вона присідає з 
кожним своїм ударом. Вона вкладає всю свою силу в кожний удар. Це 
томить її. З часом Хемніца чується втомленою. Вона здає собі справу, 
що не могтиме продовжувати бити чоловіка безконечно. Вона постано
вляє робити це так довго, як у неї вистачить сил, одначе. Вона бачить, 
як її торбинка описує лук. Вона бачить, як торбинка вдаряє чоловіка по 
голові. Вона чує голосний звук, спричинений ударом. Нараз вона 
помічає верх чоловікової голови. Голова розплескана з одного боку. 
Це там, де Хемніца вдаряє її торбинкою. Голова виглядає в цім місці, 
як голівка цвяха, який бито молотком багато разів. Хемніца уявляє 
собі, що діється з чоловіковим мозком під черепом. їй стає недобре на 
цю думку. 
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Русява смерть 

В цім сні Гвбрґдтсе сидить за столом. Здається, що стіл розхитаний. 
Він, можливо, збитий з простих дощок. П о другім боці столу сидить 
смерть. Вона кістяк. У Гвбрґдтсе, видно, є справа до смерти. Суть 
справи неясна. Відношення між Гвбрґдсте та смертю таке, як між 
звичайною людиною й високим урядовцем, одначе. Здається, що 
Гвбрґдтсе вже довго залагоджує свою справу зі смертю. В дану мить 
смерть зайнята чимсь іншим. Вона дещо відвернена від Гвбрґдтсе. 
Вона дивиться вниз. Можливо, що вона дивиться на одно зі своїх 
колін. Можливо з ним щось не в порядку. Тоді нараз смерть повер
тається назад до Гвбрґдтсе. Як було сказано, вона кістяк. На голові в 
неї волосся, одначе. Волосся довге, як у жінки. Воно виглядає, як 
жіноча перука. Воно дуже густе. Воно розділене посередині. Воно 
спадає двома крилами по обох боках чола смерти. Здається, що воно 
зв'язане ззаду. Воно біле. Воно кольору молока. Гвбрґдтсе вважає, що 
воно русяве, одначе. Обернувшись до Гвбрґдтсе, смерть підносить обі 
руки. Волосся на чолі, видно, заваджає їй. Вона відсуває його. Тепер 
видно все її чоло. Ф о р м а чола дуже ґраційна. Воно делікатне, мов 
старий порцеляновий посуд. Гвбрґдтсе захоплений красою смертиного 
чола. Смерть набирає стажу в його очах. Відсунувши волосся з чола, 
смерть знов опускає руки. Вона дивиться Гвбрґдтсе в очі. її очиці 
чорні. Вони безперечно порожні. Гвбрґдтсе переконаний, що смерть 
дивиться на нього, одначе. До цієї миті Гвбрґдтсе був певний, що цілий 
череп смерти білий. Тепер він помічає, що зуби смерти сині. Це цікавить 
його. Він нахиляється вперед. Він дивиться уважно на зуби. Спершу 
вони видаються суцільно сині. Здається, що вони зроблені з синьої 
речовини. З часом Гвбрґдтсе помічає, що насправді зуби смерти тільки 
помальовані синьою фарбою. Фарба ця здається така, якою м а л ю ю т ь 
хати знадвору. Зуби помальовані недбало. І горішня й долішня щелепи 
місцями замазані фарбою, наприклад. Самі зуби теж не старанно 
покриті фарбою. Фарба виглядає старою. Вона потріскана тут і там. 
Вона лущиться місцями. Зуби виглядають, як синя віконна рама , яку не 
малювали багато років. Гвбрґдтсе просто не може вийти з дива. Він 
нахиляється до смерти ще ближче. Він торкається її зубів середнім 
пальцем своєї правої руки. Фарба на зубах шорстка. Гвбрґдтсе відлущує 
шматочок її своїм нігтем. Нараз він здає собі справу, що це цілком не 
смерть. Це тільки кістяк. Гвбрґдтсе хапає його за шию. Він підносить 
його. Він робить це, стаючи на ноги. Кістяк покірно висить в Гвбрґд-
тсевій руці. Кістяк не важить майже нічого. Це, здається, не справжній 
кістяк. Нараз Гвбрґдтсе знову здає собі справу, що це цілком не кістяк. 
Це лялька з ганчірки. Вона цілком маленька. Гвбрґдтсе кидає її на 
землю. Вона лежить там безвладно. У неї на голові, видно, була 
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перука. Перука злетіла на долівку. Вона лежить поруч ляльки. Перука 
русява. Вона зав'язана бубликом ззаду. 

Можливий сон 

Гвбрґдтсе був певний, що він міг би мати слідуючий сон. Він на 
якихсь зборах. Збори відбуваються у великій кімнаті. Вона повна 
людей. їх принаймні сорок. Всі сидять на кріслах. Всі обернені лицями 
в один бік. Перед л ю д ь м и стоїть чоловік. Він обернений лицем до них. 
Він говорить. Гвбрґдтсе сидить на самім краю ряду. По його лівім боці 
стіна. В стіні недалеко Гвбрґдтсе двері. Вони трохи позаду нього. 
Гвбрґдтсе не слухає уважно промовця. Його не цікавить те, що 
промовець говорить. Йому нудно. Нараз він чує, як відчиняються 
двері. Він оглядається, щоб побачити хто це. В кімнату заходить 
кістяк. Гвбрґдтсе знає, що це смерть. Це його не дивує. Його це трохи 
лякає, одначе. Смерть замикає двері. За спиною Гвбрґдтсе кілька 
порожніх крісел. Смерть сідає на одно з них. Воно теж на самім краю 
ряду. Воно кілька рядів за Гвбрґдтсе. Гвбрґдтсе повертає голову назад 
бачивши, що смерть сіла. Він знає, що дивитися на когось не є в добрім 
тоні. Він старається поводитися, наче б нічого не сталося. Всі в кімнаті 
теж поводяться так, наче б нічого не сталося. Промовець далі говорить. 
Здається, що ніхто не помітив, що смерть зайшла в кімнату. Гвбрґдтсе 
думає, що є можливим, що л ю д и тільки вдають, що нічого не сталося, 
як він, одначе. Він старається зосередитись на словах промовця. Т а 
тепер він цілком не може цього робити, одначе. Думка, що смерть 
сидить позаду нього постійно виринає в його мозку. Вона не дає йому 
спокою. Вона муляє його мозок, як камінець ногу в черевику. Йому 
стає гаряче. З часом він пітніє. Йому цікаво, що смерть робить. Він 
хоче оглянутися. Він каже собі, що це не годиться, одначе. Вкінці він не 
може себе стримати. Він оглядається. Кістяк, властиво, частинно 
обтягнений шкірою. Череп, наприклад, цілком покритий нею. Він має 
очі. Смерть сидить з одною ногою перевішеною через другу. Вона 
усміхається. Вона дивиться на Гвбрґдтсе. Гвбрґдтсе жахається. Він 
миттю обертає голову назад. Серце гупає йому в грудях. Звук заглушує 
промовцеві слова. Гвбрґдтсе старається їх зрозуміти. Це неможливо, 
одначе. Його серце гупає, мов велечезний барабан. Гвбрґдтсе знову 
дивиться на людей. Всі вони поводяться цілком нормально. Здається, 
що всі вони цілком зосереджені на словах промовця. Гвбрґдтсе вирішує, 
що було б неможливим, щоб люди помітили смерть і поводилися в цей 
спосіб. Він теж вирішує, що було б неможливим, щоб промовець 
помітив смерть і говорив так, як він говорить. Він вирішує тоді, що він 
єдиний помітив смерть. Свідомість того наповняє його ще більшим 
страхом. Він здає собі справу, що він цілком сам. Він перестає 
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пробувати слухати промовця. Він сидить так само, як досі, одначе. Він 
не знає, щ о йому робити. Це триває якийсь час. Нараз думка пронизує 
мозок Гвбрґдтсе, що може смерть пішла собі геть. Така можливість 
наповнює його радістю. Він надіється, щ о це так. Він каже собі, що 
коли це так, то це щ о сталося, не мало б ніякого значення. Це було б 
тоді так, немов воно цілком не сталося. Можливість того видається 
Гвбрдтсе прекрасною. Він швидко оглядається. Смерть сидить, як 
перед тим, одначе. Вона дальше усміхається. Вона дивиться на Гвбрґд
тсе. Гвбрґдтсе тоді здає собі справу, що смерть прийшла по нього. Це, 
очевидно, тому ніхто крім нього не помітив її. — Вона невидима для 
всіх, крім нього. Це чомусь заспокоює його. Він більше не боїться. 
Його серце починає бити повільніше. Він дивиться на смерть. Побіч 
смерти є порожнє крісло. Гвбрґдтсе нараз здає собі справу, що смерть 
може хоче, щоб він сів коло неї. Він питає жестами чи це так. Смерть 
киває головою, що так. Вона дальше усміхається. Гвбрґдтсе слухняно 
встає. Він іде до смерти. Він просувається повз неї. Він сідає на крісло. 
Він здає собі справу, що ніхто не звернув на нього уваги. Це підтверджує 
йому, що ніхто не бачить смерти крім нього. Він здає собі справу, що 
він теж вже став невидимим. Це чомусь заспокоює його ще більше. 
Тепер він цілком спокійний. Він чується майже добре. Він дивиться 
перед себе. Він не бачить смерти. Він свідомий, що вона сидить зараз 
коло нього, одначе. Він бачить промовця й інших людей. Він не 
відчуває нічого спільного з ними. Здається, що їх цілком немає. 
Здається, що вони тільки пам'ять в його мозку. Тепер Гвбрґдтсе теж 
чує слова промовця дуже чітко. Він розуміє кожне з них. Вони цілком 
не цікавлять його, одначе. Здається, що вони не мають ніякого значення. 
Чи, радше, здається, що їхнє значення не має ніякого значення. З часом 
Гвбрґдтсе стає нудно. Він хоче, щоб смерть робила своє діло. Він знає, 
що смерть прийшла, щоб його забрати. Він хоче, щоб вона нарешті 
взяла його геть. Він знає, що йому не годиться спішити смерть, одначе. 
Він знає, що він мусить чекати. Він знає, що смерть візьме його геть, 
коли прийде слушний час. Він знає, що мусить бути якась причина, 
чому смерть ще не бере його геть. Він знає, що вона не робить цього, 
щоб йому докучати. Він знає, що смерть добра. Він чекає слухняно. 
Нарешті смерть встає. Гвбрґдтсе зауважує, що це цілком не забрало 
довго. Він чує, як смерть встає й бачить її куточком свого лівого ока. 
Смерть не каже Гвбрґдтсе нічого робити. Він знає, що мусить іти за 
нею, одначе. Він теж встає. Він іде за смертю. Смерть іде до дверей. 
Вона відчиняє їх. Вона проходить крізь них. Вона лишає їх відчиненими. 
Гвбрґдтсе слідує за смертю крізь двері. Довкруги суцільна пітьма. 
Гвбрґдтсе зачиняє двері. 
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Марія Ревакович 

Подерті пісні 

і 

спомини розлуки 
розписані на голоси 
самотніх тіл 

пісня про любов — 
безслівна 

спомини розлуки 
поділені на образи 
повзучих мрій 
де акти кохання 
немов білі з'яви 
липнуть до тіла 
і дотики 
відчутні 
як ранній осінній 
д о щ 

пісня туги 
перев'язана стрічкою 
запашного літа 

2 

пишеш розлука рве любов у мене — розлука згортає мрії хи
лить до сну сон — найкраща розлука це — сніговій з білими 
горами кохання та у мене сон заледенів хочу розлуки і хочу 
тебе дякую за дарунок твої літа смакують тепер яблучнево 
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з 

де я тепер? 
у спомині 
що в дорозі до тебе 
я — 
в подертих піснях 
чи пишу листи? 
ні 
вже ні 
чи дійду до тебе? 
подивися на сад 
цвітуть яблуні 
скоро родитимуть яблука 
спитай їх 

чи їхня дорога завершена? 

4 

поезія — це велика 
золота баня 
на вершку дерев 
часами 
вона 
осліплює прохожих і . . . 
закоханих 

5 

скажімо собі правду 
море давно здерло 
маски з облич 
і залило сіллю очі 
я не співатиму більше пісень 
твоя особиста Сапфо 
втратила голос 
і дре пісні на захриплі куски 
ти плачеш 
я знаю 
хоч сліз не видно в оці 
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ці солоні річки течуть у тебе 
по внутрішній стороні лиця 
недоступні краєвиди 
мовчазні дороги 

якщо знайдеш себе самого 
на одній із них 
прийди до мене 
і скажи: 
"відпочинь 

тепер я співатиму тобі" 

6 

я побачив уперше тебе 
у шкірці недоспілого яблука 
роки мої вийшли мені назустріч 
і зловіщим хором заспівали панахиду 
моїй 
ще не народженій любові 
якщо це яблуко заказане віками 
подаруй мені хоч клаптик шкірки 
подаруй мені хоч свої очі 

7 

я співала тобі лиш воскреслих пісень 
твої руки розцвітали білими тюльпанами 
і пестили моє яблучне тіло 
не вір мітам 
я — твоє яблуко 
а як хтось спитає тебе 
чому ти вкрав заказане яблуко 
скажи 
Паріс теж викрав Єлену 
боги це бачили 
боги мовчали 



8 

де я тепер? 
у твоїй долоні 
чи ще співаю? 
ні 
вже ні 
мої пісні стали споминами 
чи ми таки дійшли до себе? 
подивімось на сад 
цвітуть яблуні 
скоро родитимуть яблука. . . 

Дарія Дорош і Донна Робертсон (архітект), "Огорожа ", олія, полотно, дере
во і приладдя, 1984, 82*181*149 ін. (205 * 452 * 372 см.) 
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Емма Андієвська 

Архітектурні ансамблі та інші ремінісценції 

Античні ремінісценції XXII 

Веслярі в мармурі 

Не в хвилю — вмерзли веслярі, 
Аж — крізь століття — на весь космос — брижі. 
На всі часи лишилась шиї пружність 
І торси, щ о — навіки — уперед. 

З уламків тліну сяє профіль, рот. 
Суга червона. Скелю сонце пражить. — 
Та лагідність, що — майже — як ворожість, 
Й ріжок, який — проваллям — завмира. 

Перетривали землетруси й зміни. 
Крізь форму дух, блакитна флейта, манить 
В ті виміри, де молодість і сила 

Матерію — в колону — обтесали. 
Не просто м'язи, — вічність як краса. — 
Єдині ріки, що — вогонь несуть. 

Двоспальний кінь з додатковими координатами 

З "Циркових ідилій" 

Двоспальний кінь, який іде босоніж 
І пальцями ворушить рівномірно. 
Двомістні клуби — легко так — крізь мури, 
Де мерехтіння прогнило осіннє 

І — з глибини — кістки — цибата суміш. — 
Вся піраміда м'язів, що — намарне. 
Лиш в далині — дорогу — сикомора 
Та світло — із легень, що — небесами. 
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Найтонші і в коняки поривання. 
Й під шкірою гудуть шпичасті дзвони, 
Що, наче — от — коня — на перепілку. — 

Під лопухом потоп весь переспали, 
І знов колотить океан патик, 
На довшу замахнувшися мету. 

І тільки в вусі кінь, як глухота. 

Архітектурні ансамблі CL 

(Нерівномірно освітлений палац, що на воді) 

Бічна стіна — розплетене волосся, 
В яке — ляґуни жовто-білий кусень. 
Струсив із себе ґрати, як проказу, 
Й весь сам в собі. З колон надтятих лисин 

На воду смуга світла часом лясне, — 
І гнізда, де — меридіяни — косо 
(Цеглина кожна — палуба й оркестра, 
Що ґронами — із продовгастих лусок). — 

Палац, який — основу корабельні, 
Століття на тунель переробили, 
Лише карнизом кам'яне латаття 

Півмісяцями затялось світити, 
Й середина — плямистістю з тих пір. 
Палац, що на воді, як леопард. 

Архітектурні ансамблі LV 

(Палац з потовщеним фундаментом) 

Все розпливлося. Тільки в центрі кіль 
Ще — сталу смужку — через неспокійне. — 
На глибині — в суть — виходів шукає. — 
Єдиний слід, що — каганцями — з колб. 

