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Костянтин Москалець 

Вибрані концерти 

Концерт N 2 
("Сніжний") 

І 

Мармурові мужі ніколи не довідаються про рівновагу старості: 
невидющим і холодним не дано осягнути постійно гинучої новизни 
того, що зберігає пам'ять. Рухливі голоси срібнотілих жон завжди 
звучатимуть в одно з непорушними голосами живих зелених вакханок, 
котрим дозволено звідати класичний смак крові приреченого на вищість. 
Чоловіки і жінки злягатимуть у пухнастих снігах, на очах у Того, Хто 
сам є втіленням найсвятішої цілісності, і Він кружлятиме довкола них, 
як одна з післяосінніх квіток, що увечері сходять над планетою. 

Як звертається планета до короля, свого сина? 
"Сьогодні січень. Я хочу привітати тебе, синку, і забрати звідси. Ти 

дуже втомився", — проказує вона до негарного напівзруйнованого 
чоловіка. 

"I am no son of thine, for thou art a beggar, and ugly, and rags", 
—роздратовано відповідає король. 

Вона відходить, закутавшись по очі, і очі її темно-фіалкові, а 
сльози гарячі, як жайворонки. Мармурові мужі ніколи не дізнаються, 
що вміє земля; вони гадають: "Земля може тільки тлін. Вона його 
породжує — і помирає. Земля — срібнотіла жона, яка відходить, 
закутавшись у потік гарячих, наче рубіни, сліз". 

Сніги — ще родова назва для всіх видів шляхетного каміння, а 
процес милування ними є і процесом складання їхньої вартості; ліпше 
всього нам вірити в сніги. Ми не пізнаємо їх ніколи, не довідаємося 
навіть, кому належать — небу? собі? землі? — споруди з досконало 
виконаних клаптів суцільної майстерності, зразки найвищого мистец
тва, показані істотам, які підлягають тлінові — і хіба це не єдина їхня 
тутешня втіха, а заразом — і нагорода? 

Хто сотворив сніги? 
Сніги сотворив Джотто . Вони приходять на землю ніби декаданс, 

а крихітні бубни, які падають разом з ними на луки та червоні дахи, 
продовжують лунати ритмом, пануючим у сферах, куди не вільно 
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входити рогатим людям і навіщось прирученим звірятам. Червона 
дахівка змінюється в білу, ось уже ціла планета, з океаном, з му
рашниками поволі уподібнюється випуклому з усіх боків дахові до
рослого замкненого дому; або ж, будівничі відмовилися робити вікна 
та двері, наперед знаючи про наслідки; отак вистукуючи, бубни, 
білосніжна чума заповсюджують сфери, і ми вже не маємо чим дихати, 
і чим згадувати, і чим вірити, і ми вже не маємо нічого до знищення, 
одне одного навіть, — Содома і Земля вгрузають у шар сніжних 
бубнів, набубнявілих снігів, одна-єдина сніжка, або ж сніп черешневих 
пелюсток котиться орбітою, від руки намальованою Джотто, восени. 

Хтось позіхає — і його легені сповнюються пелюстками; хтось 
проказує слово — вкрита пелюстками грудка стукає об вікно; хтось 
пише — папір на очах розповзається клаптями цвіту з окремими 
літерами та знаками пунктуації, котрі вже ні на що не вказують, бо 
здійснилася остання вказівка і ми довідалися. 

II 

Буяння шляхетного каміння мешкає в кожному з нас під час 
мандрів до любові і сили; лише сягнувши сильних і коханих, ми 
втрачаємо декаданс, гірко шкодуючи за втратою, — Що саме конче 
потрібно нам: плотська любов чи духовна смерть, сила Ісуса Пілата чи 
неміч Понтія Христа? 

Але не ми вибираємо те, що нам потрібне; ми тільки втрачаємо, 
шкодуємо, а коли сиплються сніги — торохтять бубни, а шал кош
товного каміння змінюється в німування вапна, об нього стукає перша 
грудка. Можеш ти продати і музику цю, і звірів своїх; можеш продати 
дахівку, стіни; ти можеш не дихати; ти не можеш іти на схід від Едему; 
але не ти — можеш. І отой "не ти" ступає далеко позаду твого 
"попереду" — кришталеві морські квіти димлять вздовж узбережжя, а 
їхній бузковий дим сполучається з димом снігів, ладану, воску, із 
д и м о м ошатно вбраних офір, які все одно тримаються за руки, 
продовжуючи наспівувати, ось так, спонукаючи беззвучно вибухати 
топази і смарагди, аметисти з краплями милосердної любові; дим 
вибухів затягує луки, триває, турбує, зірок і крові вже не бачиш, хіба 
пригадуєш, ти. 

А потім з'являться ясно-сині матіївські сосни з червоно-золотою 
корою, в розкошах царського лахміття між закам'янілими кучугурами 
чистого, як святі, снігу, єдині твої учителі і єдина твоя благодать, якої 
ти гідний в цьому глиняному світі, що захоплюється Іудиним сріблом, 
а нехтує бідністю Марії. Голос немічної жінки втішить тебе у лісі, 
втишить у гордині, похвалить, коли ти знову станеш споглядати, 
осудить, коли знову прийдуть посланці, стануть за спиною, вимага-
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тимуть холодного тернового вина, а ти даси їм вина і не даси отрути, 
їм, слизьким. 

Брате мій Боже, ти вручив мені сосну, ріку, пісок, а я ледве не 
згубив любові до них, теж заповіданої Тобою. 

І тепер, коли так несправедливо далеко ті продовгуваті зелено-сині 
голки, від яких залишалися червоні крапки на ще непошрамованій 
шкірі оцих твоїх сьогоднішніх рук; коли чужа вода, чужий вітер, коли 
зусебіч не довколишність, а тільки нутрощі того, що ти хотів визнати 
за теж реальний і прихильний ліс, — тепер вони приходять, хоча це 
важко, сосни ж бо теж старіють, — під заопівнічне вікно безсніжної 
пустелі, пустки; і тепер вони приносять тобі трохи снігу на попечені 
пальці та пересохлі вуста, які шепочуть подяки, прокляття, а тоді ще 
раз пробують співати, вони, хрипкі твої вуста, зволожені гіркосинім і 
гіркозеленим сіверським снігом з довгими голками, які не залишають, 
проте, слідів на загрубілій шкірі оцих твоїх сьогоднішніх рук, спо
руджених для добра, а перетворених на слухняне знаряддя для по
давання тернового вина тим, хто приходить, уособлює, і за спиною 
непристойними жестами ображає тебе, твою тісну хату, твоє вино, твої 
пісні, які призначалися для батька, матері і засніжених сосен, а стали, 
завдяки тобі, посміховиськом (навіть не маєтком) для ворогів Бога і 
для ворогів Диявола; ось ти вже й почав інсценізувати сніги для тих, 
хто ніколи їх не любив, а тому не був вартим їх, але й сам бачиш, що 
це не сніги, дані соснам, і невиправдано вірно принесені тобі, а тільки 
вата, брудна вата, використана жінками, бо ж сніги ніколи не вкривають 
людей, вони відразу тануть; хіба ж не такою була твоя обітниця 
Братові? 

III 

Мушу ствердити, що цнота снігів неодноразово рятувала мене від 
співчуття Гадові. Так було, наприклад, у тому кам'яному місті, цілком 
живому і безлюдному, куди я втрапив аж за третім разом, насилу 
переборовши відчай і скруху, які охоплювали мене повністю, щойно 
наближалася головна брама, зразу за якою блукали два дивні звірі, 
схожі водночас на птахів. Вони були матово-зелені, як і все в тому 
злому місті, так само кам'яні і вражаюче живі. Я затиснув сніг у правій 
руці і нарешті зважився перейти рожевий кам'яний міст. Потім був 
тунель, довгий, як життя, підвладне гріхові. Потім був тільки один з 
тих звірів. Я запитав у нього: "Що мені робити в цьому місті?" 
Пухнастий і кам'яний, звір і одночасно птах відповів мені, хоча це була 
не мова, і я його зрозумів. Я міцніше стис сніг у руці і він не розтав. 
Летіти було важко, зовсім не так, як у снах. Посеред міста починалося 
море. Це було справжнє море, до обрію, але воно починалося і закін-
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чувалося в місті. Потім я сів на березі з зеленим піском. Море виявилося 
нерухомим і менш живим, ніж каміння в місті. Світло падало згори, 
але світили не сонце, не місяць, не зоря; я б не насмілився назвати його 
цілком штучним, швидше, це нагадувало голос флейти, тільки не
приємніший. Потім я підвівся і пішов берегом, шукаючи мушлю або 
камінець. Першою знайшлася мушля. Я зазирнув усередину, побачив 
там білі кам'яні сходи, вони вели вгору. Трохи повагавшись, я вирішив 
піднятися. 

Але перед тим я розтулив долоню, щоб подивитися на сніг. Він 
став кам'яним, подібним до яшмової кульки, і я поклав кульку до 
кишені. 

Сходи вивели мене на невеличку терасу; море, зелене місто розта
шувалися внизу, дуже далеко, за кілька десятків кілометрів. У мене 
запаморочилося в голові, довелося схопитися за поручні; відтак, три
маючись, я підійшов до дерев'яних дверей, прочинив і визирнув: стежка, 
посилана шутром, обсаджена білими хризантемами, вилася садом. Я 
дуже зрадів, бо це хоч трохи нагадувало щось раніше відоме, і пішов 
стежкою. 

Вона уривалася несподівано, над самою прірвою; внизу загрозливо 
і зелено блимало місто; тепер я побачив гавань, форти, які її захищали, 
пласкі і гостроверхі дахи, що визирали між кам'яних садів з фонтанами 
і статуями, теж кам'яними. 

Зелена кам'яна жінка з золотими бровами і гранітними очима 
поклала мені на плече руку. їй треба було щось подарувати. Я 
понишпорив у кишенях, знайшов там сніг, який загус у яшму і без
жально поклав його в зелену долоню. На долоні зметнулося високе 
вузьке полум'я. Жінка страшно розкрила беззубого рота, і я відчув, що 
це крик. Кам'яна гадюка повзла стежкою, а жінки вже не було. 

... Потім поволі проступили сосни, справжній лапатий сніг на їхніх 
вітах, і я був порятований, хоча з неба деякий час усе ще сипався 
срібно-сірий попіл. Потім попіл ущух і я навіть пошкодував за яшмовою 
кулькою, а небо прояснилося на зорі, місяць, на сонце, і сніг засяяв у 
їхньому промінні, живому, але нестрашному, бо воно ніяк мене не 
стосувалося. 

Концерт N 4 

І 

В гущавині ночі достигає, наливається потужним рожевим соком 
плід вранішьої зорі. Ця таїна недоступна очам людей; тільки чисте 
незатьмарене серце може відчути її далекі сполохи і здригнутися не-
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денною всепроникною радістю, наперекір глибоким снігам, назло 
самому злу. Невидимі птахи співають над достигаючим уночі плодом; 
невидиме листя шелестить на густо вкритих інеєм гілках, які схи
ляються, щоб і їх торкнуло рожеве світло. Так повинно бути. 

Невидимі звірі приходять до місця народження світанкової зорі, не 
залишаючи жодного сліду — останній із звірів дбайливо підбирає 
кожен відтиск волохатих лап і ховає до невидимої, розмальованої 
айстрами торби, — щоб ніхто, лихий чи зловісний, чи заздрісний не 
відшукав місця, де достигає зоря, щоб не прийшов зірвати святого 
плоду завчасно. Так теж повинно бути. Звірі всідаються в коло і 
шанобливо мовчать. 

Це відбувається щоночі, уже багато мільярдів років: один і той 
самий світанковий плід достигає в одному і тому ж місці, оточений 
щебетом прозорих птахів, укутаний мовчанням прозорих звірів. Потім 
наступає мить , коли і птахи замовкають, лунає соковитий тріск, плід 
плавно відділяється від коріння і повільно здіймається вгору. На білому 
тлі снігів проступають перші тіні, а потім їхні маленькі володарі: 
сороки, снігурі, солові'ї і синиці. І звірі теж стають видимі. Вони 
повертаються додому. Перед кожною норою або лігвом останній з них 
кладе по парі слідів — наче капці перед входом до людського житла; 
тут є сліди ведмедів і вовків, лисиць і зайців, оленів, лосів, сарн, — а 
порядкує слідами весела руда білка. 

Якусь годину звірі сплять, а потім прокидаються, взуваються у 
сліди, вмиваються пахучим ранковим снігом і розходяться кожен в 
своїх справах. 

А вранішня зоря підіймається все вище. Тепер її дозволено бачити 
всім, навіть лихим і нещирим людям. Птахи годують пташенят, звірі 
годують звірят, люди годують дітей і один одного. Потім сніданок 
закінчується, наступає день, а вдень нікому нічого не страшно. Навіть 
полохливі зайці — і ті сміливіше зиркають на поважних, з інеєм на 
шерсті вовків. 

Потім вечоріє. Ви ж пам'ятаєте, яким щемливим світлом сочаться 
хмари на заході, як голосніше починає скрипіти сніг, а дітлахи — 
замислюються? 

І тоді всі звертають увагу на вранішню зорю, котра тепер стала 
вечірньою. Як же ти змінилася, зіронько! 

Отак і ми — народжуємося, відриваємося від свого коріння, летимо 
крізь невидющість і забуття, а той, хто побачив нас надвечір, вра
жається разючій переміні, так, ніби політ минає безслідно; а всім же 
відомо, що навіть птахи старіють — що ж тоді говорити про людей і 
зірки? 

Тим часом ніч густішає, заростає непролазними хащами, і десь 
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далеко-далеко в них, втомлено зітхнувши, починає ворушитися коріння, 
добуваючи з себе один і той самий, але новий плід. 

Туди сходяться звірі, злітаються птахи, але ніколи не було й не 
буде жодної людини; може, тільки найчистіші серцем відчують, як у 
незвіданих глибинах зринають і зримішають сполохи. 

І в цьому теж премудрість Моя. 

II 

Уже не кричиш: "А чим я завинила перед Тобою?" Безмовна, як 
світло місячне, так само ллєшся до власної кімнати, вкутуєш собою 
речі, книги, меблі. Денний пил на них не заважає тобі. Дихаєш рівно, 
трохи презирливо. Убога царівна, божевільно багата жебрачка, яка 
заснула, стискаючи в руці шмат черствої скоринки, а на зап'ясті, 
вузькому і білосніжному, палає браслет. Зі щирого злота. 

Уже не повторюєш: "У чому ж тоді премудрість Твоя?" Моя 
премудрість у тому, як ти лежиш і сяєш, мов вологе місячне проміння; 
у тому хлібі, що затисла твоя рука, і в тому золоті , яким засвідчено 
святість цього жесту. І багато ще в чому моя премудрість. 

"Світе тихий, ласкавий, лагідний, хоч ти мене порятуй", — уже не 
кличеш і світу; він стомлено заснув поміж твоїх грудей і для нього теж 
вистачає твого проміння, Моя неслухняна доню. 

... Кав'ярні порожні і прохолодні, кам'яна підлога посилана тра-
чинням, але непідметена; на білих столиках ночують порожні пляшки 
з-під пива і забутий капелюх. В одній із філіжанок залишилося трохи 
кави, у решти тільки гуща на дні, а один смердить поганим квітковим 
одеколоном, злощасною втіхою бідняків. Товстий гарний пітон дрімає 
біля стійки, пригорнувши високий червоний табурет, який вдень обер
тається. Пітон підводить голову, його карі очі чисті і печальні, бо він 
теж безпритульний, і, мабуть, теж боїться смерті, бо на шиї гойдається 
годинник з червоною секундною стрілкою. 

— Идионисическое искусство также хочет убедить нас в вечной 
радостности существования: но только искать эту радостность м ы 
должны не в явлениях, а за явлениями... 

Голос у нього хрипкий і прокурений, як у Чуриліна. Чоловік сідає 
за столик поруч, дістає коробку "Біломору", дає цигарку пітонові і 
клацає запальничкою. Удав вдячно заплющує очі, глибоко затягується. 

— Н а м надлежить познать, что все, что возникает, должно быть 
готово к страданиям и гибели; нас принуждают бросить взгляд в 
ужасы индивидуального существования — и все же мы не должны 
оцепенеть от этого видения: метафизическое утешение вырывает нас на 
миг из вихря изменяющихся образов.. . 

Слова випливають із невеликого рота разом з димом; при світлі 
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місяця і вони, і дим видаються ще невідомою нікому шляхетною 
матерією. 

Уві сні ти перевертаєшся на інший бік. Світ, що срібним хрестиком 
принишк в ущеллі між твоїми персами, зсовується на білу подушку — 
срібне на білому і місячне сяйво, яке струмує від важких розплетених 
кіс, нагадують старий китайський малюнок для поштового паперу. 
Треба написати листа. Немає туші, але є кавова гуща у філіжанках. 
Пітон знов поклав голову і дрімає, не випускаючи погаслої цигарки. 
Для того, щоб написати листа, треба обов'язково мати зразок. Бо як 
інакше довідаєшся, про що і кому його писати? Можна взяти хоча б і 
оцей: "Здрастуй, мій найсолодший любителю муз, Михаиле!". 

— May I ask a favour of you? — не розплющуючи очей питає пітон. 
— Certainly. What is it? 
— May I trouble you for a light? 
— Here you are. 
Він не встигає подякувати. Блискавично, як одна з тих металевих 

спіралей, що є в будильниках, розкручується і щезає. До столика 
підходить міліціонер, прикладає долоню дашком до блискучого ко
зирка. 

— Ваші документи. 
Чоловік дістає з кишеней і кладе перед собою ще одну непочату 

пачку "Біломору", складену вдвоє троячку, залізничний квиток, пас
порт. З-за сусідніх столиків починають озиратися. 

— Куди їдемо? — цікавиться міліціонер, гортаючи паспорт, зі
м'ятий, з порваною целофановою обгорткою. 

— До Львова. 
Поруч регочуть. 
— Але ж ти підзолив нині! 
— Тобто, я хотів сказати, зі Львова... до Тернополя. Ось квиток. 
Міліціонер дивиться квиток на світло, потім кладе його в паспорт. 
— Візьміть. Ваш поїзд буде за годину. 
— Неодмінно. 
Пітон визирає з-за сусіднього столика. "Пішов?" — питає очима. 

Чоловік ствердно хитає головою. Тоді пітон повертається на своє 
місце під табуретом. Його луска міниться в місячному сяйві, як багато-
багато ювілейних карбованців. 

— Уединение избавляет нас от необходимости жить постоянно на 
глазах у других и, следовательно, считаться с их мнениями, — хрипить 
удав, негайно засинаючи. 

Чоловік кладе біля нього почату пачку "Біломору", а тоді, по
вагавшись, і запальничку. У поїзді завжди є в кого прикурити, навіть 
уночі. 
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Він підводиться і йде до виходу. Запалює світло на кухні, набирає з 
крана холодної води, тоді кидає в чашку дві ложки цукру, півложки 
лимонної кислоти, довго розмішує, аж доки не зникне останній крис
талик. Тоді зверху кидає повну ложку соди. Шипуча вода вилітає з 
чашки, приємно обпікає горло, трохи вихлюпується на сорочку. 

"У чому ж тоді премудрість твоя?" — думаєш ти, розплющуючи 
очі. Місяць саме сховався за сусіднім будинком і через те ти про
кинулася. 

Чоловік стоїть посеред кухні з порожньою чашкою в руці, тихенько 
наспівуючи: 

Проганяй і ра-дість, 
про-га-няй і страх! 
І жени надію, 
й хай не буде су-му. 
Розум затуманений, 
пов'язаний пу-та-ми 
буває лиш там, 
де вони па-ну-ють. 

— А де вони панують? — уголос перепитує чоловік. 
І в цьому теж Моя премудрість. 

III 

Радосте, Моя маленька доню, де ти загубилася тепер? Це Я питаю 
отак, всевідаючий, усепрощаючий, це Я шукаю тебе в лісах і ярах, де 
стежки позаростали лісовими ліліями, де птахи розмовляють відомою 
тобі і Мені мовою, — але не про нас. Чи ти пішла з мавками? Вони 
вдягнули на тебе смарагдовий вінок, і Я, всевидющий, не помічаю тебе 
в різнотрав'ї. Чи годуєш з руки оленят, а їхня мама вдячно зазирає в 
твої сірі променисті очі? Чи бавишся між барвистих риб, які звикли 
радіти мовчки? 

Тату, мене нема між квітів і трав, я не серед оленят, марно шукати 
мене у воді. Мене ніде нема, тату. Я чую твій голос, чую, як ти 
запитуєш, де я загубилася тепер, але твій голос — це і мій, а як можна 
відповісти, запитуючи? Адже ти сам створив мене такою? 

Може, ти обернулася луною? І ці скелі, живі і мертві водночас, 
такі, якими Я і заповів їм бути, стали твоїм дзеркалом? Чи ти — звук 
крапель, що лунко падають у печерах, куди ніхто ніколи не втрапить? 
Радосте, Моя маленька доню, де ти загубилася? 

Ні, тату, я не пішла до печер, я не стрибаю між скель, зазираючи в 
очі самітним джерелам. Мене ніде нема, я тільки чую твій голос, цей 
голос мій, але я не можу озватися, бо як можна відгукнутися, питаючи? 

І ось Я вирушаю шукати тебе, доню, взявши в дорогу найне-
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обхідніше. Пливуть густі вечірні хмари, високі трави заважають ступати 
розмашисто, а Я ж бо так поспішаю, як поспішають з вирію птиці. Я 
пізно зібрався в дорогу, вже ніч запала, волога і таємнича навіть для 
Мене, а довкола жодного житла, тільки гнізда перепілок та нори 
ховрашків. За хмарами не видно зірок, але на душі в мене спокійно, а 
ноша неважка. Далеко в лугах палахкотить багаття — то пастухи 
коней пасуть, тільки тебе нема між пастухів. 

Старенька біла хата скраєчку села блимає до мене гасовою лампою, 
хоч уже така пізня пора; чи ж будеш ти, доню, ночувати між сиротами? 

Потім велике місто зустрічає Мене і сторожа біля брами падає 
ниць, цілуючи потім Мої сліди, але і в місті ти не зупинялася. 

Я все йду, гнівно, як набридливого жебрака, проганяючи сон, як 
боягузливого вояка, зневажаючи голод. І не одне місто зосталося 
позаду, не одна пустеля, не одне море і не одна зоря. 

І ось я втомився, і присів перепочити на великому, поваленому 
бурею дубі. Дістав вечерю — хліб і сир; розклав перед Собою на 
чистій, гаптованій тобою хустині, довго, аж доки не потекли сльози, 
дивився. 

А ти не прийшла втішити Мене, як не прийшла до пастухів, до 
сиріт, до міст, пустель і зірок. 

Радосте, М о я маленька доню, такі роки, такі роки, а тебе все нема 
біля Мене. 

Але мене ніде немає, Тату. 
Є тільки вечерній дощ, мокрі густі трави, гнізда перепілок та нори 

ховрашків. 

Концерт N 5 

І 

Це місто — як спалах терплячості, роги русалок, інкрустовані 
смарагдом, запах кінського поту, бруківка, потоки води, що ринуть 
униз узвозом, між ліхтарями. Це місто, що відростає тобі, як нігті, як 
волосся; не настачиш перукарень і ножиць, стільки того міста, повсюди, 
у видолинках, на пагорбках і в книгарнях. 

Опівдні приїжджають катафалки. Святково споряджених покійників 
виносять із під'їздів. Невеличкий духовий оркестр грає котрийсь із 
"Концертів" Москальця. Під зливою. Під парасолями. Маленькі ти
гренята несміливо зазирають у труни. А там ростуть карликові ки
париси та гігантські лілеї. Пурхають колібрі, завбільшки з орлів. 
Ширяють орли, завбільшки з метеликів. Дощі, бліді лиця, так наче 
приїхала екскурсія з Мальти і в проміжках між оглядинами роздаровує 
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чорнильниці та парашути. І так далі, аж до крематорію, де потоки 
розмили заляпані цементом барельєфи, червоні стіни, сині штучні 
тюльпани. Якби озирнутися, то можна було б запам'ятати дорогу 
назад, але озиратися заборонено; ось іще один перекинутий трамвай, а 
мостом стугонить порожня електричка, без машиністів, без пасажирів, 
просто так — як усе тут просто так. Тримаючись за металеві хрести, 
процесія вибирається на рівне. Жовте болото пищить під ногами, а 
хрести хитаються, тільки зів'ялі гвоздики підсвічують знизу запах 
дощу впереміш із тліном на фотографіях. 

Скоропостижні поминки, самогонка в кришталевих келихах, са
лати і холодці , повні дощу, або просто: води; чому б і не повірити, що 
салати й холодці ущерть залиті газованою водою, в якій плавають 
мертві слимаки та торішнє дубове листя з химерними візерунками, на 
яких можна відшукати схему міста, русалок з рогами, що довірливо 
простягають долоні маленьким згорбленим ворожкам; коли ж добре 
придивитися, то можна здогадатися, що то зовсім не ворожки, а 
кучугури снігу, залишені про всяк випадок кимось із розпорядників. 

Тепер можна закурити. Може, над'їде таксі. Або бричка, запряжена 
Карком та Гнідою, кіньми, які насправді ніколи не зустрічалися, хоча 
мали так багато спільного: гриви, копита, зрештою, хвости. Хитаються 
портьєри, клубочиться дим, пишні хмари сірчаного диму, прошиті 
вузенькими стьожками стронцію, а над усіма ріками, човниками та 
кіньми летять дикі квітневі гуси. 

Отож, шановна екскурсіє з Мальти, зараз ми спустимося вниз, у 
Великі Печери; перед вами лежать мощі тих, кого давніше вважали 
святими, приписуючи їм різні надприродні властивості, як от, приміром, 
здатність літати. Можете ви повірити, що ці ось три журавлі, чиї мумії 
розташовані в нішах зліва, колись літали над нашими поселеннями? 
(Стриманий сміх). Ч и оці тринадцять соловейків, які так міцно при
тулилися крильцятами, що врешті перетворилися в одну суцільну сіру 
птаху, в одного Солов'я, з вашого дозволу? (Сміх сміливішає). Певна 
річ, наївні вірування давніх людей були викликані... 

А ось і бричка. Давлячи колесами білу шкаралущу, проїжджає 
навскоси, туди, де повинен бути вокзал. Уже чути оголошення по радіо: 
всім, хто придбав квитки за останні півгодини, пропонують назвати 
прізвища. В очі коней летить пух, вони моргають, намагаються озир
нутися, щоб запам'ятати дорогу назад, але озиратися заборонено 
категорично назавжди. 

II 

Не так давно один із моїх добрих приятелів пропонував перей
менувати барокко на гротеско. Для підтвердження своїх слів він 
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показав фотографію Івана Величковського з головою Мінерви-незайма-
ниці. Як би там не було, скільки б ми не говорили, а врешті-решт 
доводиться повертатися до переваги, яка належить мертвій нетлі, 
загубленій між шибами покинутого палацу; це тільки золото іржавіє, і 
тільки пишні шати поїдає міль, а пилок на квітці, як і пилок на 
крилятах тієї нетлі — вічний, нетлінний, цінний. 

Так, клавесин теж би дуже личив сьогонічним квітам. Зникає в 
болотах скруха, щезає раптовий розпач, умирає жахка підозра, — від 
яскравого світла радості втікають вони геть, підібгавши слизькі, у 
шпичаках, хвости. Ми вже стільки всього витерпіли, квітко, що нор
мальним цілком вистачило б на три-чотири доброякісні самогубства, 
ще й на парочку божевіль лишилося б. 

Але Адам — це видих, вигнання з раю, плоть, гріх, олжа. А 
Христос — це вдихання, повернення блудного сина до Батька, дух, 
чеснота, істинна радість. Вдихаємо і видихаємо, квітко, печалуємося і 
веселимось, маленькі моделі світобудови, зате які ж гарні! А гріхи 
треба зустрічати як свято, як опадання пелюсток, — тоді вони пере
стануть лякати нас, лякатися самі; ми не грішимо, тільки святкуємо те, 
що маємо. 

А в синьо-сірому небі летять ворони і галки, навперебій розпо
відаючи про сьогоднішні свої сни. 

І знову не пролунає ані звуку, і знову ти будеш змагатися з 
усікновенням глави, добуваючи хтозна-звідки слова, які стануть потому 
твоїм виправданням або звинуваченням. Старанно виписуй кожну 
літеру, може, хоч тоді Ласка не обійде тебе. Гротеско, аякже, вповіль
нює твої рухи, відбирає суєтність і швидкослів'я; бо наша смерть — це 
єдине, що дозволено залишити у тутешньому світі, а озиратися забо
ронено, бо тоді щезне й вона; і для чого тоді Заручник, і навіщо тоді 
бути високими, сміливо освідчуючись, що ми — квітка, я і Він. 

Тому що, коли ми й залишалися самотніми, Він не залишав нас; і 
коли вже ні до кого не можна було озватися, ми зверталися до Нього і 
Він завжди відповідав: квітучою білою гілкою або жовтим кленовим 
листком, стрімким дощем чи навіть випадково знайденими грошима; 
невдавані сльози здушували горло, а плутані слова подяки виривалися 
з попечених цигарками вуст, квітко; і якби мене запитали, з вдячністю 
чи з обуренням та образою залишу я цей світ, то сказав би, що навіть 
двадцяти п'яти років виявилося достатньо, щоб зрозуміти обов'язко
вість свого приходу сюди, хоча це не остання спроба бути, адже є інші 
квіти, зорі, світи, і ще інші ми — є. 

15 



щ 
Отже, дожили. 
Бездомні пси — як зелена трава між асфальту, трава, котрої ніхто 

не сіє і майже ніхто не нищить. Вони просто. Десь о другій годині ночі 
пси вибігають зі своїх таємничих удень притулків. Вони голосно гав
кають, таким чином охороняючи хати і господарів, яких уже давно 
немає на цьому світі. Пси вічні; вночі падає дощ, а вдень — сніг, усе 
змішалося в реторті, яку цікаво споглядати з тераси; думати про те, що 
ти теж кипиш у загадковому сиропі стін, води, неба — тепер нецікаво. 
Дожили — отже, осторонь. 

