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Наталя Давидовська 
фрески 

І частина 

Час, Майстре, час. Б'ють північ дзиґарі, 
в камінних зводах неба чути сплески, 
розлущується обрій — і вгорі 
у тріщинах зірок 
зринають фрески. 
Немає зводів і небес нема, 
є недосяжність недосяжна мислі, 
є час найвищий, — 
фресок імена ( 

у зоряні розщелини врослися 
химерним павутинням чорноти, 
тієї чорноти, яка без масті, 
бо в смерті всі однакові... 
А ти, 
ти починай — пробило північ, Майстре! 

Я буду поруч — так накреслено 
і там, де ніби — порожнеча 
і чорнота, 
ми разом скреснемо, 
схиливши голови чернечо 
і покаянно. 

Бо немає нам 
ще прощення за душу ситу. 
Як тяжко ми себе виймаємо 
із власного тісного світу! 
Я допоможу. Я рокована, 
я підштовхну тебе угору. 
Одне твоє крило — зацьковане, 
одне моє — без твого 
хворе. 
О як нам бракувало сталості, 
тож летимо — вже північ било — 
на двох крилах, що нам зосталися, 
щоб я без тебе не злетіла. 
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Мій Майстре, там усе накреслено. 
Ми скресли, чуєш тихі сплески? 
В проваллях часу поміж фресками 
ми, ніби дві розмиті фрески. 

Тепер питай, вивідуй, говори, 
тепер ти з ними духом — майже рівний. 
Ці хмари — зверху схожі на бори — 
у всесвіт розгалужені корінням. 
Так тріщини втікають по стіні 
кудись в минуле, тягнучи провину, 
це — пасма зморщок, шрами сивини, 
це лик на фресці, 

ніби ніж у спину. 
Тепер — питай: 
твій час, а отже й — мій 
настав. 
Ще — півжиття, а стільки ж треба. 
1 перед нами, згорнуте в сувій, 
останній Ангел 
ще тримає небо. 
Звільню його. Зірву страшну печать. 
0 скільки зрад у спину — попелища! 
Яка висока на землі печаль, 
а ця — небесна — все-таки найвища! 
Я розгортаю. Попіл обліта, 
останній ангел горнеться до фрески. 
Яка ж під нами чорна чорнота! 
Які ж відпопелілі наші внески! 
Берися, Майстре, попіл вигортай, 
рятуй останній клапоть неба, Майстре! 
Питай у пензля — істини шукай, 
за Ангела останнього тримайся. 

Я — поруч. А під нами — орди хмар, 
свої й чужі — беруть в облогу совість. 
...Невже я врятувала Божий Дар 
в собі — не озиратися у слові? 

Я вільна! 
Розгортаючи сувій, 
я чую брехонь зімкнуті фаланги. 
Зіниці слова — вогкі і сумні, 
це всесвіт мій, це мій останній ангел. 
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Рятуй же, Майстре! 
Тільки ти один — рокований мені, 
хоч однокрилий... 
Під нами вже не орди, — смрадний дим, 
голгофи міст і варварів могили, 
і піраміди вичовганих рік 
стоять сторчма, як епохальні стяги, 
а далі — вороння і гвалт, і крик, 
а далі — саркофаги, саркофаги... 
Чиї? 
0 Боже, краще Вавілон! 
Під нами вже не хмари — а сторіччя, 
1 племена женуть себе в полон, 
забуті, як тайнопис ассірійця. 
Це перші фрески. У печерній млі 
іржа всмоктала загадки настінні. 
О як високо видно з-під землі! 
0 як з-під неба 
бачиться глибинно! 

фрески теж не зникають, вони до часу згасають, 
загорнувшись повітрям у захід, у вечір, у ніч, 
в те — що майже ніщо, 
чим — без людства зостанеться пам'ять. 
Фрески теж не вмирають, бо лики — не мають облич. 

Осипаються храми, ховаючи лази печерні, 
осипається дух, ремеслом окрадаючи хист. 
На печерній стіні, у кіптяві, запеченій черню, 
під осипаним храмом, все одно — залишається зміст. 

Залишається майстер, що довго на себе чекає, 
1 зашторює глухо вікно, натрапляє на слід. 
Кличуть лики обличчя свої, 
кличе Авеля Каїн, 
зупиняється час, починає крутитися світ! 