Вся дійсність в інший вимір протіка. 
Й, не знаючи, — з даху на дах, — що коїть, 
Сновидою — стіна, — скрізь, де стрімке є, 
Крізь німоту кільчасту і в'язку. 
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З фасаду, — досі туба і світильник, — 
В канал усі оздоби позмітало. 
Вогненні кола сили, що транзитом, 

До щенту — гнів, і горе, і гризоти. 
Бо й вічність — лиш одна коротка мить. — 
Палац (з-за ґрат тритони північ дмуть) , 

Що власну голову — в мішку, на дні — трима. 

Архітектурні ансамблі LVIII 

(Палац з ротондою над каналом) 

Стихії, що — ночами — у крокет, 
Аж поки нагло проспіва когутик, — 
І хаосу — на фриз — апологети, 
Й не вирвати — із мармуру — руки. 

Скувало хрящ залізне молоко, 
Навіть трикутник — із чола — вже годі. 
П'ястук намарне в порожнечу гатить, 
Де тільки прозелень дірчаста і стрімка. 

Повимикало глибину і хист. — 
Розгін кути в овальне поспихав, 
Лишивши тільки паморозь у грудях 

Та з крил і ратиць — стелю однорідну 
Ротонди, що — колону — за стопу, 
Яка — по хвилях — у вогонь ступа. 

Архітектурні ансамблі LVII 

(Місто над водою при місяці) 

Всі з'яви, — мов мурашок — трубкозуб, — 
Нутро, що — сам на сам — крізь ефемерне. 
Повз тих, що сплять і — в пітьмі — жовтим марять. 
Гримить оркестра, та нема музик. 

Останні істини в кулак всю ніч верзе 
Канал, — перемагає морок й сморід. 
Війна трива, хоч — зовні — перемир'я. 
Й на всю ляґуну — місяця кізяк. 
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Як видимість (всі форми — реакційні) 
Своїх нащадків — і в труні — лупцює. 
Так тільки й блиска, хоч не чути крику. 

Лиш де-не-де з води — над пірсом — крокус, 
Єдиний, який пережив колапс, 
Як світ у невимовне відколовсь. — 

Скрізь тільки плечі і — катма — голів. 

Архітектурні ансамблі 

(Палац на тлі спалахів) 

Бар'єр, що майже — нутрощі машини, 
Поволі — на боках — на пропілеї. 
У кожнім колі — статуї палають. 
Повивертала видимість кишені, 

Змішавши самородки й корнішони. — 
В стіні — струмки — під смолоскипи з лою — 
Полюють на розм'якле і нехлюйне. — 
Що не квадрат, то бій — за римські шанці, — 

Розвори і убивці професійні. — 
І над усім прозорий морок сяє, 
На м'язах балянсуючи громаддя, 

Яке — подекуди — на калатало мідне. 
Й хитається — ще теплий — реквізит, 
Що — на колесах — в ніч глуху везуть. 

Архітектурні ансамблі CLI 

(Палац, що межує з ніччю) 

Палац, — як палітурки, — хронікер, 
Всі пальці — геть, що досі — на глибоке. 
На сходах ще сліди нічної бійки. 
Розсипали, — й навіки в мури — скарб, — 

Мигтить з-під цегли й з-під волових шкур, 
Де місяць вигризли (маслак) собаки, 
Хоча сторожа — й дзвін каналом бевкав 
І пітьму тіпало від полум'я й сокир. 
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Ледь-ледь — межу, й згорнулася попона, 
Й колонну залю — метелева піна. 
Ковток, і — світ кружалами лункими. 

Як фрак, що згнив, й лишився тільки комір, 
Який примірює потвора-ліліпут, 
Заки буття, атлант без тіла, спить. 

Архітектурні ансамблі XXXIV 

(Наріжний палац) 

Удар — і сажу й вохру — на пастель, 
І над спорудою — все ширше — пустка. 
Схитнувся зір. Мить — й розігнали паству. 
Фасад — на воду — й віжки попустив. 

Й хоч лівою ногою з ліжка встав, 
Й здавалося, — й за соломину — пізно, 
Бо світ згорнувся, і основа бозна 
Куди, лиш він — єдиний на посту, — 

Сам — всю ляґуну, що — хребці — підпільно. — 
Й найменшим — на горіхи перепало, 
Дарма що вже ніхто — першопричини. 

Скрізь варвари, що — в пляні жарту — чемність. 
Й палац голісінький, лиш тім'я — капелюх, — 
Нащадки й друзі — решту пропили. 



Дарія Дорош 

Мистецтво і контекст: особистий погляд 

1. Вплив місця. 

Місто Нью-Йорк, де я живу і працюю як художник, визначило ті 
поняття, до яких я звертаюся в своїй роботі, а також її форму, розмір, 
засоби і візуальний словник. Моя мистецька історія і розвиток сформо
вані процесом праці і виставляння в цьому місті. В свою чергу ця 
історія — основа для напрямків, які ще потрібно висловити. Д л я мене 
найбільш захоплюючі зміни в моїй роботі походили від зв'язку й 
реакції на моє найближче оточення. 

І навпаки, коли я періодично залишаю місто, щоб продовжувати 
свою роботу в іншому оточенні, це спричиняє деякі конфлікти, висві
тлюючи для мене зв'язок мистецтва і місця. Багато літніх сезонів, 
проведених мною у південносхідному Вермонті, допомогли мені зрозу
міти, що природа моїх картин закорінена в міському досвіді. Я вживаю 
колір скоріше для відтворення його контрастів і температури, ніж 
задля його властивостей віддавати пори року або час дня. Образи моїх 
творів, хоч і абстрактні, мають відношення до архітектурних форм і 
електричного світла. Часом я вживаю за зразок частини ландшафту, 
але тільки пропустивши природу крізь пам'ять або фільтр пласкої 
фотографії. Мені інспіруюче працювати над дванадцятифутовою кар
тиною чи рисунком у моїй нью-йоркській студії, однак великий формат 
має специфічні просторові вимоги до того, де її можна виконувати і 
роздивлятися. Я себе чудово почувала в інтимних і тісних літніх 
будиночках, але мене турбувало, що картини того типу, які я малювала 
в своїй нью-йоркській студії, до них не надаються. Впродовж багатьох 
своїх вермонтських літ, я почала розмірковувати про те, хто становить 
м о ю аудиторію, і куди належать мої твори після того, як вони 
покидають студію. Захоплюючий процес малювання картин — вже 
достатня причина для створення мистецтва, одначе я так само відчуваю 
відповідальність перед завершеною роботою. Мене турбує її існування 
і місце в світі, хоча знаю, митці м а ю т ь малий контроль над майбутнім 
своїх творів. Зрештою ці питання проникнули в самі твори, підсилені 
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відмінностями праці за містом в порівнянні з тим оточенням, до якого 
я звикла. 

Коли я виходжу за межі контексту артистичного кола, а саме — 
галерей, музеїв і мистецьких шкіл — залишається мало доказів, що те, 
що я роблю як художник справді має якесь значення чи навіть існує. 
Без інтеграції мистецтва у щоденне життя громадська арена видається 
мені неповною. Хоча подібна ситуація спричинена багатьма факторами, 
я вирішила прямувати у своїй праці до поєднання мистецтва і місця, 
втілюючи свої погляди у самій творчості. 

2. Ранні твори та впливи. 

Починаючи з 1972 року, коли я приєдналася до групи й галерії 
жінок-митців, я м а ю можливість виставляти свої твори щ о два роки. 
Повна свобода іти за природними напрямками власної праці без тиску 
ринку дозволила мені пройти особисту еволюцію. Першими я виста
вила маленькі напів-абстрактні акварелі — відтворення відвіданих мною 
місць. Мене приваблювали чистота і безпосередність засобів. Мої 
образи завжди були фронтальними і впродовж кількох наступних років 
ставали все більше абстрактними, доки я не усвідомила, що пігмент 
між двома площинами кольорів, коли вони зустрічаються, ставав суттю 
моєї творчості. 

В 1975 р. я вирішила внести у свої твори фізичні виміри. Для того , 
що я прагнула висловити, засоби акварелі були надто обмеженими. Це 
привело до ряду праць з тонких гіпсових рельєфів, котрі заливалося д о 
товщини одної четвертої інча, тоді вирізьблювалося і замальовувалося 
аквареллю. Темою цих творів було відчуття порожнечі, описане в 
одній з пісень Маорі з Нової Зеландії, яка поетично відтворює місце в 
універсальному масштабі . 

В 1976 році я відчула потребу повернутися до експресивності 
кольору. Для дослідження свого сприйняття кольору я використала 
фотоапарат Поляроїд, збираючи сотні фрагментів світла, кольору і 
місця. Наступним етапом процесу було кольорове фотокопіювання, 
воно зоставило свій слід на складниках з Поляроїду — з'єднало 
поверхню колажу, перевело кольори в дивну, механічну палітру і 
залишило чудові, відчутні борозни, щось схоже на гіпсові рельєфи, 
котрі я робила до того. Для своїх наступних творів я відкрила 
кольорову гамму, що походила з процесу кольорового фотокопіювання. 
Тепер мої кольори стали електричними і нерозведеними, іноді гли
бокими і каламутними в тому розумінні, що багато кольорів накладених 
на те ж саме місце шарами олійного олівця були активними в одній 
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дільниці. В цих дуже фізичних і яскравих роботах, їхні розміри так 
само зросли до 5-ти футових квадратів, я осягнула нове задоволення 
бути оточеною образом, мною твореним. 

Від 1978 до 1981 р . мої картини здебільшого були великими 
малюнками олійним олівцем на мусліновому папері. Для образів я 
вживала фотографії місць, які я витинала, робила з них композиції, 
потім фотокопіювала і рисувала з них. Композиції були фронтальними 
у відношенні до країв картини; вертикальні й горизонтальні площини 
схрещувалися, створюючи ілюзію глибини. В цей час я все більше 
усвідомлювала, що можу створювати ці речі тільки у своїй нью-
йоркській студії із-за їхнього великого розміру і потреби дистанції від 
свого джерела — природи, щоб вільно реконструювати фотографічний 
матеріал. 

3. Виклик роз'єднаності мистецтва і місця. 

Влітку 1981 року, перебуваючи у Вермонті, я розпочала серію 
робіт, в яких визнала свою боротьбу з місцеперебуванням. Дев'ять 
творів, що виникли з цього, виставлялися під назвою "Живопис. Опір 
просторів: Картини в поєднанні з фотографіями і кріслами". Кожна 
робота складалася з абстрактної картини в певному контексті, котрий 
мав вигляд або крісла, або великої чорно-білої фотографії домашнього 
інтер'єру. 

У цих творах меблі вживалися для того, щоб твір надавався 
стилем до розміру дому. Крісла не прикладалися до твору як об'єкти 
мистецтва, а фотографія відігравала роль не мистецтва, а візуальної 
інформації навколо картини. Між картиною і об 'єктом підтримувалася 
рівновага так, що жодне з них не підлягало один одному. Скоріше 
об'єкти мали втримувати власну інгерентну природу, щоб активізувати 
картину в рамках композиції. Я надала кожній картині її власну точку 
відношення, і так галерея не була більше трампліном для малярства. 

Водночас мій досвід звичайного домашнього інтер'єру примушував 
мене кинути виклик конвенційній манері, в якій там виставляється 
мистецтво. Я уявляла картини для несподіваних місць у будинках, як 
от уздовж вікон і дверних рам, а не просто для стін, в центрі яких 
вішаються картини. Я відчувала, що маленький твір на протиставленні 
до кімнати може стимулювати драматичний зв'язок між мистецтвом та 
місцем. Того літа я знімала фотографії в будиночку, що ми його 
винаймали, щоб видобути образи вікон, стін з дверима, частин меблів, 
а тоді робила побільшені чорно-білі знимки тих речей. Я вирізала в 
фотографії місце на стіні, а після того поміщала вирізану фотографію 
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на масоніт, створювала композицію і малювала образ у вирізаному 
просторі. 

Результат був подивугідний. Два способи відображення дійсності 
— малювання і фотографія — з'єднані докупи, показували відмінності і 
не виконували своїх звичних ролей. Фотографія, яка звичайно репре
зентує реальність, показувала свою абстрактну сторону через пласку, 
не-об'ємну поверхню і чітку геометричну форму. Вона оточувала 
картину, виконуючи роль рами, і втягала у власний образ . В цьому 
контрасті, картина, хоча й абстрактна, видавалася більш реальною 
завдяки своїй вимальованій поверхні, блискучому кольору, просторовій 
ілюзії і архітектурним зв'язкам з внутрішньою частиною фотографії. Я 
відкрила, що, коли два відмінні візуальні словники оперують як цілість, 
витворюється динамічна взаємність. 

Ці твори передавали перехід між мистецтвом і об'єктом, ілюзією 
та реальністю, абстракцією та реалізмом. У цих зіставленнях я від
ступила від автономії мистецтва. Але як тільки я дозволила з'явитися 
мистецтву, виходячи з цих нових передумов, переді мною відкрилися 
незліченні можливості для дослідження. Діалог, котрий розпочався між 
мистецтвом і питанням місця, з того часу визначав напрямок моєї 
роботи. 

4. Чотири співпраці. 

У 1984 році я вирішила почати співпрацю з чотирьома архітек
торами. Моя ідея полягала в тому, що між мистецтвом і побудованим 
середовищем можна встановити зв'язок, при якому обидва будуть 
окремими, але неодмінно важливими один для одного. Мені хотілося 
знати, в чому полягає природа співпраці, що важливо зберегти в 
ситуації співпраці і чи можуть співіснувати різні погляди в межах 
одного твору, коли естетичні сфери залишаються відмінними. 

Архітектор Мері Пепчинскі, з якою ми поділяємо інтерес до міста, 
спроектувала письмовий стіл з шухлядами в формі урбаністичного 
горизонту, який включав прямокутну дошку, котра могла тримати 
картину розміром 9 на 12 інчів. Гаррієт Баларан і я вирішили зробити 
грайливу варіацію на звички декораторів допасовувати картину до 
дивана. Тільки в цьому випадку Диван на Чотирьох Сферах — чорна 
конструкція з полакованого дерева на кулях — був спроектований, щоб 
"пасувати" до даної картини. Елізабет Діллер і я звернулися до 
концептуальної теми "тягар — легкість, зручна позиція — зникаюча 
позиція", протиставляючи її дзеркальний ансамбль і м о ю картину. 
Хоча обидва об'єкти стояли поряд, контраст, за яким дзеркало і картина 
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демонстрували ілюзію, втримував ці об'єкти у взаєминах відмінності. 
Донна Робертсон виготовила навислий, темно-зелений пліт, котрий 
нагадував і частокіл, і прикордонну огорожу з баштами. Моя велика 
темна картина, створена в такому самому настрої висіла на стіні за 
плотом, дещо прикрита чи захищена конструкцією. Обоє ми зверталися 
до вираження кордону чи межі. 

З цією виставкою я змогла знайти контекст для моїх картин в 
межах простору галерії. Тепер я була готова іти далі , відірватися від 
захисного приміщення галереї і створювати твір, котрий би був 
невід'ємною і постійною частиною місця. Щоб це осягнути, мені 
доводилося визначати місце одразу як суб'єкт і контекст ще до початку 
роботи. 

5. Місто як художня студія. 

Я почала розглядати Нью-Йорк як велику відкриту студію для 
специфічної праці на необмеженому просторі. Знову користуючись 
фотографіями, я вибирала різні громадські місця, як от вестибюль 
Музею Модерного мистецтва, Нью-Йорк Конвеншн Сентр, станції 
підземки, частини Бродвею, — і робила на них рисунки. Підлога в цих 
місцях ставала полотном, на якому я могла сплітати ілюзію абстрак
тних форм під ногами людей, котрі їх перетинали. 

Водночас я почала досліджувати і відвідувати громадські місця, 
побудовані в минулі епохи, щоб визначити можливості для сучасного. 
Я знайшла різні культурні й історичні моделі, наприклад, сади Китаю, 
котрі поєднували природу, мистецтво і дух в цілісне пережиття; міські 
парки, як от Бют-Шомон в Парижі, котрий демонструє естетику 
природи, перетворену людиною; і міські громадські місця Італії, 
спроектовані для того, щоб заохочувати спілкування і драматичні 
контакти між їх мешканцями. Вивчаючи ці та інші приклади, я почала 
визначати свої особисті критерії для громадського мистецтва. 