Стояти осторонь, усміхатися і мовчати. Повертатися до своєї 
старої робітні, терпляче шукати потрібного слова у Грінченка, а коли 
його там нема — у власному серці. Шумовиння, брудний холод не
забаром щезнуть, треба тільки дотерпіти, як он ті собаки за вікном, 
дотерпіти до густої трави, до теплого вечірнього Сейму; вже зовсім 
небагатечко лишилося до Весни Істинної; ще трохи. 

Сонце не сховалося ще в чорному морі, людські голоси відлунюють 
на вулиці світлом, яке ллється згори. Годі печалуватися, одвічний 
самітнику, ти тільки доконуєш своєї праці, хто ж тебе осудить за це і 
чийого осуду ти боїшся? 

Приємне холодне повітря знадвору заповнює келію. Костел палає 
угору. Будем самі своїми костелами, палацами та терасами, — і цього 
аж занадто, бо ми дожили. 

І теж палаємо вгору. 

Концерт N 7 

І 

Густий березневий сніг ліхтарі гойдає; густий, аж скляний, дим 
клубочиться в робітні; тьма щезає, потім з'являється із кортежом 
епітетів, верхи вони, коні дужі і невидющі; зела заплетено в гриви 
розкошлані; злото вуздечок від подиху парою вкрилося; потім щеза
ють, а тьма залишається. 

Такою, якою вона є насправді. 
Вітер вологий шиби толочить у бібліотеках, книгарнях, викидає 

портрети на вулицю напівосвітлену, ті летять а летять, обганяючи 
вершників, прилипаючи до їхніх мокрих жупанів, на спини, на дужі 
рамена та невидимі лиця; отож, відтепер: раз — і всміхнений Бере-
зовський, два — і Ведель зажурений, три — і Моцарт зажурений; 
світло, струни, сніги, березневі, нічні. 

Напильники, ножі та рашпілі, молотки і сокири нерішуче тор-
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каються металевими частинами, стиха подзвонюють, як учорашні бу
рульки, майже як ми, чоловіки та жінки, доторкаючись, видзвонюємо у 
Його робітні. 

Глечики з-під молока та вина, глечики з-під пітьми і з-під світла; а 
завтра промчаться верхівні, розсипаючи з обіруч золу, б'ючи пилюгу, з 
музикою з'являться вони, з врунною, буде їх дуже, бо сказано в 
напівпрочитаній книзі хвали: "Колесниця Божа дивна тьмами воїнства 
гобзує"; потім щезнуть і музика, й вершники, а залишиться тьма. 

Такою, якою вона є насправді. Осанна! 
Цвяхи і вухналі зацвітуть березневої ночі в похмурій робітні; коні 

вудила гризуть між зірок, що не вигаснуть; як учорашні бурульки, 
гострі й іскристі, всадить їх Він у вишневу, засніжену плоть. 

Весла до човнів летять, на воду велику, як віра, ступити без 
остраху кличуть; добра ця чорна смола, добре ці чорні копита ви
стукують такт — з ним попливімо в Рахманський Великдень, до 
воскресіння, до воскресіння; повз густі березневі сніги та дими, наче 
книжка, прочитані до половини, а потім відкладені, бо нам теж 
забаглося хвалити Господара щедрого, що на води Його, розгорнуті 
вміло, тепер солонава зола осідає, — не завадить цей присмак мо-
гутьному спалаху нуртів на дні; тільки підкреслить цей присмак ціну в 
сонці й під сонцем найзолотшого трунку... 

Водо! Скойки і риби твої, коріння прозоре, що вгрузло у землю 
пахучу; мова твоя українська і тіло гнучке, непродажне, пресвітле! 
Глибоко в тебе пірнаю, коханець і муж якнайкращий, небувалої Ласки 
вітри — бо в тобі є вітри — перехоплюють віддих у розкіш, ніби 
хмару, легку і липневу, несуть архаїчними руслами, втіхою, найсо-
лодшою після потреби дивитися в Бога. 

Водо снігів березневих, ліхтарів на мостах! Берегине праматері 
нашої — многосвітлої Тьми, Водо Маріє! Радуйся, Водо, — провісну 
золу розсипають з обіруч вершники; дужі в них коні і невидющі, в 
гриви заплетено зела гіркі. 

Треба чистішати нам, годі вже тішити це лже-сирітство (з чиєї 
направи?), тато і м а м а живі, бо жива їхня кров, що пронизує серце, 
—як стріла, рятівна й незбагненна. 

Благословенна і тиха, людська, у прозорих, у звичних узорах, — 
крове, усе вже насправді, — і втома; а втому тамують вином. На край 
опівнічного міста позичати ідеш цигарок, затуляючи каптуром очі, 
учора ще ялові. 

Це, звичайно, не гріх і не хроніка; це риторика самосійна, напів
темрява папороті; сповідь незатишна, вереснева'ТЗЙма; підперезана 
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стьожкою яблук летючих, вечірніх. Це, звичайно, не тлін, — безумовне 
продовження звички вдягатися вранці або рахуватися з іншими; це 
вузенькі стежки, перетрушені листом опалим, сосновими голками, сос
новими мишками — мініатюрами вдалими пагод, яких ви не бачили, 
очі, учора ще ялові. Це, звичайно, не вибух на атомічній станції, з 
післямовами теле-політиків, і з Поліссям, що навхрест забите дошка
ми, — в той самий час, це також слова, теж підперезані стьожкою 
стронцію; хоча це не ліки, і не лічба, не літопис досліджень окремого 
виду щурів; це зимопис і виставка Перша шиб у морозяних квітах, 
котрі тануть від подиху та від монети; хто ж не знає, що танути — це 
сповідатися? 

Крове, кричуща і зла, крове, зібгана в тілі законному і підкорена 
карбам небес, на яких розумівся Федькович; крове з каменю й шкла, 
крове з мотлоху і настанов, крове-звалище, до якого збігаються ультра
маринові вулички; джерело, що від захвату гине, ледь поглянувши на 
материзну свою осіянну... 

Вічнонезаймана діво Ізольдо на ложі духмяному в Бога Трістана, а 
поміж вами — лиш тіло людське, тлінний меч. 

Вітре ясновишневий і багрий; і чорно-червоний! Обертай, обертай 
мудрі крила вітряка, що поставлений зліва у грудях! Як без тебе 
справляти роботу святу і несмертну Мірошникові, котрий без роботи 
цієї — немислимий? 

III 

Сьомий концерт віддаляється, залишивши в кімнаті запах воску і 
ладану, коло світла на стелі, заснованій павутинням, що його візерунки 
повторюють розташування артерій у людях, у жайворонках, у ягуарах. 
Ще подзвонюють старовинні бурульки, ще скрапує мережана кров; 
кора, під якою течуть коні-айстри — незідрана. Лицарі складають 
пісні. І сірі плоди шипшини на тлі червоного неба. 

Поскрипують дверцята у шафах, запилюжене шкло глухо бринить 
набубнявіле книгами (торохкими коробками маку). Сьомий концерт 
віддаляється. Отож, на божевілля ти не спромігся, дитячий пророче, 
котрий повертається з міста, і тюльпани, червоні, як небо — в холодних 
руках; на прирученість приречений пророк; а в під'їзді запах вицвілих 
котів; а в місті маленькі серця обертаються довкола твоєї великої 
долоні; а знедавна твої злочини стали помітнішими; все меншає книг і 
це добре, хоча це ще не осінь. 

Усі повертаються в Грецію. 
Але Греції не побачиш з вікна. Чи, може, дощу? Чи, може, ні 

Греції, ні дощу не побачиш, дмухаючи в жовту сопілку? Усі повер
таються до Греції, залишивши тут драний посуд, безсилі будильники, 
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шипшину з сніжинкою на колючці, тебе, одним словом, увесь цей 
мотлох, за яким о шостій приїжджає машина, це ні від кого не залежить, 
а при в'їзді написано: "Можеш виплакатися, якщо зумієш" — і ніхто не 
плаче, бо всі повертаються в Грецію; і ніхто не вміє. 

Лицарі складають пісні, скинувши обладунки. Троє голих дітлахів 
намагаються підняти меча. Далі — мармурові сходи, якими знову 
підіймаєшся на терасу; звідси вояки видаються малесенькими, як 
таблетки нітрогліцерину, а меча взагалі не видно. Троє голих дітлахів 
біжать іззаду, наздоганяють. Ти вискакуєш у перші ж двері, повертаєш 
ключ у замку, відсапуєшся. 

Зелена кам'яна жінка з золотими бровами і гранітними очима іде 
назустріч, раз по раз киваючи білим хризантемам, якими обсаджена 
стежка. 

Концерт N 10 

І 

Ластівки світяться; білосніжні дерева сяють золотою галузкою; 
ріка палахкотить передвечірня і риба в ній вибухає гострим променем; 
від жінок з немовлятами на руках — світло; і перевернуті догори 
лемешами плуги горять по-нетутешньому сумирним полум'ям, а на 
обличчя потомлених мужів теж вкладається відсвіт. 

Зорі лапаті невдовзі стануть над дужою і тьмяною землею, луки та 
вулиці якої заповсюджують буйно-зелені хвилі сеймової повені; зорі 
надають змісту словам. 

Усе вродило. 
Востаннє озираюся на круту батуринську гору, на рясний ключ 

журавлів, які випливають з-за палацу Розумовського; а перевізник уже 
стоїть поруч, скручує цигарку і більше ніхто не надходить, і я один 
сідаю у довгий дерев'яний човен. Хлюпаючи, ширшає смужка між нами 
і все дальшим берегом; журавлі летять мовчки, як намальовані , свіжо 
пахне вода. 

Це треба говорити поволі: "І сіється життя крізь пальці, як зерно, у 
чорну всепрощаючу планету Бога; бо Він теж живе тут; ще б трохи 
отакого часу золотого в людському тілі, дарма, що в ньому я Тебе не 
осягну". 

Але перевізник хитає головою. "Вродило все", — говорить він і 
цигарковий дим летить над рікою, а потім заплутується у верхівках 
червоного верболозу, які де-не-де стримлять із Сейму. За кожним 
помахом весла ближчає Матіївка, ближчає вечір; уже чую, як повер
тається череда, як, тихенько подзвонюючи, вищає зоря; ось ми про-
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пливаємо повз самотню стару вербу, її волохаті квіти вологі й останні 
бджоли збираються з силами, щоб перелетіти води. 

І нічого не страшно. 
Ось уже й берег, дві жінки, що чекають перевозу. Шукаю в кишені 

мідяки, приготовані ще з Батурина, простягаю їх перевізникові. Він 
замислено дивиться на гроші, а тоді на мене. Металеві кружальця 
пересипаються в мозолясту долоню. "На тому березі вип'ю пива за 
твій супокій", — каже перевізник. Я стрибаю на мокрий пісок, а жінки 
всідаються в човні, і ось уже нікого нема, тільки тиша, тільки зоря у 
небесах — одна, і друга, і третя... 

Усе вродило, нічого не страшно. 
Д о мене підходить хлопчик, обома руками тримаючи високу тонку 

свічку. 
— Добрий вечір, — вітається він. 
— Добрий вечір, — вітаюся я. 
— У вас є сірники? Мені треба запалити свічку. 
Сірники в мене є. Свічка спалахує золотим, як вербова квітка, 

вогником. Теплий легіт обережно погойдує його, наші тіні у такт 
похитуються на хвилях. 

— А тепер ідіть за м н о ю , — каже хлопчик, — я вас проведу. Тут 
уже недалечко. 

І тоді вперше за весь вечір у переповненому зорями небі озиваються 
журавлі. 

II 

Електричка поволі котиться між засніжених лугів. Поклавши під 
голову книжку, лежу на лаві, мріючи про те, як добре і чисто заживу 
після повернення. Повний місяць угорі, затягнений тюлевою фіранкою 
(то хмари). 

І вже нема неприязні, і вже зникають недовіра та нехіть, посту-
паючись місцем великому бажанню: здобути спокій, якою завгодно 
ціною, не спокій посмертної маски на зношених рисах, а мудру су
мирність живого обличчя. Пора вже вчитися мудрості, годі нищити 
тіло, досить зраджувати душу. Це ж вона, моя душа, проказує такі 
слова опівночі, під перестук коліс, душа змучена і злякана; ти зра
джував, а вона залишалася вірною; ти голосно брехав, а вона пошепки 
казала правду; ти грішив, а вона спокутувала. 

Давно це почалося, довго так тривало. 
Розсуваються двері, до вагону заходить хлопчик, тримаючи не за

палену свічку. 
— У вас є сірники? 
Я підводжуся з лави, обмацую кишені. Сірників нема. 
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— Спитай іще в когось, — раджу. 
Порожній вагон потопає у місячному сяйві. 
— Мені треба було у вас, — неголосно відповідає хлопчик і 

виходить. 
А я залишаюся. 

III 

Треба тихесенько прочинити двері, обережно зазирнути всередину. 
Стіл. Лава. Ікони. Рушники. Піч. Так ось вона, моя нова хата. Свіжа 
долівка, притрушена татарським зіллям. За столом сидять два діди. Це 
мої діди. 

Так ось вони які, мої діди. 
Свічка капає на пальці, пече. Гойдаються вишиті рушники на 

стінах, у такт похитуються тіні дідів і тільки ікони нерухомі. 
— Насилу добрався? — питає один з дідів, підводячись назустріч. 
— Ну, здоров, — обіймає мене. 
Сейм десь недалеко — у прочинені двері долинає шум його темних 

хвиль, запах торішніх водоростей. Я озираюся на небо — і не впізнаю 
жодного з сузір'їв; дуже близько, можна рукою доторкнутися, світиться 
зелена зоря, велетенська куля. 

— То Земля, — каже дід. — Зачиняй двері, щось воно холодком на 
вечір потягує. 

Вечеря вже на столі. 
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Іван Марчук: "Бриніли струни на весні", темпера, 1976, 35 * 25 см. (14 * 10 ін.) 

22 



Богдан Бойчук 

З молитов 

Молитва 

Душе істини, 
вселися в нас 
і ясністю обмий нам 
сліпоту з очей. 

Зайди у наші немочі 
і приложи листок 
цілющости до них, 
щоб зойкнуло в кістках 
неумиручістю. 

Зціли вагання наші й болі 
і з плівки небозводу вилущи 
краплини світла, 
щоб ми кропили ними спрагу 
за Тобою. 

Устні мої отверзеши 

Відкрий уста мої, 
щоб слова виходили 
повні і чисті, 
як сльози, 
обдихані духом 
Твоїм. 

Щоб на галявині віддиху 
Твого 
зазвучали фіялково. 

І заходили в душі 
опущених, 
наче надія на 
Тебе. 

23 



Духа Твоего не отіми 
Не віднімай 
духа Твого від мене, 
щоб я не тремтів, наче голуб 
без сизого неба 
на тілі. 

Духом правди натомість 
надихай утробу м о ю , 
щоб не вгасала в мені 
спрага пити Тебе. 

Збудження душі 
Душу мою зо сну 
ізбуди 
і занур у полонці 
світанку. 

У долонях її 
обтули, 
щоб пустила коріння 
у тіло 
Твоє 
і соки втягала 
завітні. 

Душу мою в очах 
защепи — 
щоб на зорі Твоїм 
заквітла. 

Ізцілення 
Ізцілителю, 
візьми від мене душу, 
заліпи у ній щілини 
сумнівів, зневіри й боязні, 
аби лисніла, 
як горнятко, 
наповнене 
Тобою. 

24 



Тоді я 
розіллю Тебе 
по тілі, 
щоб відчути в ньому 
порухи весни 
і пожадання 
жити. 

Віноград рожденія 
Давіть устами 
перший 
виноград, 
аби в залозах 
заболіло соком. 

Вимочуйте зіниці 
у настойці 
виноградної лози, 
аби проникла до очей 
небесна голубінь. 

Вдягайтеся тоді 
у найновіші співи — 
се бо свято 
вашого прозріння. 

Ходяй на крилу вітреню 
Ступаєш вітру крилом, 
перехиляєшся через 
край світу, — 
і пнуться до Тебе гори, 
з-під них 
прориваються води, 
із них 
тягнуть наживу дерева 
і простір свердлять 
до неба. 

Квіти розвішують запах 
на вітрі, 
а птиці дзьобами пришпилюють 
співи до Тебе. 



Простираяй небо 
Простели небеса 
і закутай нас, 
наче в пеленку. 

Ми притулимо небо 
до щік, 
наче ковдру, 

й голубизна 
закропить нам 
очі. 

І зануримось, наче у сон, 
у вселенну, 
щоб заснути у Тобі. 

Іван Марчук: "Вони залишили свій дім", темпера, 1978, 35 х 26 см. (14 * 10 ін.) 
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Шерон Данн 

Американська поезія, 1989 

В поезії минулого року все ще гомоніло провокаційною статтею 
Джозефа Епстейна "Хто вбив поезію?", яка появилася в серпні 1988 
року в Коментарі. Тим більше тому, що АВП Кронікл запросив 
реаґувати на цю статтю в травневому й вересневому числах 1989 року, 
— і багато поетів та редакторів взялися за перо. 

Сучасна поезія в США, стверджував Епстейн, процвітає в порож
нечі. Поезія, він запевняє, перестала бути частиною загальної інтелек
туальної дієти. її практикує, читає і слухає майже виключно академія, 
якої програми художнього писання створюють авдиторію і розвивають 
наступне покоління вчителів-поетів, покоління без жодного досвіду з 
зовнішнім світом. Поезію видається в таких кількостях, що неможливо 
вказати, котрі книжки вартісні; тому, мабуть, Лос Анджелес Тайме 
рішив поезії більше не рецензувати. Епстейн вирізняє старше покоління 
поетів — від Немеров до Кюмін — але стверджує, що це великі імена в 
малому світі і в більшості невідомі поза університетами. Сьогоднішня 
поезія хвора, каже Епстейн, і не виділяється настільки, щоб стати 
вікопомною. Він закінчує, цитуючи рядки, насаджені в його умі по
колінням Єйтса, Еліота, Фроста і Стівенса. 

Як можна уявити, реакції були різні, деякі живі, деякі бліді. Дехто 
погоджувався з Епстейном, проте велика більшість реагуючих таки не 
погоджувалися. 

Один поет-редактор вказав на те, що розквіт програм художнього 
писання є непрямим наслідком втечі Еліота і Павнда з Єгипту; наступні 
покоління не хотіли сорому виштовхувати їхні сильні голоси. Він 
продовжував: самий процес або режим доброго писання поширює 
розуміння; отже, програми писання є позитивним внеском. Далі, наше 
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плюралістичне суспільство майже забезпечує неправдоподібність появи 
єдиної постаті, що проголошувала б Правду для всіх. - Н а м треба 
вдовольнятися різноманітністю голосів кругом нас. Одначе, інші при
знають, що не рецензується поезії достатньо або досить суворо — 
загалом є мало рецензій, і критики зосереджуються на тих книжках, які 
хвалять. Вправді, більше поетів могли б взятися за рецензування на 
користь для нас усіх. Якщо ж йдеться про публіку, то наша культура не 
лише розглядає мистецтво як товар, але й може покинути слово задля 
слухово-візуальних насолод, які приносить техніка. Можна справді убо
лівати, як погано вчать поезію з початкової до середньої шкіл, та й 
університети не плекають дійсно поезії. Однак є прекрасні рядки, 
пам'ятні рядки поезії сьогодення. Треба багато читати, щоб їх знайти, 
як, зрештою, в кожній епосі — модерністичній, романтичній, чи Зо
лотого віку. 

Все це назрівало в моїй голові, коли я читала книжку за книжкою 
для цієї статті. Епстейн почав свій есе, кажучи, що його вчили, "що 
поезія сама в собі екзальтована річ", — я ж усвідомила, що я не 
особливо зацікавлена екзальтацією. Я читала поезію як спосіб поновно 
переживати світ, або глибше, або в такий спосіб, якого досі не уявляла. 
Мені потрібна поезія, яка має в собі щось більше, ніж просто гарну 
мову чи інтелектуальну гімнастику. її візія — вона мусить мати візію 
— виникає із зв'язку між її спогляданням на світ і мовою цього 
споглядання. 

В цьому есе я пишу тільки про тих поетів, книжки яких появилися 
1989 року; інші, як наприклад Вілбур, Мілош, Пні , Ґрегем, Валкот, 
Бродський, — можливо, не є відомі для більшости освічених амери
канців, але повинні б бути. "Хто вбив поезію?" Вибачте, сер, поезія 
писана сьогодні є жива — деяка, на всякий випадок, і стільки можна 
сказати про всяку поезію. Вона є тут, спонукує, повчає нас шукати 
самих себе, бачити святість світу і дійсність такою, якою вона є, 
відкриває наші уми, щоб бачити, відчувати й думати поза себе, поза 
загальновідоме, поза прийняте. 

Я не збираюся казати Джозефу Епстейну, що Деніс Левертов — це 
T. С. Еліот, слава Богу. Але перечитавши тисячі поезій, надрукованих 
1989 року, я таки вважаю, що вона "справжня" і що загалом ми маємо 
справжніх живучих поетів. Книжки, які я вибрала, чимсь притягнули 
мене — саме ці поети промовили до мене в особливий спосіб. 

Я присягаю завжди жити на грані смітника. 
З "Більше добрих жартів дельфійського оракулу", Outremer* 

* Лазурит — франц. 
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Поезії Біла Нотта запрошують занурюватися, входити в саму їхню 
осередину, щоб бачити, як він бачить, щоб чути, що він каже. Я читаю 
їх і почуваюся хаотично й вивихнуто, проте енергія його мови, до
тепність, навіть несподівано прозора форма — спонукують мене по
ринати вглиб. Його поезії — часто невтішні, безвихідні — це поезії, які 
писав би беккетівський Ґ о ґ о , коли б жив серед нас. Звичайно, раз 
зайдеш в один із віршів і сприймеш його передумови, вірш тоді 
рухається містерійно крізь свою власну неминучість, свою власну логіку. 
Твори Нотта починаються з сюрреалізму, але виростають з нього, щоб 
осягнути сюрреальність дуже особистого голосу. 

Outremer — це найновіша збірка з багатьох, які Нотт написав 
(його Поезії 1963-88 вийшли минулого року в видавництві Пітсбур-
зького університету). Понад 50 віршів цієї книжки — всі, за винятком 
одного, односторінкові, декілька любовних (або мучено любовних), — 
та більшість — це екзистенціяльні поезії, які описують, що означає 
жити в нашому світі. 

Чоловічий клімактеричний вірш 

Як сперти мій не-вік на осени чалу 
Занапащеність, всміхатись, коли затор повзе 
По мому тілі й призматична китайка 
Кругом моїх яєць скрипить: вгадай цей дім 

Не знає більше котрі я двері. Вікно, 
Яким ми були, чи пам'ятає свій вид? Ти-чи-я 
Так мало там бачили; яке майбутнє тільки 
Дрімучі проблиски, з яких потім кошмар.. . 

Клямки зношені до грудок — сива стерня 
На худих пахвах — такі списки засмічують цю землю. 
Ґ р а т и гробів вітають мене або добрі до мене; 

Моє волосся зоране батьками, їхнім затяжним 
Вигладжуванням якогось бідного ліжка з зім'ятим коцом. 
Як сказано, кожна дорога на твоїм обличчі втікає. 

Це типова для Нотта кузня слів — "не-вік" означає його тіло, його 
смертну плоть, "осени чалу занапащеність" — осінній падолист; він 
творить з дієслова "stymie" (затримувати) іменник "stymies" (затор); 
оксиморон "призматична китайка", що скрипить. 

Наведена поезія просякнута великим сумом. Нотт створює ат
мосферу суму низкою від'ємних слів: не-вік, занапащеність, затор, 
китайка, так мало, кошмар, зношений, сива стерня, худі пахви, за
смічують, гроби, бідний, втікає. А кінцева рима останньої строфи 
(bed/fled) — наче цвях у труну. 
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"(Я)ке майбутнє тільки/ Дрімучі проблиски..." — це приклад, як 
Нотт досягає ефекту дезорієнтації, — знак питання пропущений, замість 
цього мова пливе, а тоді переривається переносом; Нотт , звичайно 
рішає не передавати цього як: "Яке майбутнє? тільки дрімучі про
блиски". Читач постійно нагинається над збіркою, щоб перечитувати й 
переосмислювати. Те, що здається є у фразі, раптом там не є, і ти 
повертаєшся до вірша насторожений, не знаючи за чим. "Продовжуй, 
будь проникливий" — спонукує поезія читача. "Йди в ногу зі мною, чуй 
речі, бач речі в новий спосіб". Резиґнований голос "Чоловічого клі
мактеричного вірша" виникає з фізичних, психологічних та сексуальних 
змін, які приносить вік. Цей голос звертається до другої особи ("ТИ"), 
накреслюючи взаємини ("Вікно, яким ми були, чи пам'ятає свій вид?"), 
спільні візії яких, можливо, забуті, а їхнє майбутнє тільки невиразно 
уявлене. Чого ми шукаємо в обличчі нашої "Другої Особи"? Для 
даного мужчини "кожна дорога на твоїм обличчі втікає": немає куди 
йти, навіть дороги вже більше немає. Це вірш, що переслідує, гер
метичний у своїй повній безвихідності. 

... здається все таки, 
що навіть тепер може бути відкритою для нас можливість 
розвинутися, поворот, який могли б взяти, доля все ще 
простягнена (якщо б ми глянули) на долоні духа. 

з "Родич і родич", Двері у вулику 

У своїй шістнадцятій збірці поезій Двері у вулику Деніс Левертов 
продовжує своїм майстерним верлібром медитацію над людством. 
Проста обкладинка її книжки представляє фотографію "пасічника (зі 
столиці Клуні)": в багатьох поезіях вона звертається до склепінчастого 
каменя середньовічної архітектури, як ось у вірші "Варіяції на тему з 
Рільке": 

Ми кажемо — ми порошинки в космосі — 
"Ти купол вигнутий над нами!" 
наче б Ти був святинею, 
якою намагаємося визначити Тебе... 

Хто може збагнути Твій обсяг — 
велике склепіння, ребрастий казан, підвішений під пропастю, 
клітка вічности? 

Постійний сенс часу й духовности являється тлом для більшосте 
поезій у цій книжці. Левертов, мені здається, належить до тих рідкісних 
поетів, які спроможні писати на найрізноманітніші теми — особистого 
чи домашнього життя, політики, мистецтва, християнської мітології, 
музики, краєвиду. Все таки ці поезії в гармонії, не в конфлікті, вони 
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збагачують одна одну, тому що виходять із свідомости, яка є все-
об 'ємною і легко дивиться через мікроскопійні та макроскопійні лінзи 
на наш рід і світ. 

В традиції Вільямса, Левертов святкує солодкі й цінні моменти, як 
ось у цьому вірші: 

Північна радість 

"Мир кожній речі, яку вбирає моє око, 
кожній речі, яку вбирають мої уста." 

Карміна Ґаделіка 

Плетена умбра, легко похилена, 
пил сріблисто втишує крикливу мосяж лямпи. 
На подушці моя шкарпетка-мавпа розпростерла хвіст і члени 

знесилені цілоденним спогляданням сонця 
блукають по хаті, наче вовк. 
Відблиски води в склянці біля ліжка. 
Чудотворна вода так спокійно 
чекає, щоб її спожити. 

Переповненість дня прийшла 
у цю обильну тишу. Кожна річ 
віддається оку перед сном, і вода 
при моїх устах перед темрявою. Дар за даром. 

Вірш цей — справжній дар . Сцена в спальні виповнена зоровими 
деталями; перша строфа виповнена приголосними, складними голос
ними звуками і власною "обильною тишею". Кажучи, що речі, які 
бачимо, вода, яку п'ємо, є дарами, — Левертов говорить, що звичайне 
є надзвичайним, цінним. В певному сенсі навіть цей вірш можна було б 
назвати політичним, беручи до уваги нашу культуру, що цінить на-
пушену розвагу, надбання матеріяльного добра, стиль понад суть. Цей 
вірш символізує багате життя, яке в гармонії з джерелами відновлення 
і радости. 

У збірці можна знайти декілька поезій на тему християнської 
мітології, як от, наприклад, "Благовіщення". І "Благовіщенння", і 
"Північна радість" належать до найбільш екстатичних віршів Левертов, 
повних радости душі, віри в здібності людини до духовної трансцен
дентности. 

Левертов пише — часами немилосердно — про те, що ми зробили 
з нашим світом. "Наші міста розпорошуються, горді технології / 
плодять катастрофу. Щелепи наших винаходів / закриваються і за
тискаються, їхня ціль забудеться..." ("Варіяції на тему з Рільке"). Один 
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з її найпохмуріших віршів говорить про тих наукових і технократичних 
візіонерів, що мріють про постійні колонії в космосі. (Пам 'ятаю одного 
такого на телевізії кілька років тому, який хвалився, що за 500 років ми 
залишимо землю, зужиту як сміття). Останній рядок Левертов у вірші 
"Ті, що хочуть виїхати" — це засудження: "Вони не люблять землі". 

Один з найкращих її віршів "У Каліфорнії: ранок, вечір, пізній 
січень" починається мальовничим зображенням світла на деревах і 
росі, а відтак переходить у рев косарок, "мужчини з довгими насадками 
/ циліндри пестициду, гелікоптери готові з апр иску вати виноградники". 
Ось останні дві частини цього вірша: 

Вкінці дня ціле небо 
широке, необмежене, залите прозорим 
рожево-бузковим, 
з відтінню гліцинії, 
без хмарки 
понад крамницями, індустріяльними парками, 
домами, що засвічуються, 
бездомними, що викладають свої клунки. 

* 

Хто може висловити 
біль всього того, що постійно 
загрожене, зазіхане, страчене 

і постійно 
все таки 
триває у красі, 

постійно, як цей молодий місяць, 
що саме зійшов і поволі 
п'є світло 
із заниклого сонця. 