Передовсім, я хотіла створити твір спеціально для даного місця. 
Існуючи в громадському вимірі, він мав бути включеним до функціо
нальної поверхні конструкції, такої як підлога, стіни чи сидіння, а не 
залишатися автономним контемплятивним об'єктом мистецтва. 

Це мусіло б бути перманентне устаткування, яке вказувало б на 
ангажованість громадськості та мало б можливості стати частиною 
історичного контексту міста. 

Накінець, я хотіла поставити мистецтво прямо в міське оточення, 
щоб створити святковий вид, в якому мистецтво діяло б як місце, хоч 
своєю природою воно й протиставлялося б тверезості міського місця 
праці. 
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6. Європейські впливи. 

Мій зростаючий інтерес до громадського мистецтва збігся з 
кількома літніми сезонами, проведеними у вчителюванні та мандрах 
по Франції та Італії. Цей досвід серйозно вплинув на формальні 
напрямки моєї праці. Мистецтво й архітектура, котрі я знала тільки з 
репродукцій, побачені в своєму історичному та соціальному оточенні, 
відкрило свої нові виміри. Мене захопили заміські будинки Франції 
своїми щільними масивними формами, де дах і стіна зливалися в одну 
поверхню каменю з невеликими дірками вікон, розташованими в 
непередбачених місцях і часто з закритими віконницями. Така інтроспек
тивна якість, здавалося, належала до певного часу і місця. Відвідавши 
Chapelle de Notre Dame du Haut, побудовану Ле Корбузьє в 1950 році в 
Рошампі , я відчула зв'язок її історії з історією цих великих форм, 
рельєфних поверхонь і маленьких вікон. До того, заки я побачила її в 
контексті французької заміської архітектури, я захоплювалася нею 
просто як абстрактним модерним твором. 

Контакт з Францією зовсім перемінив м о ю образність: раніше я 
малювала шари абстрактних, відкритих просторів, котрі відходили на 
задній план від рамок картини, тепер мої образи почали нагадувати 
щільний, самодостатній об'єкт на зразок двоатома, підвішеного в 
кольоровій порожнечі. Не менш важливий вплив на мене в цей час 
мала чудова духовно-громадська архітектура Італії, з її щедрими 
брамами, драматичними сходами і декоративними поверхнями фресок 
і каменю. В церквах Сієнни, Равенни і Ассісі я побачила потенціал 
мармуру і мозаїки та відмінні можливості підлоги для вкладених 
образів. 

7. Нові напрямки. 

В 1985 р. в моїй роботі виявилася суміш вражень. Я почала 
працювати з поверхнею мармуру та граніту, робила рисунки, котрі 
нагадували камінь і метал вкладений в завислих геометричних формах. 
Я продовжувала малювати на фотографіях існуючих краєвидів, але так 
само розпочала серію специфічних лінійних малюнків у даних місцях. 
Щоб продовжувати роботу під час подорожі по Європі, я ліпила тасьму 
на фотографії архітектурних форм і рисувала на ній. Тоді, не знімаючи 
тасьму, я фотографувала образ. Один з таких "малюнків" було зроблено 
в Парижі на набережній, Сен Бергар коло Сени. Ці тимчасові малюнки 
дозволили мені спізнати ефект моїх двовимірних конструкцій у зо-
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внішньому середовищі. Як митця мене захоплював зв'язок між уявним 
простором і існуючими функціональними поверхнями. 

Тепер я прагнула працювати над постійним мистецьким устатку
ванням. 

8. Перетворення острова автомобільного руху. 

М о ю увагу привернув краєвид у нижній частині Менгеттену, який, 
здавалося, мав необхідні риси для вдалого твору громадського мис
тецтва. Краєвид — помальований острів автомобільного руху на " Т " 
перехресті — знаходився в середині ділової дільниці з активним 
пішоходним потоком. Це — широка вулиця, простора, але з трьох 
сторін захищена на цьому перехресті будинками офісів. 

Наша мистецька команда вивчила потенціал місця і виробила план 
з'єднання мистецтва, архітектури і ландшафту. Спільна вихідна позиція 
полягала в тому, щоб застосувати різні матеріали для покриття 
тротуарів, так ніби це було полотно для малювання, на якому втіл
юється великомасштабна ілюзія абстрактних форм. Вуличні меблі і 
шматки ландшафту будуть вплетені в цю ілюзію, щоб відповідати 
образові чи відігравати роль контрапункту. Для мене Нью-Йорк завжди 
був містом вертикальних видів, чи з погляду вгору на небосяги, чи 
вдолину з таких місць, як Світовий Торговельний Центр, що є моїм 
улюбленим пунктом спостережень. Розмір і ілюзія на моїй картині на 
тротуарі така, що її має бути видно з верхівок будинків у цій дільниці. 
На рівні вулиці вона буде громадським місцем з лавками, рослинами і 
невеликими деталями, виготовленими з таких матеріалів, що були б 
приємні пішоходам. 

9. Заключения. 

Я задоволена тим, що мусіла брати до уваги багато нових проблем 
у цьому проекті, тому що мої особисті мистецькі цілі повинні здійсню
ватися в соціальному контексті. Я виходжу поза межі мистецького 
світу, щоб виконувати свої роботи, бо хочу внести в будоване оточення 
те, що ціню. Для мене Нью-Йорк — це комунальний простір, в 
безнастанному процесі формування людьми, що живуть і працюють 
тут. Цей проект вплинув теж на мене і змінив мене. Матеріали, які 
тепер вживаю, включають поверхні тротуарів, як от цемент, цегла і 
граніт, але рівно ж включають і фарбу. Масштаб моїх праць став 
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різнородний — від акварель до кількох міських кварталів. Проте 
незмінним остався дух, що випливає з моїх праць; це залишається 
суттю мого вкладу. 

З англійської переклала 
Соломія Павличко 

Ця стаття була друкована в інакшому виді в мистецькому журналі Леонардо 
(Leonardo, vol. 21, No. 4, 1988). 

Дарія Дорош: Quai St. Bernard, Paris, рисунок у краєвиді, тасьма, 1985 
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Павло Гірник 

В божевільні часу 

Майбутнє, кажете? Душа 
Всього зречеться: 

грішну глину 
Украй натомлене пташа 
Розсуне крилами сліпими 

І мертвий грім нізвідкіля 
Впаде на крижану руїну, 
І стане попелом земля. 
І стане вітром Україна. 

І летимо, і ще живі, 
І ще гонитва, а не втеча 
Туди — на зорі межові, 
А, може, й далі — в порожнечу... 

Такі непрохані сніги, 
Такі терпкі, такі вдовині; 
І безгоміння навкруги, 
І тужно птаху і людині, 

І попідтинню ледь гойда 
Сухою гілкою калина, 
І сутеніє... 

Не біда — 
Є хліб, і сіль, і Україна, 

І добрі люди, і слова... 
І так пророчо, так прощально 
Обличчя наші осява 
Тоненька свічечка шпитальна.. . 
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Сама розіпнешся... 
Тарас Шевченко 

Не тужи, душе, Господь з тобою! 
Вже нема ні голосу, ні сліз. 
Зачекай — ще стільки буде болю, 
Що сама розіпнешся колись, 

Онімієш в божевільні часу 
І осліпнеш од своїх заграв! 
...Запальні апостоли Тараса, 
Вас Іуда ще не цілував? 



Василь Старун 

Іржаві сльози в золотих ключах 

Крізь борги набираємо кропу 
потерпає зима.. . ні душі... 
у малесеньку дірку Європи 
проповзає змія в кунтуші 

І гіллясте опалене жало 
жалко вас бо з мульких доломин 
скільки вийшло і в травах лежало 
не занесених в спалений млин. 

Грабарі 

Лопата має історичний злам 
сучок натрапив і тюрма пропала 
лише тримають на даху козла 
його душа біліє однопала 

так тихо в ямі односібно так 
пельсин лихий прикотиться та пізно 
і нині й прісно на торгах завізно 
на кожну смерть чигає дно собак 

клейно бридке і цифра громова 
імення — ш р а м а прізвище — потрава 
північний д о щ підошву розмива 
чадять кістки нема такого права 
коли лопата зрубує вуста 
коли серпи очима сновигають 
і сном птахи під вітром вигибають 
і пошта світу під кінець густа. 
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Не єсмь. 

Не тільки я не тільки наші ріки 
стечуть до пальця поіменних зрад 
і горобині й ластів'ячі стріхи 
приб'є вогонь і неймовірний град 

веселка синя пролетить лісами 
щитом брехливим лисом на плечах 
стоять прапори бунчуки з лавсану 
іржаві сльози в золотих ключах 

ростуть ростуть ростуть і вибухають 
ті бульбашкові кросна ігрові 
вони як слід ракетний набухають 
тож зупиніться — думайте робить 
той благовіст обітованих дзвонів 
той безхребетний вивірений злам 
І українець — екстреміст в законі — 
роздасть усім шматочки тьми і зла 

Роздасть усе і дрижаки і мову 
клейно печене і святошний знак 
пред світом голий — лиш таку обнову 
на Перекопі привітає мак 

Не тільки я не тільки міль прадавня 
всі літописні проковтнем стовпи 
Не єсмь ніхто коли чиєсь ридання 
крізь мертве море проганя степи. 

тихо вервечки 
заплутують кості 
бачу свічадо: 
ні м'яса ні шкіри 
мізки в різнобіч 
з казана золотого немов 

навіть далі упокоївшись 
виплигнув з хатки 
і українською 
"Я — захоплений!" 

отже — невільний. 



Володимир Морєнєць 

Що робити Сізіфу? 

Скінчилось восьме десятиліття української поезії XX ст. Його 
останній, 1989 рік з особливою ясністю показав колосальність проблем, 
в які ми вглибали довго й тяжко і з яких іще донедавна мріяли 
виборсатися, коли не водномить, то принаймі швидко і рішуче. Здається, 
нині вже всім зрозуміла наївність подібних сподівань, бо, як писала 
Павліковська-Ясножевська, "за одним чорним лісом — другий ліс", бо 
розв'язання одних проблем завузлює нові. 

Так, справою життя і честі українського письменства було і 
лишається повернення йому величезної маси вилучених творів і сумної 
шереги світлих імен. Усі їдкі і непоштиві балачки про "порожні 
шухляди" української літератури стихли, а щонайменше переповзли з 
кулуарів на кухні малоосвіченого обивателя, бо з отих шухляд виринув 
такий художній масив, оприлюднення якого потребуватиме колективних 
зусиль ще не один рік (особливо, коли папір для цього врізатиметься 
Україні Москвою в таких обурливих масштабах, як 1990 року). Однак 
фундамент відбудови рідної культури вже закладено, і то такий, що 
змушує бачити її істинні ідейно-естетичні виміри, а заодно й безмірність 
державної заборгованості народові і його літературі. Що казати, коли 
навіть Шевченка мусимо повертати собі у повному, нередукованому 
вигляді через 175 літ після його народження!.. М а ю на увазі перший 
том Повного зібрання творів Т. Г. Шевченка у 12-ти томах ("Наукова 
думка"), що, як повідомляє його редактор В. С. Бородін, "містить 
автентичний текст поезії 1837-1847 років... в усій повноті його моди
фікацій від найперших начерків до остаточних редакцій". Ювілей 
Шевченка було відзначено й іншими ошатними виданнями, зокрема, 
Кобзарем з передмовою Олеся Гончара ("Дніпро") та двотомником 
поезій, випущеним "Радянським письменником". 

До виданих у попередні роки томів О. Близька, В. Свідзінського, 
Є. Плужника, В. Поліщука та інших жертв сталінізму долучилися 
минулого літа книги Д. Фальківського, Аркадія Казки, Майка Йоган-
сена, Олександра Олеся, Богдана Ігоря Антонича (всі в "Радянському 
письменнику"). Видавництво "Дніпро" запропонувало читачеві художні 
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твори і статті M. Драй-Хмари, великий том художньої, критичної і 
перекладацької спадщини М. Вороного. 

Повертається література і з ближчих часів. Йдеться про лірику, 
творену в сталінських таборах Г. Кочуром {Інтинський зошит — 
"Молодь") та І. Савичем {Поезії — "Рад. письменник"), про відбите у 
віршах ходіння за три моря М. Студецького {Під чужим і рідним 
небом — "Дніпро"). Йдеться також про лірику М. Самійленка {Із вирію 
— "Молодь") , в даному виданні не так тематикою, як долею автора — 
колишнього політв'язня — поєднаному з материком невольницької 
поезії. Масштаби цього суворого континенту щодень уточнюються 
(читай "зростають"), і є надія, що незабаром ми таки впишемо його в 
історичну карту вітчизняної літератури. Та й тепер очевидно, що ця 
виплекана по Сибірах і Казахстанах художня думка коригує загальну 
картину літературного процесу 30-50-х років, вносить дисонанси в 
хрестоматійну гармонію рідного письменства. Ні, його погляд, його 
бачення не обмежувалося "новими висотами" біля "Спаської вежі", і 
голос його — притлумлений, захриплий — коли не сучасникові, то 
ноосфері доносив думу про "радянський рай". 

Шерегу тих, котрі "пробилися на денне світло" (хай це буде 
ремінісценцією до цікавої розвідки Т. Салиги в Н-р 1 журналу Дзвін за 
1990 p.), поповнив В. Рубан. Його напружені, часто драматичні верлібри 
(іще 1967 р. благословлені І. Драчем) представлені книгою Химера 
("Рад. письменник"). Немала передісторія і збірки В. Іллі За туманами 
ковалі — своєрідна поетика, відмова від уславлювального канону 
останніх десятиліть гарантувала їм довгу дорогу по видавничих "ета
пах". 

Але й цими загально накресленими напрямами не обмежуються 
шляхи повернення художніх цінностей українській літературі. Є й 
доробок визнаних майстрів, "сірими кардиналами" приречений на 
багатолітнє шухлядне ув'язнення. Тут насамперед випадає назвати 
Вибране Ліни Костенко ("Дніпро"). Окрім нових поезій, сюди увійшли 
твори "розсипаних" збірок Зоряний інтеграл (1963) і Княжа гора 
(1972). Більш як через тридцять літ після політичної страти (1958) в 
складі нового тритомника повернулася до життя Правда кличе! та 
низка недрукованих поезій Д. Павличка ("Дніпро"). Вірші 1940-1980 
років склали нову збірку О. Підсухи під назвою Світ у краплині 
("Молодь"). 

Повертаються.. . Із небуття, безпам'яті, заборони, котрі під оплески 
громади, а котрі й тихо, майже непомітно, але повертаються і кладуть 
свій камінь у фундамент розваленого храму української літератури. 
Повертаються зі смерті, з таборів, літературного вигнання, виходять 
на авансцену і порушують ієрархічний лад творчого гурту. Я спробував 
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накреслити тільки напрями того шляху через книжкові видання, зга
давши далеко не всіх і не все. А яку розмаїту й болісну географію 
повернень дає сьогоднішня періодика! В. Стус, І. Світличний, М. Лукаш, 
М. Зеров, Б. Антоненко-Давидович, М. Кушнір, О. Ольжич, О. Теліга... 
Спом'яталися, згадали нарешті й про поетичну творчість українців 
Америки — Б. Рубчака, Б. Бойчука, Ю. Тарнавського (їхні добірки 
опублікували Вітрила-89). В якому багатстві й розмаїтті розкривається 
українська поезія XX віку! Наскільки численніші її лави, ніж уявлялось 
досі і читачам, і критикам, і науковцям. Наскільки менші її лави! 

Це не гра на парадоксі, а наслідок зміни критеріїв, яку принесло із 
собою невідоме досі власне художнє слово. В його світлі якось одразу 
помаліли постаті, які ще вчора претендували на персональну увагу і 
складали "надійну середину" творчої когорти. На треті і п'яті плани 
відходять твори, які вчора захоплювали увагу, скидаючи з себе не
посильний тягар вдовольняти ідейно-естетичні запити сучасності. "Яка 
вкруг мене тупотнява поетів різних, молодих" — писав Тичина в 60-их 
роках, вітаючи новопризовців. І нині гамірно в українській поетичній 
майстерні. Але, крім тупотняви молоді , чути й знервоване шаргання 
досвідчених віршотворців, самим життям змушених розробляти нові 
ділянки на літературній ниві. Бо на старих уже не збереш збіжжя. Кажу 
так без жодного наміру когось образити, а з огляду на більш як сто 
поетичних книжок, що з'явились на Україні минулого року. З огляду на 
очевидну і цілком нормальну переоцінку цінностей, яку нарешті й нам 
приносить повів духовного оновлення. Оновлення і тривоги. Звідки 
вони? 

Що стосується суспільного життя — тут, здається, річ ясна: бентега 
"розлита" в повітрі сьогодення і займає кожного, вона — про майбутнє. 
Але є інший напружений неспокій — неокреслений, тьмяний, мовби 
якесь чекання чи млость при розлуці. Він роз'єднує слова, поглиблює 
паузу між ними, виінакшує їх знайомі сутності. 

І ми не збагнемо цих тонких психологічно-емоційних відмін, поки 
не визнаємо відверто: розв 'язалися вузли Часу, урвалася його сіра 
линва, яку кілька поколінь зосереджено тягло крізь фантасмагорію 
дійсності, тягло силою життєлюбства над безоднею помилок. І ме
тляються розійняті кінці цієї линви на вітрі доби, аж холоне в грудях, 
бо коли уривається зв'язок часів, людина губиться. Навіть при нелюбові 
до вчорашнього, навіть при невизнанні чи осуді його. Бо всі оті негації 
були, зрештою, формою духовного існування у плині дійсності, фор
м о ю , що нині втрачає придатність. Так, є насолода у борні, навіть у 
самозреченні, коли воно щире. Але коли западає гора, що робити 
Сізіфу?.. 

Здається, першим (як уже не раз бувало) це відчув І. Драч, котрий у 
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гніві почувся абсолютно вільним і тієї ж миті. . . німим: "Я заздрю тим, 
у кого є слова. Немає в мене слів, розстріляні до слова" (Чорнобильська 
мадонна). Він прозрів естетичну проблему в зародку, — проблему 
Слова під небесами свободи, того, що мусить "зв'язати рваний час". А 
тепер, коли вона ясно окреслилася, навіть найталановитіші мистці — й 
ті не всі її хочуть бачити. Уявіть собі атлета, котрий вперся в стіну і 
намагається її розвалити: могутнє тіло його в напрузі й гордий дух 
напоює ефір. Раптом стіна завалилася (дякуючи його ж таки зусиллям!), 
а він продовжує тиснути, ризикуючи поточитися й викликати усмішку 
або вподобитися культуристові, для якого головне не дія, а демон
страція м'язів. Така картина мимоволі зринає в уяві, коли вчитуєшся в 
талановиті рядки, перейняті пафосом поборення, викриття, осуду 
казенного світогляду в усій його многоликій фальші. Так, це потрібно, 
без цього ані руш. Але, припустімо, викрили, побороли — що далі? Не 
судом і ненавистю поновлюється зв'язок часів, а чимось вищим. 

І хочу зосередитися головним чином на тих книжках, в яких 
відбилася розірваність історичної свідомості, духовна розтерзаність 
сьогодення, через осмислення якої пролягає шлях до нової і жит-
тєзначної гармонізації народного світогляду. Найперше, гадаю, тут 
випадає назвати книжку Космацький узір Василя Герасим'юка ("Рад
янський письменник"). В середині 80-х ми багато говорили про "епізацію 
лірики", розширення її інтелектуально-філософських масштабів від світу 
душі до духовного всесвіту. Здається, однак, що такі роздуми були 
підказані більше медитативністю, що дозволяла уникнути ліриці при
крої декларативності, аніж її проривом до власне нового епічного 
стану, явленого лише тепер і зокрема книгою В. Герасим'юка Кос
мацький узір. Предмет наздогнав розмову. 

Вдивімося в картину, змальовану в вірші "Молодий ліс". Реальність 
50-х років, коли жінки на старих карпатських зрубах збирали всілякі 
глоги, коли з 'являлися заготівельники "і вперше із села вивозили не 
людей, а повні діжки ягоди", подається не в спогаді ліричного пер
сонажа, а в його баченні сьогодення — вона ось тут, за крок, одразу під 
м о л о д и м лісом, що виріс на місці старого зрубу. Це — один із вимірів 
сучасності, за яким проглядає ще один, страшніший, коли "загото
влялися" не ягоди, а люди: 

Тут я дуже легко ступаю, 
аж мимоволі затягує в танець, 
але мені страшно хочеться 
упасти долілиць, розгребти руками опале листя 
і глянути у шпарку між дошками — 
якраз над тим горбком, 
де ми з м а м о ю любили рвати малину. 
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Але я боюся, що в ту мить 
найтонша дошка не витримає 
і в раптовий пролом 
між падаючих молодих дерев 
я ще встигну побачити всіх: 
ходять, рвуть ягоду, сміються, співають, 

ждуть заготівельників. 

Понад головами "веселих жінок", давній жах і біль сягає й поймає 
сучасника, перетворюється на ще один вимір його духовного всесвіту. 
А що головне — він існує, цей вимір, самочинно увічнено, незалежно і 
від спогадуваних односельців, і від хлопчика, для якого "зранку той 
зруб ставав різдвом і Великоднем...", і від сучасного ліричного персо
нажа: досить нахилитися, "глянути у шпарку" між епохами — й ось 
він... А час, що існує постійно — відчужений від особистості. Це, так 
би мовити, не твій час, бо твій — леткий, минущий, зникомий. Цей же 
можна "прокручувати" як відеозапис не раз і не два — скільки за
манеться, бо він самодостатній і тому чужий, сторонній. Як і обсерватор 
сторонній цьому часові. 

Ось та грань, що розтинає багатоплощинний, "роздзеркалений" у 
багатьох вимірах часопростір "Молодого лісу" — здавалося б, єдиний, 
взаємодотичний, а разом з тим розламаний, розійнятий, частковий. 
Доба і людина виламуються з єдиного суспільно-історичного плину 
взаємним неприйняттям. У Герасим'юка це особливо гостро відчутно, 
бо реальну дійсність XX століття він "обсервує" зі сторони, з пильно 
береженого материка роду, де є свій незайманий простір, свій тихий 
закон і час. Таємниця для занапащеного світу, теплий міф, він — грунт 
усіх картин поета, початок і кінець життєвих мандрів. 

Як страшно, як трагічно розминається з добрим духом того світу-
міфу опаскуджена злом епоха в багатьох віршах Космацького узору — 
епоха, що взяла на жорна нічого невинних людей, а тепер коштом 
їхньої спізнілої реабілітації запрагла місця не тільки в історію (звідти її 
не вийняти...), а й у душі сучасника. Але такої історичної епохи поет не 
приймає, обоє вони — доба й поет — випадають із єдиного екзис-
тентного потоку: перша — охоплена сказом, другий — гнівом і 
презирством. Душі лишається тиша, жаска тиша відчуження від сус
пільства... Душа сепарується від буття, не бажаючи навіть ні жалрб, ні 
покаянь, — жодного з ним зв'язку. Увільнення особистості від зазіхань 
історії (абсолютно безумовних для епічного мислення 60-70-х років) 
відбите в сюжеті "Ранкової пасторалі" В. Герасим'юка. Сюжет виглядає 
оземлено, ба й побутово: малий хлопчик ховається за яблуню від 
охопленого шалом барана, який, згубивши живу ціль, починає гатити 
лобом у дерево, бо "відступати не вміє", і єдине, що лишається — 
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прирізати знавіснілу істоту. Це — вже алегорія, та насамкінець вона 
набуває нового й несподіваного змісту, значно глибшого за осуд тупої 
впертості: 

Пішли ми далі тихо, як за гробом.. . 
Світ, що в стражденне древо лупить лобом, 
відкрив хлоп'як з малої висоти. 
Йшли мудрі, ніби з нами все було вже, 
і здохнути, до тями не прийшовши, 
все ж веселіше, аніж далі йти. 

Цією майже публіцистичною тезою автор розмикає історичний 
ланцюг, ярмо детермінованості душі, яка має власний час і простір. 
Хай не час, а мить, хай не далину, а крок... Це принципово суперечить 
неодмінній взаємокореляції людини і світу, що лежить в основі епічності 
попереднього художнього досвіду. 

Відмова від жорсткої кореляції особистості історією підвищує міру 
свободи: особистість не змушена витрачити силу і життя тільки на 
приписане їй суспільною дійсністю, виявляється здатною охопити 
духовним зором невідомі подосі екзистентні образи сфери. Художні 
фортеці духу на лінії "суцільного опору" буттєвій недосконалості такого 
контрфорсу (протисили) не мають . 

З цікавістю й повагою придивляюся до того, з якою послідовністю 
і віддавна "при світлі сумління, серця та істини" розклинює історичний 
час Павло Мовчан. П о суті, вся його поетична робота, увесь онтоло
гічний помисел були спрямовані на виокремлення особистості із "соціаль
ного горизонту" і підведення її під "вертикаль", нижньою точкою якої є 
всесвітнє ніщо, а вищою — Бог, Сумління чи Дух — назовіть як 
завгодно, мається на увазі вищий поклик гармонії, перед якою однаково 
малі , а тому й рівні і окрема людина, і окремий відтинок історії. Такий 
характерний для П. Мовчана образ "шпарини", "горловини", "лійки", 
"продухвини" — все це пластичні втілення ймовірних виходів людини з 
в'язкої товщі щодення, в якій формується і виявляється, але якою не 
вичерпується особистість. Його мистецький спротив суспільно-істори
чній детермінованості духу (в якійсь найпривабливішій частині без
умовно ідеалістичний) завжди вловлювало "Казенне Вухо". Звідси — 
насторожене ставлення до його творчості офіційних кіл. Але саме 
завдяки цій іманентній якості художнього мислення Мовчана книга 
його вибраних поезій Сіль (видавництво "Дніпро") органічно вписалася 
в сьогодення, відбила його тривожні лики: "Розверзається світ, і в 
розломи зіяє свердловина гадюча, що всмоктує час. Невагомий вже я 
— оболонка прозора злітає у продухвину круглу, де сонце висвітлює 
нас". 
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У традиційній стилістиці нормативного вірша цих питань тор
кається і Тарас Федюк. Його нова книжка Політ осінньої бджоли 
("Радянський письменник"), зокрема "свіжомальований" розділ "Пер
ший півень" захоплює іронічною незалежністю мислення, переглядом 
рецептів полікування роду людського, які "збанкрутували" через над
уживання й канонізацію. Погляньмо на Федюків "Експромт", — скільки 
в ньому сарказму до позитивістських ідей, нав'язуваних суспільству 
системою, яка будь-що прагне зберегти себе і зберігає навіть у вну-
трінньо супротивній їй сфері естетичної думки: тим, що зв'язує її по 
руках і ногах биндами традиційного покликання, змушує чистити 
"авгієві стайні", наче нічого від них кращого у світі немає. "Ви тільки 
працюйте", — кажуть нам, — "починайте з себе", — кажуть нам, — "ви 
тільки не вагайтеся і не пробуйте мислити інакше", — кажуть по суті 
нам, — "і буде все гаразд". Як саме буде — показує Тарас Федюк, 
підважуючи універсальність навіть найблагородніших гуманістичних 
тез: 

Живу. Вагань нема — по краплі 
з грудей вичавлюю раба. 

З боліт злітають білі чаплі, 
зникають білі плями з мап. 
Нарешті — вичавив! 
Д о краплі! 
Живу. 
Як вичавлений раб. 

В радянській естетиці одним із наріжних каменів була соціальна 
заангажованість творчої особистості, художньої думки. Тепер народ
жуються твори, в яких духовний світ персонажа здобуває нові ступені 
свободи і стає незалежним від суспільної мети, в етичному плані — 
рівновеликим цій меті. В поезії вимальовується Людина, підзвітна не 
тільки своєму часові, а й своєму Богу — морально-філософським 
засадам свого одвічного роду-племені, ба навіть власної душі. Голос 
цих безодень, неопанованих і тому рятівних, чується в розламах 
історичного матеріалізму, про недохопи якого у витлумаченні людини 
та світу начебто грайливо, з усмішкою, але по суті вельми концеп
туально говорить Т. Федюк віршем "Вибиравсь у путь козак". Ми 
прагнули все обміряти й мотивувати, та, на щастя, мотивується далеко 
не все, є й те, що не піддається обрахунку, вихоплюється за межі свого 
часу і вже тим дарує людині перспективу: 

Вибиравсь у путь козак 
Крізь полин перепелиний, 
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Щоб топтати землю синю 
Сивим конем 
Просто так. 

Скоро буде новий знак — 
Стріне хана товариство, 
Бризне в трави бій іскристий, 
Кров — намистом, 
Просто так. 

...Вечір. Без коня козак, 
Без життя-буття і друзів. 
Кличе пугач в чорнім лузі 
"Пу-гу", "пу-гу", 
Просто так. 

Вчитуючись у цей вірш (де, до речі, відлунює і висловлена ще в 
70-х роках Іваном Драчем думка немотивованості добра) , можна 
говорити про героїчну традицію, духовну велич народу тощо, — але 
ж... і "пугач в чорнім лузі" кличе здавна "просто так". Тобто, є неохопна 
суть життя, яку ми по-варварськи втискуємо у формули, що роз
валюються , а ми налаштовуєм інші, буцімто збираючись у дорогу, 
початок якої давно загубили в страхітливій метушні. 

Ми звикли вважати глибокою і сильною поезію, обтяжену го
ловними питаннями буття і відповідями на них, для якої сама осяжність 
відповідей і безсумнівна, і обов'язкова. " М и знаємо, для чого жить!" — 
писав Борис Олійник 1964 року, "Я вогнищем себе відчув на полі, що 
спалює усі страждання й болі", — казав Дмитро Павличко 1977-го.... 
Перед лицем дійсності така гуманістична програмовість, "позитивна 
осяяність" виявили власні межі. Криза ідеології поставила під сумнів 
доречність глобальних тверджень — похідних цілісного світогляду, 
оскільки захиталася сама його цілісність. Сьогодні поетична думка, 
зокрема молода, часто уникає знаннєвої претензійності, заперечує саму 
методологію позитивних узагальнень, у чому й відбивається дисгар
монійний стан сучасності й окремої душі. Незрідка ця поезія навіть 
демонстративно відвертається від "вічних" питань, саму постановку їх 
вважаючи схоластичною (надто довго крізь оці питання влазила в 
художню думку агресивна ідеологія і фальш). Проста, натуральна 
даність предметів і почуттів, не пізнана в своїй красі, важить більше 
всіляких ідейних схем. 

Багатьох шанувальників поезії заскочив дебют Олега Лишеги — 
збірка Великий міст. Так, логіка її складна, вищою мірою незвична, 
явно виходить за межі традиційної художньої логіки. її просто не-
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можливо збагнути поза естетичним досвідом екзистенціоналізму, що 
рішуче розірвав єдиний на всіх ланцюг часу й обік загального буття як 
рівне йому поставив індивідуальне. Недарма екскурс в психологію 
особистості, здійснений у вірші "Черепаха", так нагадує чимось "Сто
роннього" Альбера К а м ю . 

Візьмемо вірш О. Лишеги "Карась": хлопчина впіймав в озері 
карася, запустив його д о м а в банку та й задрімав на підлозі, роз
дивляючись крізь скло рибину, що вже при поверхні ковтала повітря. А 
вночі прокинувся і побачив біля себе на підлозі мертвого карася, що 
вистрибнув із банки. Обік себе, у кімнаті з високою стелею, "на дні 
якої" лежав він сам, стомлений рибалка. Чи "карась", упійманий цим 
світом? Може, "вистрибнути" з нього хіба так, як ота ряба? Ось де 
перетинаються різні плани експозиції, породжуючи єдину метафору 
буття. 