Хто може висловити 
хвалу такій щедрості 
чи такому сорому? 

Хто, крім поета, може рядками, наче вправними мазками фарби, 
змалювати так день в своїй красі й деградації? Коли моральні погляди 
Левертов боряться з красою, напруга і несумісність можуть бути дійсно 
болючі. 

Жорстокості в Центральній Америці також притягали увагу Ле
вертов в останньому десятилітті. В цій збірці вона помістила лібретто 
під заголовком "Ель Сальвадор: реквієм і благання", в якому спирається 
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на досліди з історії Сальвадору, вживає проповіді замордованого 
архиепископа Ромеро й листи, писані додому трьома замученими 
монахинями й одною світською жінкою. Вона використовує у цьому 
творі хор, оповідача, Ромеро й три монахині. Цей твір був поставлений 
в 1983 році в Сандерс театрі Гарвардського університету. Левертов 
зазначує, що вона не задумала цього твору як поему, — і дійсно він має 
нетипову, хоч цілком в даному випадку властиву сирість. Однак його 
пристрасть, сміливість і світогляд — все це Левертов у своїй повноті. 
Це лібретто являється могучим гімном за мир, як теж сильним актом 
обвинувачення проти жадоби. В лібретто "Ель Сальвадор" та в інших 
поезіях Левертов помічаю надію: 

... всі ми є 
сторожами наших братів, 
членами одні одних, 
відповідальні, винні й — 
спроможні змінитися. 

"Ель Сальвадор: реквієм і благання" 

Левертов хоче вірити в це й молиться за це: 

Духу, збуди 
наше розуміння. 
Із стазу, 
в якому гинемо, 
з понурої безрухости, 
в яку засуджує нас 
тягар нашого безвір'я, 
тільки подув твого вітру 
може піднести нас. 

Левертов не відвертається від нічого — вона бачить хвилини 
зблизька, бачить століття терору в Ель Сальвадорі, бачить містерію 
Благовіщення. Здається, що вона сама живе в світі мужчини у вірші 
"Дім сліпого мужчини на краю кручі": "Засліплений у своїй темноті / 
— невловимий глибокий горизонт. Тут / ніщо не вторгнеться... / між 
його палким / внутрішнім поглядом / і необмеженим невідомим". 
Мене найбільше захоплює в Левертов її всеосяжне "ми" — її поезії 
терору й трансцендентности включають і мене. Вона ставить мене 
зараз поруч себе, поруч нас усіх. Твори Деніс Левертов — сміливі. Як 
сліпий мужчина у вірші, її життя в поезії "зависає над пропастю, гніздо 
на кінчику розхитаної гілки". 
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Ти була щаслива за таку красу, звичайну й інтенсивну, що 
триває так довго, як маки тривають. 

"Весняний дощ", Людські бажання 

У світі Роберта Гасса вісімдесятих років є кухні й ранкові кави, 
плавання й біле вино, розповіді перед обідом, діти і "мотопилка десь у 
сусідстві... здійснюючи чиюсь ідею насолоди, додаткова кімната або 
ванна з мамонтового дерева". Це вигідне життя каліфорнійського стилю 
— опосередковане Гассовим самоусвідомленням — свого часу захоп
лювало мене, тепер воно стає часами нестерпним у своїй самосвідо
мості. В третій збірці поезій Людські бажання поет зображує пори 
року в Берклі, вразливих, дещо шикарних приятелів, перебування разом 
з сім'єю в Англії. Ця збірка не відрізняється набагато від двох по
передніх, хібащо течія втрати зарисовується сильніше й темніше. Його 
поезії завжди визнавали втрату. Але в цій збірці втрата проникливіша й 
представлена менше абстрактно: "Я навіть не знаю, котрий то сум / 
прийшов був до мене, / коли ми йшли дорогою до озера Шірлі...". В 
іншому вірші він пише про викинену з лона дитину: "я старався, щоб не 
зненавидіти своє життя, / не боятися рамок речей. Я знав, що двоє 
людей не могли собі сказати холодного листопадового ранку в мряці...". 
А у вірші "Привілей буття" жінка каже мужчині: "Я збудилася рано 
такою сумною тому, що усвідомила, що ти не можеш вилікувати м о ю 
самотність, скільки б я тебе не любила". А мужчина "не ображений 
дійсно / він розуміє, що життя має обмеження, що люди / вмирають 
молодо, нещасливі в любові / не досягають цілей...". 

В "Злиднях і розкошах" Гасе, можливо, досягає того, що йому 
завжди найкраще виходило — накреслення форми людського бажання 
— він поєднує це з інтенсивною темою глибоких втрат, більших 
обмежень: 

Злидні й розкоші 

Викликана свідомим спогадом, вона 
усміхалася б, вони могли б розмовляти в кухні 
перед або після обіду. Але вони в цій іншій кімнаті, 
вікно має багато маленьких шибок, а вони на канапі 
обнімаються. Він притискає її так міцно, 
як тільки може, вона занурюється в його тіло. 
Ранок, а може це вечір, світло 
пливе через кімнату. Надворі 
день повільно поступається ночі, 
поступається дню. Процес коливається рвучко 
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і спішить: тижні, місяці, роки. Світло в кімнаті 
не міняється, тому ясно, що діється. 
Вони стараються стати однією істотою, 
та щось супротивиться тому... 

В цьому портреті років сексуальної любови, яка розгорталася в 
пам'яті мужчини, коханці тужать за одністю. Змінені, але тільки до 
стану "майже тварини", вони залишаються поза воротами раю, і не 
спроможні погодитися з неможливістю сповнення їхніх найглибших 
бажань. У цьому вірші зустрічаємо прямий голос певної грації, бажа
ючий бачити минуле в правдивому світлі, та вкінці він конфронтується 
не тільки з обмеженням досвіду, але й з самими взаєминами. 

Людські бажання включають три роди творів: шість довгорядко-
вих віршів "з нахилом до прози", чотирнадцять прозопоезій і, нарешті, 
більш традиційні, в стилі Гасса, вірші (тепер дещо передбачливі й 
манірні). В цій збірці найбільше притягали м о ю увагу й заохочували 
читати його прозопоезії. "Високі вікна" починаються: 

Цілий день ти не плакав або плакав і хотів спати. Бажання спати 
було жарівками, які темніли, коли включалися сильні прилади. Ти 
усвідомлював це. Так як у школі тобі вияснювали, що рожа це 
смілива армія білих тілець, щ о накидаються на вірусного на
пасника і вмирають. їдучи поїздом через Голляндію, ти помічав, 
що навіть сміття було охайно поскладане на смітниках. Були там 
сороки в полі коло водних каналів, охайні хатки, високі вікна... 

Те, що оповідач рішив бачити і над чим роздумував під час 
подорожі, виявляє болісність ума. Він міркує над порядком, який 
бачить, пригадує одночасно одну історію з часів Другої світової війни, 
яка виходить поза рамки порядку й стає прикладом сміливости й 
надзвичайно раціональної самопожертви: 

В будинку, поруч якого жив Декарт, в 1937 році помер єврейський 
професор. Його дружина — голландка, суворих кальвіністських 
принципів, залишилася з двома синами. Коли прийшли нацисти в 
1940 році, вона пішла до суду і в іроломно заприсягла, що її діти 
зачаті під час незаконного зв'язку з не-євреєм. А коли в неї 
виявилися сухоти, вона поміняла паспорт з приятелькою єврей
кою, бо й так чекала її смерть, і сіла замість неї в поїзд до 
концентраційного табору. Сини прощали її на пероні з відкри
тими очима. 

Крізь пам'ять і спостерігання оповідач встановляє дорогу до свого 
власного заспокоєння: "відчуття, що все у світі має свою міру, збу-
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джувало тебе, і якщо знайдеш цю міру серед напухання і спласання, 
вона буде ясною і спокійною". 

Прозопоезії в Людських бажаннях — чи то в сумно потрясаючому 
образі гостинного обіду, чи в досить завершеному "Церковному май
дані" про творення мистецтва — є для мене тим жанром, де лежить 
енергія цієї збірки. Ф о р м а ця напрошує, щоб Гасе відкрив двері своєму 
розповідному таланту. Репрезентативного Гасса все ще треба шукати в 
його віршах, але химерніший, дивніший і суттєвіший Гасе криється в 
прозопоезіях. 

Три поети із Східньої Европи 

На порожнім передміськім паркувальнім майдані, підправляючи 
ручне гальмо, 
він роздумує над тим, що справді привело його сюди 
і чому, на Бога, він ніколи не міг піддатися 
тому кліше туги, яка знайома всім тим, що здійснюють 
невидиме мистецтво еміграції 

"Направляючи ручне гальмо", Тягар тіла 

"Десь буде батьківщина", — каже Станіслав Баранчак далі в цьому 
вірші. Я поцікавилася глянути на Баранчака, Богдана Бойчука і Дана 
Паґіса через їхнє походження із Східньої Европи. Історія нагородила 
кожного з них болючою ласкою, підсуваючи їхнім творам сильні теми. 
Першорядні перекладачі й відважні видавці зреалізували їхні книжки, і 
ці поети будуть займати місце в американській поезії, як їх будуть 
читати й піддаватися їхньому впливу місцеві письменники. 

Баранчак, наймолодший, народився в Польщі, емігрував сюди в 
ранніх вісімдесятих роках. Його вибрані поезії Тягар тіла, перекладені 
ним та іншими, охоплюють 1970-1986 роки. Його цикл сімнадцяти 
віршів "Реставрація порядку" — морозить; він перетиканий терори
зуючими голосами репресивної держави: "Де ти взяв цю листівку, пане, 
яку маєш / причину, / щоб бути на вулиці в цю пору, / що дає тобі 
право носити цю чорну стяжку, мовчи, / ми ставимо питання і ми 
чемні у додаток.. ." — з листами надсиланими друзям у тюрмі: "Я 
знаю, що не дістанеш цього листа, / але посилаю його все одно... / 
Пам'ятаєш, ув'язнений за ношення чорної стяжки / ти заткав їх ко
ротким "звичайно", / коли, регочучи, вони спитали тебе, чи дійсно 
віриш, / що Бог існує...". Його вірші про життя після Польщі завжди 
мають Польщу як срібне тло для дзеркала сьогодення: 

Ще кілька місяців і, зав'язуючи шнурівку на вулиці, 
усвідомлюєш, що робиш це, просто, щоб зав'язати шнурівку, 
а не щоб рутинно провірити 
чи за тобою не слідять. 
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Маючи стільки колючого дроту і стільки морів поміж нього, 
ця каністра газу, яку не вистрелено 
в мене зовсім, не зважаючи на все, 
опинилася мені в ногах; 

немає ніякої можливости, щоб це щось зробило, 
це не має сенсу, їхні маски герметичні, 
і мої очі пектимуть ще довше, — 

все ж я підношу її і кидаю назад у них. 

Богдан Бойчук, народжений 1927 року на Україні, провів чотири 
роки в таборі Д і Ш в Західній Німеччині й прибув до Америки 1949-го 
року. В його вибраних поезіях Спогади любови (переклали Дейвід 
Іґнатов і Марк Радмен) довгий цикл "Любов у трьох вимірах" ви
промінює пристрасть любови і страждання. Кожний із 16-ти віршів має 
три частини — перша, завжди станза чи дві, про еротичне кохання — 
безчасове, неминуче, болісне, де любов є занурюванням або затоплю
ванням. Друга частина, у вільному вірші, є міською хронікою са-
мотности, сексуального й екзистенціяльного розпачу: 

аж тебе опівночі розплющують 
на зужитім тілі жінки 
між брудними матерацами 
обвислі стіни 
наче божі руки. 

Серія третіх частин, завжди два короткі параграфи прози, багата 
на місця, назви й деталі, і дає розповідь про українського хлопця під 
час Другої світової війни, закоханого в єврейську дівчину, аж поки 
одного дня її більше немає. Це поезія найглибшої туги, втрати і 
порожнечі, — особиста розповідь, що розгортається до катаклізму 
європейської історії, тоді корчиться до "ні болю, ні порожнечі, ні 
самотности, ні щастя". Поема наростає в інтенсивності через кон
трольовану ліричність і бездоганну оркестрацію частин. У більшому 
навіть смислі, Бойчук, думаю, пише про розірвані взаємини людських 
істот з Тамтим, — взаємини, які бачимо як чергування фантазії, 
понурої дійсности і драматичного пошуку та втрати. 

Дан Паґіс, народжений 1930 року на Буковині, виріс у німецько-
мовній родині. Перейшовши концентраційний табір, емігрував до 
Ізраїля, де почав писати поезію івритом. Помер 1986 року. Його 
вибрані поезії Змінні напрямки перекладені незрівнянним Стіфеном 
Мічелл. Вірші Паґіса такі ясні, такі прозорі, що вражають як най-
холодніша зимова ніч, освічена зорями. Вони наче писані з далекого 
місця, куди добрався Паґіс (але не ми), з точки переваги, з якої світ 
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наш виглядає заляканим, злочинним і божевільним. Голос у вірші 
"Лекція обсервації"" каже: 

Зверни пильну увагу: світ, що являється тепер 
в нуль-крапка-нуль-один градусах, 
був, поскільки відомо, 
єдиним, 
що вибухнув з тиші. 

Він кружляв у голубій бульці, досить великий; 
часом там були хмари, подуви моря, 
часом дім, можливо паперовий змій, діти 

і янгол тут чи там, 
або город чи місто. 
Під усім цим були мертві, під ними 
скеля, а під нею горюча тюрма . 

Чи це ясно? Я повторю: назовні були 
хмари, крики, ракети, 
вогонь у полі, спомини. 
Далеко під цим були хати, діти. Що більше? 

Маленька точка збоку? Це, здається, 
єдиний місяць того світу. 
Він розірвав себе навіть перед цим. 

Думаю, що Паґіс знаходить внутрішній спокій в роздумуванні над 
і в факті існування міжплянетного простору. Але це спокій, що визнає 
терор історії. В "Точці відходу" дев'ятилітній хлопчик, ховаючись у 
сутінку студії свого діда, каже: "я думаю, що не все є сумнівне" і 

За дверима починається 
міжплянетний простір, на який я готовий. 
Тяжіння спливає з мене, мов кольори у сутінку. 
Я лечу так швидко, що остаюсь нерухомим 
і залишаю за собою 
прозорий слід минулого. 

Вірш може тільки натякати, від чого ховається цей хлопчик, чому, 
такий молодий, готовий залишити минуле позаду. 

Незважаючи на холодну віддаль, метафора простору вносить 
багато в творчість Паґіса, але він може теж тримати нас близько себе, 
часом наче б ми були зараз за його раменом, і він розповідав нам 
шепотом про свої дії, як він іде; про свої думки, як він думає. У 
"Слідах" (це частина поеми про концентраційний табір) він каже нам: 
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Якщо призначено, що я вирвуся звідси, 
буду пробувати спускатися щабель за щаблем. 
Я тримаюся кожного уважно — 
та драбині немає кінця, і часу 
теж нема. Все, що можу ще зробити — 
це впасти у світ... 

І моя коміть-голова вірна мені, 
і мої руки тримають мене міцно: 
я падаю падаю 
з неба до неба небес до неба ночі. 

Поезія Дана Паґіса проходила через вогонь, — його гаряч, його 
стражання і його вивершування. Вона звучить чисто, як кришталь. 
Кожна, як дорогоцінна склянка, дозволяє Паґісу підносити тост люд
ському духу. 

Молодий американський поет сьогодні є поет імперії. Імперії, 
що на схилі вниз, згідно з усіми покажчиками. 

Ніколас Кристофер 

В останньому часі появилося багато антологій. Мабуть, найціка
вішою є Нижче 35: нове покоління американських поетів, упорядкована 
Ніколасом Кристофером. В енергійному, грімкому вступі Кристофер 
описує американське суспільство, кидаючи великі теми: "історії корупції, 
жадоби, інтриґ, мілітаризму, бруду і злиднів, що співіснують в подиву-
гідному достатку...". В межах і проти таких американських склад
ностей поети, як каже Кристофор, боряться за духовне й мистецьке 
життя. 

Оскільки схвалюю вибір поетів Кристофером, то однак не пого
джуюся з його думкою, що всі, чи навіть більшість з них, глибоко 
анґажовані й висловлюють болячки нашого суспільства. В жодному 
разі не так, як Блай, Ґ інзберґ , Каррут або Левертов роблять це для 
нашого суспільства, а Пні чи Малдун для іншого. Як ми бачили, життя 
поетів Східньої Европи, обговорюваних вище, просякнуте історією, і 
їхні твори висловлюють боротьбу з втратою родини, з переміщенням, 
з утиском. Мені здається, що поети цієї антології віддзеркалюють 
Америку; але це не значить, що вони глибоко ангажуються в її духовні 
та громадські конфлікти. 

Поети, зібрані Кристофером — 21 жінок і 16 мужчин — американці 
віком не більше 35-ти. Збір голосів еклектичний, форми різноманітні, 
засяг тем — великий (одначе не такий великий, як намагається суґе-
рувати Кристофер). 

В елеґантних куплетах Линда Галл зображує поганий готель 
близько Ел, жінку, що пригадує коханця-наркомана, якого покинула, і 
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Що ми навчились? Все, що залишилось по тобі — 
це спалене місце на моєму рамені. Так що я не 

забуду тебе навіть, якщо я тільки 
дрібняки на долоні чиновника, тільки 

заставний квиток зім'ятий у твоїй кишені, 
саме той, якого ніколи не викупиш... 

("Чорна кобила") 

Одною з тем Аскольда Мельничука являється досвід біженця, який 
йому відомий з родинних розповідей і які він засвоїв як американець 
першого покоління. Він зворушливо пише про темні тіні минулого, 
якого ніколи не знав: 

Звичайний іміґрантський вуйків вірш 

Він так боявся грошей, що 
тремтів і заливався потом в черзі до каси. 

Одного разу, кажуть, він зломився і розплакався. 
Нам було смішно, коли на Різдво 

він мав на голові 
спідню білизну своєї братової. Але ми не знали 

як то було 
колись у Переяславі, 

або в якомусь там іншому місці, 
якого я ніколи не бачив і тому 

не дбаю дійсно, 
де взяли його батька, 

відомого суддю й оратора 
та поставили під стінку 
і так далі. 
Все ж це не пояснює грошей. 

"Я того не бачив, але пам'ятаю", каже він в іншому вірші. Мель-
ничук успішно переносить страшне минуле в теперішність, пригадуючи 
нам, до чого людина здібна, якого лиха спроможна завдавати, що 
може перенести, хоч і стає знівечена. 

Вулична парада Корнелія їді кипить міським життям: 

"Цей танок", — цідить поліцай, — 
"Як його звати?" 
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Ми звемо його обговорюванням повітря, 
ми звемо його вмиранням з 
черевиками на ногах... 

Всі ми захопили сверблячку, , 
Неоновий мистець 
Дротує свої ноги. 
Пара туристів 
Зафіксовують твист 
На інстаматичнім апараті, 
А на заводі 
Сторож запрошує мітлу до вальса, 
Ловить її як жінку, 
На яку мусів би чекати 
Ще одне життя, 
І крутиться кругом кошика на сміття 
І машин та думає: 
Чи кожен щасливий? 
Він витанцьовує поза двері, 
Оминаючи тріщини в хіднику, 
Шкірить зуби, немов би дістав 
Найглибший поцілунок у світі. 

("Жертви останнього танечного божевілля") 

Це один з найрадісніших віршів, що я читала за довгі роки. 
Думаю, що нема саме тепер кращої інтродукції до цієї Генерації 

американських поетів, ніж ця антологія. Мартін Еспада, Сузан Ґардінер, 
Лусі Брук-Бройдо та їхня компанія звучать мелодійною, емоціональною 
какофонією. Т а м можна знайти пасторальні вірші, любовні , навіть оду 
(до Марії Осмонд). Приходить нова Генерація поетів — декілька голосів 
тут напевно стануть більше відомі, як будемо прокладати шлях глибше 
у дев'ятдесяті роки. 

З англійської переклала 
Марія Ревакович 

Це дещо скорочена версія статті, що друкувалася в The Massachusetts Review 
©1990, (Spring-Summer, 1990) 
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Іван Марчук: "Букет у просторі", темпера, 1979, 80 * 60 см. (32 * 24 ін.) 



Василь Голобородько 

Чоловік у чистому одязі й хлопчик серед літа 

Дитячі ПОМИНКИ 

Три сестрички щодня всідаються за довгим столом 
поряд, сидять тихенькі — чекають обіду: 
пшоняної каші, не більше, як на сірникову коробку, 
разом із іншими дітьми їхнього села 
справляють у колгоспних яслах дитячі поминки 
— так разом, за спільним довгим столом, 
збираються для поминального обіду — 
по комусь невідомому, померлому десь далеко 
від рідного села: 
це — поминки трьох сестричок по своєму 
татові, що вмер на холодному Уралі, 
куди був вивезений потягом спецпереселенців. 

Три сестрички одночасно заплачуть непомітно 
І зорі вночі над ними сльозами 
тремтять на віях небесного янгола. 

Проза: з України — додому 

Ой поїхав з України 
Козак молоденький 

(народна пісня) 

Місце незатишне: площа з величезною баюрою, 
відтинок перевантаженої траси, якою з гуркотом 
проїжджають самоскиди, трактори, 
площа з кіоском "Союздруку", 
із пахощами гарячих пиріжків, 
далі їдальня, куди ходять обідати працівники 
міліції та звідки двічі на день двоє 
неголених чоловіків носять варену капусту 
на сніданок і вечерю засудженим на 15 діб. 
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Місце незатишне під назвою "шахта Україна", 
або простіше "Україна" (раніше шахта називалася 
шахтою імені Сталіна) — зупинка транзитних 
автобусів, на яких розтжджаються з усіляких 
робіт у райцентрі люди по своїх домівках 
у різні селища району. 

Як тільки підходить до зупинки автобус, 
як правило без маршрутних позначок, 
люди натовпом кидаються до нього, 
потім натовп розділяється на два потоки: 
один, який стримить до автобуса, 
другий, який повертається на свої попередні місця, 
щоб далі очікувати свого автобуса. 

Щодня площею зупинки, в один і той же час, 
ходить у брудному зимовому одязі чоловік, 
іще не старий, інвалід дитинства, мабуть, 
не сповна розуму. І сьогодні він з'явився, через 
дорогу перейшовши, несучи у руках дві порожні 
картонні коробки, усміхаючись по-дитячому і 
нерозумно: радіючи двом коробкам, що їх десь 
розшукав, чи хтось — милосердний — подарував йому. 

Із натовпу вирушає йому навпроти чоловік 
у чистому одязі, інвалід дитинства перестає 
усміхатися, притискає тісніше коробки до грудей, 
відступає від чоловіка в чистому одязі, 
озирається на нього, аж поки не доходить до калюжі, 
т ам спиняється, чоловік у чистому одязі 
теж припиняє переслідування, обминає його, 
іде собі далі, усміхаючись від зустрічі й цього дня 
із звичним на цій площі інвалідом дитинства. 

Іде собі далі чоловік у чистому одязі, 
тепер брат інваліда дитинства і, мабуть, 
особи не сповна розуму, іде собі далі, 
очікувати автобуса, аби доїхати з "України" 
додому. 
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Хоч раз 
Мій конвоїре, наглядачу, кате, 
наважся хоч раз 
не підкоритися, вчинити самовілля, не виконати 
інструкцію, припис, наказ, 
стань хоч раз 
неслухом, порушником, злочинцем: 
відчини двері моєї камери, 
зайди до мене, присядь, 
дістань пачку "Прими", 
пригости мене сигаретою, 
піднеси мені вогника, 
сядьмо, поговорімо, 
назви мене по імені 
і своє скажи мені — 
стань хоч раз у житті людиною. 

Іванові 
Іване, 
ми не відвертаємося: 

кулі, що їх випустив кат, 
приставляючи нагана до потилиці 
засудженим у 34-му році, 
натискаючи — аж палець німів — 
на курок щодобово, 
летять іще й досі 

і влучають нам у обличчя. 

Рішуче рішення 
Як і в кожній новій справі, 
як і в кожній справі 
— хоч би і йшлося про полювання на мух — 
треба виважити всі "за" і "проти": 
винахід недосконалий? зате дешевий, 
будова над чистою річкою? зате поряд вода для потреб, 
будова завершена з недоліками? зате достроково. 

Можлива катастрофа? 
Може й не катастрофа, але аварія не виключена, 
може й не аварія, а так собі, робочі неполадки, 
які трапляються всюди. 



Можуть загинути люди? 
Не виключено, від цього не застраховане 
жодне людське починання: 
наука вимагає жертв! 

Та й хто може загинути: 
якісь древні дреговичі, які й досі бояться русалок, 
якісь забобонні селюки, які й досі хвороби вишіптують, 
якісь напівтемні селянки, які й досі вірять у те, 
що на Івана Купала 
сонце грає!.. 

Так ретельно виваживши всі "за" і "проти", 
нарешті остаточно вирішивши, що блага для людства 
його захід принесе більше, ніж смерть 
нікому не потрібних (а може, до того ж, 
ще й шкідливих!) людей, рішуче сходить з горища, 
ховаючи в полах одягу сокиру, 
Родіон Раскольников. 

Катерина Білокур: плетіння вінка 
З ранньої весни готується вити вінок: 
вибере коло хати сонячну місцину, 
скопає глибоченько, заскородить рівненько, 
яку квітку посіє, яку пересадить, 
чистенько прополе, дбайливо виполиває — 
принесе мольберта, 
поставить біля білої квітки 
і перемалює її на полотно, 
буде перша квітка на віночок. 
А згодом, дивись, уже розквітли 
і рожеві, і блакитні, і червоні — 
тільки встигай малювати. 

Від весни і до пізньої осені, 
поки остання квітка не відцвіте у городчику, 
перемальовує квіти на вінок дівочий: 
літо вплітає квітами у вінок, 
летіння літа зупинила пензликом 
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Але літо минає — 
вінок не домальованим лишається, 
"на друге літо д о м а л ю ю . " 
Квітку до квітки, 
день до дня, 
місяць до місяця, 
рік до року — 
в'є дівочий вінок, 
малюванням скасувала відцвітання, 
щоб було вічне літо. 

У вінкові, звитому з квіток усього літа, 
дівчиною, яка починає дівування кожної наступної весни, 
стоїть із пензликом у руці посеред вічного літа. 

Калинове деревце 
Біля криниці хлопець злізе з коня, 
напоїти його з дороги, 
залишить на потолоченій траві, 
на убитій землі 
сліди своїх підошов, 
а як другого дня поїтиме коня, 
помітить, що слід правої ноги 
прикритий калиновим листком. 

І не осінь надворі, щоб листя з калини опадало, 
і бурі напередодні не було, щоб зелене листя обривало 
це тобі, козаче, чиясь дівчина загадку загадала. 

Кінь непоєний над припоєм стоїть, 
а ти все перебираєш у думках знайомих тобі дівчат, 
та всі однакові, як цвіт калиновий, 
спробуй тут здогадатися, чия сюди прибігала, 
слід калиновим листком прикривала, 
мислі твої у дівочий полон забирала. 

Та не журися, козаче, 
угадаєш ти свою дівчину поміж усіх дівчат: 
понесе тебе калиновий — легенький — листок, 
що його ти знайшов на своєму слідові, 
до калинового листка, що зеленіє в городчику 
найгарнішої у світі дівчини, 
поберетесь із дівчиною за руки — 
зачервонієте калиновим деревцем. 



Розчинені ворітечка 
Повернеться дівчина додому з вулиці, 
зайде у двір тихенько, 
ворітечка щільно причинить, 
а вранці 
— і вітру не було вночі, 
і злодії двором не блукали — 
ворітечка навстіж розчинені. 

Ідуть люди до криниці, 
дивляться на ворітечка, 
дивуються, посміхаються, 
біля криниці відра бряжчать, 
голоси жіночі дзвенять, 
сміхи від криниці лунають. 

Ідуть люди у поле, 
дивляться на ворітечка, 
дивуються, посміхаються, 
колеса на возах риплять, 
чоловіки неголосно гомонять, 
реготи на возах справляють. 

Донька з хати по воду до криниці не виходить, 
мати корову до череди не виганяє, 
батько в поле — хоч возовиця настала — не їде. 

Поглянуть люди на глуху стіну: 
ніби ж і білена недавнечки, 
а чорніє ніччю на все село, 
ніби день настав по всьому селу, 
а на тій стіні ніч приліпилася — 
підійдеш до стіни близенько 
і чути, як соловейки співають, 
і видно, як місяць і зорі сяють. 

Коханий на вулицю вибіжить, 
циган, що крейду по селу возить, 
на вулиці перестріне, 
у двір заверне: 
всю крейду купує — на коня міняє, 
увечері черепок із крейдою та щіткою в руки бере, 
а щоб не боязно було іти самому, 
двох дідів із ціпками у руках із собою кличе, 
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до хати коханої — люди бачили — іде 
стіну білити, 
коли вже розчинені ворітечка 
нікому не зачинити. 

Красуня з крижаним кухлем 
Красуне, це ти, коли я поспішаю 
за межі сторінки липневого дня, 
переплигую зі слова на слово, ніби по камінні, 
підставляєш вологе слово: 
нога ковзається 
і я зупиняюся на вологому слові, 
ретельно витираю ластіком слова, 
що були попереду 
і ті, що після — 
тепер з-під вологого слова витікає струмок 
і тече за межі розгорненої сторінки 
поміж вербового коріння і запашних трав. 

Це ти пунктирною 
— із літаючих насінин кульбаби — 
стежкою, виведеною голосом у повітрі, 
ведеш за руку, 
зраділа нашій зустрічі, 
ти обрала оригінальний спосіб пересування: 
робиш поряд зі мною крок 
одночасно обома ногами. 

Це ти заводиш крижаними сходами 
до крижаного терему, де ти споконвіку живеш, 
носиш воду із підземної криниці 
на барвистому коромислі райдуги, 
аж плечі твої у непривабливих пухирях. 