У вірші "Півень" розвалюється полум'ям не глек — ідея "до
цільності, повноти, надійності". Розвалюється і дико співає "з ями 
засипаної осколками і попелом", саме в розпаді доходячи свого 
істинного смислу й призначення, вищого за уділ "гладущика зі смаль
цем". 

Картини О. Лишеги — це суцільні метафори, де людина "вийнята" 
з історичного часу, ніяк не пов'язана з логікою його поступу і чину, а 
розглядається в первородній своїй духовній сутності. Це — незвично, 
це складно, це не підверстується під жодні світоглядні схеми, бо в 
цьому поетичному світі ще немає жодних схем, іще душа формується 
(чи хотіли б ви припинити цей процес?), але не обставинами дійсності, 
як ми звикли, а у власному розростанні, в причетності до вічності. Усе 
— від початків і в процесі, що й запрошує нас побачити поет, коли 
урвався зв 'язок часів і діалог з епохою втратив конструктивний сенс: 
"Коли вже вам так не терпиться за теплом, то йдіть на завіяний 
снігами город, т ам скраю стоїть самотня хата хрону... А ось і вбога 
хата хрону... Світиться? — світиться:... він завжди д о м а — Стукайте до 
хати хрону, стукайте до цієї хати.. . Стукайте — і вам відчинять". Бо за 
іншими дверима, в які "ви", ми стукали, виявилася пустка. Гірко? Ні, — 
просто початок нового діалогу зі світом, на інших — на паритетних 
засадах. 

Суспільна історія останнього півстоліття в боротьбі ідей про
понувала художникам, творцям зброю на вибір. Що вам, Майстре — 
шаблю, аркан, смолоскип? Спробували — не подужають, принаймні не 
зовсім: наступає марнота й облуда, тисне, рада-радісенька кожному 
нашому наступальному "Ура!" І ось приходить один молодий і каже: а 
я від тебе, біди-негоди, просто одвернувся — більшого не варта. Бо ж 
крім тебе світу навколо — господи як багато! 
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Не поспішайте з осудом. Невже не можна погодитися, що інколи 
мудріше припинити суперечку, аніж продовжувати її? Що, коли западає 
гора, Сизіфові не соромно плюнути на камінь і сказати — ти мертва 
брила, а навколо — світ, в якому й для мене знайдеться путяще діло?! 
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Дарія Дорош: концептивний рисунок помешкань для мистців у Нью-Йорку, 
олія і папір на фотографії, 11*14 ін. (27*35 см.) 



Вільям Батлер Єйтс 

Вісім віршів 

Божа Мати 

Потрійний страх любови: наче стріли 
В моєму вусі раптом задзвеніли. 
Від крил навколо позникала мла. 
І щонайбільший страх — я ціле небо 
У власнім лоні обняла. 

Чи я в розвагах не знайшла утіхи, 
Де всі жінки здіймають крики, сміхи, 
В хатах своїх чи в полі навесні, 
Або як спільно ковзають білизну, 
Розмови знявши голосні? 

Що це за плоть у болях я дістала, 
Зоря, що молоком нагодувала, 
Любов, що серце зціплює моє, 
Що холодом кістки мої морозить, 
Аж дибом волос мій стає? 

Смуток любові 

Лють горобця, що захищав карниз, 
І місяць в небі чистім, без хмарини, 
І листя блиск, немов святкових риз, 
Подерли образ у сльозах мужчини. 

Звелася дівчина украй смутна, 
Як світу велич, сповнена сльозами, 
Як Одіссей, що горе пив до дна, 
І горда, як Пріям, що вмер з царями; 
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Звелася, й на карнизах тих же їй 
Плин місяця, який зійшов зарання, 
І листу плач зобразили мерщій 
Мужчину знову і його ридання. 

Серце жінки 

Що я в хатині тій знайду 
Між молитов і тиші всюди: 
Мене він кликав на біду, 
І я хилюсь йому на груди. 

Що ласка матерніх долонь, 
Тепло й притулок певний дому: 
Мого волосся пишна бронь 
Сховає нас від бурі й грому. 

О, те волосся й сліз імла, 
Життя і смерть — не в них краса вся! 
Йому я серце віддала, 
І подих мій з його змішався. 

У сивій старості 

У сивій старості, що повна сну, 
Ви при вогні цю книгу прочитайте 
Та ніжний блиск очей своїх згадайте, 
Що в тінях вій мав звабу чарівну. 

Як вас тоді любили! Хто несміло, 
Хто з певністю, хто в захваті забав.. 
Один же вашу душу покохав 
І сум обличчя, як воно марніло. 

І, вглядівши над вогнищем димок, 
Шепчіть журливо, як любов у гори 
Тікала й зринула в небес простори 
І там лице сховала між зірок. 



Подорож до Візантії 

І 

Країна ця не для старих. Коли 
В обіймах молодь тут, птахи між листу 
— Ці смертні покоління — спів зняли, 
Моря й потоки тіл і риб іскристу 
Плекають гру й чіпкішу від смоли 
Спокусу родять у житті туристу: 
Чуттєвий спів руйнує волю вщент 
Уздріти думки вічний монумент. 

II 

Старий мужчина — шмаття лиш нікчемне, 
Подертий плащ на посоху тоді, 
Коли душа не розпочне запевне 
Пісень співати забуття біді. 
Найкраще ж вивчення на світі ревне 
Тих пам'яток, що завжди молоді . 
І тому я свої здійсняю мрії, 
Прибувши до святої Візантії. 

III 

О мудреці, що в Божому вогні, 
Мов на мозаїці ясній посталі, 
Навчіть співати душу ви мені, 
З вогню святого звівшись по спіралі, 
А серце й пристрасті його земні, 
Що смертну твар не забуває й далі, 
Дотла спаліть і заберіть мене 
У вічності життя придумане. 

IV 

Природу кинувши, зразка чи міри 
Собі я з неї більше не візьму, 
Лиш форму ту, що грецькі ювеліри 
Кували для царя, аби йому 
Не нудилось під шатами порфіри, 
Або на гілку з золота саму 
Чіпляли, щоб вельможам Візантії 
Співала про життя їх і надії. 
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Про звірів, що розбіглися з цирку 
І 

Шукав я теми і шукав дарма, 
Десь тижнів шість шукав, забувши втому, 
Та, мабуть, сил у мене більш нема, 
Хібащо серце зберегло, причому 
Д о старости, чи літо чи зима, 
Вони всі грали на кону ясному. 
Завзяті хлопці, звиклі до забав, 
І жінка й лев, і все, що Бог послав. 

II 

Хіба старі лиш теми рахувати? 
Про Оссіяна, що за ніс вела 
Його мета трьох островів шукати — 
Змагань, розваг і марних втеч від зла, 
Ті теми, що колись двірські палати 
В сумних піснях їх чули без числа. 
Та чом я слав його по м о р ю всюди, 
Його красуні покохавши груди? 

Тут інша правда гру змінила їм, 
Ґрафиня Кетлін стала в творчім ґроні. 
Вона б сконала у жалю своїм, 
Коли б небес не зглянулись долоні: 
Кохана б душу загубила в нім, 
У фанатизму власного полоні. 
Тоді я мрію раптом віднайшов, 
Якій віддав думки свої й любов. 

Як Дурень і сліпець хліби покрали, 
А з хвилями Кухулін зводив бій, 
Містерій серця там були анали, 
Та я служив лиш мрії чарівній: 
Аби герої власних діл не знали, 
І день у спогад переходив мій. 
Любив акторів я і сцену й грими, 
А не життя, що сховане за ними. 



III 

Ті образи майстерні і для них 
Думки буття плекали, але з чого? 
З якихось покидьків, з помий гидких, 
З пляшок розбитих чи з котла старого, 
З кісток зогнилих, скріпленням яких 
Став намул. Без драбини ж, і самого 
Мене щось тягне впасти, мов на згин, 
У мотлох серця — опертя драбин. 

Дикі лебеді в кулі 
Осінній чар покрив дерева, 
Скрізь висохла роса, 
В жовтневім присмерку на водах 
Відбились небеса. 
Тут п'ятдесят і дев'ять на просторі 
Всіх лебедів у зборі. 

Вже дев'ятнадцять літ минуло з часу, 
Як я лічив колись 
Уперше їх, але неждано 
Вони тоді знялись 
Нерівною спіраллю понад плавні, 
Розвівши крила вправні. 

Поглянув я на ці створіння знову, 
І серце стиснув біль. 
Все іншим тут було, коли у сутінь 
Я перший раз відціль, 
Почувши дзвони крил їх над собою, 
Йшов легшою ходою. 

Ще повні сил, коханці дружні, 
У парах по воді 
Пливуть вони або в повітря ринуть, 
Серця їх молоді . 
Жага і втіха — вільні пілігрими — 
Ще нерозлучні з ними. 
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І ось вони тепер на тихім плесі 
(Ґраційний караван). 
Чий погляд вабити вони полинуть, 
Лишивши цей лиман, 
Коли про їх відліт мені востаннє 
Дасть вістку світло раннє? 

Серед школярів 

І 

У клясі я проходжуся й при цьому 
Питання ставлю вчительці старій. 
Тут діти вчаться вмілости у всьому: 
В читанні, співах, у шитті й покрій 
Щоб добирати одягу новому. 
На мене ж учні зводять погляд свій, 
Відвідин не домисливши причини 
Д л я шістдесятилітнього мужчини. 

II 

Я Ледин стан згадав, коли вона 
При ватрі гаснучій розповідала, 
Як від доган подія незначна 
В дитинстві раз трагедією стала. 
І я відчув, що в нас душа одна, 
Що нам її симпатія з'єднала, 
Як у Платона мовлять мудреці: 
Жовток з білком в єдиному яйці. 

III 

І з думкою про гнів той до дівчати 
Я розглядав дітей, що тут були, 
Надіючись її між них пізнати 
(Бо навіть доньки лебедя б могли 
Щось від гребців простих успадкувати) 
По усміху очей з казок імли. 
І раптом бачу я: передо мною 
Вона стоїть дитиною живою. 



IV 

Та роздуми у мене де й взялись: 
Чи з волі кватроченто їй ця мода, 
Бо щоки наче вітру напились, 
І в них не м'язи — тіней ревна згода? 
А я, хоч не від Леди, теж колись 
Барвисте пір'я мав — затрати шкода. 
І тому краще сміхом стріти сміх, 
Як бути грізним опудом для всіх. 

V 

Що мати молода, з малим при лоні, 
Якого мед життєвий переміг, 
Аби він снив чи рвався у безсонні 
Втекти, де спогад не згубив доріг, 
Сказала б, зрівши, як йому на скроні 
Рахунок зим шістьох десятків ліг, 
Чи це відплата за її страждання, 
А чи надія так звелась остання? 

VI 

Платон учив, що світ лице своє 
Складає з тіней власних на розраду. 
Про Арістотеля ж переказ є, 
Що він царя з царів плескав по заду. 
А згукам тим, що небо награє 
Для муз дозвільних, добирати ладу 
Великий Пітагор секрет пізнав. 
А що тепер з них? Опуди для ґав! 

VII 

В черниць і матерів зразки є слави, 
Хоч ті, що в ризах, не такі, як ті, 
Що мати горда з діл їх і забави: 
їх лиця в бронзі й мармурі святі. 
Але й від них страждання. — О Прияви, 
Що зрять вас віра й пристрасть у житті, 
К и м небеса прославлені щоднини, 
О вічні насміхи з потуг людини! 
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VIII 

Буяє праця й квітне тільки там, 
Де для душі не вимучилось тіло, 
А врода не з журби знайшлась очам 
І розуму обличчя не марніло. 
Каштане золотий, чи ти гілкам 
Чи кореням рости жадаєш сміло? 
А стан у владі музики, а хист: 
Хто скаже, це танок чи танцюрист? 

Переклав Олег Зуєвський 

Дарія Дорош: "Фрагмент, колізія, матеріял, Но. 1 ", лейзером друкований фо-
то-коляж і пастель, 1990, 11*16 ін. (27*40 см.) 



Олег Зуєвський 

Вільям Батлер Ейтс 
(1865-1939) 

Доналд А. Стаффер, формулюючи у вельми цікавій книзі есеїв Зо
лотий Соловей (Donald A. Stauffer, The Golden Nightingale, N e w York, 
1949) свої твердження про типи поетів — поетів природжених, що ви
ступають у світі з творами як оригінальні генії, поетів, що досягають 
високого мистецтва слова завдяки наполегливій і цілеспрямованій ду
ховній праці, а також поетів, що в залежності від будь-яких визначних 
або й тривіяльних обставин здатні використати наявні в них поетичні 
здібності, вдало пишучи, наприклад, про збудування стародавнього Ри
му, а то й про смерть улюбленого кота, — приходить до висновку, що 
Вільям Балтер Єйтс охоплює в собі усі ці три типи поетів. Крім того, 
Стаффер додає, що це, мовляв, зробило його найкращою і найцікаві
шою постаттю на полі літературної активности. 

З таким уявленням стосовно Єйтса погоджується й чимала кількість 
його дослідників, але майже всі вони, хоч і підходять до цієї проблеми 
по-різному, все таки (як, зрештою, й сам Д.А. Стаффер!) часто вияв
ляються приневоленими зауважувати в творчості даного поета постій
ну єдність та, сказати б, невтрачальність його провідних мотивів і ар 
тистичних спрямувань, які, здається, мало в чому бувають умотивова
ними згаданою Стаффером тріядою його талантів. Адже автор "Подо
рожі до Візантії" ніколи не пристосовувався у власних артистичних шу
каннях до будь-яких, навіть наймодерніших, концепцій та ідеологій, 
що в той чи інший період панували в сучасному для нього суспільстві. 
В дотичному розумінні його, мабуть, справді треба вважати за більш 
послідовного "універсального клясика", ніж самого Т.С. Еліота з його 
знаменитим окциденталізмом (див. про це хоч би в James Hall and 
Martin Stainmann, eds., The Permanence of Yeats, Collier Books, N e w 
York, N.Y., 1961, p p . 1-8). 

Певна річ, велике значення в житті Єйтса мав той факт, що проті
кало воно в часи революційного зародження, оформлення і, нарешті, 
здійснення ідеї відділення ірляндського народу від Англії та створення 
ірляндської незалежної держави. Отже, як ірляндець, як патріот поне
воленої нації і за своїм раннім літературним вихованням пристрасний 
романтик (читання, а потім ґрунтовне вивчення творчости Вільяма 
Блейка та захоплення поезією П.Б. Шеллі), Єйтс не міг не виявити в 
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своїх писаннях, в тому числі, звичайно, і в багатьох драмах , виразно 
націоналістичних за їх ідейним заанґажуванням поглядів. 

Однак ці погляди висловлювалися в нього передусім з постійною і 
найбільш наголошуваною тенденцією піднести ірляндську літературу 
на значно вищий рівень, ніж вона його перед тим досягала. Тут не зава
жало йому й те, що, народившися в Дубліні і багато часу проживши в 
Лондоні, де, як і його батько, він спілкувався з малярами-прерафаеліта-
ми, Єйтс найщирішими і найдорожчими для нього патріотичними по
чуттями був поєднаний з містом Слайґо та його околицями на північ
нім заході Ірляндії, звідки походили його батьки і де він перебув чима
ло часу в Кул-Паркові, обговорюючи з видатною культурницею Ав
густою Ґреґорі важливі для розбудови ірляндського національного 
театру питання. Але, як і в справі театру (коли він писав, приміром, 
"найбільш патріотичну п'єсу" Кетлін, донька Гулієна (див, Anthony 
Bradley, William Butler Yeats, N e w York, 1979, pp. 77-81), так і в 
однаково значущому захопленні старовинним фолкльором Слайґо та 
його околиць, Єйтса цікавила (за його власним висловом) "не тільки 
боротьба Ірляндії за незалежність". 

Так, говорячи якраз про це ж захоплення фолкльором, Едмунд 
Вілсон у прославленій книзі Замок Акселя (Axel's Castle), в якій він 
велику увагу звертає на розвиток символізму, а разом з тим і на постій
ний вплив останнього на Єйтса (особливо після того, як за допомогою 
Волтера Пейтера ірляндський поет познайомився з Стефаном Малля-
рме), наполегливо захищає думку, що Єйтс у першу чергу використову
вав ірляндський фолкльор не для якоїсь іншої мети, і (додали б ми від 
себе знову) не для узгодження в собі цієї останньої з якимсь із названих 
у Д.А. Стаффера типів поетів, а тільки для розбудови власних нових 
символів, себто — для розбудови можливостей своєї поетики, подібно 
до того, як це він робив, скрупульозно й "по-науковому" працюючи над 
Візією — містичною книгою, що постала вже пізніше у співпраці з його 
дружиною Джорджіяною Гайд-Ліс. 

Незаперечним стимулом для творчости Єйтса були і його численні 
приятелі та прихильники — в переважній більшості ірляндські літера
турні й політичні діячі, серед яких також виступала велика плеяда не
звичайно талановитих жінок. Неоціненну прислугу в першу чергу зробив 
йому Оскар Вайлд, коли написав дуже прихильну рецензію на ранній 
твір Єйтса Подорожі Оссіяна (The Wanderings of Oisin and Other 
Poems, 1889). Щире приятелювання його з такими особистостями, як 
Джон О'Лірі, Джордж Мур, Артур Саймоне, Джордж Рассел, Августа 
Ґреґорі , Джордж Бернард Шов, Олівія Шекспір і, нарешті, невтомна 
політична діячка М о д Ґонн (за незмінними свідченнями не тільки са
мого Єйтса, незрівнянна красуня і довголітня, хоч і необопільна його 
любов, що стала надхненницею більшости поетових творів) — посту
пово створило численну групу тих друзів великого майстра слова, які 
навіть у незгоді із своїми власними симпатіями чи антипатіями, по-

103 



справжньому ним захоплюючися, сприяли блискучому розвиткові його 
оригінального таланту. Через те либонь про цих друзів ми й читаємо в 
його поезії "Нові відвідини міської ґалерії" (The Municipal Gallery 
Revisited", 1937), таку виразно екзальтовану згадку: 

Дослідники, я не в книжках самих! 
Зайдіть ви краще в храм, де за дверима 
Портрети друзів висять скрізь моїх: 
Історія Ірляндії в них зрима, 
І мовте, слави звідавши основ, 
Що я в цих друзях славу віднайшов. 

Між поданих тут у нашій короткій добірці віршів В.Б. Єйтса, вели
кого поета Ірляндії, лавреата Нобелівської премії, збірку перекладів 
якого в біжучому році вперше запляновано опублікувати в Україні, чи
тач знайде переважно найбільш відомі його речі, які, однак, віддзерка
люють різні зразки його поетики — починаючи від традиційно ме
лодійних та явно "нескладних" за своїм змістом поезій і кінчаючи його 
майже герметичними експериментами. Та, не зважаючи на цю їхню 
різноманітність, усі вони визначаються найвищим рівнем естетичної 
досконалости. 
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Василь Туркевич 

Чи є майбутнє в українського балету? 

Українське хореографічне мистецтво, знане зараз широко в усьому 
світі, має яскраву і насичену історію. Важко достеменно сказати, коли 
танець став органічним елементом культури і побуту наших предків. 
Але про те, що відбулося це дуже давно, свідчить зображення ско-
мороха-танцівника на одній із стін збудованого у Києві Ярославом 
Мудрим в XI столітті Софіївського собору. З ритуального та обря
дового дійства танець перетворився в один із найпопулярніших видів 
народного мистецтва і фольклору. 

Довгий час балет на Україні розвивався як аматорський, із примхи 
того чи іншого магната. Власне, по-іншому не могло й бути: перші 
театри у так званій провінції з 'явилися в кінці XVIII століття. Взагалі, 
щодо тих часів, про балетне мистецтво можна говорити, опираючись 
тільки на досвід двох труп — петербурзької і московської, де воно 
знаходилося на дуже високому рівні. Майже два століття панувала 
офіційна думка, що балет — мистецтво виключно столиць. У 50-ті роки 
С. Гулак-Артемовьский зробив першу спробу створити українські 
хореографічні твори "Українське весілля", "Картини життя циган у 
степу", "Весільний поїзд у Малоросії". 

Значні суспільно-економічні зрушення, які відбулися після знесення 
кріпацтва в Росії у 1861 році, позначились і на культурному житті. Ще 
більше загострилися суперечності між аристократично-поміщицькою і 
демократично-різночинною ідеологією та естетикою. Але якщо в 
літературі, музиці і живописі ця боротьба знайшла своє яскраве 
відображення, то балет впродовж багатьох десятиліть залишався 
виключно придворним мистецтвом і виконував розважальну функцію. 
При всій яскравості, винахідливості, сюжетній багатогранності, участі 
у виставах талановитих виконавців балет у тогочасній Російській 
імперії, як, власне, і в інших країнах, залишався позбавленим соціальної 
загостреності, громадської актуальності, глибини відчуття тих змін, які 
відбувалися у житті. Однак тогочасний балет не можна відкидати 
беззастережно, не відзначивши, що на основі нагромаджених формаьних 
здобутків у техніці танцю, режисерських розробках сюжетів, з часом 
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змогла сформуватися школа класичної хореографії, представниками 
якої стали такі прославлені балетмейстри як М. Петіпа, О. Горський, 
Л. Іванов, М. Фокін, артисти А. Павлова, В. Ніжинський, О. Пре-
ображенська. Якісно новою стає і балетна музика. "Лебедине озеро", 
"Лускунчик", "Спляча красуня" П. Чайковського, "Раймонда" О. Гла
зунова позначаються багатоплановістю, яскравістю мелодики. Це уже 
твори симфонічні за своєю музичною структурою. 

З великими труднощами у 80-90 роках починає пробиватися балет 
із столиць у провінцію. Зараз навіть важко уявити, яку боротьбу 
довелося витримати прогресивним діячам культури, щоб вирвати цей 
вид мистецтва з лабет столичних "музичних гурманів" і балетоманів. 
Незважаючи на те, що поза столицями виникає кілька значних музичних 
театрів, балет не швидко приживається в них, ще довго виконує функції 
тільки допоміжного дивертисменту в операх. 

Одна з перших провінційних балетних труп була створена у Києві. 
Очолював її блискучий в минулому прем'єр Варшавського Великого 
театру Антін Романовський. Йому і належать перші постановки на 
київській сцені "Привалу кавалерії" Р. Дріго, фрагментів з балетів "Дон 
Кіхот" Л. Мінкуса, "Жізель" А. Адана. Трохи пізніше балетмейстером 
Київського міського театру стає Антон Кочетковський, який насичує 
балетний репертуар кількома романтичними спектаклями, докладає 
багато зусиль для професійного росту виконавців, вводить практику 
запрошувати на гастролі провідних балетних виконавців з Москви і 
Петербурга, що теж відіграло помітну роль у розвиткові балетного 
мистецтва на Україні. 

На Київській, Харківській і Одеській сценах в передреволюційні 
роки глядачі мали змогу дивитися "Коппелію", "Фею ляльок" Л. Деліба, 
"Жізель" А. Адана, "Есмеральду" Ц. Пуні, "Дон Кіхота" Л. Мінкуса... 
Звичайно, в порівнянні зі столичними спектаклями це були бліді й 
невиразні копії, але вони свідчили про принципову можливість роз
виватись балетному мистецтву поза Москвою і Петербургом, у так 
званих провінційних театрах. 

Десь у 1919 році було зроблено першу спробу організувати про
фесійну балетну трупу у Києві. До речі, танцював і ставив спектакль 
"Жізель" Адольфа Адана згодом відомий в Америці танцівник і 
балетмейстер Михайло Мордкін. У Київській хореографічній студії, 
якою керувала Броніслава Ніжинська, сестра Вацлава Ніжинського, 
вчився й пізніше відомий французький балетмейстер, керівник балету 
Паризької Гран Опера Серж Ліфар. У зв'язку із грандіозними змінами, 
що внесла у культурне життя революція, до театру прийшов новий 
глядач (хоч і не відразу сприйняв незнайоме йому балетне мистецтво). 
Не випадково виникає в той час обширна і запальна дискусія: а чи 
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потрібно балетне мистецтво взагалі трудовому люду? Звичайно, сьо
годні така постановка питання здається нам наївною, навіть смішною. 
Проте, в ті далекі роки зламалося чимало списів у подібних диспутах, і 
не раз ті, хто відстоював право існування цього виду музичного 
мистецтва, отримували нищівні поразки від апологетів так званого 
"Пролеткульту", які вважали музичний театр взагалі чужим і непо
трібним. Та попри все саме в 20-ті роки почався у балетному мистецтві 
активний пошук нових форм, нових сюжетів. 

Якраз у розпаді диспутів про подальші шляхи розвитку хореографії 
і її місця у соціалістичній культурі, на Україні здійснюється реформа 
оперних театрів (1925). Відтепер вони стають театрами національними. 

Перед професійними балетними трупами ставиться завдання в 
найкоротший термін створити обширний і мистецьки довершений 
репертуар, який би вповні представив глядачеві здобутки класичної 
хореографії і познайомив з новаторськими пошуками тогочасних 
балетмейстерів. 

Молодість українського балету проходила під гаслом експерименту. 
Новаціями позначалися роботи й прямих послідовників М. Петіпа, О. 
Горського, М. Фокіна, і тих, хто вважав класичний балет з його 
принцами і принцесами чужим і незрозумілим пролетарському гля
дачеві. 

Треба сказати, що саме на Україні проходить чи не один з 
найцікавіших періодів творчого життя такого реформатора балетного 
мистецтва як Касіян Голейздовський. У 20-ті роки він очолював трупу 
Одеського театру опери і балету. Тут здійснив постановки "Йосипа 
Прекрасного" і "В сонячному промінні" С. Василенка. Ці вистави 
захоплювали свіжими і оригінальними трактуваннями сюжетів, і, 
водночас, за висловом відомого артиста балету і балетмейстера М. 
Габовича, "підкоряли орнаментальним сплавом музики і хореографи". 
Те, що робив К. Голейзовський у далекі двадцяті, видають за новації 
багато балетмейстерів сьогодення. На жаль, експерементування продовжу
валося недовго, і вже в 30-ті роки на сцені знову запанували канон і 
казенщина. 

Свій власний шлях в балетному мистецтві шукали М. Дисковський, 
якому належить перша в нашій країні постановка балету "Блазень, що 
сімох блазнів перехитрив" С. Прокоф'єва (1928), М. Фореггер, відомий 
в балетному світі як автор так званих "танців машин". Його "Футболіст" 
В. Оранського був не тільки балетною виставою, як дуже оригінальним 
і своєрідним спортивно-балетним ревю, тобто передбачив те, до чого 
звертаються й дотепер сучасні балетмейстери. 

Вже у кінці двадцятих років постає питання про створення україн
ського національного балету, в якому б знайшли своє відображення 
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історія народу, його побут, світовідчуття, багатство народної хорео
графії. 

Перший український національний балет "Пан Каньовський" ("Бон
дарівна") написав композитор і диригент Михайло Вериківський. Твір 
за мотивами епічної народної пісні оповідав про селянське повстання 
проти жорстокого і свавільного магната Потоцького, володаря маєтків 
на Канівщині, тому і прозвав його народ паном Каньовським. Правда, 
назву балету чи можна визначити вдалою, бо головним героєм твору, 
звичайно, був не Потоцький, а дочка сільського бондаря Любина та її 
коханий, народний месник Ярош. 

Велику участь у створенні балету взяв відомий український фоль
клорист Василь Миколайович Верховинець, один з найвизначніших 
знавців національної хореографії. 

У цьому балеті, поставленому у 1931 році В. Литвиненком на 
Харківській сцені, робиться спроба поєднання народної хореографії з 
класичною. Незважаючи на не в усьому вдалу постановку, перед 
глядачем постало яскраве історичне полотно, втілене танцем. 

У 30-40 роки у балеті утверджується новий напрямок — хо-
реодрама". Уже сам термін значною мірою розкриває його сутність. 
Балетна вистава вибудовується за принципами драматичного театру: 
образи на сцені створюються не тільки танцем, але й грою, панто
мімою, а іноді й словом. 

Балетний репертуар поповнюється виставами за мотивами літера
турних творів. З'являються хореографічні інтерпретації "Бахчисарай
ського фонтану" Б. Асаф'єва (за Пушкіним), "Лауренсії" О. Крейна (за 
Лопе де Веґа), "Ромео і Джульетта" С. Прокоф'єва (за Шекспіром). 
Міцність лібретто дозволяла показати на сцені побутово й історично 
переконливі оповіді за багатьма взаємозв'язаними між собою сюже
тними лініями. У виставах, вибудованих за принципами хореографічної 
драми, за висловом відомого історика балетного мистецтва В. Кра-
совської: "поставала людина з її психологією і вчинками". Жест, як 
основний виражальний елемент тогочасного балету, конкретизувався і 
став "аналогом слова". 

Хореодрама у значній мірі визначила подальші шляхи розвитку 
балетного мистецтва. Йому стають доступними не тільки моральні , 
але й філософські проблеми. Казкові сюжети, які так довго панували на 
балетній сцені, замінюються тільки реалістичними і в центрі їх уже 
стоїть людина із світом своїх переживань. 

Український балет у 30-40 роках, також пройшовши школу хорео-
драми, взяв з неї все те краще, що вона могла дати. 

Хореодрама як течія відіграла певну роль, підготувавши грунт для 
створення лібретто українських національних балетів "Лілеї" К. Дань-
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кевича та "Лісової пісні" M. Скорульського, написаних за мотивами 
творів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Сюжетний розвиток цих 
лібретто вибудовується не на зміні танцювальних номерів, а на ло
гічному розвитку подій, характерів. 

"Лілея" К. Данькевича, поставлена у 1940 році на сцені Київського 
театру опери і балету імені Т. Г. Шевченка, стала етапною в історії 
українського балетного мистецтва. Галина Березова створила прони
кливий хореографічний твір про долю української дівчини і боротьбу 
народу за свою національну і соціальну свободу, про щирі і непідробні 
почуття і грізну стихію селянського бунту. Балету К. Данькевича 
випала довга сценічна біографія. Понад сорок років він не сходив зі 
сцен українських театрів, до нього зверталося не одне покоління 
постановників та виконавців. 

"Лілея" переконливо визначила річище пошуків українських митців 
у створенні національного репертурау. Мине ще трохи часу, і на сцені 
заграє усіма хореографічними барвами "Лісова пісня" М. Скорульського 
— один з найкращих національних хореографічних творів. 

У передвоєнні роки завершилося формування української вико
навської школи, яка дала цілу плеяду видатних виконавців та бале
тмейстерів. Значні сторінки в українське балетне мистецтво вписали О. 
Бердовський, К. Васіна, Н. Верекундова, О. Гаврилова, В. Дуленко, М. 
Іващенко, О. Соболь та інші знані майстри. 

У 50-60 роки український балетний репертуар активно поповню
ється новими творами — різними щодо сюжетів, але у переважній 
більшості вони відображали історію рідного народу, його життя: 
"Маруся Богуславка" А. Свєчникова, "Хустка Довбуша", "Сойчине 
крило" А. Кос-Анатольського, "Сорочинський ярмарок" В. Гомоляки, 
"Тіні забутих предків" В. Кирейка. 

Особливе місце в репертуарі театру посіла постановка "Лісової 
пісні" (1958, Київ). Це, може, найтонша інтерпретація засобами хорео
графії геніального поетичного літературного твору... 

Понад тридцять років ця вистава не сходила зі сцени театру, 
чаруючи і захоплюючи все нові й нові покоління любителів хореогра
фічного мистецтва. Мабуть, у світовій балетній класиці знайдеться 
небагато творів, які б так глибоко відображали внутрішній світ людини, 
її прагнення до поезії і краси. Образ Мавки уособив нерозривну єдність 
людини і природи. 

Перші великі гастрольні поїздки українських хореографічних ко
лективів у Західну Європу в кінці 50-х років засвідчили визначні творчі 
здобутки українського балету, високу майстерність його артистів, 
оригінальність пошуку балетмейстерів. 

Французька академія танцю під час Міжнародного фестивалю 
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танцю у 1964 році відзначила київську трупу своєю найвищою наго
родою — Золотою Зіркою, а солістів — Іраїду Лукашову та Валерія 
Парсєгова — преміями імені Анни Павлової та Вацлава Ніжинського. 
Згодом ці премії отримають провідні українські артисти балету Тетяна 
Таякіна і Валерій Ковтун. 