Красуне, як же мені без тебе напитися води, 
коли навколо все крижане! 
Подаєш мені теплою рукою 
крижаний кухоль 
із крижаною водою: 
причаровуєш криничним трунком, 
щоб тебе ніколи не забув. 

Ти — люба. 
Ти — медова губа. 
Ти — молодому косареві зваба. 



Інтер'єр із годинником 
Не пам'ятаю, коли було знято 
ікони із біжника 
і винесено їх на горище, 
а щоб не була порожньою поличка на покуті, 
поставлено натомість годинник: 
тепер він ходить по колу, 
ніби шкелює з нас. 

А на горищі той, хто живе на горищі 
ходить у моїх дитячих черевиках: 
він щороку першого вересня 
іде до першого класу, 
вчить літери за моїм букварем 52 року 
з чорними малюнками, 
які протягом шкільного року 
розфарбовує огризками кольорових олівців 
з моєї учнівської коробки, 
та щоразу першого вересня малюнки 
скидають кольорове вбрання літа — 
сторінки знову чорніють ріллею. 
Святий Миколай із ікони тому, хто живе 
на горищі, допомагає рахувати на пальцях. 
але мені, як випадає сніг, забуває 
подати з горища санчата. 

Той, хто живе на горищі, щоночі 
творить свій металевий автопортрет: 
стрілки годинника розставляє козацькими, 
нерівними вусами — 
спиняє годинник. 

Ладо моє 

Дівчата на вигоні розставляють руки: 
ловлять в оберемки сонячне проміння, 
стають, побравшись за руки, у коло: 
творять пісенне сонечко. 

І скільки б я не дивився цієї весни 
на дівочі хороводи на вигоні, 
на те, як дівчата, побравшись за руки, 
з піснями танок ведуть — 
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у середині кола бачу тільки тебе: 
і Перепілка — ти, 
і Подоляночка — ти, 
і Білоданчик — ти! 

Увесь весняний золотий день 
у середині кола — тільки ти, 
ходять дівчата, співаючи, тільки навколо тебе, 
наче б гра на тобі увірвалася, 
хоч і продовжується аж до першої зірки. 

Зустріну тебе на вулиці саму, 
навколо тебе побачу весняний гурт дівчат, 
виспівуватимуть про тебе, ладо моє. 

Хлопчик, який стоїть серед літа 
Хлопчик стоїть, 
зупинений на бігу через літо. 

Летить повз нього бджола, 
хлопчик принюхається-принюхається й знає: 
ця бджола полетіла із медом, 
що пахне липовим цвітом — 
набрала у квітці липи, 
ця бджола полетіла із медом, 
що пахне гречаним цвітом — 
набрала у квітці гречки, 
ця бджола полетіла із медом, 
що пахне деревієвим цвітом — 
набрала у квітці деревію. 

Хлопчик придивиться-придивиться й знає: 
ця бджола полетіла із синім медом 
від синьої квітки цикорію, 
ця бджола полетіла із червоним медом 
від червоної квітки маку, 
ця бджола полетіла із зеленим медом 
від зеленої квітки м'яти. 

Хлопчик прислухається-прислухається й знає: 
ця бджола полетіла із голосом му-у, 
що зав'яз коровою у меду, 
ця бджола полетіла із голосом ку-ку, 
що зав'яз зозулею у меду, 
ця бджола полетіла із голосом ь-ь-ь, 
що зав'яз метеликом у меду. 



Іван Марчук: "Зупинена в дорозі", темпера, 1980, 40 * 50 см. (16 * 20 ін.) 
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Марія Цуканова 

Дощ іде 

Чи знаєте ви, що таке самотність? Самотність овіяна тугою, яка 
жене вас до тих, хто проходить повз вас, байдуже, не помічаючи; або 
брутально штовхає вас, звільняючи для себе шлях? 

Чи знайома вам осінь думок, народжених самотністю, коли серце, 
конаючи від холоду, засинає зимовим довгим сном? 

Осінь. Сувора, жорстока... . 
Іде дощ. Осінній дрібний дощ. Я чую, як падають краплі, тоскно, 

одноманітно, і тоді я згадую... 

Я лежу на своєму улюбленому місці серед кущів і дивлюся на 
шлях. Він стрічкою перетинає густий ліс і ховається в зеленій далині. 
Згори, крізь листяне мережево, до мене блакитно всміхається небо, а 
навколо безжурно плигає пустун промінь. 

Шляхом ідуть люди. Йдуть заклопотано, поспішаючи. Іноді вони 
розмовляють між собою. Тоді я з тривожною цікавістю прислухаюся 
до голосів, але мало розуміюся на тому, про що йде мова, а відгомін, 
що лунає в лісі, нагадує мені пташине цвірінькання. Птахи теж за
клопотано метушаться, будують кубельця, виводять пташенят і носять 
їм їжу. Тільки у птахів життя йде зрозуміло і ясно, бо над ними панує 
мудрий закон буття, а люди вигадали свої закони, незрозумілі і такі 
складні й заплутані, що виплутатись, звільнитись від них не сила. 

Я дивлюся на шлях і бачу: 
Йде жінка, а поруч, тримаючись за її спідницю, дівчинка. 
Я здригаюсь і міцно стискаю гілля, за яке тримається моя рука. 

Гострий біль прорізує мені серце. Я ховаю лице в траву, і моя уява 
малює мені іншу дівчинку і жінку, що йдуть цим шляхом. 

Та дівчинка — я. 
Я тримаюся рукою за материну спідницю і щось питаю, а мати 

відповідає і всміхається, як уміє всміхатися тільки моя мати. Я бачу її 
карі очі, рожеві уста і все гарне, миле обличчя. Я чогось домагаюся в 
неї. Тоді вона вдає, що сердиться, і каже: 

— Тихше... Он лісовик як почує... 
Я раптом вмовкаю й налякано оглядаюсь. Усі діти нашого села 

знають лісовика-лісничого і бояться його. У нього сиво-руда борода, 
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кучеряве, густе волосся, що стирчить навколо голови, немов кущі, 
брови великі, кошлаті , а з-під них дивляться темні, пронизливі й 
насмішкуваті очі. 

Мати вже знов усміхається, а її ніжна рука лягає мені на голову, 
пестить, поправляє хустину... 

Я не можу відірватися від цих солодких спогадів, а уява охоче 
розгортає переді мною стрічку споминів. 

Я бачу нашу чистеньку, вбрану рушниками та розмальовану хату. 
(Моя мати найкраща малювальниця на селі. Під її спритними руками 
стіни, стеля та піч вбираються в складні і дивно гарні розводи). 

За столом сидить батько. На ньому чиста вишита сорочка, але 
обличчя його миготить і зникає, і я ніяк не можу його згадати. Зате 
матір бачу так виразно, так яскраво. 

Ось вона бере засмаглою рукою миску і насипає галушок. Усе лице 
її усміхається, а поміж рожеві уста блищать, мов перлини, зуби. 

Моя мати така гарна. 
Я підводжу голову і дивлюся на шлях. Я не хочу більше спогадів. 

Не хочу! 
А стрічка розгортається, заслоняє шлях, заповнює просторінь, і я 

безвільно віддаюся в обійми минулого. 
Та ж сама розмальована хата. За столом сидить голова сільради. 

Я бачу його зігнуту спину і руду потилицю. Він щось пише. Оподаль 
ще люди, а посередині батько і мати. Мати припала до батькових 
грудей і завмерла. Дал і батько бере мене на руки і цілує. Після цього 
голова сільради суворо і зле щось наказує, і батька відводять. 

З того часу мати вже не всміхається. Вона часто ходить до міста і 
вертається втомлена, змучена, а очі її такі тоскні та смутні. Я не питаю 
про батька (дитяче серце чутливе), але сусідські діти кажуть мені, що 
батька посадовили у в'язницю тому, що нас розкуркулили. А що то 
воно є, я не розумію. 

І ще: 
В нашій хаті знову голова сільради, а перед ним моя мати. Я бачу, 

як мати схиляється на коліна і простягає руки, благаючи не виганяти 
нас із хати. А голова сільради сміється. 

О, як я ненавиджу цю людину! Ці нахабні маленькі очі, руду 
голову, цинічну усмішку, в якій з 'являються брудні, гнилі зуби. 

Мати хапає його за край кожуха і показує на мене. Тоді він 
брутально штовхає матір ногою в груди, і вона падає. 

Зима. Морозно. М и виходимо з матір 'ю на шлях, що стрічкою 
перетинає ліс і ховається в невідому далечінь. Ми йдемо до міста. 
Інколи трапляються назустріч люди, зігнуті із синім, опухлим від 
голоду обличчям. В їхніх очах тупа покора, в декого очі блищять 
божевіллям. 
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Місто. Холодне, кам'яне, з сірими будівлями, таке чуже, непривітне. 
Ми довго ходимо вулицями, доки мати не насмілюється простягти 
руку. 

— Дайте шматочок хліба.... 
А навколо байдужі люди. Вони йдуть поспішаючи, заклопотані, 

стурбовані, і їм немає ніякого діла до двох змучених, забитих лихом 
істот. 

Ми йдемо по дворах. 
— Дайте шматочок хліба... 
Двері, здебільша, суворо зачиняються, а голоси відповідають 

докірливо: 
— Немає. Багато вас тут ходить. 
Іноді нам дають шкірки з вареної картоплі. Мати віддає їх мені, 

вона каже, що не хоче їсти. 
А ввечорі ми сідаємо денебудь на східцях. Мати бере мене на руки 

і пригортає до себе. Я чую, як на моє лице краплями падають гарячі 
сльози... Втомлена, змучена, я засипляю на материних руках. 

Вранці знову йдемо. 
Не знаю чи довго ми ходимо, може місяці, а може дні. 
І ось знову шлях. 
В суворому спокої застигли вбрані в білий одяг сосни. Ліс таємничо, 

урочисто мовчить. Шлях убраний в білий килим, що грає в промені 
рожево-сріблястими фарбами. А по ньому брудними плямами сти
рчать руки і ноги померлих від голоду. Є ще й живі. Вони слабкими 
голосами благають: 

— Шматочок хлібця... 
А ми йдемо. 
Раптом мати спиняється, точиться і сідає на сніг. Я запитливо 

дивлюся на неї. 
Що це, відпочинок? 
Але мати мовчить. Очі її широко розплющені, вона ніби побачила 

щось неймовірне позад мене. Я оглядаюся. Але на шляху немає нікого. 
А мати все так само дивно дивиться. Чи прислухається до чогось. 
Потім вона починає хилитися і лягає розкинувши руки. 

Я не розумію, чому вона лягла, але тривога охоплює мене. Я беру 
матір за руку і тягну її. 

— Мамо , вставайте!.. 
Бачу: очі матері тоскно дивляться на мене. Ось на них набігає 

сльоза і поважно, діямантом скочується по щоці. 
Я чую тихий, повний туги голос: 
— Доню моя. . . Дитино моя... Вмираю я... 
Я вже знаю, що то смерть. Я бачила. Але я не хочу, щоб вмирала 

моя мати. Я падаю на груди матері і благаю в розпачі: 
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— Мамо!. . Не вмирайте!.. 
І ось в останнє її мила, люба рука підіймається і пестить мене, а 

вуста ледве чутно шепочуть: 
— Матінко Божа, охорони м о ю дитину... 
Опісля рука її сповзає і падає на сніг. Я чекаю, що мати знову 

пригорне мене до себе, вле вона не рухається. 
Тоді я підводжу голову і дивлюся матері в лице: -воно дивно 

непорушне, а очі дивляться чудно, застигло. Я охоплюю її плечі і тягну 
до себе: 

— Мамо!. . Мамо! . . 
Але вона мовчить. 
В розпачі хапаю я її холодні руки, благаючи йти, але вона не 

відповідає. 
Тоді холодний, неймовірний жах охоплює моє серце. Я розумію, 

що те, що лежить переді мною, то не мати. Мати пішла. її немає. Але 
де ж вона? 

— Мамо!. . Мамо! . . 
А ліс таємничо відгукується: 
Мамо-о-о. . . 
Раптом хтось кладе мені руку на плече. Наді м н о ю сива борода, а 

з-під кошлатих брів дивляться гостро-пронизливі очі. Це лісівник. Він 
бере мене на руки й несе. 

Ось стара похила хатина. Лісничий відчиняє двері і, низько на
хиляючись, увіходить до хати. В хаті темно і брудно. Лісничий кладе 
мене на тверде ліжко, потім дістає шматок хліба і дає мені. Я , мов 
голодне цуценя, накидаюся на хліб, але з'їсти не в силі. Очі мені 
заплющуються, і я поринаю в тяжке забуття. 

З того часу я лишаюся жити в лісничого. 
Він мовчазний, і очі йому весь час дивляться пронизливо і суворо 

з-під кошлатих брів, але я вже зовсім не боюся його. А коли він 
виходить зі своєю старою рушницею, я тривожними очима проводжаю 
його і чекаю, коли він повернеться. 

На весні я виходжу до лісу і слідкую, як прокидається природа, як 
дерева починають убиратися в лист, як клопочуться птахи. Цілими 
днями звучить симфонія лісу. Я починаю відрізняти його голоси, бо 
кожне деревце, кожна рослинка мають свій голос. 

Моя улюблениця — молода берізка. Вона така гарненька, так 
лагідно ворушить гільцями, коли бачить мене. А коли я пригортаюся 
до неї, вона швидко починає розповідати мені про лісові новини: як 
пробіг повз неї заєць, як стрибнула білка. 

Я їй розповідаю свої сни, показую іграшки, і тоді ми вдвох граємось. 
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Сосни теж вітають мене, але вони такі поважно-врочисті й гратися 
не люблять. 

Та часом я згадую наше село і дітей, з якими гралась, і мене 
охоплює туга. Навіть берізка не в силі розважити мене. 

Тоді я йду в той бік, де стрічкою в'ється шлях, лягаю серед кущів і 
дивлюсь. 

Ідуть люди. Ідуть заклопотано, поспішають і не помічають мене. 
Одного разу бачу: 
Троє дітей. У них торбинки з книжками. Це школярі. Два хлопчики 

і дівчинка. Вони спиняються недалеко від мене і починають гратися в 
схованку. Голоси їх лунають весело, безтурботно. Дівчинка зашарілась, 
лице їй вкрилося рум'янцем, вона верещить, дзвінко сміється, коли 
хлопчикові не вдається її впіймати. 

Серце мені калатається. Як мені хочеться гратись! 
Я вилажу з кущів і виходжу на шлях. 
Побачивши мене, діти спиняються і з цікавістю дивляться на мене. 

Так ми стоїмо деякий час, дивлячись одне на одного. 
Раптом дівчинка скрикує: 
— Мавка! 
І ховається за хлопця. А хлопчик нахиляється, бере грудку землі і 

кидає її мені просто в лице. 
Від болю і несподіванки я спочатку розгублююсь, потім мене 

охоплює несамовита скажена лють. Я хапаю гілля і кидаюся за дітьми, 
що побігли, тікаючи від мене. Я наздоганяю одного з хлопчиків і, 
схопивши його, люто б'ю гілкою. Він верещить, плаче, кличе на 
допомогу, а я все б'ю, доки в мене вистачає сили. Тоді я його пускаю. 

Він плачучи тікає, а я з непорозумінням дивлюсь услід, на пош
матоване гілля на свої тремтячі руки... 

Більше я не виходжу до людей. 
Але туга жене мене. І тоді я йду, лягаю поміж кущів і дивлюся на 

шлях. Іноді я виходжу на край лісу, і дивлюся на пригорок, де 
розляглося наше село. Ввечорі воно сяє вогниками з вікон і так привітно 
тягне до себе. 

Одного разу я не витримую. Мені так хочеться подивитись на те 
місце, де я зростала, де була така щаслива, — на свою хату. Коли 
темрява огортає землю, я виходжу з лісу і городами іду до села. 

Ось наш двір. У ньому щось змінилося, але що саме, я не можу 
збагнути, бо серце мені калатається, і я вся тремчу. Я припадаю до 
осяяного світлом вікна і бачу: 

Та ж сама чистенька хатинка, що часто сниться мені, тільки стіни 
вже не розмальовано, бо немає господині-малювальниці, але рушники, 
наші рушники, що їх мережила моя мати, висять на стінах. А за 
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столом сидить голова сільради... Я відразу ж пізнаю руду голову, 
зіщулені маленькі очі й цинічну усмішку. Напроти нього сидить 
хлопчик-підліток, його син. А біля печі порається жінка. 

Колись, маленькими, ми грались... Я пізнаю його русяву голову з 
хвилястим пасмом, що падає на чоло. Він подібний до матері . У нього 
добротливе обличчя, а очі блакитні, наївні. 

Я жадібно оглядаю його. Перед ним зошит і книжки, він пише, 
мабуть , готує лекції до школи. А сам такий випещений, чистенький. 
Сорочка на ньому новенька. 

Мимоволі мій погляд схиляється на м о ю подерту спідницю, на 
брудні босі ноги. Щось важке підкочується мені до грудей, перехоплює 
дихання. 

Він, цей хлопчик, сидить у моїй хаті, на моєму місці. Сидить 
задоволений, щасливий. А я, обідрана, самотня, покинута, як злодій, 
заглядаю у вікно своєї хати і дивлюсь на чуже щастя, пограбоване в 
мене. 

Ось мати, його мати підходить до нього і з любов 'ю кладе на його 
голову руку, пестить, поправляє волосся. 

Біль пронизує мені серце. Цього я не можу стерпіти! Несамовита 
лють охоплює мене, я хапаю каміння і шпурляю у вікно, в цю ненависну 
русяву голову. 

Чути дзенькіт розбитого скла і перелякані голоси. Але я вже лечу 
через городи до лісу, а там, припавши до сосни, дивлюсь на село і, 
важко дихаючи, стискаю руки. Я вся горю від ненависти. 

Колись, коли я виросту, я помщусь!... Я страшенно помщусь.. . 

Роки проходять, минають, як і те людство, що йде шляхом. Я 
виростаю. А думки мої кружляють, б'ються об ґрати самотности. 

Я йду лісом, прислухаюся до його величної симфонії і думаю. Я 
мрію про той час, коли моя ненависть, моя жадоба помсти розірве 
пута, випростає крила і понесе туди, куди йде байдуже навісне людство, 
де живуть ті, що вкрали моє щастя. 

Але що це? Д о симфонії лісу вдирається якийсь новий тривожний 
голос. Він метушиться, б'ється, дисонансом перетинає мелодію. До 
нього приєднуються ще голоси, другий, третій... Вони з жахом говорять, 
що йде велика буря і несе вона лихо, страждання, смерть.. . Я, стри
муючи дихання, прислухаюся до віщих голосів. 

Невже настав час?.. Жаданий, виплеканий мукою час? 
Я так замислююся, що не помічаю, як хтось іде назустріч, і, лише 

зіткнувшися лицем у лице, вражено спиняюся. 
Переді мною хлопець. Знайоме кругловиде обличчя з пасмом 

русявого волосся, що непокірливо спадає на чоло, блакитні очі... Я 
пізнаю його. Це син голови сільради. Це той, хто вкрав моє щастя. 
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Я дивлюсь на його випещене чисте обличчя, на новенький міський 
одяг, на блискучі черевики, потім переводжу погляд на свою полатану 
спідницю, на босі подряпані ноги і відчуваю, як знайома лють під
кочується мені до грудей, перехоплює віддих. Я стискаю руки і, різко 
повернувшися, т ікаю геть. Я біжу довго, ніби за мно ю хтось женеться, 
і нарешті безсило падаю на траву. Груди мені тяжко здіймаються. 

О, доля не даремно мене зводить з цим хлопцем. Може настав час? 
Я дивлюся на свої міцні засмаглі руки. Я знаю, я — сильна... 
Після того я тиняюся лісом і думаю: 
Може настав час?... 

І ось здійснюється віще пророкування лісу. Налітає шалена буря, 
що ламає все на своєму шляху, що несе сльози, горе, смерть. 

Ім'я їй — війна. 
Я лежу поміж кущів і дивлюся на шлях: натовпом ідуть люди, 

залякані, змучені, забиті. Я чую, як плачуть жінки, випроводжаючи 
своїх чоловіків, синів, братів... 

Але що це?... Пасмо русявого волосся, блакитні очі... Я напружено 
вдивляюся. Так, це він, син голови сільради. На ньому військовий одяг, 
за спиною торбинка з речами. А поруч мати. Стара, зморена мати. 
Вона тримається рукою за сина, по її щоках течуть рясні сльози, але 
вона не помічає їх і жадібно дивиться на сина. Може в останнє... 

Нестримна радість охоплює мене. Мені хочеться сміятися. Голосно, 
щасливо сміятися. 

Час настав. 
А буря зростає, охоплює ліс, степи, небо... Я прислухаюся до 

далеких гарматних пострілів, дивлюсь, як по небі літають сталеві 
птахи, і жду. 

Ліс похмуро й стривожено мовчить. 
Надворі осінь, холодна, непривітна, з короткими сірими днями і 

темними, як безодня, ночами. 
А постріли все ближче. 
І ось настає ніч. Незабутня, страшна ніч. Тремтить ліс, здригається 

земля, летять пошматовані дерева. Вибухи невгомонним ревом стоять 
у повітрі. 

А там, за лісом, на вигоні гинуть люди. 
Лісничий відчиняє двері, мовчки дивиться в темряву. Я лежу, але 

не сплю. Наша хатинка здригається, ось десь зовсім поруч застогнало 
дерево, одне, друге... Руйнується ліс. 

Другого дня постріли трохи вгамовуються, і ми з лісничим ви
ходимо в ліс. Навколо нас лежать мертві столітні дерева, стирчать 
розчахнуті стовбури. 
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Ми мовчки йдемо в поле. Земля, ніби бурхливе море, вкрита 
темними хвилями свого пошматованого тіла. З-під землі щось стир
чить. Придивляюсь і бачу: скручені пальці людської руки. Поле вкрите 
трупами. Лісничий іде вперед, придивляючись, може шукає живих, а я 
повертаю і йду понад лісом, до вигону, за яким розкинулось наше село. 

Спиняюсь і бачу: хатки цілі. Буря пройшла боком. Але що то за 
дивні споруди на вигоні? Два стовпи з поперечкою в горі, а на ній 
висить троє людей. Нерішуче, поволі підходжу. 

Троє повішаних. 
І ось бачу: руде волосся, маленькі застиглі очі, страшна усмішка... 
Щось уривається в мені, забиваючи радісно дух. 
Голова сільради! 

Д о вечора я тиняюсь лісом, де все злилось у переможну пісню. І 
мені хочеться разом з нею розпростерти крила, полинути вгору і 
крикнути на весь світ: 

Час настав! 

Додому вертаюся втомлена, але груди мені здіймаються легко, 
бадьоро. 

З неба зривається осінній дрібний дощ. Дерева стоять мовчазні, 
похмурі, а під ногами шарудить червоне листя. 

Раптом до мене долітає якийсь звук, що нагадує людський голос. 
Чи то мені здалось? Але ось знову... 

— Дівчино... 
Оглядаюся в той бік, звідки йде голос і недовірливо, обережно 

підходжу. 
Під деревом сидить людина, вояк. Вигляд у нього жалюгідний 

обличчя сіре, стомлене, а очі з надією, радісно дивляться на мене. 
Очі здаються мені знайомими. Блакитні очі... А на чолі пасмо 

непокірливого русявого волосся. 
Хвилювання перехоплює мені віддих. 
Невже він?... Син голови сільради!... 
Зла радість охоплює мене. Відплату ще не закінчено. З батьком 

доля розрахувалася сама, а сина віддала мені. 
— Я приповз із поля, — слабким голосом каже він, — але далі йти 

не сила... Поранений... На селі там мати.. . Допоможіть. . . 
Його очі довірливо дивляться на мене, а по устах пробігає усмішка. 
— Дівчина чи... мавка, — шепоче він. 
Щось б'є мені в груди. 
— Мавка! 
Я роблю крок уперед і приглушено кажу: 
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— Так, Мавка... Тільки я не завжди була мавкою.. . 
Голос мені зривається, тремтить.. . Я зовсім не вмію говорити. Д о 

цього я розмовляла лише з лісом. Але я напружую всі сили і про
довжую: 

— Колись я була людиною.. . дівчинкою... 
І я розповідаю йому про те, як його батько вигнав нас з хати, про 

смерть моєї матері... 
Він слухає мовчки. Обличчя йому стає зовсім бліде. А коли я 

кінчаю, він намагається підвестись, але не може. Тоді він слабким 
голосом просить допомогти йому. 

Але я відступаю крок назад і вперше за весь час сміюсь. Сміх у 
мене рвучий, хрипкий. 

Я?!... Допомогти?!. . . Після того, як його батько відібрав у мене 
батьків, убив м о ю душу і зробив мавкою? 

І я знову сміюся різким, нелюдським сміхом. 
Ні, я буду стояти і дивитися, як крапля за краплею виходить з 

нього кров, як гаснуть сили. Я буду спостерігати в цьому обличчі вираз 
муки і з насолодою милуватися ним, доки налетять круки і рватимуть 
його тіло на шматки.. . 

Так, так! Він буде ще живий, а круки клюватимуть йому очі... А 
може прийдуть вовки... Вони також люблять м'ясо, особливо живе. 
Вони спочатку з'їдять йому ніс, руки, ноги... 

Я бачу, як блакитні очі гаснуть. Він ледве чутно каже: 
— Моя мати.. . Вона безвинна... 
— В мене немає матері, — суворо кажу я. 
Потім зла думка набігає мені. Я здіймаю з себе мотузок, що ним 

підперезана моя кожушина, і прив'язую хлопця до стовбура. Він надто 
слабий, щоб боротися. 

Я відходжу трохи, потім спиняюсь і дивлюсь, як він пручаєься, 
намагаючись розв'язати пута. 

Я сміюся. Тепер він повзти не зможе. 

Іде дощ. Осінній дрібний дощ. Краплі падають одноманітно, нудно, 
наспівуючи жалібної пісні. Надходить ніч, обгортаючи ліс своїм темним 
покривалом. 

У нашій хатині майорить вогонь. Лісничий ще не спить. Він 
пильно дивиться на мене, але не питає нічого. Я здіймаю мокру 
хустину, кожушину і берусь за вечерю. 

А лісничий увесь час пильно і гостро поглядає на мене з-під 
кошлатих брів, і це мене дратує. 

Я лягаю на своє тверде ліжко, але спати не можу. Я знову пе
реживаю весь сьогоднішній день: повішені... голова сільради... а там, у 
лісі, під деревом його син. 
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Властиво я б могла взяти у лісничого рушницю і кінчити з хлопцем. 
Але ні... Це буде занадто м'яко... Хай він хоч протягом декількох діб 
пройде шлях муки, яким я йшла роки. Хай він лежатиме поранений, 
без допомоги, без їжі, під дощем... 

Я чую, як лісничий шарудить одежею, лягаючи спати. 
А дощ усе стукотить по покрівлі одноманітно і нудно. Очі мені 

заплющуються, я засинаю і ввижається мені: 
Я йду лісом. Хустка в мене мокра від дощу, ноги весь час 

чіпляються за пошматоване гілля, але я поспішаю, бо боюся, що мій 
полонений втече. Ось і те місце, де його прив'язано, але хлопця немає. 
Я кидаюся його шукати і бачу: він лежить припорошений листям і 
тоскно дивиться на мене. 

— Як ти смів тікати! — грізно кажу я. 
Блакитні очі тоскно і докірливо дивляться на мене, а уста ледве 

ворушаться. 
— Мені холодно.. . Я весь ізмок... 
Але тут по лісі розливається хрипкий, різкий сміх. Від цього сміху 

кров холоне мені в жилах. Та ось він переривається, і я чую голос: 
— Холодно?... А мені не було холодно в той час, як ти спав у 

моєму ліжку... Ч и ти тоді згадував про мене? 
І знову лунає цей зловісний сміх, від якого кров холоне в жилах. 
Десь здалеку долітає жалібна мелодія, нудна і тоскна, вона повагом 

зростає, міцнішає, вже звучать могутні акорди оркестри і в розмір до 
акорду я чую чиїсь важкі поважні кроки. 

Я обертаюся і бачу. 
Ідуть троє мерців і несуть труну. На шиях у них мотузки, а 

обличчя покривлені страшною усмішкою. Вони ставлять на землю 
труну і підходять до хлопця. 

Я бачу, як хлопець вчепився за дерево, в обличчі йому жах, 
відчай... Він б'ється, але мерці беруть його і кладуть у труну. 

Він простягає до мене скривавлені руки і благає: 
— Добий мене... 
Я хочу взяти рушницю, але руки в мене задубіли, і я не можу ними 

поворухнути. 
У цей час один з мерців повертає до мене лице. Я бачу маленькі 

очі, що горять мов у голодного вовка, криву усмішку і брудні, гнилі 
зуби... Він підморгує до мене і каже: 

— Так його!.. Так його!.. 
Жах хапає мене за горло, стискає груди. Я хочу втекти від цих 

голодних, вовчих очей, від цієї усмішки, але не можу поворухнутись, 
хочу закричати, але з горла мені виривається лише хрип. Я кидаюся в 
ліжку і... прокидаюся. 
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По покрівлі тоскно і одноманітно стукотить дощ, і краплі ці 
зловтішно промовляють: 

— Так його!.. Так його!.. 
Серце мені калатається. Це був сон. 
Це був тільки сон. 
Але я згадую, що там у лісі прив'язано пораненого. 
Голова мені палає, і я ніяк не можу вмостити її на подушці. Мені 

здається, що десь скиглить вовк, та я відразу ж пригадую, що вовків 
немає, вони втекли, лякаючись пострілів. 

Нарешті я вмощую голову і заплющую очі. 
І ввижається мені наша сільська церква, куди я часто ходила з 

матір 'ю, і образ розп'ятого Христа. Голова йому схиляється на груди, 
на чоло падає пасмо русявого волосся, а блакитні очі потьмарені 
стражданням. Уста йому ворушаться і я чую тихий голос: 

— - Добий мене... 
Я здригаюсь і сідаю. У вікно дивиться чорна прірва ночі. В таку 

ніч можна, вийшовши за двері, заблукати. 
Я міцно здавлюю руками голову і знову лягаю. 
А дощ іде. Крапля за краплею стукотить по покрівлі. 
Ні, по моїй голові, я чую, як падає на голову крапля, друга, третя... 

Голова мені горить, але вода не гасить того жару. А д о щ уже проймає 
мене всю. Мені холодно. . . Боже, як мені холодно! Я хочу зігрітись і не 
можу. Я змокла до нитки. Я кидаюся в ліжку, втискаю голову в 
подушку. 

Але що це?.. 
Дерево. Д о нього прив'язано пораненого. Волосся йому звисає на 

очі, і з нього на лице струмком біжить вода. Ось він підводить голову. 
Я хочу пригадати. Мені неодмінно треба щось пригадати... 
Ага, хто це?... Син голови сільради? 
Та ні. Це моя мати. 
Я пізнаю її миле лице, її сумні карі очі. Волосся в неї мокре від 

дощу. Вона тихо каже: 
— Д о щ іде... Я вся змокла... Мені холодно... 
І вона смутно дивиться на мене. 
Я простягаю руки, щоб розв'язати її, і... остаточно прокидаюся. 
У вікні сірий світанок. У хаті неясно вирізьблюється стіл, скриня з 

кинутою на неї кожушиною. Я стривоженим поглядом обводжу цю 
знайому хатину. Я вже не сплю. Вже світанок. 

Мої груди схвильовано, високо здіймаються. Я хапаю кожушину, 
потім тремтячою рукою дістаю пляшку, чисту хустку і виходжу. 

Іти слизько, часто доводиться обходити повалені дерева, але я 
майже біжу. 
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Ще здалеку бачу пляму біля дерева. Я підбігаю до прив'язаного і 
тремтячими руками намагаюся розв'язати вузол. Та його туго затяг
нено, бо поранений хотів визволитися. Я виймаю ніж і розрізую 
мотузок. Хлопець ворушиться. Він живий! Мені хочеться сміятися але 
вже від щастя. 

Я притуляю пляшку до його уст. Він п'є покірливо, мов дитина, 
навіть підводить руку, щоб підтримати пляшку, та рука безсило падає. 

Я рукою прибираю з його чола волосся, по якому струмочком 
біжить вода, і ростібаю одяг. 

Він змок до тіла... А на грудях рана... 
Я розрізую мокру сорочку, здіймаю її з нього, одягаю кожух і 

прикладаю чисту хустку до рани... 
Вії йому здригаються, він підводить на мене потьмарені очі. 
Потім я обережно підіймаю його, кладу на плечі і несу. 
Іти слизько, шлях усюди понівечило, але я йду рішуче і швидко. 
Село. Знайоме, рідне село з рівненькими вуличками, а ось і наша 

хата. 
Я обережно спускаю пораненого з плечей і садовлю на ґанку. 

Потім стукаю. 
За дверима чути шарудіння, кроки, потім голос. Голос його матері. 
Я прожогом кидаюся геть. Минаю село і виходжу на шлях, що 

стрічкою перетинає ліс і ховається в далечині, т ам де вбране в блакитно 
золотавий колір майорить щасливе майбутнє, осяяне надією... 

А над ним образ моєї матері , очі її дивляться на мене і в них сяє 
любов. 

Іти важко, бо шлях зруйновано. Вітер тріпає моє волосся, а д о щ 
б'є в обличчя, але груди мої здіймаються радо, бадьоро, а ступаю я 
твердо і впевнено. 

Я йду. 
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Іван Марчук: "Зима", темпера, 1986, 60 * 80 см. (24 * 32 ін.) 
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Іван Марчук 

Голос моєї душі 

(Інтерв'ю, провів Богдан Бойчук) 

Б. Пане Іване, я найперше ознайомився з вашими ранніми графічними 
працями. Як довго у вас цей період тривав? 
М. Графічний період тривав десь від 1965 до 1971 року. Але він був 
зумовлений обставинами. Поскільки я працював в інституті надтвердих 
матеріялів і робота була настільки нецікава й нефахова, що я мусів 
десь примінити свої здібності. Я буквально на роботі нишком займався 
графікою. Це була моя творча робота, не по завданню, як то кажуть. 
Тому то в мене все це почалося з графіки. Вісім годин я сидів і мусів 
щось зробити, і знав, щ о йду додому і мушу принести аркуш графіки, 
— так то почався в мене цей графічний цикл. Я був відірваний від 
рідних пенатів, від Львова, появився в Києві на зовсім іншій землі — 
чужий, чужі люди. М и працювали в майстерні, шість художників і я, 
переважно робили всякі дурниці й дрібниці для інституту й заводу. Я 
тут сказав собі, пригадавши слова Євангелії: "я єсьм". Це було для 
того сказано, щоб я знайшов для себе якийсь світ, щоб я міг від
мовитися від всього, що мене вчили і що я знав, щоб започаткувати 
якусь нову історію, нову сторінку своєї творчости. І так почалася 
співати моя пісня, яка пізніше назвалася "Голос моєї душі". Це, як то 
кажуть, головний лейтмотив моєї творчости. 

Б. Поскільки я пригадую, ви йшли, зверталися до символіки народніх 
джерел у цій графіці. 
М. Знаєте, я не сказав би, що я ішов до чогось чи від чогось. Це було 
скоріше, як сказав Павло Мовчан, в генетичній пам'яті закодовано й 
закладено. Воно виливалося в таких якихось формах, в таких інтер
претаціях, досить складних, — так що моя перша відвідувачка зі 
Львова, Карафа Корбут — відомий графік на той час — просто не 
могла мого світу збагнути, хапалася за голову і втікала зі студії. 
Настільки все це було тоді дивне, нове, — я не кажу, що воно було 
дуже добре, але було моє. Оце я якраз нашукував свою стежку, по
чинаючи від 1965 року. Є там багато символіки, є багато метафор, але 
то був мій світ, який має свої підвалини глибоко в корінні народної 
мітології і народної творчости. 
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Б. Чи щось із стилю й техніки того часу перейшло у пізніші праці? 
М. Зі стилю й техніки 60-тих років не лишилося в мене нічого. А 
сьогодні не лишилося нічого з 70-тих років. Поскільки я працюю в 
різних жанрах, в різних стилях, і кожного року вдосконалюю той чи 
інший жанр. Ось, наприклад, коли я працюю в "Голосі моєї душі", 
кожного року міняю якісь прийоми, сугубо технічні, стилістичні, але 
"Голос моєї душі" продовжується від 1965 року по сьогоднішній день. 
От сімдесяті роки дуже різняться від вісімдесятих, — кожного року я 
додавав інші прийоми — композиційні, стилістичні і навіть чисто 
філософські. Все починається, як то кажуть, від якогось певного фун
даменту й будується нова споруда. 

Б. При кінці 60-тих років ви займалися також монументальним мис
тецтвом, стінописом. Як це виявлялося? 
М. Так, від 65 року десь по 82 рік я час від часу брав монументальні 
роботи. Найкращою роботою цього циклу вважаю оформлення в Ін
ституті теоретичної фізики. Я переважно працював у кераміці, робив 
мозаїку. Працював теж у металі . Але в Інституті фізики це була в 
основному кераміка, рельєф, шамот , ліпка й випалювання. "Ярослав 
Мудрий" і "До далеких планет" — це два панно, які по сей день вважаю 
досить вартісними. 

Б. В 70-тих роках приходить у вашу творчість природа, яка наче втягає 
людину в себе, наче поглинає її. Чи це виходило підсвідомо, чи ви 
маєте якусь філософську настанову відносно цього? 
М. Знаєте, від 65-того по 71-ший рік я працював тільки в "Голосі моєї 
душі", в одному тільки розділі. І мені починало бути трошки замало 
цього. Я звернувся тоді до землі, а я фанатично л ю б л ю землю. Колись, 
як я вчився, я не міг знайти мотиву до малювання, міг цілий день 
ходити й нічого не намалювати. Тепер під ногами бачу багатство 
мотивів, навіть на смітнику. У мене якась гордість за ту землю, яку 
бачу, якась незвичайна любов. В пейзажах культивую переважно те, що 
є вічне: земля, вода, небо, дерева. Це те, що не залежне від втручання 
людини. Людина, як то кажуть, міняється. Природа вічна. Тут, може, є 
ще ностальгія по тому, що втрачається, по тій чистоті. Бо я все таки в 
дитинстві жив на гарній природі. Правду кажучи, пас гуси, корови, 
ноги колов у стерні, — то було надзвичайне. Я думаю, щ о ця любов до 
пейзажу вернулася якраз з дитинства, з села. Я ніколи майже не 
малював міських краєвидів. Ніколи не був урбаністом, бо все то 
створене людьми . Тільки у Львові , бо Львів я дуже любив, мені 
вдалося зробити кілька міських мотивів. А так переважно це в мене 
земля, земля, земля, майже безлюдна; вона затягує і чарує людину. Це 
якась загальна тяга, велика дуже. 
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Б. У ваших пізніших картинах природи є ніби реальні елементи, але 
вони наче вставлені в дивному метафізичному просторі. 
М. Це вже чисто художнє мислення. Я власне беру той чисто реальний 
світ, але вливаю в нього свою струю. Він дійсно має якийсь відбиток 
метафізичности, це наче неземні, космічні в мене простори. Так що 
недарма говорять, що пейзажі в мене в роді реальні і в цей же час 
нереальні, майже сюрреалістичні до деякої міри. 

Б. Мене заінтригував ваш період "Кольорових прелюдій" на початку 
80-тих років. Це наче зовсім інакший стиль, наче виривання себе з того, 
що ви робили передше. 
М. Кажучи жартома, щоб ніхто не наздогнав мене, я роблю круті 
повороти. Коли люди починають привикати до того, що я роблю, я 
тоді різко беруся за щось інше, починаю співати якусь нову пісню. Це 
для мене своєрідний відпочинок, хоч дуже тяжко виконувати ці речі. 
Відпочинок в плані того, що я виливаю свою фантазію дуже вільно. Це 
так, як співається пісню, як тече річка. Я просто імпровізую, це 
композиція, яка будується на ритмі, гармонії, кольорі й формі. При
значення цих картин зовсім інше. Вони повинні просто радувати око й 
небільше. 

Б. Після цього ви приходите до пейзажів вже без людини і без цієї 
сюрреалістичної дивности. Все ж таки пейзажі ці відсвічують чимсь 
нереальним. 
М. Велика доля належить в цьому плані техніці. Сама техніка є якась 
нереальна: снувати кілометри, сотні кілометрів лінії на одному небі 
одної картини, де світить місяць — треба бути до якоїсь міри не
нормальним. Я тяжкий хрест взяв на себе, придумавши цю техніку. Я 
багато часу, ясна річ, приділяю цій кропіткій праці, але вона має свій 
ефект, діє на людей як буквально фізіотерапія. На моїх пейзажах 
можна дійсно лікуватися, відпочивати, займатися медитацією. 

Б. Пізніше у вас приходить зовсім інший настрій у картинах в половині 
й при кінці 80-тих років. 
М. Цей цикл, починаючи від 86 року, був підсвідомо викликаний 
трагічними подіями в Чорнобилі. Я якось виїхав з Києва на Поділля, 
на Тернопільщину й почав малювати. Зробив яких 12 до 15 картин. 
Коли я м а л ю ю , то ні про що не думаю, завжди імпровізую. Тільки 
потім думаю над тим, щ о я намалював, д а ю назви і так дальше. І от я 
написав ці картини, привожу до Києва, а там мені кажуть: слухай, так 
ти зробив Чорнобиль . І ми так назвали той цикл "Пересторогою". 
Того літа я поїхав на Каспійське море і там зробив триптих "Затихлі 
струни". В далеке Каспійське море, де я собі купаюся, відпочиваю, везу 
з собою цей трагізм, загальнолюдський трагізм. Все воно йшло 
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підсвідомо, я тут собою не диригував. Останню річ з того циклу, 
"Апокаліпсис", я зробив у 88 році. 

Б. У цьому циклі найбільше, мені здається, виявляються ті сюр
реалістичні елементи. Вони у вас завжди були, але тут вони наче 
синтезуються. 
М. Раніше, в "Голосі моєї душі", я в якійсь мірі був більше прив'язаний 
до коріння свого народу, до мітології української; але з кожним роком, 
а вже особливо тепер, після Чорнобиля , моя творчість вливається в 
загальніший історичний процес. Тому ці речі більше, можна сказати, 
загальнолюдські, тому й мотиви сюрреалізму якраз тут домінують. 

Б. Ви говорили, що продовж років весь час стилістично мінялися. Я все 
таки бачу тяглість, бачу цю саму візію від самих початків дотепер. 
М. Психологічно-духовна єдність в тих картинах є. Що я не робив би, 
то в усьому є якісь невидимі нитки тої духовности, або тієї культури, 
чисто малярської культури, які поєднуються. Всі мої праці, хоч різні, 
можна сказати, зроблені в одному руслі й одним автором. 

Б. Я хотів ще поговорити про ваші портрети. Що спонукало вас до 
них? 
М. До портретів я хотів підійти зовсім інакше. Хотів намалювати 
людину анатомічною, такою, як вона є. Навіть більше, якщо взяти 
портрет Сельського і портрет Антонова, то в них мені вдалося так 
передати шкіру і фактуру лиця, що можна просто оприділити по шкірі, 
скільки людині років. Це була певна задача. Я зробив ще багато інших 
портретів, в тому й жіночих, та це було трошки скучнувато робити, бо 
моя тяга була до фактури людей поважних, до людей старших, тому 
що я мав там більше роботи, більше можливостей. Мені хотілося 
досягти того найвищого ефекту, що власне може зробити рука мистця 
в плані такого реалістичного портрету. Я це зробив і в якійсь мірі 
заспокоївся, і далі над портретами працюю дуже мало . Мене тягне 
більш фантазувати, а портрет сковує м о ю ініціятиву. 

Б. Ви вже понад рік живете на Заході, тобто в зовсім інакшому світі, де 
діє інакша символіка, інакша духовність. Наскільки все це проникає у 
ваше мислення і вашу творчість? 
М. Я на Захід приїхав сформованим мистцем і якихось змін у творчості 
своїй я не помічаю. Я не можу мінятися в залежності від того, на якій 
території знаходжуся. Мистець, де б він не був, культивує себе. Тут я 
маю найбільше часу для праці, тобто не маю ніяких турбот, не думаю 
про те, де дістану фарбу, де пензель куплю, де дістану полотно. Тому 
то я використовую свій сто-процентовий час для творчости. Я цілий рік 
ходжу по ґалеріях і дивлюся в сучасне мистецтво, і 90% з того, щ о 
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виставляється можна і не дивитися. Дуже мало є того, що мене цікавить. 
Воно чуже моїй духовності і в якійсь мірі, якщо я можу собі вірити, 
воно дуже далеке від мистецтва. Дуже багато тут робиться такого, що 
я не називав би мистецтвом. Дуже багато комерції, і все воно не 
вписується ніяк в якісь естетичні категорії. Все таки в мене мистецтво 
або естетика, або антиестетика, але антиестетика принципова, як це 
культивував Сальвадор Далі. За винятком клясиків модернізму — як 
Далі , Пікассо, Міро, Поллок — я в сучасних мистців нічого не знайшов. 

Б. Ви тепер напередодні першої виставки на американському терені й 
створили для цієї виставки окрему серію картин. Як би ви їх сха
рактеризували? 
М. Від минулого року, працюючи цілий рік на Заході, я взяв різкий 
поворот, який все таки відношу до "Голосу моєї душі", але стилістично 
це вже щось зовсім інакше. Я, як кажуть, "запльонтався" цілком у своїх 
нитках. Сную тепер ці нитки уже не тоненькі (якби моя м а м а пряла, то 
сказала б, що це великий брак, тому що нитка має бути паралельна й 
однакового діяметру), а з ґульками, з великими ґудзами; я їх в'яжу, 
перев'язую і роблю багато поверхів у картині. Ніхто досі так не в'язав, 
і мені просто цікаво, як воно буде прийнято на американському 
континенті. 

Б. Ч и не думаєте, що в деяких останніх картинах ви теж більше 
абстрактні? 
М. В цих картинах я поєдную фіґуративність з чистою абстракцією в 
цьому своєму стилі "пльонтанізму". Я чергую людей і абсолютно чисті 
простори. 

Б. Надіюся, що ваша виставка на Медісон авеню зацікавить амери
канського глядача і критику, що вони будуть спроможні сприйняти й 
оцінити ваш світ. 
М. Абсолютно. Тому й думається, що я повинен знайти ключ до них, 
— не вірю, що моє малярство не зацікавить їх. 

Б. Дай Боже, щоб зацікавило. І ми вам того бажаємо. 
М. Дякую. 
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Іван Марчук: 3 циклу "Перестрога", темпера, 1986, 40 * 50 см. (16 * 20 ін.) 
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Роман Крик 

Переселені вірші 

Увечері 
тихі скони 
зайшлих духів, 
що вовтузяться 
на путі всесвітів, 
виганяють тварин 
з лісових сховищ 
і вони виростають 
серед нічних світел 
у безпомічні надії, 
яким трусяться ноги. 

Із вселенної роздається крик. 
Він спадає на заспані дерева — 
тоді і чаші, 

і тварини 
чекають народин сонця. 

Не знаю, 
що є біль Бога, 
що є біль людини. 

Проте 
я бачив вітражі 
поперебивані вдесятеро, 
й ікони, по яких голос 
не сповзав більше, 
а тільки 
бився об береги... і це боліло. 

У нижніх Карпатах 
є у мене церковця, 
з якої все переселилося. 
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Сміх на зубах, 
порухи-дотики 
на волосинах пахких. 
А я 

біжу, як в апокаліпсис. 

На перехрестках 
зелені лише світлофори вишукую 

і біжу — 
так снилося, 
що біжу, 
як в апокаліпсис. 

Будять мене 
пестощі голубів за вікном. 

Та я — незмінно — 
до сміху на зубах, 
до поруху на волосинах 
відчуваю — 
мій біг, як перегони із смертю. 

Сни, що соваються 
На білих пучках верболозів 
сни соваються — 
там і назад, 
там і назад. 

Хилитаються 
пухкі ґрона, 
прагнення їх єдине — 
сон, хоч один, д о кінця виснити. 

Верболозам не взнати, 
що під їхніми руками 

звірі сплять — 
онімблені звірі, 

що ніколи 

на людину не споглянуть. 

У звірів 
дзвінкі роти, видовжені до крику. 

Так сплять, 
на людину не споглянуть. 



Бракує сну, 
бракує 
тата й сестри, 
зірки під вією. 

Бракує. 

Права долоня мне повітря, 
голуби, яких нема, 
випорскують з-під ніг. 

Коли на дні океану 
кохана біжить 
і дарує тобі жар, 
що вигріла його 
зодягненою у спідницю... 
Роздасться сміх високий, 
виходом вода випливатиме — 
тяжка й вагітна, 
із устами підданими вітрові. 

Кохана біжить до тебе — 
ти поглянь, де її руки 
й вуха травами нашептані. 

Гуси 
Перелітні гуси, 
забрівши до хати, 
забрали йому голос 
і... відлетіли. 

Потім була весна. 
Він стояв німий 
і глядів у даль. 
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Кати глузують над садами 
Не одні двері зачиняться 
навіки в китяг хреста, 
хоч, як завжди, 
надто молоді ще мешканці, 
щоб відчинити сади, 
де якийсь старший кат 
запроторив вівчаря, 
ягнят, пса... 
Тому у вечірній тихості 
обіймають скроні дружин 
і топляться у них, 
і не бажають порятунку. 
Молися, Києве! 
Чесно, крізь двері, 
тротуари, майдани і сади 
йдуть до тебе мерці. 

Золотом регочуться 
спорочені ворота, 
а за муром, ось: 
вівчар, ягнята, пес 
заростають століттями. 

Далекі обрії за рікою 
хвилястою мантією 
спливають після ночі, 
яка зарізала 
гарячого півня, 
забрала дітям сон, 
а матері молоко — 
а все ж, треба 
підійматись, 
в очі, відбиті 
у росі, дивитись. 



В траві народження 
1. 

Тебе збираю з піни 
синього-синього моря 
і тішуся тобою удень. 
Ввечері твоя рум'яність 
розливається і гине 
в безмежності хвиль. 

2. 

Слід на живій стежці 
веде ще й ще далі. 
Мішаються тіні ніг 
і долають відстані. 
Десь останні стіни лісу 
затримують мандрівку 
і заколихують такт 
її віддиху. 

3. 

Спимо тихо. 
Шумить море. 
Стежки принишкли. 
Наші руки гладять 
неспокій Місяця, 
що необачно вийшов 
з-за денної хмари. 
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Іван Марчук: "Монолог", триптих, темпера, 1986, 70 х 70 см. (28 * 28 ін.) 



Олександер Гриценко 

Літературна утопія проти політичного міфу 

Коментуючи в одній з лівоемігрантських газет спалах читацького 
інтересу на Україні до свого нового роману Сонячна машина, Во
лодимир Винниченко писав, що навіть донбасівські шахтарі, буває, 
записуються в бібліотеках у чергу за цією книжкою [1]. Тодішня 
українська критика трактувала це як перебільшення, однак факту 
величезного, небаченого раніше зацікавлення романом українського 
автора не заперечувала. 

Пройшло якихось шістдесят років, і от знову маємо літературну 
новинку: В. Винниченко, Сонячна машина: Та не той тепер Миргород, 
не ті й шахтарі. . . Скажімо, донецький страйком, окрім справедливої 
боротьби за свої законні права, підключився також і до боротьби 
проти відкриття першої в Донецьку української школи — вочевидь, 
тому, що вона не додасть української ковбаси. 

Отже, не до Сонячної машини шахтарям. Та й взагалі неважко 
здогадатися, що нині який завгодно талановитий утопічний роман про 
соціальну революцію у світовому масштабі, котра перемагає завдяки 
чудодійному винаходові, не викличе бурхливого читацького інтересу. 

Всілякі гіперболоїди та "прекрасні катастрофи" набили нам оско
мину з дитинства, а питання про світову революцію, здається, не стоїть 
нині на порядку денному. 

Однак, заходившись відновлювати цілісність та повноструктурність 
української культури у часі й просторі, неможливо обійтись без від
новлення історично-літературної пам'яті, без введення у сьогоднішній 
суспільно-культурний контекст несправедливо забутих чи й замовчаних 
культурних явищ минулого, без спроб оцінки чи й переоцінки їх на 
грунті сьогодення. 

З цієї точки зору критична дискусія 1928 року навколо Сонячної 
машини видається багато в чому не менш цікавою, аніж пам'ятна 
дискусія 1925-1927 pp. навколо памфлетів М. Хвильового — хоча, 
звичайно, вона не мала ані того масштабу, ані тої температури. 

Водночас знаменним є те, що за предмет обговорення служив 
літературний твір, де автор спробував, умовно кажучи, поєднати "ідео-

1. В. Винниченко. Лист Дрібного Буржуя. — Українські вісті, No 63, 1928. 
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логічну Москву" суспільно-політичної концепції з "психологічною Євро
пою" творчого арсеналу. І зробив це, по-перше, небезуспішно (доказ 
того — великий читацький успіх), по-друге, дещо раніше, аніж М. 
Хвильовий сформулював скандальну дилему "Москви й Європи". 

Однак скільки у тому успіхові було від кон'юнктури читацької, 
скільки — від кон'юнктури політичної, а скільки — від дійсних мистець
ких вартостей твору? На ці питання давали відповіді вже перші його 
критики, але з відстані кількох десятиліть видно, що ці критики були 
багато в чому такими самими "заложниками часу", як і автор, коли не 
більшими. 

Почнемо хоча б з особи автора. Белетристична діяльність значних 
політиків не є якоюсь дивиною в історії людства: згадаймо Хосе 
Марті , Бенджаміна Франкліна, Леопольда Сенгора. Навіть Мао та 
Джугашвілі пописували віршики в молоді літа, а Лев Троцький — 
літературні есеї у цілком зрілому віці. Для когось це було своєрідною 
розвагою, відпочинком від "поважної" діяльності, для інших — лише 
одним із способів пропаганди власних політичних ідей. 

Інша річ — Україна, де літературна діяльність внаслідок відомих 
причин стала, починаючи з середини минулого століття, чи не єдиним 
способом діяльності політичної (в своєрідний спосіб цей факт скон-
статовано й у відомому валуєвському циркулярі), а українські політичні 
діячі згодом вербувалися головно з лав літераторів. Втім, ця ситуація 
певною мірою повторюється в наш час — згадаймо, яку істотну частку 
депутатського корпусу від України становлять письменники. 

Отож небезпідставно і в 1928 році відомий критик вульгарно-
соціологічного напрямку Іван Лакиза писав [2] з приводу Сонячної 
машини, що, аналізуючи творчість Винниченка-літератора, в жодному 
разі не слід відокремлювати його від Винниченка-політика, оскільки 
саме невдала політична кар'єра автора, поразка обстоюваних ним ідей 
призвели до написання роману-утопії. 

"Соціяльно-фантастичний сучасний роман, — стверджував І. Ла
киза, — це відбита розгубленість психології та ідеології дрібної бур
жуазії, що за часів війни та після неї опинилась в скрутному становищі." 

А коли так, то — ". . .можна сміливо говорити, що , опинившись в 
Західній Європі, він (Винниченко) міг поріднитися тільки з такими 
школами в літературі, що відповідали б його психологічній меті та 
його ідеологічній безгрунтовності". 

Щодо психологічної потреби певної літературної "компенсації" за 

2. Ів. Лакиза. Про новий роман В. Винниченка. — Життя й революція, No 4, 1928 
р., с. 99-109. 
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політичні поразки, то тут з Лакизою ще якось можна погоджуватись, 
тоді як теза про неодмінне "родичання" з Уеллсом чи кимось там іще 

просто несерйозна. Водночас "безгрунтовність" Винниченкова по
лягала, як не парадоксально це може виглядати, не в його ідеологічній 
безпринципності, а якраз навпаки — саме вірність своїм переконанням, 
хай у чомусь наївним і плутаним, змушувала Винниченка неодноразово 
відмовлятися від урядових портфелів (як УНРівських, так і УСРРів-
ських), а згодом призвела до ізоляції письменника в емігрантському 
середовищі. 

Тим же, хто полюбляє зловтішно цитувати численні Винниченкові 
каяття та визнання власних помилок, вважаючи їх доказом цілко
витого банкрутства, варто б час від часу пригадувати слова іншого 
відомого політичного діяча — про "необхідність докорінної зміни всіх 
наших уявлень про соціалізм". Чи й їх вважати за доказ банкрутства? 

В кожному разі очевидно, що діяльність Винниченка-політика у 
1917-1920 pp. і здобутий тоді досвід політичний та й просто життєвий 
(здебільша гіркий, але від того не безвартісний) не лише поділили 
надвоє його літературну діяльність, але й залишили глибокий відбиток 
на всій подальшій творчості. 

Микола Зеров у своїй статті-рецензії на Сонячну машину [3] 
сформулював тезу про три основні етапи творчого шляху В. Вин
ниченка: перший — побутово-реалістичний, "народницького" забар
влення ("Краса і сила", "Голота" , "Мнимый господин" та ін.), другий 
— хронологічно відповідний міжреволюційним рокам 1907-1916 — 
"імпресіоністична новеля та роман з психологічним завданням, драма з 
претенсією покладати основи соціялістичної моралі" , нарешті, на 
третьому етапі, започаткованому саме Сонячною машиною, темою 
стає "переупорядковання суспільства за допомогою винаходу, засоби її 
опрацьовання — трохи авантурний соціяльно-фантастичний роман". 
Ця остання дефініція видається на перший погляд дотичною лише до 
Сонячної машини, однак їй в основному відповідають навіть най-
останніші твори Винниченка Нова заповідь та Слово за тобою, Ста
ліне! — аж по своєрідний винахід самого автора — трудову колекто-
кратію. 

Все ж заради точності слід визнати, що першим періодизатором 
Винниченкової творчості був не М. Зеров, а Андрій Річицький — 
знаний у 20-ті роки "полум'яний" публіцист і критик, член Ц К КП(б)У, 
у недалекому минулому — один з лідерів майже забутої нині У К П , а 
трохи згодом — активний борець проти "шумськизму-хвильовізму-

3. М. Зеров. "Сонячна машина" як літературний твір. — Життя йреволюція, No 6, 
1928, с. 115-130. 
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волобуєвщини" [4 ] , а згодом, ясна річ, іноземний шпигун і запеклий 
ворог народу — втім, як і всі колишні "укапісти". 

Перу А. Річицького належить найперша взагалі і чи не єдина в 
радянському літературознавстві книга, присвячена В. Винниченкові [5]. 
За словами оглядача журналу Плуг (1928, ч. 1) А. Річицький "поділяє 
творчість письменника на три доби: першу, коли Винниченко був у 
лавах революціонерів і дав зразки творчості, що є, власне, предтечами 
пролетарського письменства; другу, після революції 1905 року, коли він 
зневірився і почав захоплюватися буржуазними занепадницькими дум
ками; і третю — тепер, на еміграції, коли він написав роман Сонячну 
машину, де зовсім викривлює справжнє розуміння причин і розвитку 
революції". 

Періодизація, як бачимо, та сама, що й у М. Зерова, але наскільки 
різняться підходи до творчості митця! 

Слід зазначити, що були й дослідники, які не вбачали аж такої 
великої різниці між творчістю В. Винниченка того чи іншого періоду. 
О. Грушевський, наприклад, вважав, що: "...характерні прикмети лі
тературного дарования Винниченка: глибоке знання життя і різкий 
реалізм в його обмальованню, яскрава рельєфність малюнка, чутливість 
до неясних нюансів почувань і цікавість до певних питань психічного 
життя. Змінялись теми й суспільні верстви, які малював письменник, 
але ці характерні прикмети лишались і на далі характерними для його 
літературної діяльности" [6]. 