Сьогодні важко назвати у Європі та Америці країну, до б не 
виступали українські танцювальні трупи чи окремі виконавці. 

У сімдесяті роки українське балетне мистецтво прийшло зі зна
чними творчими здобутками. Поставлений у 1965 році А. Шекерою на 
львівській сцені "Спартак" А. Хачатуряна приніс на сцену якісно нову 
хореографію. Класична по суті, вона, однак, відзначалася експреси
вністю, динамікою, поліфонічним звучанням. Це була внутрішньо 
гостра, емоційна хореографія, яка сповна відповідала пристрасній і 
яскраво-образній музиці. 

Ще окресленіше знайшов своє втілення принцип психологізму у 
виставі "Ромео і Джульетта", поставленій на київській сцені у 1971 році. 
З фієст і карнавалів, з непомірних радощів майдану починається "найпе-
чальніша повість на світі". І треба так мало, щоб веселощі і щастя 
стали заспівом до горя: в гущі розбурханої суєти народилося велике 
почуття і водночас саме тут впали, мов пелюстки двох нічних квіток, 
Меркуціо і Тібальт. Анатолій Шекера, йдучи від музики, яка виражає 
трагічність у її неосяжному обсязі, виповнивши кожний музичний такт 
виваженим, психологічно й логічно вмотивованим танцем. Розкриваючи 
романтичну лінію балету через образи Ромео і Джульєтти, яскраво 
окреслив і постаті інших героїв — поетичного Бенволіо, невгамовного 
й щирого Меркуціо, трагічно жорстокого Тібальта. Світ Ромео і 
Джульєтти тільки краплина у збуреному морі життя... 

Гостроти спектаклю надає не сама смерть коханців, а їхній протест 
проти усталених звичок, законів, традицій і умовностей. 

Поява на українській балетній сцені героїко-психологічних вистав 
не випадковість, а закономірне явище, наслідок багатих мистецьких 
традицій, які сформувалися не тільки на київській, але й львівській, 
харківській, донецькій, дніпропетровській, одеській сценах. Традицій, 
які десятиліттями примножувалися й збагачувалися. 

Я не випадково приділив стільки уваги минулому українського 
хореографічного мистецтва. Мені й далі хотілося б продовжувати про 
цей улюблений жанр в мажорному тоні: прекрасне минуле зобов'язує, 
принаймні, до виразного сьогодення. Але, на жаль.. . За цими трьома 
крапками ховаються великі проблеми сьогодення українського балету. 
Як не прикро говорити, але в останні десятиліття балетне мистецтво на 
Україні катастрофічно втрачає свої завоювання. З 'являються окремі 
вдалі прем'єри, як, скажімо, "Ольга" Євгена Станковича чи "Війна і 
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Мир" В. Овчинникова, але загалом українське хореографічне мистецтво 
живе черговими інтерпретаціями балетної класики, відгородившись 
густим тином від нових творів, від пошуку. За останні два десятиліття 
на українській балетній сцені не з'явилося жодного значного твору 
національної тематики. Звичайно, це не випадковість. Нівелювання 
всього національного в роки застою та стагнації давалися взнаки й 
балетному мистецтву. Відверто ігнорувалася українська тема в усіх 
жанрах. Хіба ми можемо зараз похвалитися оперою на тему козаччини, 
за винятком стражденного "Богдана Хмельницького" К. Данькевича, 
написаного в 50-ті роки? Хіба не громилися офіціозною критикою 
"Купальські ігри" Є. Станковича? Хіба не корегувалися постановні 
плани Ансамблю танцю імені П. Вірського чи Державного академічного 
українського хору ім. Г. Верьовки?.. Усі ці приклади з одного ряду. 
Велася цілеспрямована антинаціональна репертуарна політика. Бо й 
справді, невже майже нікому з 240 професійних українських компо
зиторів не захотілося написати балетний твір про минуле рідного 
народу, про його визначних діячів, про яскраві історичні події? Як це 
колись зробили Вериківський, Данькевич, Свечников, Кос-Анатоль-
ський... Але факт залишається фактом: тільки Борис Буєвський написав 
балет "Кармелюк" та Леся Дичко — балет "Натхнення" ("Катерина 
Білокур"). Але ці твори, замовлені Державним академічним театром 
опери та балету У Р С Р ім. Т. Г. Шевченка, так і не знайшли свого 
сценічного прочитання. Трохи ліпша доля чекала балет Є. Станковича 
"Майська ніч", який був поставлений Дитячим музичним театром у 
Києві. Тому й постає у композиторів питання: який сенс витрачати 
сили і час, коли й далеко не кожному вже замовленому творові вдається 
пробити стіну глухоти до національної тематики? 

У значній мірі таке становище з репертуаром склалося ще й з вини 
балетмейстерів, які очолюють хореографічні трупи театрів. Аналіз 
їхньої творчості (я не буду називати прізвища) дозволяє з повною 
впевненістю говорити про байдужість до національної культури. До 
культури народу, який, попри все, оплачує їхню діяльність, дає кошти 
на існування театрів. Ніхто не проти нових постановок класики, але 
глядач хоче, щоб театр розвивався, а хіба це відбувається, коли він 
втретє чи вдесяте звертається до "Попелюшки" й "Дон Кіхота" і 
відхиляє всі нові назви? Звісно, простіше перелицьовувати, ніж ство
рювати щось нове. А тим часом з репертуару непомітно зникли всі 
твори, які становили золотий фонд національного хореографічного 
мистецтва. У жодному з шести театрів ви не побачите ні "Лілеї", ні 
"Лісової пісні", ні "Марусі Богуславки", ні "Тіней забутих предків"... 
Десятки літ ведуться розмови про дитячий національний балет, а тим 
часом на сцені ставляться "Чіполліно", "Бембі", "Мауглі".. . Де ж наш 
"Котигорошко"? 
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З майже сімдесяти балетів, створених за останні сім десятиліть (по 
одному в рік) українськими композиторами в сьогоденному репертуарі 
практично нічого не збереглося. І це теж одне із свідчень ставлення до 
спадщини, до традицій. Старе зникає, нове практично не з'являється. 
Що ж чекає український балет? Чи має він своє майбутнє?... 
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Богдан Бойчук 

Балету Пола Тейлера — 35 

Американський модерний балет має довгу, творчо динамічну й 
багатогранну традицію. Своїми початками він входить уже в історію. 
Це стосується головно балету Марти Ґрегем, яка 65 років тому 
започаткувала модерний балет в Америці й виповнила його глибоким і 
формою унікальним змістом. З її школи, або з її впливу, вийшло 
багато славних хореографів (Пол Тейлер, Мере Каннінґгем, Роберт 
Джаффрі, Хозе Ліммон та ін.), які згодом створили свої балети й пішли 
інакшими, власними дорогами. Марта Ґрегем, сьогодні майже столітня 
королева балету, не тільки далі рядить своїм ансамблем і великою 
балетною школою, але й творить нові хореографії. Одночасно, під її 
наглядом документуються на фільмових плівках всі її балети, най-
дрібніші ознаки її стилю, кожний нею відкритий жест. Під особливим 
наглядом зберігаються теж оригінальні строї й декорації. Іншими 
словами, історія на очах перебирає усе це під свою опіку. 

З другого боку, модерний балет в Америці далі шукає, експери
ментує, далі творчо неспокійний і молодий. Кожний ансамбль кожного 
сезону мусить мати хоч два-три нові балети, щоб втриматися на 
поверхні. Мусить постійно оновлювати себе й різьбити нові риси на 
обличчі свого стилю. Це стосується навіть клясичного балету. Головною 
властивістю, наприклад, славного клясичного Нью-Йоркського балету 
Баланчіна було якраз безпереривне творче оновлення в нових хореогра-
фіях. Сезон з виключно таких речей, як "Лебедине озеро", "Лускунчик", 
"Спляча красуня" чи "Бахчисарайський фонтан" — тут немислимий. 

Найбільш творчою індивідуальністю з плеяди згаданих хореографів 
являється Пол Тейлер, балет якого святкує цього року своє 35-ліття. За 
той час Пол Тейлер створив 84 власні хореографії; а коли до цього 
додати твори його учнів і танцюристів, — щойно тоді можна усвідомити 
й відчути ту творчу напругу, якої вимагає модерний балет. Пол Тейлер 
з однаковою винахідливістю й оригінальністю творив хореографії до 
середньовічної музики, як і до музики Гендля, Моцарта , Гайдна, 
Бетовена, Шуберта, Баха і Брамса; чи Дебюссі, Болеза, Шонберґа, 
Стравінського, Раушенберґа і Кейджа; чи, врешті, до нью-орлінського 
джазу і мехіканської народної музики. 
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Пол Тейлер у "Незначний мухолов", 1956 



"Поляріс", 1976, 

Тейлер належить до Генерації хореографів (після Марти Ґрегемі-
вських), вік яких сягнув шестидесятки і понад. З-під його крила, в свою 
чергу, вийшла плеяда молодих, різко незалежних хореографів: Твайла 
Тгарп, Сента Драйвер, Дейвід Парсонс, Вікторія Юріс, Денієл Езралов, 
Рубі Шанґ та багато інших. Енергію і багатство творчої уяви Пола 
Тейлера подивляють і часто запитують його, з яких джерел він черпає 
інспірацію. Згідно з своїм стилем, він відповів гумористично й серйозно 
водночас: "На інспірацію не можна числити. Все, що потрібне, — це 
термін (deadline)... Що ж до моїх джерел, то беру з того, що існує 
кругом; пробую впорядковувати чи стилізувати це і вкладати в свої 
танці... приємне і неприємне (поскільки танець символізує життя, ми 
маємо повинність включати обі сторони дійсности)". 

Пол Тейлер, який був танцюристом у балеті Марти Ґрегем, вперше 
пробував своїх сил у хореографії, поставивши "Джек і тичка на 
квасолю" 1954 року. Цей почин не увінчався особливим успіхом. В 1955 
році він зорганізував власний ансамбль і поставив дві свої хореографії: 
"Маленький цирк" та "Циркова полька" до музики Ігоря Стравінського. 
Від цих скромних, голодних і холодних починань пішов славний 35-
літній шлях. В 1972-73 роках Тейлер створив перший "повнометражний" 
балет "Американський генезис", а цього, 1990 року, створив другий: 
"Про ясних і голубих птахів і Галя сонце" (коли сама Марта Ґрегем 
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створила лише один — "Клітемнестру"). А такі найсильніші речі, як 
"Замок Ардена", "Захід сонця", "Останній погляд", "Троянди", "Музичні 
жертвоприношення", "Бранденбурґи" — були творені в останньому 
десятилітті. 

Пол Тейлер був одним з найбільших танцюристів наших часів; він 
був настільки багатобічний, що Баланчін хотів заанґажувати його до 
постави клясичного балету "Аполлон". Тейлерові інтерпретації танців 
були неймовірно динамічні й віртуозно виведені. Упродовж 20-ти років 
він творив свої численні хореографії й танцював одночасно. Аж 1974 
року упав знесилений на сцені Бруклинської академії музики під час 
постанови "Американського генезису". Це був великий удар для самого 
Тейлера і для цілого репертуару, — він бо був незаступимий у багатьох 
балетних працях. Але балет пережив цю кризу, а енергія Тейлера була 
спрямована від того часу виключно на творчий аспект. 

Згідно з особистою настановою Тейлера, в його балеті "добро-
дійсність і злобність повсякчасно загрожують одне одному, а божеська 
ясність спричиняє катастрофічну темінь" — як висловилася Мінді 
Алофф у ювілейній програмці. Справжньою сутністю свого балету Пол 
Тейлор вважає "метафору руху". Д о цього можна ще додати, що він 
наголошує й культивує мускулярний стиль руху. Десь у сімдесятих 
роках він помітив, що характер танців міняється з кожним іншим 
танцюристом, — "танець міняється так швидко, як плесо озера, коли 
над ним проходять хмари". 

Це помічення він зробив темою кількох своїх праць. Найхарак
тернішою з них є "Поляріс" (1976), що була включена в цьогорічний 
репертуар. Ця річ поділена на дві частини. Хореографія обох частин, 
що відбуваються в кубічних рамках, точно така сама; відмінні тільки 
танцюристи, освітлення і музика, яку скомпонував для обох частин 
Доналд Йорк. Незвичайне явище! Якщо б у програмці не було від
повідної замітки, більшість глядачів, мабуть, не помітили б тотожности 
хореографії обох частин. Таємниця, поперше, в тому, що збірні балетні 
фігури виглядають інакше з інакшими тілами танцюристів та з інакшим 
насвітленням. Подруге, відмінна музика міняє ритм і характер згаду
ваних "метафор руху". І так, перша частина була мускулярніша й 
виопукленіша в яскравому освітленні. Рухи були виокругленіші й 
пливкіші. Танцюристи в другій частині були стрункіші, тому й хореогра
фія виглядала наче виструнчена, ґотична. Модуляція освітлення не 
лише творила багаті відтіні фігур, але й атмосферу таємничости. Музика 
ж накидала жвавіший ритм і живіші рухи. 

Зовсім іншого характеру був поданий у цьогорічному репертуарі 
балет "Le sacre du pr intemps" (1980), музика Ігоря Стравінського. Це 
тематична праця, з різко накресленим сюжетом і характерами (дівчини, 
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'Профілі", 1979. 

детектива, злочинця, його коханки і т.п.). Тут коханка злочинця викрала 
в дівчини дитину, викликаючи заздрість злочинця, який наказує своєму 
приватному детективу вбити дитину. Найцікавіші ролі злочинця і 
детектива виконували найкращі танцюристи в балеті — Елі Чаїб і 
Крістофер Ґілліс, які визначалися не лише бездоганністю балетного 
виконання, але й драматично-комічними акторськими властивостями. 
Хореографія цього балету наглядно свідчила про Тейлерову здатність 
вживати широкі полотна і протиставляти, згідно з його філософією 
мистецтва, драматизм і гумор, радість і відчай, любов і злочин. В цій 
хореографії можна ще було помітити далекі перегуки з стилем Марти 
Ґрегем: ота зігнута в коліні й піднесена нога з стопою під гострим 
кутом до ноги, або стилізовані ножі й спосіб убивання (як у "Клі-
темнестрі"). 

Балет "Мінікінський ярмарок" (1989, Нью-Йоркська прем'єра) — 
до музики Дейвіда Коблінца, Доґласа Візельмана і Т. Спе — відкривав 
ще одну грань таланту Тейлера. Хореографія тут стилізована під 
ярмаркові театри чи ярмаркові клоунади середньовіччя, або щось у 
тому роді. Виведена вона в карнавально-бутафорному стилі. Віртуозні
стю у цьому роді хореографії було віддати саме невіртуозність і 
неоковирність ярмаркових спектаклів, щоб таким способом досягнути 
іронії або, просто, гумористичної ситуації. 
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'Le sacre du printemps", репетиція, 1980, 

Найновіший балет "Розділені вуси", як у трьох королів у колоді 
карт (1990, прем'єра), покладений на музику Антоніо Вівальді, був 
хореографований головною танцюристкою Кеті МекКенн; вона й 
виконувала головну партію разом з Петріком Корбін та Томасом 
Петрік. Це була чисто абстрактна річ, віртуозно й делікатно виведена. 
Де-не-де збуджувала вона почуття не то стремління, не то відчаю. 
Хореографія ця була наче чиста перлина, досконала з кожного погляду 
й у кожному вимірі. 

• 
Для повноти загального образу варто додати, що репертуар балету 

Тейлера включав цього сезону п'ять різних програм, а кожна програма 
мала по кілька балетів. Тут розглядалася тільки одна програма, що 
включала чотири балети. Варто теж згадати, що балет П о л а Тейлера є 
лише одним з багатьох модерних балетів у Америці — як от балет 
Марти Ґрегем, Ніколаїса, Джаффрі, Каннінґгема, Хозе Ліммона, 
Твайлли Тгарп та Філоболус. Щойно усвідомивши все це, можна 
збагнути, або хоч відчути творчу динаміку і стан модерного балету в 
Америці. 
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"Музичні жертвоприношення ", реквієм, 1986, 

"Мінікінський ярмарок", 1989. 