Відмінності, отже, котрі дали М. Зерову чи А. Річицькому підстави 
для чіткої періодизації, потрактовано лише як зміну в темах та зма
льовуваних соціальних верствах, а не в мистецькій фізіономії автора. 
Можливо, тут є істотна доля рації, тим більше, що й межі між 
пропонованими періодами мають скоріш зовнішній, аніж творчий 
характер, і обумовлюють ті фактори, що, за словами Ю. Тинянова, 
спричиняють не еволюцію, а деформацію літератури. 

Однак повернімося до Сонячної машини. Це, як було вже сказано, 
є пригодницький, фантастичний роман-утопія. В такому жанровому 
визначенні одностайні всі, хто писав тоді про книгу. Зокрема, О. 
Білецький бачив головну причину читацького успіху саме в новизні 
жанру: "Перший український утопічний роман! Перший за увесь час 
існування нашої літератури!" [7]. Проводячи аналогію з "Гіперболоїдом 

4. О. Гриценко. Одинадцять помилок М. Волобуєва. — Україна, N o 34, 1989. 
5. А. Річицький. Винниченко: спроба політичної й літературної характеристики. 

—Харків: ДВУ, 1927 р. 
6. О. С. Грушевський. З сучасної української літератури. Начерки й характеристи

ки. — Київ: Вид. т-во "Криниця", 1918 р. 
7. О. Білецький. "Сонячна машина" Винниченка — Критика, N o 2, 1928, с. 31-43. 

81 



інженера Гаріна" О. Толстого, О. Білецький ставив Сонячну машину 
беззастережно вище з причин "художньої сумлінности" та "великої 
відцаности художній роботі". Загалом погоджувався з ним і М. Зеров 
зауважуючи, що Сонячна машина дає "...складніший механізм дії, вона 
показує чуже, не наше життя, і це імпонує, подобається...". 

Водночас, як не дивно, критики мали претензії саме до недотриман
ня законів жанру: утопія, на їх думку, не зовсім утопічна, фантастика 
—не надто фантастична, що ж стосується пригодницької фабули, то й 
вона чомусь стає, починаючи з другої частини роману, дедалі менш 
захоплюючою.. . 

"Характерною рисою жанру, — дефінював утопію М. Зеров, — 
звичайно уважають критику існуючого ладу, через протиставлення 
йому відносин ідеальних, поданих більш-менш систематично і спроекто
ваних або в якійсь незнаній ученим далині, або в прийдешніх часах. [...] 
Одна із головних рис утопічного роману відсутня (в Сонячній машині 
— О.Гр.): показаний лише шлях і зусилля людей, скерований до 
зразкового устрою, але самого того устрою не видко". 

Пильний Іван Лакиза "той устрій" уздрів, але рішучо не вподобав: 
" . . .Автор заховує в утопію і фантастикою прикриває живу силу ре
волюції, невичерпні ті джерела, що ними живиться поступ людства. [...] 
Ми вимагаємо від автора, щоб ...він дав читачеві повний художній 
образ живої сили революції, про справжній рух її, показав ті шляхи, 
якими ця жива сила іде до мети. 

[...] З погляду нашої ідеології конче потрібно, щоб дано було 
художні такі образи, щоб силою художньою "зараження" збуджували 
вони в читача справжні уявлення про шляхи до перебування суспільних 
відносин, щоб мобілізували вони його волю до кращих умов життя." 

Читати отакі "цінні вказівки" тим веселіше, що ми пам'ятаємо, яку 
репутацію мав їх адресат у нас протягом десятиліть, зовсім донедавна. 

Технічна фантазія, як спостерегли критики, також не була сильною 
стороною Винниченкового обдарування. "Разом з тим, — зауважує О. 
Білецький, — автор не подбав про те, щоб, . . .підготовляючи роман, 
придбати знання з сучасної техніки, прикладних наук тощо. [...] Спра
вою зовнішнього "науково-фантастичного" оформлення автор Соняч
ної машини не надто клопочеться". 

До подібного висновку — себто до того, що невелика "фантас
тичність" книги є наслідком свідомої волі автора, — приходить і М. 
Зеров. Винниченкові, на його думку, "важливий громадський ефект її 
("сонячної машини") винайдення, суспільно-політична боротьба, що 
довкола неї закипає". Тим не менше висновок у М. Зерова виходить ось 
який: 

"Сугубий реаліст, Винниченко спробував сил у соціяльно-фанта-
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стичному романі і не зміг вийти за межі своєї землі і свого часу. 
Вихований на українській літературній старомодності , він немовби 
побоявся занадто виповнити свій роман гостро-фабульними моментами, 
сполучивши інтерес ідеологічний з авантурно-детективним". 

О. І. Білецький, одначе, не настільки категоричний — він не вважає 
порушення законів жанру за безперечний недолік: "по мірі читання 
елемент наукової фантастики спадає з нього, як непотрібне лушпиння. 
Тон утопічного роману, як бачиться, не витримано. Це було б зле, коли 
б роман мав тверде наставления на утопічний жанр. Але він його не 
має [...]. Автора далеко більше цікавлять інші теми. Одна з них — 
соціяльного характеру, друга — суто психологічна". 

Як бачимо, частина критиків оцінила роман як не надто вдалу 
утопію, інші — як звичайний соціально-психологічний роман, лише 
"замаскований" під утопію й фантастику задля більшої атракційності. 
О. Білецький, послідовно й досить успішно вишукуючи аналогії числен
ним романним ситуаціям та сюжетним лініям у вітчизняній передреволю
ційній та революційній дійсності (салон Сузанни — і декадентські 
салони перед світовою війною, занепад господарчого життя після 
перемоги "сонцеїстів" — і економічна руїна часів громадянської війни), 
приходить до висновку, що "основою роману, і особливо основою 
соціяльної його частини є для автора, як і слід було сповідатися, записи 
його "мнеми", вражіння від пережитого ним особисто і лише задра
пованого вкривалами соціяльно-утопічного чи любовно-психологічного 
роману". 

Можливо, корінь такого (досить несподіваного для значного літера
турознавця) поверхового судження про роман полягає у якійсь трохи 
несерйозній трактовці ролі власне "сонячної машини". її, на думку О. 
Білецького, "належить сприймати як символ: хто не працює, той не 
їсть, кожен сам для себе "в поті чола" мусить виготовляти сонячний 
хліб — хоч дивним чином найближчим наслідком винаходу сталось 
відмовлення від будь-якої роботи, припин, розлад усякої організо
ваносте. Може, це є символ волі, даної до рук споконвічних рабів?" 

Дивно, але факт: літературний матеріал не вкладається в прокру-
стове ложе "символістської трактовки" — і вихід знаходиться у вигляді 
іще одного, додаткового символа! Це, звичайно, значно полегшує 
аналіз роману, але, як бачимо, істотно зменшує його глибину. 

Не минули критики й вад суто фабульного характеру: певної 
спрощеності, сподіваності, "відгадуваності" сюжетних ходів, що по
декуди стають навіть повторами. 

"Повторюється, — пише О. Білецький, — і сцена боротьби двох 
мужчин за жінку: два рази зчіплюються доктор Рудольф і принц Георг, 
і двічі доктор Рудольф, син льокая, поборює принца Георга, з чого 
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Еліза має величезну приємність... Читачеві починає здаватися, що все 
було б може до речі в романі на початку XX століття, і все це виглядає 
вже якось старомодно та заяложено в романі, написаному за 1922-24 
роки." 

Гадаю, О. Білецький тут переоцінив прогресивність українського 
читача 20-х років. Статистика попиту в бібліотеках (див., наприклад, 
огляд "Що читає Одеса" — Плуг, No 1, 1928) показувала, що тодішні 
сучасні письменники — окрім, певно, Остапа Вишні — значно посту
палися в популярності класикам. Так, Хвильового (найпопулярнішого) 
замовляли в бібліотеках у вісім разів рідше, аніж Франка, у сім — аніж 
Винниченка, у п'ять — аніж Коцюбинського і т.д. Тож навряд чи 
поділяв масовий читач думку професора Білецького про "заяложеність" 
сюжету роману. 

Нарешті, навіть "велика відданість художній роботі" не врятувала 
Винниченка від серйозних закидів щодо стилю й мови твору. Вважаючи, 
щ о "успіх 'Машини' у читача природніше з'ясовувати її художньою 
стороною", М. Зеров тим не менше схильний зараховувати до ка
тегорично позитивних якостей роману хіба що його пригодницький 
характер та новизну літературного матеріалу. Порівнюючи фактуру 
роману з кіносценарієм, М. Зеров запитує (як йому здається, риторич
но): " Ч и дає вона (кіносценарна форма — О.Гр.) простір для прямих, 
не укритих характеристик психологічних та соціяльних? Чи дає вона 
змогу змалювати портрет заглиблений, а не лише поверховий?" І сам 
же відповідає, що не дає, оскільки на відміну від героїв Льва Толстого, 
котрі мають "светящиеся внутренности", герої Винниченка "складають
ся лише з костюму та фризури", себто зачіски. 

"Чи забезпечує цей кінематографічний ухил, — запитує далі Зеров, 
— потрібну для такої великої речі різноманітність, багатство тону? Чи 
не уб'є читацької терпеливости цей безкінечний теперішній час у автор
ській розповіді?" 

І забувши, що великий читацький інтерес до роману уже сам по 
собі є відповіддю на це питання, виносить присуд: "Винниченко за
надто мало спинявся над питаннями стилю, щоб визволити свою 
'Машину' від зайвого кінематографізму, поглибити характеристики і 
до краю обтруситися від дефектів старого словника й синтакси". 

З критичними закидами М. Зерова можна погоджуватися чи ні, 
однак їх не назвеш ані поверховими, ані категоричними. Коріняться 
вони, очевидно, передусім в суттєвій різниці між творчими концепціями: 
Винниченковою "чутливістю до неясних нюансів почувань" і Зеровською 
любов 'ю до "прямих, неукритих характеристик". 

Отже, підсумуймо: визнаючи, що Сонячна машина стала значною 
подією літературного життя і мала великий читацький успіх, тодішня 
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критика віднесла цей успіх переважно на рахунок тематичної новизни, 
пригодницької фабули та збідненості українського книжкового ринку. 

Значення ж роману здебільша зводили до того, що він ознаменував 
прищеплення українській літературі нового жанру. На думку І. Лакизи, 
це був жанр "сучасного західно-європейського роману велзівського 
гатунку", тоді як О. Білецький аргументовано показав, що з романами 
Уеллса Сонячна машина небагато має спільного, а прорезюмував так: 
"Йому (Винниченкові) вдалося дати твір, де елементи соціяльного, 
любовно-психологічного, родинного, а почасти утопічного дано в де
якому, не зовсім звиклому для літератури синтезі. Йому вдалося 
поєднати те, що ніяк не з'єднується поки що у більшості наших 
прозаїків: психологічну насиченість і гостру динаміку". Визнавалася, 
отже, й безумовна літературна вартість твору. 

Значно песимістичніше оцінював Винниченкову працю М. Зеров. 
Роман , на його думку, явив собою "компроміс між давніми навиками і 
новими прагненнями, між природними даними автора і його новими 
літературними завданнями". 

Однак, чи правильно були визначені авторові завдання, чи дійсно 
були розгадані його прагнення? Здавалося б, сумніву бути не може — 
адже сам Винниченко роз'яснив у згаданому "Листі Дрібного Буржуя" 
ідейну концепцію роману, словами М. Зерова, "у дусі немудрящого 
"нетрудящийся да не яст". Але саме немудрящість цієї інтерпретації, 
невідповідність її тій безлічі думок і почуттів, що їх і містить, і зроджує 
у читача роман, — саме це викликає підозру: чи нема тут певного 
авторського лукавства, наміру відкараскатись від критиків з їх не
відчепним "що цим хотів сказати художник"? 

Почнемо з найочевиднішого — з фабули. Уся дія в першій частині 
роману, до пояави власне "сонячної машини", рухається одним — 
пошуками зниклої "коронки Зігфріда". Сюжет настільки далекий від 
типового європейського фантастичного роману (окрім хіба що Лемової 
"Кіберіади"), наскільки й знайомий нам з дитячих казок: король 
(могутній, дарма що "гумовий") закохується у прекрасну принцесу 
(далеко не могутню, зате з гонором); у свою чергу принцеса закохана, 
сама того не усвідомлюючи, в лакейського сина (ознака часу й жанру: 
лакейський син є за сумісництвом ще й видатним хіміком), але гонор 
не дає їй поєднатися з коханим. "Гумовий король", отримавши гарбуза, 
розпочинає підступи. Раптово зникає принцесина коронка, обґрун
товуючи іще один заяложений сюжетний хід: хто її знайде, стане 
принцесі за чоловіка. І так далі, і таке інше... 

Загалом усе це, як справедливо зауважував О. Білецький, настільки 
малооригінальне і настільки скидається на пародіювання бульварного 
роману, що висновок видається очевидний: сама по собі фабула об-
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ходила автора так само мало , як і сама по собі "фантастичність". 
Однак, знаючи рівень і смаки пересічного читача, він використовував 
засоби, що просто "лежали під рукою", аби цього читача зацікавити, 
втягнути у роман. 

А коли Винниченко доходить до того, заради чого, вочевидь, і 
починав писати — до суспільних зрушень і катаклізмів, спричинених 
появою "сонячної машини", увесь пригодницький антураж — викра
дання, перевдягання, таємні агенти тощо — поступово зникає. 

Аналогічним чином обстоять справи і з фантастикою: всілякі газові 
скоростріли, світляні екрани, літальні апарати є лише нескладним 
"гримом жанру", покликаним створювати відповідну фантастичну 
атмосферу, і потрібний він авторові для забезпечення умов своєрідного 
літературно-соціального експерименту. 

Власне, суперечки про те, до якого жанру належить Сонячна ма
шина, можна пояснити й відсутністю на той момент не лише чіткої 
грані між поняттями "утопія" й "фантастика", але й самого терміну 
"антиутопія". Антиутопічний жанр, що нараховує нині десятки й десятки 
відомих творів, тоді тільки-но народжувався, і однією з перших ластівок 
стала саме Сонячна машина. 

Щось подібне трапилося і з "кінематографічністю" побудови ро
ману, з авторським "безкінечним теперішнім часом". М. Зеров ви
словлював серйозні сумніви щодо ефективності такого прийому, став
лячи за приклад "просвічені нутрощі" героїв Толстого. Але ж і в героїв 
самого Винниченка передреволюційного періоду також "світилися ну
трощі", і досить інтенсивно... Тодішня критика часом навіть закидала 
йому надмірний психологізм. Можна припустити, що в пореволюційні 
роки політичне протверезіння Винниченка супроводжувалося своєрідним 
"стилістичним протверезінням", внаслідок якого з роману зник пси
хологізм. Але чи так це насправді, чи дійсно письменник відмовився 
від, кажучи словами О. Грушевського, "яскравої рельефности малюнка" 
та "чутливости до неясних нюансів почувань"? Ось початок роману, 
одна з перших сцен — цілковито розорений князь Альбрехт намагається 
умовити свого ворога й кредитора, банкіра Мертенса, відстрочити 
термін виплати боргу: 

"Князь, сіро посміхнувшись, корчачи від сорому пальці ніг, трудно 
видушує з своїх хорих расових уст: 

— Ваша влада дужча за всі закони... 
— Помиляєтесь, князю, помиляєтесь. Я теж тільки цифра. Тільки 

цифра. 
Жовтий олівець випорскує з пальців і з дзвінким дренькотом 

котиться під ноги князеві. Князь машинально й швиденько переги
нається донизу, але, помітивши чекальну непорушність Мертенса, тільки 
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дивиться на олівець і знову кладе руки на палицю. На м'ясистих устах 
величности миготить легкий усміх і ховається. 

— Помиляєтесь, князю, помиляєтесь. 
І Мертенс здіймає руки з поруччя. Візита скінчена. Князь може 

встати й забиратись. Але князь сидить і з сірою посмішкою дивиться 
під фотель Мертенса." 

Дві-три дрібних, але влучних, часом просто пронизливих деталі 
(скажімо, скорчені пальці ніг — хто б їх вставив до кіносценарію, адже 
їх не видно в туфлях!) можуть, як бачимо, глибоко розкрити і драма
тичну напругу дії, і характери героїв, і їх "нутрощі". 

Метод лаконічної деталі, красномовного підтексту (що згодом 
отримав назву "стилю айсберга") ми зустрічаємо у багатьох європей
ських та американських письменників того часу — представників так 
званої "втраченої генерації". Хто зна, чи не варт було б розглянути й 
пореволюційну прозу Винниченка у цьому ж контексті. Адже ж писав 
Іван Лакиза: "Майбутній історик з цікавістю спиниться на окремих 
видатних особах з інтелігенції наших часів, що в їхній унутрішній 
духовній організації бурхливе XX століття, мовляв, надірвало основний 
нерв життя і порушило життєву рівновагу. В цілій плеяді таких 
інтелігентів Вол. Винниченкові належатиме, безперечно, одне з перших 
місць". 

В кожному разі Винниченка можна вважати одним із відкривачів 
"стилю айсберга", доведеного згодом до візтуозності Гемінґуеєм, адже 
Сонячну машину написано на рік-два раніше, аніж "Фієсту". 

Втім, новаторство Винниченка в царині літературної форми самим 
лише "айсбергом" не обмежується. 

Характерною рисою стилю роману є те, що значну частину (якщо 
не більшість) сцен у цьому "кіносценарії" читач бачить не відсторонено, 
"прихованою камерою", а цілком суб'єктивізовано — очима того чи 
іншого персонажа, хоча до першої особи оповідач жодного разу (не 
рахуючи цитування листів чи записок) не вдається. 

Ось як, наприклад, змальовано повернення Рудольфа Штора з гір, 
де йому вдалося знайти необхідний для "сонячної машини" мінерал: 
"Міці теж дуже здивована поведінкою пана доктора. Надзвичайно 
чудна поведінка! Це вже хоч би з того помітно, що коли Міці, почувши 
про приїзд доктора Рудольфа, на хвилинку забігає до лябораторії , то 
пан доктор ставиться до цього так, ніби до нього прийшла якась стара 
бабуся... Міці просто змушена вжити деяких із давніх давен вироблених 
жіночим родом заходів, щоб вивести пана доктора з ненормального 
стану. 

Нема чого, заходи не йдуть намарне. Але й тут виявляється 
чудність пана доктора: раптом хапає її, зминає всю і при розчинених 
дверях починає скажено цілувати! Хіба це нормальний стан?" 
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М и у такий спосіб не тільки розглядаємо доктора Штора очима 
покоївки Міці, але й саму її розглядаємо "зсередини" — так само, як 
трохи раніше розглядали палац Мертенса і його самого очима старого 
князя Альбрехта, як згодом побачимо родину Елленбергів очима Труди, 
а богемний салон Сузанни чи засідання "Інараку" — очима Макса 
Штора. 

Це дає можливість показати водночас і те, на що дивляться, і того, 
хто дивиться; показати ту саму річ з кількох боків. 

Винниченко, отже, вводить до свого арсеналу той самий прийом, 
що й В. Фолкнер у романі "Галас і ш а л " (1929) — показ однієї події 
очима різних героїв становить пружину цього фолкнерівського твору, 
його дійсний сюжет — значно складніший за, власне, фабулу. 

Але автор Сонячної машини жодною мірою не є педантом в 
питаннях форми й стилю. "Нескінчений теперішній час", на який нарікав 
Зеров — це, мабуть, чи не єдина формальна засада, витримана від 
початку до кінця. Коли виникала потреба (а можливо, Винниченко 
просто втомлювався розбивати сюжет на окремі "кадри") — оповідач 
відкладав і "приховану камеру" і лінзу "чужого ока", годуючи читача 
натомість чималими внутрішніми монологами Макса Штора, Мертенса, 
графівни Труди, принцеси Елізи, або ж швидким калейдоскопом подій 
у майже телеграфному стилі (Всесвітній конгрес, історія з депутатом 
Рінкелем тощо). 

З цього випливає, вочевидь, що проблеми форми та стилю теж 
мали для автора значення не першорядне і цілком підпорядковувались 
головному — але чому саме? 

Пригадаємо загальну сюжетну побудову роману. Сонячна машина 
поділяється на три приблизно рівні частини, або томи. Перший том 
охоплює події від зав'язки — самогубства князя Альбрехта — до 
винайдення "сонячної машини". Другий описує боротьбу навколо ви
находу і закінчується перемогою "сонцеїстів" у Німеччині. В третьому 
томі йдеться про життя суспільства, де "сонячна машина" перемогла 
(так і хочеться додати: повністю, але не остаточно!), а в фіналі зма
льовано перемогу "світової сонцеїстської революції" — вже, мабуть, 
остаточну. 

Очевидно, по-перше, що сама "машина" грає в романі роль значно 
важливішу, аніж просто символічне втілення ідеї "нетрудящийся да не 
яст". Вона є ключовим елементом сюжету і впливає на хід подій чи не 
більше, аніж будь-який із персонажів. 

По-друге, з узагальненого перебігу подій може скластися враження, 
що автор просто ілюструє загальновідомі теоретичні "установки" — 
хіба що не так старанно, як того б хотілося зброєносцям "проле
тарського письменства". Спочатку — прорив "найслабшої ланки", ство-
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рення нового суспільства "в основному", потім — відбиття зовнішньої 
капіталістичної навали і перемога нового ладу в глобальному масштабі. 

Але ця подібність — суто зовнішня. Навіть побіжна й, зарозуміло-
поверхова рецензія на роман плужанки. 3. Єфімової констатувала: 
" . . .Автор не симпатизує революціонерам-терористам. [...] Усі авторові 
симпатії очевидно спрямовані на "аполітичну" й "безпартійну" науку. 
[...] Отже, проповідуючи принципи мирної перебудови соціяльного 
життя і відкидаючи активну боротьбу, Винниченко різко розходиться з 
ідеологією нашої революційної епохи." 

Беручи до уваги, що саме стояло тоді за штампованими блоками 
"аполітична й безпартійна наука", "активна боротьба", слід визнати, 
що по суті справи 3. Єфімова цілком мала рацію: Винниченко дійсно 
відкидає у романі так званий "революційний гуманізм", обстоюючи 
гуманізм звичайний, відкидає ту "ідеологію революційної епохи", за 
якою світла мета виправдовує найчорніші засоби; відкидає обожню
вання пролетарів тільки за те, що вони пролетарі, і зневагу до ін
телігента тільки через те, що він — інтелігент. 

Натомість автор відстоює свою точку зору на характер майбутніх 
соціальних перетворень, своє бачення шляхів, якими мусить іти люд
ство. Виявляється, що Винниченко-політик не вважає себе за остаточно 
переможеного. Скоректувавши свої погляди, він тим не менше про
довжує їх обстоювати, але вже засобами літературними. 

Звідси випливають і удачі, і невдачі Сонячної машини. Найбільш 
переконливими виглядають в романі ті місця, де авторів політичний 
розум і досвід спираються на великий талант письменника-людино-
знавця. А найслабкішими — ті, де безсумнівна творча майстерність 
служить справі "гримування" малообгрунтованих суспільно-політичних 
гіпотез. 

Та слід віддати належне Винниченкові-митцю: у Сонячній машині 
він доволі рідко (на відміну від, скажімо, доктринального роману 
Слово за тобою, Сталіне!) вдається до ідеологічної дидактики. У 
більшості "моментів вибору" автор пропонує самому читачеві зробити 
висновок, стати на той чи інший бік. Ці пропозиції тим більше очевидні, 
що в такі моменти Виннченко дає слово якомусь з своїх героїв для 
аргументації — як правило, аж надто особистої, суб'єктивної, небез
сторонньої. 

Пригадаймо хоча б "роздуми при голінні" Макса Штора, де на 
повен зріст постає тема справжньої й уявної любові до народу, яка 
згодом займатиме чимало місця в романі: 

"... ти повинен усе, що через чрево матері виніс із віків людства, 
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скинути із себе, як гадюка скидає шкуру. 'І одречеться батька, матері.. . ' 
І коли їх, цих батька й матір, наприклад, бомбою треба висадити в 
повітря, на шматки розірвати ту усмішку, що з неї пив ти перші радості 
життя, ті груди, що втихомирювали соками своїми твої перші страж
дання — ти повинен це зробити точно й без вагання." 

Чи не правда, Макс Штор мислить аж надто подібно до героя 
оповідання М. Хвильового "Я(Романтика)"? Те саме протиставлення 
"егоїстичної" синівської любови й "вищих" інтересів, та сама готов
ність не спинитися ні перед чим, навіть перед вбивством власної матері, 
заради малозрозумілого, але кимось раз і назавжди обрахованого 
"загального блага". 

Згадана рецензентка 3. Єфімова дорікала Винниченкові, що він не 
надто прихильно ставиться до своїх героїв-революціонерів, часом навіть 
кпить із них якось по-старомодному, наслідуючи Бесов Достоєвського. 
Та про яке наслідування може йти мова, якщо Винниченко й Хвильо
вий, пройшовши обидва крізь полум'я громадської війни, мали такий 
життєвий досвід "інсургенції", який Достоєвському і не снився! 

Але повернімось до міркувань Макса Штора. 
"Люби всіх ближніх, як самого себе. Хе! Непогано. 
...Як ви охоче вхопились за таку святість! Як ви ретельно захи

щаєте саме до всякого ближнього любов! Начхати вам на те, що 
любов до Мертенса є неминучо й необхідно — ненависть до Наделя 
(простий робітник, знайомий Макса — О.Гр.), до мільйонів Наделів. А 
любов до Наделів є ненависть до Мертенсів!" 

Позицію, як бачимо, викладено чітко й логічно, хоча оригінального 
в ній мало — все подається цілком у руслі панівних тоді в радянській 
літературі (і якби тільки в літературі!) поглядів на гуманізм "проле
тарський" та гуманізм "абстрактний", з їх неодмінним протистоянням. 
Але чи є це позиція лише героєва, чи її поділяє й автор? 

Ну, принаймні прямо Винниченко її не спростовує, та й годі було б 
в такім разі сподіватися публікації роману в С Р С Р . Але зауважмо: по 
кільканадцяти сторінках на ту саму тему Макс сперечається з братом 
Рудольфом. Точніше, Рудольф намагається суперечки уникнути, однак 
Макс невтомно і якось знервовано на нього наскакує, пропонуючи 
братові навіть отруту виготовляти для потреб революціонерів, на доказ 
своєї любові до експлуатованих. 

Рудольф, ясна річ, відмовляється: 
"— Я не вірю, що отрутами, вбивствами, смертю можна творити 

життя. Це логічний абсурд. Терор — це самобвивство для тої самої 
ідеї, яка його вживає... 

...Я не політик, але я певен, що люди можуть і повинні порозумітися 
не шляхом боротьби, насилля і самознищення, а шляхом розуму, 
науки й праці." 
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Макс Штор на це "сміється злісно, упевнено й з почуттям справ
жньої вищости". Коріниться це його почуття у переконаності, що "нема 
любови без ненависти, як нема білого без чорного. Хочете любови, то 
мусите ненавідити. І що більша ваша любов, то більша ненависть!" 

Вочевидь, Макс намагається переконати не так брата, як самого 
себе. В його душі точиться суперечка ще гостріша, аніж у розмові з 
Руді. Д о того ж читач знає, що Макса привів сюди не намір (ясна річ, 
нездійсненний) навернути брата у свою віру, а бажання все-таки всу
переч "революційному обов'язкові", врятувати життя батькам. 

В цьому світлі й внутрішній Максів монолог , про який ішлося 
вище, виглядає як суперечка з якимось внутрішнім опонентом, і чим 
гарячіше обстоює Макс свої (точніше, Інараківські) погляди, тим 
сумнівніша їхня сила і вагоміша мовчанка уявного опонента. 

Але ось виявляється, що Мертенс не приїде до будинку графа 
Еленберга, замах на нього не відбудеться — отже, життя Максових 
батьків врятовано. Міцності революційних ідеалів не загрожує зіт
кнення з дійсністю — і конфлікт в Максовій душі стихає. 

Однак тема любові й ненависті, зродившись із суперечки братів 
Шторів, набирає сили, поступово підпорядковуючи собі всі основні 
сюжетні лінії. Крок за кроком, епізод за епізодом автор показує нам 
владу любові й безсилля ненависті, переможність доброти й неспро
можність насильства (все одно, економічного, фізичного чи мораль
ного, "прогресивного" чи "реакційного", революційного чи контррево
люційного). Тенденція зроджується з доль окремих персонажів і охоп
лює увесь роман: тим чи іншим шляхом, але всі головні герої приходять 
до любові . Для Макса Штора синівські почуття виявляються силь
нішими за політичні догми Інараку. Для старого графа Еленберга 
батьківські почуття до "страховища" Труди врешті-решт перемагають 
старосвітсько-домостроївські уявлення про шляхетську й родинну честь; 
в душі принцеси Елізи постійно борються мрії про владу з любов 'ю до 
Рудольфа (правда, любов перемагає остаточно лише тоді, коли примара 
влади розвіюється); і навіть в душі невбалганної "акули капіталу" 
Мертенса, як виявляється у свій час, чи не найсильніші відчуття 
пов'язані не з безмежним багатством чи безмежною владою, а з 
юнацькою любов 'ю до містечкової шльондри Марти-Пожежі. 

Гроші , влада, політика — усе це, говорить нам автор, цінності 
якщо й не цілком облудні, то вторинні, а коли забирає слово справжня 
любов, то решта має відійти на задній план. Йдеться, звичайно, не 
тільки й не стільки про кохання, скільки про любов у доволі широкому 
розумінні — про ту, що її висміювані Максом "старі порохняві діди" 
називали любов 'ю до ближнього. Про доброту, милосердя, співчуття, 
пошану д о людської особистості — і саме кожної, а не лише "нашоГ' 
(чи то пролетарської, чи то аристократичної). 
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Крах приходить до Мертенса з його вірою у всевладдя грошей, до 
Елізи з її хворобливим владолюбством. Розпадається наддисциплі-
нований Інарак, тільки-но зникає грунт (завдяки "сонячній машині") 
для суспільної ненависті, зазнає поразки аристократична змова графа 
Георга, позаяк вона ставить абсолютизований "Лад" вище за Людину; 
зазнає поразки навала Східніх держав, зруйнована зсередини — і теж 
любов 'ю. . . 

Поверхова, але спостережлива 3. Єфімова ущіпливо зауважувала, 
що, незважаючи на яскраву соціальність роману, його головною темою 
є не соціальне перетворення суспільства, а все та ж, неодмінна для 
Винниченка любов. Це зауваження водночас і слушне, і неточне. Правда 
полягає, вочевидь, в тому, що тема Сонячної машини — це любов, яка 
стає соціальною силою. А одне з головних завдань, що його таки 
ставив собі автор — розвінчання досить популярного в той час (і 
досить небезпечного, як виявилося) міфа про те, що справжня любов 
до людини неможлива без ненависті до іншої людини. 

Та саме цього, як можна судити, не помітили тоді (а може, й 
помітили, тільки зробили вигляд, що не помітили) серйозні критики — 
чи то не почуваючись надто впевнено у царині політично-утопічних 
концепцій, чи то відчуваючи зі зрозумілих причин до цих концепцій 
деяку алергію. Помітили ж якраз ті, хто жодної алергії не відчував — 
Ів. Лакиза, А. Річицький, але, винюхавши "чужий дух", завбачливо 
спинились на ярликах типу "фактично прикриває живу силу революції" 
або "зовсім викривляє справжнє розуміння..." 

Бо якщо відмовитись від тези про Винниченкову політичну наївність 
та відсутність у романі чіткої суспільно-політичної концепції, то до
ведеться всерйоз її аналізувати — а це було вже менш безпечно, аніж 
ліпити ярлики. 

Що ж, припустімо на хвилину, що концепція таки є в романі, і 
спробуємо її проаналізувати, тим більше, що саме питання про кон
цепцію соціалізму аж ніяк не втратило за минулі десятиліття актуаль
ності. І особлива роль власне "сонячної машини", коли глянути з 
такого боку, стає багато в чому ясною. Це не тільки і не стільки символ 
"хто не працює, той не їсть", скільки своєрідне фантастичне обґрун
товування (адже в художньому творі без правдоподібного обгрунту
вання не обійтись) суспільствознавчої гіпотези автора. Винниченко ніби 
говорить уявному опонентові: ви стверджуєте, що в новозбудованому 
суспільстві запанує щастя внаслідок, по-перше, ліквідації експлуатації, 
по-друге, ліквідації товарних відносин, по-третє, загальної рівності й 
свободи. 

Ну, так ось вам Deus ex machina, який усе це здійснює за мить! А 
тепер погляньте, що з цього вийде... 
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"Сонячна машина" знищує експлуатацію, бо кожен отримує можли
вість прогодуватися незалежно від того, багатий він чи бідний, має 
роботу чи ні. Вона ліквідує товарні відносини, позаяк "сонячного хліба" 
не можна купити й продати, в харч придатний тільки зроблений власно
ручно. Вона дає рівність і свободу всім, оскільки услід за грішми й 
власністю втрачають сенс влада, закони, державні інституції. Але 
знову-таки, погляньмо, що з цього виходить.. . 

Винниченко-політик, сформулювавши гіпотезу, передає естафету 
Винниченкові-митцю, для якого, згадаймо, характерні "глибоке знання 
життя й різкий реалізм в його обмальованню". І ми бачимо: гаранто
ваний шматок "трав 'яного хліба" підриває зацікавленість у праці, зро
джує апатію, а самоліквідація торгівлі й грошей остаточно занурює 
господарство в багно застою. Отримавши від суспільства "машину", 
людина перестає бути членом цього суспільства, оскільки ані взяти 
щось іще від нього, ані дати йому нічого не може, та й не хоче. 
Матеріальні потреби задоволено — а значить, і свобода особиста, 
трактована як засіб досягнення певної мети (усвідомлена необхідність) 
перетворюється на анархію. 

І ось один з колишніх ватажків колишнього Інараку (ніким не 
переможеного, але позбавленого сили й впливу самою перемогою 
"машини") , доктор Шпіндлер із сарказмом безсилля констатує: "— 
Зламалася, мої істоти, вісь, на якій крутився віз необхідності*. Віз 
перекинувся, і людство гепнуло із царства конечности в царство 
свободи". 

Далі Шпіндлер виголошує сповнену іронічних парадоксів промову, 
з якої випливає, що члени новоутвореного суспільства, позбавленого 
традиційних суспільних рис — громадських та державних інституцій, 
господарства, праці, релігії тощо — уподібнились за всіма ознаками до 
богів. І закінчує: 

"— Отже, дозвольте вас тепер спитати: хто ми такі? 
— Свині!" — кидає недавній соратник по Інараку, Ган. 
О. І. Білецький мав певну рацію, вбачаючи у змальованому Вин-

ниченком суспільстві "безмежної рівности й свободи" відбиток осо
бистих вражень автора часів громадянської війни, алюзії до господар
чої й суспільної руїни "воєнного комунізму". Картини захоплення чужих 
вілл та палаців, спалення бібліотек, щоденних пошуків гасу й одягу — 
це щось більше, аніж просто використаний матеріал. 

Фантастичні "сонячні коржі", зрошені трудовим потом їх власника 
і конкретно-історичні хлібні пайки, породжені "червоногвардійською 
атакою на капітал" — це, як сказав поет, "близнецы-брать-я". Свобода 
особистості, яка не має де прикласти сил, і безправність особистості, 
яка крокує в загальній колоні до примарного царства свободи, різ-
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няться, як бачимо, дуже мало . Суспільство тотальної свободи й рів
ності виявляється також тоталітарним. 

Але чи є воно, власне, суспільством? 
Ч и можуть існувати в ньому суспільні інтереси, звідки візьмуться 

сили, здатні ці інтереси виражати й захищати? Які фактори працюва
тимуть на суспільну консолідацію? 

Спочатку звитяжці-сонцеїсти намагаються створити нові механізми 
взамін поруйнованих: "— Комітет Сонячної Машини виробляє план 
нового господарства й правування. Коли, мовляв, кожен громадянин 
матиме скло і не буде, значить, небезпеки примусу голодом, тоді він 
усуспільнює всі фабрики й підприємства й заводить нові норми праці, 
поділу й т.д. Але це ще проект, який має розглядатися на конгресі всіх 
комітетів світу. Він прийме один план на всю планету". 

Один план на всю планету... Знайомо це все звучить, і зовсім не 
фантастично, але й зовсім не весело... Сьогоднішній читач, гадаю, з 
цілковитою симпатією сприйме слова переможеного фінансового маг
ната Мертенса: "— На Каесеми ( К С М — Комітет Сонячної Машини 
—О.Гр.) та їхні планетарні плани нового господарства й урядування 
начхайте, начхайте. [...] Вони обтяли рушійний ремінь і гадають, що 
той галас і гуркіт, який іде від порожніх "вільних" махових коліс, є 
дійсний рух. Вони вбили найцінніше в людства — активність. Сонячна 
машина вбила мікроб інтересу. Але де нема мікробів інтересу, бороть
би, там нема ніякого життя, і всякі плани є тільки інерція теоретичних 
функцій мозків". 

Господарча надцентралізація, не підкріплена реальною зацікавле
ністю виробників, стає ілюзорною рано чи пізно. Що ж тоді зали
шається, які важелі? Логіка сюжетних подій і тут дає нам відповідь, яка 
перегукується з дійсністю тоталітарного суспільства: головним і чи не 
єдиним консолідуючим фактором може стати ворожа загроза — внут
рішня чи зовнішня. 

Треба було заколоту "Друзів Ладу", щоб споживачі "сонячного 
хліба" стрепенулись, скинули з себе апатію і захистили здобуту свободу 
від загрози новітнього рабства. Але заколот ліквідовано — і все поволі 
вертає на свої місця. Приходить нове лихо — навала Східних Держав 
— і знову просинається активність, відроджуються Каесеми, уклада
ються плани дій, спалахує ентузіазм та самопожертва.. . 

Т а от напасників і заколотників подолано, небезпека зникає — і що 
далі? Як довго можна протриматись на ентузіазмі й самопожертві? 

"Навіть Максові часом страшно стає: чи надовго вистачить у 
людей доброї волі? Ну, місяць, ну два, але не можна ж бозна-доки 
добровільно запрягати себе в тяжку роботу. Головне, чи вистачить 
радісного, потребуючого розтрати зайвини сил?" 
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В цьому сенсі суспільство, де світлої мети ще не досягнуто, дає 
навіть певну форму утопічному сонцеїстському суспільству: саме та 
мета, що сяє десь на видноколі, дозволяє "запрягти себе в тяжку 
роботу" не на місяці, а на десятиліття. Але рано чи пізно постає те саме 
питання: що ж далі? 

Схоже, відповіді не знає й сам автор роману, але в його випадку це 
не настільки суттєво. Поставлене завдання виконано — зруйновано 
художніми засобами міф про загальний добробут і щастя, що чекають 
народи, котрі "гепнули з царства конечности в царство свободи". Жаль 
тільки, що міф було зруйновано лише в романі, а не в свідомості 
читачів, які, отримавши задоволення від пригод та високих почуттів, 
що ними сповнений роман, відкладали його набік і продовжували 
ентузіастично виконувати накреслюваний мудрими керманичами "один 
план на всю планету". 

Д о речі, про ентузіазм. 
Не забуто в романі й про другий за значенням "консолідуючий 

фактор" тоталітарного суспільства — масові свята. Необхідність додати 
до "сонячного хліба" ще й відповідні видовища — радісні, величні, 
мобілізуючі — усвідомлюється героями роману не гірше за героїв 
нашої історії: 

"Свято — це генеральний огляд сил. Це перший спільний пов'язаний 
крок. Не розпорошені атоми збились докупи в кам'яних печерах, ...а 
щось єдине, щось складене з багатьох одиниць, живе, суцільне, поєднане 
живими нитками. Вколи в одному кінці — і дригнеться в другому. От 
чого треба! [...] Отже, свято, свято, свято! І на свято мобілізовано 
кравців, шевців, малярів, теслів, грабарів, швачок, поетів, артистів, 
музик і величезні хори. Щовечора сяючі всіма кольорами світла, 
величезні плакати нагадують про свято. Готуйтесь до свята!" 

О. Білецький, мабуть, і тут вважав би, що наведений фрагмент є 
записом Винниченкової "мнеми", використаним спогадом революційних 
літ. Навряд. Сумнівно, що один з лідерів У Н Р був свідком грандіозних 
театралізованих "дійств" по інший бік барикад. Він, звичайно, чув про 
них або читав, але головну роль тут зіграла, бачиться, все та ж логіка 
сюжету, логіка задуманого автором літературно-соціального експери
менту. 

Фінал роману видається на перший погляд дещо штучним, таким 
собі tour de force: не бачачи ясної перспективи для змальованого 
"сонцеїстського" суспільства, автор, щоб якось підсолодити пілюлю, 
розлучається зі своїми героями у час загального емоційного піднесення 
(теж масового свята, але принаймні стихійного) з приводу перемоги 
над іноземною навалою. Але й тут залишається чесним із собою та 
читачем: 
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"— Слава Рудольфові Шторові! Слава! 
Крик помалу зигзагами, як по запаленому шнурку, перебігає всією 

площею, запалює всі голови, здіймає величезний вибух оплесків вигуків 
натовпу. 

Рудольф Штор уже стоїть на ногах і киває головою на всі боки. А 
всередині прикушує усмішку: ідола спіймано! Потік тіл підхоплює 
ідола разом з автом і везе його тріюмфальним походом.. ." 

Саме так: ідола спіймано! Винниченко-політик не зміг обрахувати 
траєкторії дальшого руху вигаданого ним суспільства, але Винниченко 
— митець відчув її напрямок: сотворіння ідола. Суспільство "тотальної 
свободи", як і суспільство просто тоталітарне, легко піддається спокусі 
ідолотворення та ідолопоклонства, і сучасний читач Сонячної машини 
знає це ліпше за автора. "Підсолоджена пілюля" виявилась гіркою, 
роман "про ненаше життя" виявився романом-пересторогою саме для 
нас. 

На жаль, марною. 

Іван Марчук: "На сет зійшов глибокий сон", темпера, 1987, 60 х 80 см. 
(24 X 32 ін.) 



Олександер Смотрин 

Ностальгійне 

Ніщо не журить, 
як жалі 
по днях прожитих 
та погожих — 
коли живих 
померлі більше 
не тривожать, 
коли на небі 
та землі 
печаль припалим 
порохом 
лежить 
і вже ніхто 
нічого 
не пророчить. 

До ранку пролежав 
померлий господар 
на власному 
голому полі 
і тихо дивились 
на нього 
всю ніч 
густо засіяні 
Господом 
зорі. 

Баба сиділа 
на призьбі — 
гріла кості 
старечі 
на сонці, 
щоб не ломили, 
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щоб ходити 
могла 
до онуків 
у город далекий 
в непрохані 
гості. 

Де той сусіда мій 
тепер, 
що так нагадував 
худючістю 
у пеклі 
Данте 
і кожний вечір 
грав на сон — 
божественне, 
не знати ким написане 
Анданте? 

Возами вТжджена 
Дорога, 
обабіч — 
сонм хрестів, 
що так нагадують 
обідраних 
хористів, 
тут все, 
як сон 
страждань 
і радощів 
колишніх, 
тут — 
звів собі гніздо 
з життя людського 
вигнаний 
Всевишній. 

Монастиря старого 
мур, 
руда земля, 
сира — 
пропахла 
жертвами, 
на небі — 
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хмар низьких 
зчорнілий 
перламутр 
і на хресті — 
розіп'ятий Ісус 
з очима 
мертвими. 

Мов патока густа, 
ще з осени наварене 
варення 
і на столі — 
до золота начищений 
ще царський 
самовар, 
в склянках бурштином 
грає чай, 
гостей припрошує 
стара бабуся 
і грамофон шкребе 
із юности її 
серцещипаючий 
романс. 

Як і колись — 
той самий старовинний 
дім 
і біла огорожа, 
вікно відчинене у сад, 
у вечір гожий, 
за піяніном дівчина 
сидить 
і грає тихо Пастораль, 
як грала та, 
колись-давно, 
красива 
та хороша. 



Повісилась вдова — 
жахна картина 
та понура, 
нічого не лишилось 
по вдові, 
лишень розкладений 
пасьянс 
під малиновим 
абажуром. 

І знов — 
між хмарами грудневі 
чвари 
і вітер рве червоні 
гасла 
на шматки, 
порожньо, 
біло на базарі — 
за рибою скучають 
чорні рундуки. 

Смерть до баби 
прийшла, 
баба й не згледілась — 
хутко 
і дісталась 
Бог зна кому, 
що у скрині весільній, 
старій 
розмальована квітами 
бабина 
хустина. 

Полисів ліс, 
у річці тоне 
осени зчорніла 
позолота, 
хтось над колискою 
схиливсь 
і знову лине, 
як колись, 
журлива пісня — 
тиха, 
колискова. 
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Іван Марчук: "Нерозлучні", темпера, 1989, 76 * 70 см. (ЗО * 28 ін.) 



Ігор Маленький 

Відьмацькі легенди 
(цикл) 

Переказ перший 

... її перший господар Явтух 
втих, як пес, у заметі, 
лісами за нею гукаючи... 

її другому, цигану, місяць задимлював очі 
і щоночі виводив у степ 
завивати на себе, 
доки й циган ножа устромив собі в груди, 
і, як вовк, вишкіряючи зуби, 

кинувся в небо... 

її третій побачив, 
як місяць осів на подвір'ї... 
а вона, роздягнувшись у сінях, 

до місяця 
бігла... 

і погірклим збручанським димом 
понад Європою, 
понад водами білими здимів в Бразілію.. . 

а четвертий сказав: "Брехня... 
ти моя.. . 

як земля. . ." 
і виводив її на гору, 
роздягаючи там 

під місяцем 
і цілуючи, 
наче землю 
синцями цілунків мітячи... 
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аби потім, щоб сміху не чути, 
забивати їй рота травою.. . 
прив'язавши її до яблуні 
й канчука в п'ястуку стискаючи, 
на тій же горі чекати 

її ж таки бога... 

що ночі якоїсь зійде сюди 
'золоторогий.. . 
й таки обламає свій ріг 
поміж ребрами в нього... 

щоб він, посміхаючись злісно, 
тихенько конав... 

а вона... 

вигинаючись в реготі, 
похилитала між зорі 
голим сузір'ям Діви 
верхи на чорнім бикові... 

Переказ другий 

І 

... вона жила в лісі 
й казали, була така гарна, 

що всю ніч перелесники в хащах стогнали, 
чекаючи, доки вона 
на світанні до озера вийде 
і сорочка її опаде в осоку, як туман... 

відслоняючи тіло, 
що серед осені мліло, 
мов димавий бузок... 
розквітлий на довгу мить, 
доки вранішній місяць 

повільно 
у воду заходить 

і у воді, 
як тіло її, тремтить.. . 



аби бачили всі, 
що зійшлися на неї дивитись, 
як суцвіття бузку 

кружеляють 
в прозорій воді, 

й потихесеньку тонуть, 
мов лід, що крізь воду 

світиться... 

і, прорісши лускою 
в тремтливій її глибині, 
робить рибами 
місяця й жінку... 

аби небом і морем пливли... 

а потім подовгу бавились 
на місячній мілині... 
посміхаючись з того, 
як в лісі довкола них 

сотні нечистих очей 
вилущуються з орбіт, 
наче мальки з наметаної ікри... 

II 

... вона жила в лісі 
й, казали, була така гарна, 

що з довколишніх сіл парубки 
гуртами тут щастя шукали, 
тирлуючись серед галяви, наче 

нічні жеребці... 

що, траву на полову стоптавши, 
на ринок 

зникали... 
мов одного по одному, 

верхи, 
якась гола дівка 
вела їх купати в далекій 

солодкій ріці... 
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ДОКИ НОЧІ я к о ї с ь 

зібралося під ворітьми, 
затискаючи палі в руках, 
їх аж сім... 

й галакали зі страху 
і вдерлись у хату... 

і заставши її в кутку 
голу під образами, 
збили на кисле яблуко 

і ґвалтували, 
смирно чекаючи черги 

і втираючи 
млосний піт. 

мов накликаючи місяця, 
що перевалив через пліт, 

і, закотившись в світлицю, 
вибухнув, як граната, 
позапікавши по стінах 

диявольські силуети 
і образам у куті 

попаливши обличчя... 

щоб у вікно виводила 
дівчина 

білолиця 
серпик тонкий, що лишився від нього, 
неначе коня... 

й припавши до гриви, 
летіла на нім, 

оглядаючи.. . 

яка з висоти прекрасна 
оця земля... 



Переказ третій 

І 

... воно було панське дівча, 
а він одиначок 
Острівської відьми... 

і любились вони у садах 
за фільварком в шипшині, 
коли уже яблуні у ковилу облетіли... 

і її груденята тремтіли, 
наче двійко поблідлих дичок 
на роздягненій яблуньці у лопушинні 

край саду, 
які вітер, цілуючи, щоб не зірвались, 
мов павутинкою 
до гілочок підв'язував... 

і любились вони у лісах, 
що на них осипались... 
і у листі качались 

усенькі 
обліплені листям, 

мов руді 
в золотавому листі 
молодесенький лис 

і лисиця... 

і любились вони в копичках, 
у серпневому сіні... 
де її золотава коса, 

як солома осіння, 
опадаючи, пахла 

розмореною землею, 
яку роздягають серпи, 
до знемоги цілуючись з нею... 

106 



щоб вона понесла до наступного літа, 
мов кругленький животик, 
копичку туманом повиту... 

і місячне сяйво, 
що в молоці обмиває 
і землю і дівчинку, 

котра вже знає, 
як її тіло білим вогнем займає 

цей оголений степ, 
що під нею 

на тисячі верст вигорає... 

II 

... воно було панське дівча, 
а він одинак 
Острівської відьми... 
її засадили на воду і хліб 
у мансарду 
та двох гайдуків поставили 

на дашку над подвір'ям... 

а він у лелечім гнізді 
на старезному дубі 
три ночі тремтів, накликаючи 

пізню зливу, 
що накотила, як забурунена хвиля, 
мов розпираючи два береги долини... 

й сивим лелекою 
в небо його підкинула, 
кожного, хто його бачив, 

враз 
поробивши сліпими, 



щоб тиждень іще на горищі 
він милувався з нею... 

і вслухаючись в шепоти зливи 
чарував... 
аби там, де цілує, 
виростала біленька пір'їна, 
її груди помалу ховаючи 
в суцвіття 

повільних цілунків, 
що розпукли один при одному, 
наче квіти на гілці ясмину... 

щоб вона зацілована 
вся, 

наче птаха 
в ясминовім пір'ї, 
відкурликала понад подвір'ям 

й відлітала у пізню зливу, 
що вже тиждень летить 

над долиною.. . 

не знаючи, 
що вернутись 
описавши велике коло, 
змусить її 
якась сила... 

III 

... воно було панське дівча, 
а він одиначок 
Острівської відьми... 

і впали вони у копичку 
на Лисій горі, 
коли уже з рук облетіло обпалене пір'я 
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і згорталось у сіні, 
затуляючи груди колінами 
її зморене... 

зморене тіло, 
що, мов блискавка 
понад фільварком злетіло... 

і здавалось, — 
розкинувши руки 

тремкими гілками 
нетутешнього деревця, 
все осипалось 

у небі... 
замітаючи пагорб і двір 

шелесткими листками 
мстивих пір'їнок, 
що опірили півня, 
котрий понад дахом здійнявся 

і кінець світу 
запіяв... 

бо зимними видались враз 
поцілунки відьмацькі 

під диким вогнем, 
що, батька її обійнявши, 
злігся із ним серед двору, 
мов зачмелена шльондра зі Львова.. . 

й на згасаючім пагорбі 
вдосвіта реготався, 

що тепер і відьмак не врятує 
її божевільну... 
бо віднині 

й вовіки 

вона 

наречена 
Христова... 



Вірко Балей 

Сніданок у Канні 
(із записника) 

Це був щоденний ритуал для сотні або й тисячі учасників 43-го 
міжнародного Фільмового фестивалю в Канні: вставання о 7-мій годині 
рано, побіжне переглядання чотирьох щоденних журналів, "Фільм 
Франсез", "Вераєті", "Мошен Пікчер Інтернешенел" і "Скрін Інтернеше-
нел", поспішаючи прочитати їх в одній із сотень каварень, які запов
нюють Канни та всі надбережні вулиці французької Рівієри. Континен
тальний сніданок (кава і булочка) і пильне читання рецензій висвітлю
вань, інтерв'ю, фільмові "новинки" та постійний навал реклями (для 
сімсот фільмів) стали настирливим ритуалом для майже всіх нас. Це 
була щоденна доза для заспокоєння нервів, які події того типу поро
джують. 

Це був для мене перший фестиваль як "продюсера". Та субота, 19-
го травня, 1990 року була початком кінця надзвичайного періоду в 
моєму житті, як також, я думаю, в житті Юрія Іллєнка і актриси 
Л ю д м и л и Єфименко. Юрій, Л ю д м и л а і я провели останній тиждень 
показуючи, пропагуючи, розповідаючи та вияснюючи все можливе про 
його новий фільм "Лебедине озеро. Зона", який був вибраний до 
висвітлювання відділом фестивалю — престижевим "Два тижні режи
серів". Це був перший український фільм в той спосіб відзначений, хоч 
не був він одиноким радянським фільмом показаним цього літа в 
Канні. Контроверсійний фільм Михайла Бєлікова "Розпад" про Чорно
биль був висвітлений та пропагований його американським спів-продю-
сером. Фільм "Розпад" був другим фільмом співпраці з американцями. 
"Лебедине озеро. Зона", був першим виявом співпраці між студією ім. 
Довженка (Україна), Відео Юкрейн, Інк. (Канада), Кобза Інтернешенал 
(Канада) і Свег Сов Консулт (Швеція). Цього ранку Юрій і Людмила 
були вже два дні в Парижі й готовились повернути до Києва. Ми 
умовились ще раз поговорити по телефону. Так після сніданку і 
жадобнім перегляді чотирьох щоденних газет за згадками про "Ле
бедине озеро" (не було нічого), я подався до нашого агента по продажу 
Андре Бенетта, та до пресового аташе Ренее Фурста, довідатись, які 
мої завдання на цей день. 

Це сталося в готелі "Маджестік", в кімнаті Ренее, що я довідався, 
що наш фільм одержав першу нагороду "Le Prix de la Jeunesse Etranger" 
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"Лебедине озеро. Зона.", реж. Юрій Іллєнко; Віктор Соловйов — в'язень. 

(Нагорода молодих критиків) як найкращий іноземний (не-французький) 
фільм. Того вечора я мав бути присутнім, щоб одержати статуетку. Ця 
новина була приголомшуюча. Фестиваль добігав уже кінця і в нас 
зродилося гнітюче переконання, що ми загубились серед цієї маси 
фільмів; що ці кольосальні суми грошей витрачені на пропагування і 
висвітлювання цих 700 фільмів придусили всякі шанси, щоб наші 
зусилля здобули якесь особливе місце. Одержавши таку вістку, я був 
щасливий, поздвонив Юрієві в Києві. Ми тішилися "нашою" побідою, 
бо відчували, що на першу таку спробу, це було все, на що можна було 
сподіватись. 

На другий день я почав пакуватися, щоб у понеділок рано бути 
готовим на повернення до Парижу. Мій американський приятель Майкл 
Фрідленд був зі мною в той час і ми провели день, блукаючи по пляжах 
міста Канн, згадуючи та обговорюючи все, що пережили. В суботу 
вечером, з бюра "Два тижні режисерів" попросили мене зайти негайно 
до кімнати преси, для одержання другої нагороди, престижевої "Le Prix 
de la Critique Internationale" (нагороди Міжнародної Федерації Кіно-
преси). Мушу признатися, що це було сповненням моїх мрій. Я бажав 
цього вирізнення більше, як чого іншого. Тільки один совєтський 
режисер одержав цю нагороду: Андрій Тарковський, перший раз за 
фільм "Андрей Рубльов", а другий раз за "Ностальгію". А тепер цю 
нагороду одержав також українець Юрій Іллєнко. В імені Іллєнка я 
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прийняв цю нагороду, дякуючи тим присутнім, які були причетні до 
цього відродження українського кіна. 

• 
Про що йдеться в цьому фільмі? Про що вся ця метушня? Тільки 

час дасть задовільну відповідь на ці питання. Згадаємо кілька фактів, 
які дозволять нам глянути на цей фільм з певної перспективи. Фабулу 
фільму написав Юрій Іллєнко на підставі награних на тасьму оповідань 
Сергія Параджанова. Вони оперті на його зовнішніх і внутрішніх 
переживаннях та досвідах, набутих під час довголітнього перебування 
в українській тюрмі. Ось короткий зміст: В'язень втікає з в'язниці і 
знаходить пристановище у великому пам'ятнику в формі серпа і молота. 
Йому пощастило втекти, коли стадо лебедів припадково приземлилося 
в зону в'язниці. Зона покрита густою мрякою, створеною занечищеним 
повітрям з сусідньої індустрії, і лебеді помилково взяли це за 
озеро. З хвилиною появи в 19 столітті славного балету Чайковського, 
назва "Лебедине озеро" стала для східньоевропейців символом мрій
ного, ідеалізованого світу. Але у фільмі Іллєнка — це символ іронічного 
виміру, він набирає іншого значення, коли мрії в'язня про свободу і 
відродження перемінюються в розпуку й остаточно кінчаються само
губством. Іронія поглиблюється та загострюється, коли камера без-
пристасно занотовує настирливі, всюдиіснуючі лозунги, про "країну , 
сповнених мрій". В'язня знаходить самітня жінка, мати хлопця, що в 
цьому пам'ятнику урядив собі друге мешкання. Вона піклується в'язнем, 
він приходить до здоров'я і вони залюблюються . Хлопець, заздрісний 
за мамину любов до незнайомого, зраджує його сховок і його знову 
повертають до в'язниці. Цілковито заломаний своєю невдачею, він 
випиває лак, бажаючи в той спосіб накласти на себе руки. Хоча у 
в'язниці було встановлено, що він мертвий, — в трупарні, лікарка, сама 
бувши в'язнем сибірських концтаборів, пізнає, що він ще живий. 
В'язничний сторож, який привіз його до трупарні, погоджується дати 
йому свою кров, у наслідок чого мліє в дорозі назад. 

В'язень не користає з нагоди, щоб втекти, а добровільно привозить 
сторожа до в'язниці. Але "тюремна еліта" ставиться тепер вороже до 
нього, тому що він зломив закон, пробувавши покінчити життя само
губством та прийнявши кров від в'язничного сторожа. Щоб спокутувати 
свою провину, йому наказують плюнути в лице сторожа, який дав 
йому кров і тоді знову бути засудженим на п'ять літ. В протилежному 
разі, вони вб 'ють і його, і жінку, яку в'язень любить. В хвилині 
найбільшої розпуки, в'язень перетинає собі жили і ранком знаходять 
його мертвим. 

Фільм триває 96 хвилин, довгий на 8,977 стіп (2,736 метрів), екранна 
пропорція 1:33 в кольорі і Делбі стерео. 
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Після недавніх висвітлювань цього фільму в Монтреалі і Торонто, 
фільмовий критик Шльомо Шварцберґ писав про нього в журналі 
"Фестиваль", том 3, 4.4, слідуюче: "З появою гласности в Радянському 
Союзі, різні фільми потрапили на Захід. Деякі, як "Комісар" з 1967 
року, який із співчуттям зображує життя євреїв в СССР, був випущений 
по довгих роках заборони. Інші, як "Маленькая Вера" були зроблені, 
використовуючи нову свободу в радянському суспільстві. 

Фільм Юрія Іллєнка "Лебедине озеро. Зона" інакший в стилю, 
субтельності та в кінцевому рахунку й у вражінню. Він є маркантний 
виїмок серед млявих фільмів цього року. Іллєнко виявив подиву гідну 
ощадність у цьому фільмі, який триває 96 хвилин. Кожний кадр, 
кожний кут ґрунтовно продумані й остаточно виявляють безперспек
тивне суспільство, в якому ніхто не є вільний, байдуже чи за ґратами чи 
ні. 