H. О. Герасимова-Персидська 

Церква на Україні як рушійна сила перетворень в 
музичній культурі XVI-XVII ст. 

Для того, щоб слушно оцінити значення перетворень, які відбулися 
в українській музичній культурі в історично вагомий період (90 pp. XVI 
— 50 pp. XVII ст.), слід поглянути на них як на частину більш широкої 
панорами, піднятись до фундаментальних законів людської історії. 
Так, як можна гадати, одним із них є неухильний рух до консолідації, 
до єдності в планетарному масштабі . Виходячи з такої позиції, роль 
тих починань, ініціатором яких стала православна церква, слід визна
чити як прискорення процесу подолання розбіжностей поміж Сходом 
та Заходом, як сприяння формуванню більш широкого річища загально
європейської культури і долучення до неї східного слов'янства. В 
категоріях культурології — це рішучий зворот від середьновічного до 
новочасного типу парадигми. Зокрема це означало і нове ставлення до 
музики, передусім — до співу в церкві. 

Проблема місця музики в ритуалі вже півтори тисячі років ста
новить предмет дискусій, які не вщухають і зараз. Тому варто нагадати 
про дві можливі позиції: або йдеться про абсолютний пріоритет 
виголошеного священного слова і повну підпорядкованість йому музи
чного компоненту, або ж музика виступає як мистецтво, хоч і пов'язане 
з церквою і за змістом, і за функцією. Запровадження співу в ранньо
християнській церкві (IV ст.) мало на меті наблизити священні тексти 
до вірних, допомагати кращому їх запам'ятовуванню і більш глибокому 
засвоєнню. "Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, 
не удаляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в 
философии и не помогает достигать полного презрения к житейским 
предметам, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное 
песнопение" (Іоанн Златоуст. Тлумачення на псалом LXII). Прива
бливість співу, та насолода, яку він давав, викликали у Отців церкви 
часом великі сумніви. Один із найглибших мислителів, тонкий психолог 
Аврелій Августин писав про духовні співи: "Иногда мне кажется, я 
уделяю им больше почета, чем следует... И плотское мое удовольствие, 
которому нельзя позволять расслаблать душу, меня часто обманывает: 
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чувство, сопровождая разум, не идет смирно сзади, хотя только 
благодаря разуму заслужило и это место, но пытается забежать вперед 
и стать руководителем" (цит. по: В. Бычков. Эстетика Аврелия Авгу
стина. М., 1984, с. 192). Правда, мало хто дотримувався скрайнього 
ригоризму Афанасія Александрійського, який вважав, що треба повні
стю вилучити музичний компонент і залишити лише псалмодичне 
читання. І перемогла скоріше точка зору, якої дотримувався єпископ 
Гиппонський: ".. .Я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки 
церковного пения, когда только что обрел веру м о ю ; и хотя теперь 
меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот — это поется чистыми 
голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую 
пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я, — и 
наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. 
Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я 
все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, 
упиваясь звуками, воспрянет, исполнясь благочестия" (цит. по: В. 
Бычков. Эстетика Аврелия Августина. С. 45). 

"Максималістська" точка зору виходить з первинності богонатхнен-
ного слова, яке не потребує прикрас, в церкві співається всією гро
мадою. Отже, ніякої вишуканості — ніякого професіоналізму. Здавалося 
би, позиція логічно проста і непорушна. Проте в ній є свої протиріччя. 
Так, те що співає весь гурт, дійсно є найбільш простим і традиційним. 
Але як глибоко сягає ця традиція? її джерела, врешті-решт, виявляються 
в співах, які були створені майстрами (чи то буде Амвросій Медіо-
ланський, чи всі мелоди Візантії). Такими є початки церковного співу і 
в Київській Русі, зразки якого були принесені з Візантії грецькими 
співаками. Далі наспіви, незважаючи на всю стійкість канону, все ж 
еволюціонували — і розвивались в рамках професійного (писаного) 
мистецтва. Стильовий злам в другій половині XV ст. відкрив шлях 
бурхливому розвитку нових напрямків в монодії, причому нові стилі — 
великий знаменний, демественний, путьовий — вимагали високої вико
навської культури. Таким чином, можна зробити висновок, що спів 
православної церкви (грецької, південно- чи східнослов'янської) завжди 
був сферою діяльності професійних співаків. Без сумніву, поряд з ним 
продовжував своє життя більш простий спів загалу, але і він навряд чи 
дійшов до нас в незмінному вигляді. 

Інший погляд на роль музики в церкві — це впевненість в тому, що 
найвищі досягнення людського духа належить принести Богу ("для 
найвищої слави Божої"). Протягом десятків століть цим надихались 
майстри ікон, мініатюр, шиття, фресок, літературних творів. І в нашій 
музиці є приклади застосування особливо вишуканих форм при спе
ціальній нагоді: це кондакарний спів із своєю, ще не розшифрованою, 
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нотацією (ХІ-ХШ ст.), уже згадані "великі" стилі XVI ст. з надзвичайно 
розвиненою мелодикою. А починаючи з XVII ст. стає характерним 
залучати до обряду всі нові надбання музичного мистецтва: від пар
тесного багатоголосся XVII ст. і до творів Чайковського, Рахманінова, 
Стеценка, Леонтовича. 

Вплив цієї музики на слухача завжди був величезним. І саме це 
спонукало церковних діячів до розважань про доцільність її в храмі, 
хоч ніхто не заперечував її високих художніх вартостей і етичної 
глибини. 

Альтернатива підходу до ролі музики в церкві, яку ми намагались 
накреслити, повстала надзвичайно гостро перед українськими ієрархами 
наприкінці XVI ст. Йшлося про те, чи стійко дотримуватись свято-
отчеського заповіту, обмежуючись монодією, що культивувалась з 
часів Київської Русі і, таким чином, і далі залишатись в одному 
культурному колі з греками, південними слов'янами, чи, навпаки, 
прямувати до загальноєвропейської спільності, визнати необхідність 
змін. Зрушення вже почали розхитувати традицію, і, відповідно до 
загальних перетворень в житті суспільства, оновлюється і мистецтво. 
Власне питання повстало про узаконення стихійної практики багато
голосного співу. Пізніше аргументом послужила необхідність проти
діяти впливу музики католицької церкви. Сама альтернатива (навряд 
чи усвідомлена сучасниками) була глибшою, світоглядною: протистояли 
Новий час і середньовіччя, що відбивало певною мірою і конфронтацію 
"мирського" та "священного", "минущого" і "вічного". 

Звичайно, це ми вдаємося до таких узагальнень, а тоді обставини 
видавалися простішими. Між тим, справа була в зміні органічної 
частини релігійного обряду. Православна церква, якій належало про
фесійне мистецтво, мусила знайти сили і далекоглядність, щоб сприй
няти і санкціонувати введення новацій в службу, і вона це зробила. 

Те, що передумови склалися сприятливі саме на Україні, поясню
ється її географічним положенням та історичною долею, завдяки чому 
вона була відкритою для контактів, взаємодій, відзначалась полігло-
тизмом не тільки в прямому розумінні слова. 1 Українська культура 
стала поєднуючою ланкою поміж Сходом та Заходом, "посередницею" 
(за висловом Д. Лихачова) в процесах наближення західноєвропейської 
та руської культур. Перетворення, раніше чи пізніше, мусили б рушити 
з місця — але на Україні вони почалися раніше, вже на рубежі XVII ст. 

1. Так само, як існували поруч "руська", церковно-слов'янська, польська мова, в 
школах вчили греки і латини, так само співіснувала музика різних національних і 
конфесійних середовищ. 
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На чому ж вони полягали і як конкретно церква їм сприяла? Перше 
— це перехід до нової системи запису наспіву: від невм ("крюків", 
"знамен" — тобто значків) до п'ятилінійної квадратної, так званої 
"київської", нотації, близької родички тогочасної європейської, від якої 
походить і наша сучасна. Зміна запису — це справжня революція, 
глибша, ніж, скажімо, запровадження гражданського шрифту замість 
кирилиці. Скоріше аналогії можуть бути із заміною ієрогліфічного 
письма на буквенне. Звичайно, як це добре відомо з філології, спосіб 
запису не може не позначатись на "мові" тих текстів, які він фіксує. Та 
це вже інша тема. Новим нотописом був переписаний весь величезний 
репертуар церковних співів і так було закладено початок новій багатій 
традиції рукописної книги, так званих нотних ірмологіонів (ірмологів). 
Нові рукописи почали з'являтись з надзвичайною швидкістю, на дуже 
широкій території. 

Хоч якою важливою була зміна нотації, все ж вона торкнулась, так 
би мовити, "форми", зміст же (самі літературно-музичні тексти) ли
шився непорушним. І тільки наступний крок — введення багатоголосся 
до церковної служби — означав поривання на найглибші, істотні 
принципи Східної церкви. Адже на той час якраз визнання або за
перечення багатоголосся в церкві розділяло Схід та Захід. 

Д о кінця першого тисячоліття і на Сході, і на Заході існував один 
тип богослужебного співу — монодичний) ми не торкаємось його 
локальних відмін). Цікаво, що майже збігаються в часі початки бага
тоголосся на Заході і розлам в християнській церкві (1054 p.). З одного 
боку, це начебто випадковість: одні закони зумовили все більше 
віддалення і згодом конфронтацію цілих етносів, інші керували роз
витком музичного мислення, зміною естетичних смаків. І все ж в цьому 
є свій спільний знаменник. Протягом довгого часу формувались два 
різні типи ментальності, світосприйняття. На чому полягає різниця між 
двома культурами, двома світами не будемо зараз розважати, від
силаючи до робіт С. С. Аверинцева. Підкреслимо лише, що католицький 
Захід прокладав шлях "європейському" типу цивілізації. І зворот до 
багатоголосся є натяком на початки руйнування середньовічного типу 
культурної парадигми, на складання передумов для виникнення в 
майбутньому парадигми Нового часу. Звичайно, далеко відстоїть XVII 
ст. від XI ст., але і від перших органумів 2 до витонченої творчості 
Монтеверді чи Шютца також далекий шлях. 

В кожному разі на Україні прийняття багатоголосся 3 стало знаком 

2. Органум — найдавніший вид багатоголосся, в якому д о мелодії григоріанського 
хоралу долучається голос — спочатку в паралельному, а далі в більш вільному русі. 

3. Д о речі, це стало можливим лише завдяки переходу до нової нотації. 
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відмови від середньовіччя і переходу до нового періоду — періоду 
панування стилю барокко. І тут не може не вразити швидкість процесів: 
адже вже в середині XVII ст. — тобто через якихось 60 років — 
утверджується свій національний варіант таких жанрів, як хоровий 
мотет — в дусі італійського духовного мадригалу, партесний концерт 
— на зразок творів венеціанської, польської школи, Шютца. Так було 
досягнуто синтезу західноєвропейського досвіду та національної тра
диції. Все це свідчить про формування власної школи, тобто про 
виховання талановитих композиторів та виконавців — славнозвісних 
українських співаків. Нагадаємо, що хоровий спів вимагав різних за 
якістю тембрів: тенорів, басів, високих (дисканти) та низьких (кальти) 
хлоп'ячих голосів. 

Якою ж була музика і яке було її місце в церкві? Іще раз укажемо, 
щ о стиль барокко з усіма його характерними рисами утвердився в 
музиці саме церковній. Хоровий партесний стиль за своїми ознаками 
відповідав художнім принципам тогочасної української літератури, 
живопису, архітектури, звучання цієї музики органічно поєднувалось з 
барокковими інтер'єрами храмів. Всі засоби нової творчості були 
спрямовані до того, щоб захопити слухача яскравими контрастами 
світла і тіні, мажору і мінору, глибоких басів і легких дискантів, 
гучності повного складу і тихого звучання двох-трьох солістів, щоб 
вразити силою "афектів" — бездонного відчаю і сліпучої, сяючої 
радості. Уже з цього можна зробити висновок, що музика, залишаючись 
пов'язаною з традиційними текстами, змінила свою орієнтацію: тепер 
вона, хоч і виконується в церкві, спрямована на слухача. Згадуючи 
означену вище дихотомію, слід визнати, що українська музика барокко 
репрезентує в ній другу позицію, а саме мистецтво все більше еманси-
пується, про що свідчить виникнення нових, суто музичних законо
мірностей формотворення. 

Як відомо, надзвичайна привабливість нового мистецтва зумовила 
його швидке розповсюдження і в Московській Русі. Зокрема її при
хильниками були патріарх Никон та цар Олексій Михайлович. І саме 
тоді з нечуваною досі гостротою постала розбіжність у відношенні до 
церковної музики, а власне ширше — зіткнулись ті дві позиції, про які 
йшла мова. Прихильники "старої віри" так само не прийняли "партесів" 
як відмовились від Никоновських реформ. Це були явища однопор-
ядкові. Старообрядці тонко відчули різницю між співом як частиною 
ритуалу та музикою як мистецтвом (до речі, ніхто із них не писав про 
негативні якості нової музики). Захисники традиції оцінили нове ми
стецтво як "ко арганом приплясные стихи и гутков наигрыши" (Подъяк 
Федор Трофимов. Роспись вкратце, чем Никон патриарх с товарищи на 
царскую державу возгордились и его царский чин и власть и обдержание 
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себе похищают. Цит. по: Музыкальная эстетика России XI-XVIII веков. 
М., 1973, с. 163), неприпустимі в храмі. 

Підсумовуючи, можна сказати, що зрушення в музиці України на 
рубежі XVII ст. мали не локальне значення, тим більше вони не 
обмежувались сферою церкви. Нерозвиненість суто світського мисте
цтва, зосередження всіх творчих сил саме в хоровій творчості для 
церкви надало особливої ваги процесам, які відбувались на східно
слов'янських землях. І фактом запровадження багатоголосся (як і 
прийняття "київської нотації") церква на Україні зробила рішучий крок 
і в бік Заходу, і в майбутнє. Творчість XVII ст. стала фундаментом для 
розвитку української і російської музики пізнішого часу, для всіх 
процесів поступового входження мистецтва цього регіону в єдиний 
потік європейської музичної культури. 

Дарія Дорош: "Ріки щоденности"(посередині) та "Устаткування з Дінарою 
(в куті), мистецькі устаткування (installations), 1990 
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в Києві. 

ВАСИЛЬ ПОРТЯК (1952), прозаїк і сценарист, народився на Гуцульщині. 
Автор книжки новел Крислачі та кількох сценаріїв. Працює редактором в кіно
студії О. Довженка в Києві. 

МАРІЯ РЕВАКОВИЧ (1960), поетка, народилася в Польщі, від 1981 року живе 
на Заході. Опублікувала дві збірки поезій: 3 мішка мандрівника та Шепотіння, 
шепотіння. Має готову до друку збірку М'яке Е. Живе в Нью-Йорку, СНІ.А. 

МИХАЙЛО САЧЕНКО (1948), поеті режисер. Закінчив Київський інститут те
атрального та кіномистецтва. Автор поетичної збірки Осінні вогнища. Працює 
режисером у Києві. 

СОФІЯ САЧКО (1955), поетка, народилася на Більщині, в Польщі. Працює 
вчителькою в Більську Шдляському. Пише підляською говіркою, досі опублі
кувала збірку поезій Пошуки. 

ВАСИЛЬ СТАРУ H (1953), поет, народився на Ворошиловградщині. Працює 
сільським ковалем, заочно навчається у Ворошиловградському педагогічному 
інституті. Автор поетичної збірки Абетка світла. 

ЮРІЙ ТАРНАВСЬКИЙ (1934), поет, прозаїк і перекладач. Видав досі 7 пое
тичних збірок, два романи та три перекладні праці. В його доробку — 5 недру-
кованих романів. Працює над збіркою їх немає. Живе в С.Ш.А. 

ВАСИЛЬ ТУРКЕВИЧ (1948), журналіст, театро та музикознавець. Автор чи
сленних статтей із проблем української культури. Завідує літературною части
ною Театру опери та балету УРСР імени Т.Г. Шевченка 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: 
M. P. Kots 
P.O. Box 33 
Lexington, N.Y. 12452 
U.S.A. 