Редакція Елеонори Сумовської і кінематографія Іллєнка першо
рядні, багато кращі, як у багатьох фільмах Голлівуду. Музика Вірка 
Балея допомагає надати мелянхолійний, а часами загрозливий настрій. 

'Лебедине озеро. Зона. ", реж. Юрій Іллєнко; Віктор Соловйов. 
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Це все настільки ефективне, що щойно після якогось часу помічу-
ється, що "Лебедине озеро. Зона", майже позбавлене діялогу. Щойно 
після 40 хвилинах фільму чується перші слова; в цілому діялог занимає 
тільки 7-8 хвилин. Це не прихма. Це встановлює фільм в той самий 
спосіб як те, що ніхто з персонажів не названий по імені. 

Чоловік (Віктор Соловйов), Жінка, дружина Іллєнка (Людмила 
Єфименко) і Хлопець, син режисера (Пилип Іллєнко) — всі вони 
представляють певний персонаж, архетип, який переростає їх особисто." 

Я подаю цю довгу цитату тому, що вона дуже добре підсумовує 
вплив цього фільму на глядача і дозволяє мені перейти до другої стадії 
дискусії. 

• 
Українське кіно має визначну, хоч і нерівну історію. За радянськими 

джерелами першу апаратуру для знімання та висвітлювання фільмів 
змайстрував Йосип Тимошенко, механік Одеського університету в 1893 
р. Згодом, в 1896 р. був висвітлений перший фільм Альфреда Федець-
кого, "Від'їзд поїзда з Харківського вокзалу". На початку 20-го століття 
кіностудії в Києві, Харкові та Одесі розпочали продукцію фільмів на 
українську тематику. 

Коли большевики заняли Україну, вони націоналізували приватні 
кіностудії і створили ВУФКУ (Всеукраїнське фото-кіно управління), яке 
підлягало Народному Комісаріятові Освіти. Спершу були тільки дві 
кіностудії (в той час називалися кінофабриками) в Одесі і в Ялті . Але, 
згодом, найбільша кіностудія ВУФКУ розпочала свою діяльність у 
Києві (від 1957 кіностудія ім. Довженка). В той час різні визначні 
кінорежисери працювали в Україні — між ними Петро Чардинін, Юрій 
Стабовий, Джіґа Вертов, Григорій Тасін, Іван Кавалерідзе (працю 
якого треба віднайти і проаналізувати) і, очевидно, Олександер Дов
женко. Німий український фільм осягнув свого зеніту в трьох фільмах 
Довженка: "Звенигора", "Арсенал" і "Земля". Своїми фільмами він 
створив новий напрям, який тепер називається "українське поетичне 
кіно". Цей напрям близько зв'язаний з його іменем, як також з іменами 
режисерів, які після його смерти привернули увагу світу до українського 
кіна: Сергій Параджанов ("Тіні забутих предків"), Леонід Осика ("Кам'я
ний хрест") і Юрій Іллєнко ("Криниця для спраглих", "Ніч під Івана 
Купала" і "Біла птиця з чорною ознакою"). 

Що таке "українське поетичне кіно"? 
Історик української культури мусить спершу показати, а опісля 

протидіяти тягареві української історії. На жаль, сприймання україн
цями їхньої власної культури подібне в застрашаючий спосіб до 
спрощеного зображення її зовнішнім світом. Це тільки зовнішнє ствер-
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"Лебедине озеро. Зона.", реж. Юрій Іллєнко; Віктор Соловйов і Людмила 
Єфименко. 

дження готового і в ідомого кліше. Негнучкі міти стають реальністю і 
тому сковують радше чим звільнюють творчий процес у людей. Це 
спільний феномен тих національностей, які функціонують на марґінесі 
економічної (і тому політичної) влади, не є автономними і представлені 
кількома легко ототожненими зображеннями. Вони представляють 
собою досконалі приклади місцевих вартостей, "les romans des pays 
chands": екзотичну літературу. Такий погляд, накинений ззовні й під
тримуваний самою національністю, в цьому випадку українцями, ви
являється в серії натюрмортів: писанка, ікона, пастораля (загальна), 
козак, Шевченко, селянин, і т. д. 

Підходячи до української культури, треба зрозуміти, що її особли
вістю в цілому є так звана "не-лінеарність". Цю прикмету вона поділяє 
з іншими суспільствами, в яких культура підлягала змінам в полі
тичному, економічному і суспільному житті. На відміну від російської 
чи американської культур, які передавалися і розвивалися з покоління в 
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покоління, українська культура мала низку спорадичних відроджень, 
поміж яких вона мусіла втримати національну ідентичність, будучи 
прикованою до суспільств, які контролювали українську політику. В 
певному сенсі, і це, мабуть, її центральний ключ, українська культура 
жила (і до якоїсь міри живе і тепер) в діяспорі на своїй рідній землі. 

"He-лінеарність" української культури вплинула на українську 
художню ментальність, витворюючи спосіб думання, який часто су
перечить логіці музики Західнього світу. Це стан замріяности, пасив
ний спротив людей, які знаходяться в загрозливому положенні. "Міто-
поетичний реалізм" як наслідок нелінійної особливости українського 
життя нагадує "поетичний реалізм" південно-американських письмен
ників. Незвичайні події стають буденними — сприймаються як буденщи
на. Часто таке наставления до реальности і нереальности позначене 
свого роду диким гумором. Панує атмосфера гіперболи, події, які є 
дивні і фантастичні, видаються зовсім природними. Мистецтво стає 
інтроспективним, в певному сенсі "анти-раціональним" — "анти-раціо-
нальним" не як протиставлення інтелектові, а радше як домінанта 
почуття над формою. Домінуючий емоційний стан — це метафоричний 
рух, який знаходиться в пастці нерухомости. Цього роду статус є 
повним контрастом засадничих особливостей російського чи американ
ського мистецтв, які мають нахил прямувати до певної цілі й мають 
певну підставову агресивну інтелектуальність. Вищенаведений опис сто
сується так само до "поетичного кіна" і деяких фільмів Юрія Іллєнка, 
особливо до фільму "Ніч під Івана Купала", але також, у більш 
витончений і зрілий спосіб, до його найновішого фільму "Лебедине 
озеро. Зона". 

Юрій Іллєнко з'явився на міжнародному форумі в 1965 р. з появою 
фільму "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова. Він був кіно
оператором тієї продукції і рідко коли концепт будь-якого фільму був 
так тісно пов'язаний з віртуозністю кінооператора. Недовго після того, 
знову ж в 1965 p. , він дебютував як режисер прекрасного фільму 
"Криниця для спраглих", на підставі сценарія Івана Драча (фільм був 
заборонений 22 роки і нарешті дозволений висвітлюватися в 1987 p.). 
Його другий фільм, знятий 1968 p. , це "Ніч під Івана Купала". 

"Лебедине озеро. Зона" — це кольорове повернення і підсумок 
стилю розробленого в його першому фільмі "Криниця для спраглих". 
Багатоколірний, калейдоскопічний дереворит роз'яснює текст, якого 
raison d'etre в стислому сенсі втікає від нас, тому що звичайне значення 
приховане в кіноматографічнім еквіваленті "езопської мови", яка фун
кціонує закодованими алегоричними натяками. 

Пам'ятник серпа і молота функціонує як подвійна метафора — і 
для фільму, і для труїзму, що "гноблення — це мати метафори". Фільм 
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ділиться на три частини: перша майже антропологічна, в тому що 
показує з документальною точністю життя в'язня "назовні" (тобто в 
середині пам'ятника). Друга, — це його життя у в'язниці після другого 
арешту, а третя виростає з другої — це спокутування через жертву, 
шляхом любови й через накинення "святости" жертві. Ця трансформація 
починається в сцені переливання крови, яка унеможливлює поворот до 
документального й антропологічного стилю. 

Основний маневр, вживаючи музичну термінологію rallentando — 
це поступове сповільнення, тому що ми не маємо розуміти швидко й 
легко того, що ми тепер спостерігаємо. Притча про блудного сина, яку 
розповідає стара жінка в трупарні — це також перекручене оповідання 
про в'язня. Це розповідь, яка глузливо розпачлива в своєму сюжеті, але 
як і в усіх притчах, романтично спасаюча в переказі. 

Це розповідь про втечу, в якій бракує справжніх стін. Ми оглядаємо 
екран, аж поки він не починає споглядати на нас, беручи нас у полон і 
нівелюючи нашу силу спостерігання його. Кіно — це щось свідомо 
штучне і завжди самовіддзеркалююче. Воно не кусень життя. "Лебедине 
озеро" — це історія чоловіка (втікача) на бігу — назовні і внутрі. 
Камера Іллєнка теж на бігу — шукаючи, випробовуючи, виявляючи 
суперечності персонажів, яких не можна розв'язати: фільм знаходить 
творчий вияв в тактичних труднощах. Що ми маємо в цьому фільмі 
—це те, що Труфо назвав "рівність спостереження з боку мистця і 
персонажів, замість розподілу симпатії та антипатії, які в більшості 
випадків зраджували рабство мистців". Відчувається, що рішення були 

'Лебедине озеро. Зона.", реж. Юрій Іллєнко; Пилип Іллєнко — хлопчик. 
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зроблені на підставі кінематографічного, радше ніж ідеологічного ін
стинкту. В результаті сюжет — це темний приклад історії, яка не 
вийшла. Малі винаходи не ведуть до більших. Остаточно чоловікові не 
можна допомогти, він не може втекти. Заподіяна йому шкода була за 
великою, щоб її поверхово виправити. Декілька вкрадених днів, "любов 
серед руїн", яка з примусу буде розчавлена уламками цих руїн. 

Як завважив Д. Г. Лоренс, "Вірте оповіданню, а не оповідачеві". 
Найкращі фільми Іллєнка мають сильно потрясаючі образи, які одно
часно розповідають історію і підпорядковані оповіданню. Але в ба
гатьох відношеннях — він формаліст, якого фільмові прикметники, 
прислівники, підрядні речення та означення помножуються і накладають 
значення з запоморочливою напругою. 

Переклала з англійської Віра Андрушків 

"Лебедине озеро. Зона. ", реж. Юрій Іллєнко; Мая Булгакова — лікар і Віктор 
Демерташ — сторож. 
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Віра Вовк 

Куба чорного коралю 

на Йордан у Кубі 
несу засвічену пальму 
щедрикую 
ступаючи по зелених тютюнах 
і заквітчаній трощі 

Н а невеличкому летовищі в Гавані група людей у кумедних строях 
із смішними капелюшками і велетенським багажем, наче при пере
селенні, — мабуть якийсь кабаретний ансамбль — пхає перед себе візки 
з пачками накупленого в США краму і жує ґуму. Н а ш а група Гер
маністів з Бразілії, що приїхала сюди на конґрес, зовсім непомітна, але 
ось з 'являються організатори конґресу і швидко провадять нас, обми
наючи митницю, крізь бічну рампу до автобуса — його тут називають 
уауа — і везуть нас до студентського гуртожитка Мачурукуту, п'ять 
кілометрів від столиці, де нас приміщують по три особи на кімнату. 
Тягнемо наші валізки на четвертий поверх. Спостерігаємо зараз, що 
електричний умикач теліпається при стіні на дротах, що холодильник з 
Мінська не працює, що в умивальні лежить мертвий цвіркун і що нема 
води. В кімнаті відгонить тухлиною, і ми три пробуємо бунтуватися і 
домагатися іншої кімнати. Нас прикоськують, що завтра розшукають 
кращу (марні сподівання!) і ми освоюємося. 

Вранці, щоб не розбудити колег, виходжу потайки на балькон, що 
біжить уздовж поверху і глибоко вдихаю приємне зимове повітря. 
Передо мною розлогі зелені лани, посіяні де-не-де королівськими паль
мами; біло-чорні корови в обгороджених пасовиськах у товаристві 
своїх невідступних санітарів, білих чапель; легкий серпанок туману над 
пейзажем, мов на картинах романтиків. 

Спускаюся сходами, щоб потелефонувати до Ріо-де-Жанейро, й 
довідуюся, що операторка хвора. (Потім операторка виздоровіла, але 
телефон був далі нечинний). 

Після сніданку нас везуть до Університету Гавани. Розлоге місто в 
зеленім розмаю, але розкішні стилеві будинки з передреволюційних 
часів обдряпані, занепалі, з фронтальних вікон і бальконів повіває 
випране плаття, наче б звідти виселили давніх жителів і примістили 
там бездомних, яким зовсім байдуже плекання садиби. Перед білою 

119 



лічницею гурток старших осіб робить руханку, діти у вишневих 
одностроях біжать до школи, здалека видніє чудернацька споруда з 
надбудованою вежею, наче маяком: об'яснюють мені, що то — радянське 
посольство. 

Сам Університет Гавани — найбільший у Центральній Америці — 
величавий комплекс з кількох будинків і розлогого патіо. Широкі 
сходи, де царить Альма Матер, спускаються в Стару Гавану й на
гадують мені одеський спуск. У цьому університеті до половини XIX 
сторіччя існувала катедра магії, астрології та альхемії, яких сто років 
раніше витиснуло з європейських університетів Просвітлення. З ре
волюцією Фіделя Кастра Гаванський університет "допасовано до нових 
потреб", викинено з нього теологію і позамазувано над фризами такі 
написи як Soli Deo honor et gloria!*. З індексу курсів помітно, що 
гуманістичний відділ звужено до марксизму-ленінізму й соціологічних 
предметів. Серед пропонованих авторів найбільше реалістів, натура
лістів і тих сучасників, які обстоюють "літературу тези", що вийшло на 
некористь клясикам, романтикам, а вже найбільше середньовічним ав
торам і всьому авангардові сучасної літератури. 

У Санта Кляра 
мички проміння 
заткали в мурах 
діри від куль 

Конгрес починається щойно за тиждень, і за програмою нас повинні 
б повезти на карібський беріг до С'єн Фуеґос, але з огляду на брак 
приміщення змінено плян і ми їдемо до Санта Кляра познайомитися з 
Центральним університетом Куби. Після короткого нічлігу в універси
тетському кампусі нас везуть під величавий пам'ятник Че Ґевари. 
Революція була перед тридцятьома роками, але всюди ще повно 
сувенірів боротьби: плякати з вождями і написами: "Соціялізм або 
смерть!", "Борімся за мир!" і подібне. По парках і площах бовваніють 
на п'єдесталах революційні танки (один із них красується навіть серед 
патіо Університету Гавани!). 

у чорних коралях 
кривавить сонце 

Поверхня Куби рівняється одному з менших штатів велетенської 
Бразілії; в країні живе десять мільйонів народу, з того два мільйони 
скупчені в столиці. Виглядає так, наче б уряд розв'язав найпекучіші 
проблеми населення: безплатну науку, лікарську опіку, працю для всіх. 

* Тільки Богові честь і хвала! 
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Л ю д и одягнені й обуті, хоч скромненько. Але помітні також недоліки: 
народ працює без наснаги (прибиральниця в нашій кімнаті приходила 
десь біля десятої години з цигареткою в одній руці, з м ітлою в другій і 
змітала все сміття до відпливу в умивальні, звідки ми його потім 
відгребали); поганий транспорт (автобуси брудні й перевантажені, до 
того треба на них чекати часом і цілу годину), таксівок мало; бідолашні 
крамниці, де населення ще купує за обмежені тальони, як у Европі під 
час останньої війни, а туристам дозволено робити закупи тільки в 
готелевих крамницях, де розташований переважно низької якости товар, 
і то за доляри. Вже й не кажу про оплату післяаспірантських студій у 
Кубі, що виносить 2500 долярів на семестр з додатковими 18 долярами 
на день за житло в університетському кампусі! Кожний кандидат з-за 
границі зобов'язаний здати іспит з соціялістичної ідеології, яку за
саджують від дошкілля. (Пізніше я мала нагоду бачити, як у Гавані 
водять дітей з публічних шкіл до Музею революції, який показує в 
натуралістичних подробицях, фотографіях і документах її перебіг. Між 
різними експонатами багато закривавлених одягів розстріляних героїв 
і подібні пам'ятки). 

Але треба зробити тобі справедливість, Кубо чорного коралю! 
Мені завжди залишиться в серці кубинський краєвид і культура його 
народу. 

торкаюся фаянсових оздоб на площі 
і мережаних бальконів 

у Трінідад 
мов захід сонця — нечутно 

Старе історичне містечко Трінідад (під охороною Ю Н Е С К О ого
лошене пам'ятником людства) , а потім — поля тютюну й цукрової 
тростини, селянські хатини, покриті очеретом, королівські пальми і 
"сейбон" із сріблистою корою.. . 

у Варадеро 
океан індиґо в білих фальбанах 
кидає тяжкі уламки 
спіраль з рожевої перламутри 

Н а м таки показують побережжя Куби, і карібське, де росте чорний 
кораль за д ю н а м и і де гніздяться пелікани; і атлянтійське, з невимовно 
містичною синьо-зеленою барвою океану, але з побережжям засипаним 
велетенськими готелями — не для нас, бездолярних конґресистів з Брази
лії, не для нас! Такі привілеї тільки для грошовитих магнатів: ми розу
міємо, край мусить пережити, але коли в Гавані хочу сісти в народному 
ресторані і з'їсти рибу — нас чомусь годують тільки свининою і 
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кроликами — мені сказано, що вона тільки для трудящих. —- Я також 
трудяща! — пробую переконати людину, що сидить при вході за 
столиком і продає квитки на обід, але вона не звертає на мене уваги. В 
книгарнях дешево можна купити книжки — правда, вибір обмежений і 
друк на поганющому папері, — але треба мати місцеву валюту. Най
кращі видання — з Радянського Союзу; хочу придбати книжку фран
цузькою мовою про українське мистецтво, але в мене нема пезос. 

Сам конґрес, у якому бере участь 25 країн, — томлячий: три до 
чотири доповіді ранком і стільки ж після обіду. Рівень доповідей — 
різноманітний. Рівночасно відбувається виставка німецьких книжок, з 
присутністю деяких німецьких і австрійських авторів, концерт студентів 
з Національної музичної школи і молодіжний хор Консерваторії Гавани, 
які виступають з кубинською народною програмою. Також і наші 
спільні обіди завжди в супроводі вокального тріо, що не дозволяє чути 
свого сусіда при столі. 

Пропонують нам програми в кубинськім нічнім льокалі (ціни ас
трономічні!), театрі і балеті. Вибираю останній і чекаю годину на 
зупинці, одначе "уауа" не приїхала, і розчарована повертаюся до своєї 
кімнати на четвертому поверсі. 

паперова голубка миру 
благословить гілкою оливки 
плякати вождів 
і заржавілі танки на підніжках 

Я попадаю в конфлікти. Перший був за замазані написи над 
фризами університету. Другий — за східньонімецький фільм: "Хай 
кожний несе ярмо ближнього", з пацифістичним змістом. У фільмі 
йдеться про двох юнаків: протестантського пастора і члена міліції, 
обох хворих на туберкульозу і приміщених в тій самій кімнаті санаторії. 
Кожний з них чіпляє над ліжком свою любу картину: пастор — Ісуса 
Христа, а міліціонер — "святого Иосифа"... Сталіна! Оба антагоністи 
при кінці фільму стають друзями, хоч кожний з них далі плекає свої 
ідеали. 

Підходжу до висвітлювачів фільму й кажу, що не слід ставити 
Христа поруч із Сталіном, бо між ними нема компромісу, так як і не 
могло б бути, коли б хто почепив біля Христа Гітлера. М о ю ремарку 
збувають мовчаннням і перекиненням поглядів. 

Третій випадок стається в авдиторії: східньонімецький професор Р. 
Ф. захоплюється картиною голубки на стіні і закликає всіх ширити на 
лекціях ідею миру, давати студентам завдання шукати по словниках за 
синонімами миру, писати задачі про мир, і т.д. Після різних захоплених 
відгуків я прошу слово: 
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— Всі ми любимо мир і бажаємо його людям доброї волі. Але мир 
тільки тоді можливий, коли всі групи населення мають ті самі обов'язки 
і привілеї, побудовані на справедливості й гуманітарності. Коли, 
натомість, панівна кляса проповідує мир, тоді це подобає на цинізм і 
карикатуру. Наскільки мені відомо, перший мировий конгрес відбувся 
в Києві. Я, як українка, знаю, про що кажу. 

Знову на залі залягла тиша. Опісля, одна східньонімецька горо
жанка переконувала мене, що якщо на Україні мало українських шкіл, 
то тому, щ о само населення бажає собі російських, і чому ніби 
росіянка-вчителька мала б вивчати українську мову, коли їй трудно ту 
мову вивчити... Але та пісня мені вже відома. 

Стара Гавана 
дрімає с'єсту 
лопоче в вітрі 
білизна з бальконів 
вітріють орнаменти 
фризів і кришаться 
вахлярі вітражів 
надбрамних 
впускаючи вечір 
у патіо 

Іду крутими вуличками й завулками, заглядаю в затишні патіос 
старих будинків серед розкішної зелені, до тінистих ресторанчиків — 
десь тут, може, в минулому варили любовні напої — тепер я тут п'ю 
"мохіто" з румом і м 'ятою в закопченій господі, — з пошаною оглядаю 
урочистий собор з сірого каменю, фортецю, етнографічний і архео
логічний музей... Д у м а ю , що всяка скрайність — уже пережиток історії. 
Добре там, де горожанам дають волю і забезпечують їхні духовні й 
матеріяльні потреби. Тут я не роблю реверансу капіталізмові, бо живу 
в Південній Америці і знаю "другий бік медалі". А правда десь 
посередині. 

Дивлюся на людей довкола: багато з них чесно поливали кров'ю 
південні гори Куби, її лани й оселі, щоб народові було краще жити. 
Тепер вони стараються розв'язати свої вузли, не завжди успішно, але в 
багатьох випадках чесно і гуманітарно. 

Одначе, о Кубо чорного коралю, ніхто не може вимагати, щоб я 
божилася на волосок бороди Фіделя Кастра! 
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Про авторів 

ВІРКО БАЛЕЙ (1938), композитор, піяніст і музикознавець. Дириґент симфо
нічної оркестри в Ляс Веґас. Його твори виконувалися в С.Ш. А., Мехіко, Канаді, 
Европі й Радянському Союзі. Живе в Ляс Веґас, С.Ш.А. 

БОГДАН БОЙЧУК (1927), поет, автор восьми збірок поезій. Працює над збір
кою релігійної лірики. Живе в Нью-Йорку, С.Ш.А. 

ВІРА ВОВК (1926), поет, прозаїк і перекладач. Досі вийшло 11 її поетичних збі
рок, шість прозових праць та десятки перекладних видань. Живе й викладає 
порівняльне літературознавство в Ріо-де-Жанейро, Бразілія. 

ВАСИЛЬ ГОЛОБОРОДЬКО (1946), поет, навчався в Київському університеті, 
згодом у Ворошиловградському педагогічному інституті, звідки був виключе
ний. Працював на шахтах та електриком у колгоспі. В своєму доробку має три 
збірки поезій. Живе й працює в селі Адріянополь на Луганщині. 

ОЛЕКСАНДР ГРИЦЕНКО (1957), поет, закінчив Київський університет, за 
фахом кібернетик. Автор поетичної збірки Карта будня. Живе в Києві. 

ШЕРОН Д А Н Н (1946), американська поетка й літературний критик, бувша ре
дакторка літературного журналу Аґні. Живе в Амгерст, штаті Массачусетс, 
С.Ш.А. 

РОМАН КРИК (1963), поет, студент Варшавського університету. Крім віршів, 
пише теж прозу малої форми. Живе в Варшаві, Польща. 

ІГОР МАЛЕНЬКИЙ (1962), поет, закінчив Київський університет, тепер вивчає 
таджицьку мову й літературу в місті Душанбе. Автор поетичної збірки Тернове 
поле. 

ІВАН М А Р Ч У К (1936), маляр, народився на Тернопільщині, навчався в Учили
щі прикладного мистецтва ім. І. Труша та у Львівському інституті прикладного 
та декоративного мистецтва. Мав понад 20 індивідуальних виставок в Києві, Мо
скві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Коломиї, а останньо в Австралії, 
Канаді й С.Ш.А. 

КОСТЯНТИН МОСКАЛЕЦЬ (1963), поет і прозаїк, автор поетичної збірки 
Думи. Живе і працює в місті Бахмачі. 

МАРІЯ РЕВАКОВИЧ (1960), поетка і перекладач, авторка трьох збірок поезій 
(одна з них М'яке Е не опублікована). Працює над збіркою Зелений дах. Живе 
в Нью-Йорку, С.Ш.А. 
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ОЛЕКСАНДЕР СМОТРИЧ (1922), поет і прозаїк, автор 11-ти збірок поезій та 
чотирьох збірок новель. Підготовив до друку книжку новель Короткі опові
дання про забутих. Живе в Торонті, Канада. 

МАРІЯ ЦУКАНОВА (1905), прозаїк, за фахом піяністка. Закінчила Харківську 
консерваторію. Почала друкуватися на початку тридцятих років. Опублікувала 
одну повість і дві збірки оповідань. В 1943 році переїхала до Львова, де брала 
активну участь в літературному житті. В 1944 році емігрувала до Західньої Ні
меччини, звідти до Аргентини, а 1960 року до СНІ.А. Живе в штаті Південна 
Каролайна, С.Ш.А. 
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Зміст збірника Світо-вид за 1990 рік 

Поезія 

Андієвська Емма. Архітектурні ансамблі та інші ремінісценції (3) 
Андрухович Юрій. Середньовічний звіринець (1) 
Бабовал Роман. Щокрок щоранку (2) 
Бойчук Богдан. З молитов (4) 
Вовк Віра. Жіночі маски II (2) 
Воробйов Микола. Ігри дітей (1) 
Гаврилюк Юрій. Перебори (2) 
Герасим'юк Василь. Різьблена тьма (2) 
Гірник Павло. В божевільні часу (3) 
Голобородько Василь. Чоловік в чистому одязі й хлопчик серед літа (4) 
Жабінська Женя. Поле зелених мрій (1) 
Зуєвський Олег. У ролі заспівів (1) 
Карабович Тадей. Коли спомини огортає самотність (1) 
Киризюк Іван. Фатум (3) 
Коломиєць Юрій. Щоб ця земля була легка собою (2) 
Кордун Віктор. Триптих десятиліть (3) 
Крик Роман. Переселені вірші (4) 
Маленький Ігор. Відьмацькі мотиви (4) 
Малкович Іван. Жменька радостей у божевільні (1) 
Мезенєва Наталка. Пейзажі почувань (2) 
Ревакович Марія. Подерті пісні (3) 
Романюк Павло. Неспокій плинності (1) 
Рубчак Богдан. Згустки (1) 
Саченко Михайло. Дні як чорні міми (3) 
Сачко Софія. Над дньом похіляна (3) 
Смотрич Олександер. Ліричні фрагменти (1), Ностальгійне (4) 
Старун Василь. Іржаві сльози в золотих ключах (3) 
Тарнавський Юрій. П'ять автопортретів (1) 
Цибулько Володимир. Мирорим нетудидутен (2) 

Проза 

Андієвська Емма. Казка про кулі зла. (1) 
Барка Василь. Намара в'язневі: як недуга (2) 
Бісс Єва. На другому березі (1) 
Вінграновський Микола. Марення в пущі (2) 
Москалець Костянтин. Вибрані концерти (4) 
Пахльовська Оксана. З книги: Перуджійські поцілунки (1) 
Пашковський Євген. П'ятеро хліба і дві рибі (2) 
Покальчук Юрій. Ваґнер (1) 
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Портяк Василь. В неділю рано (3) 
Тарнавський Юрій. Вісім снів (3) 
Цуканова Марія. Дощ іде (4) 

Шевчук Валерій. У глибині заплутаних лісових доріг (2) 

Перекладна література 
Беккет Семюель. Акт без слів І. Приходять і відходять. Акт без слів II (2), пер. 

Б. Бойчук і М. Ревакович. 
Вінклер Манфред. В серці багато минулого (1) , пер. М. Фішбейн. 
В передвічні дні, в безконечні дні. (1), пер. В. Афанасьева і М. Москаленко. 
Єйтс Вільям Батлер. Вісім віршів (3), пер. О. Зуєвський. 

Літературознавство, критика, есе 

Бача Юрій. Про українську літературу Чехословаччини (1) 
Гриценко Олександр. Літературна утопія проти політичного міфу (4) 
Данн Шерон. Американська поезія, 1989 (4) 
Медвідь Вячеслав. Відродження в слові (3) 
Мовчан Павло. Слово мертве і живе (1) 
Моренець Володимир. Що робити Сізіфу? (3) 
Онужик Іван. Своємірні міркування над буттям і небуттям (2) 
Рубчак Богдан. Розмова літа з вереснем (2) 
Рябчук Микола. Парадокси інтернаціоналізму (1) 

Мистецтво 

Дорош Дарія. Мистецтво і контекст: особистий погляд (3) 
Марчук Іван. Голос моєї душі. Інтерв'ю (4) 
Оленська-Петришин Аркадія. Релігійні картини Якова Гніздовського (1) 
Слабошпицький Михайло. Никифор (2) 

Музика, театр, балет, фільм 

Балей Вірко. Сніданок у Канні (4) 
Бойчук Богдан. Балету Пола Тейлера — 35 (3) 
Герасимова-Персидська H.O. Церква на Україні як рушійна сила перетворень в 

музичній культурі XV-XVII століть (3) 
Кузишин Олесь. Криса в Карнеґі гол (2) 
Сад Віхта. За Бруком і за Кучинським (1) 

Спомини, листи, подорожні нотатки 

Вовк Віра. Куба чорного коралю (4) 
Гніздовський Яків. Лист (1) 

Огляди, нотатки 

Бойчук Богдан. Від маломовности до безмовности (2) 
Жулинський Микола. Чуєш, брате мій!.. (1) 
Зуєвський Олег. Вільям Батлер Єйтс (3) 
Москаленко Михайло. В передвічні дні (1) 
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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. 