Це фрески — ні а ми зникаємо і зрадам руки втечам ноги і ти мій 
Майстре теж від Каїна і я від нього увесь наш рід отам під хмарою 
що землю в порохно зіточить бо від початку ходять парами покара 
й злочин їм так укупі добре мається у кожнім каятті провина на 
терезах вага міняється поперемінно а ми ж від Каїна від Каїна дай 
Боже з Авелем пропасти я над усе боюсь розкаяння а ти мій 

Майстре 



А ми зникаємо — спіши, 
хто зна, коли життя даремне. 
Січуть дощі, мов палаші 
цю осінь ранню й потаємну, 
бо прикидаюсь, що люблю 
цей світ, спотворений від крові, 
і потай Господа молю: 
"Хоч на такий пошли любові!" 
Така нудьга, така сльота, 
що я знесилено шепочу: 
"Тепер без мене — відлітай 
світ за очі, 
чи в світ — за очі. 
Віддам своє тобі крило, 
оте останнє, бо зітреться, 
перехрести моє чоло 
і залишай тепер на фресці. 
Бери крило, тримай сувій, 
малюй для ангела заміну, 
але не смій, 
не смій, не смій 
земному підставляти спину. 
Я все зробила, що змогла. 
Січуть дощі, мов навіжені, 
там — на землі — нечесна гра, 
там навіть журавлі у жмені, 
нема любові — тільки зло, 
я у дощах — пуста й безсила... 
Перехрести моє чоло, 
за те, що я була щаслива..." 
А ти спіши. Цей дощ мене січе. 
Я ніби й поруч, а неначе скраю. 
Я навіть бачу, як сувій тече, 
і навіть зморшки в неба розправляю. 
Малюй мій лик — і не згадай лиця, 
малюй усе земне, що правди спрагле. 
Врятуй тепер мене, 
почни з кінця, 
з отої фрески, де останній ангел. 

Бо я щаслива, мабуть, дотепер, 
бо — лет і дзиґарі, а потім — тиша, 
бо там вгорі, поміж незримих сфер, 
моє крило було таки міцніше. 
Навіщо озиралася униз, 
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на глум і суд, на ці тисячоріччя? 
А потім — порожнеча, 
чорний зріз 

душі, 
де скопом — лики і обличчя. 
Так хочеться любити, тільки чим? 
Душа моя — вже не моя — вселюдська, 
і я, немов останній херувим, 
в щілиночку між фресками тулюся. 
А ти малюй. Бо я за двох плачу, 
за спокій твій і зору одкровення... 
Я буду поруч так, щоб ти не чув, 
як підсікає дощ моє натхнення. 
І холодно. І тягне щось у діл, 
я опадаю, злущуюсь, дрібнюся, 
стікаю в землю в дощовій воді 
і над усе розкаяння боюся. 

II частина 
(підземна) 

Так, Майстре, так. Б'ють північ дзиґарі. 
Бо час розлук — найвищий час любові. 
Ти з Ангелом лишаєшся вгорі, 
я знову залишаюся у слові, 
з чолом вже перехрещеним, — 
тепер 
полегшає сувій, що над тобою. 
Останній ангел крила розпростер 
і поруч став вузенькою стопою. 
Я твердну, я шепочу небесам: 
"Я буду поруч, навіть і без тебе". 
Надходить час, коли ти мусиш сам 
віч-на-віч залишатись з власним 
небом! 

Я твердну? Твердну й просякаю 
дощем у землю. Дощ, проклятий 
і гнаний звідусіль, мов Каїн, 
під землю квапиться за братом. 
Я теж — із ним. Це самогубство, 
це тема вічна й безпорадна. 
Але ж куди згрібає людство 
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свій попіл: страх, брехню і зраду? 
Куди,.в які підземні схови, 
чому усепроникна влада 
старого Бога Ієгови 
не знищить тінь старої зради? 
Тавро. І знову самогубство. 
Це попіл, Каїном зігрітий, 
запліднює брехнею людство 
і страхом учить говорити. 

Це вічна тема. Вічне — не болить, 
а муляє і точить, ніби шашіль. 
Підземний дощ по норах капотить, 
де кубляться гріхи мої і наші. 
Все тісно так. Задуха й непроглядь, 
душа у щось липке й бездушне в'язне, 
і протяги не свищуть, а сичать, 
бо голоси спотворено у в'язнів 
цих підземель, де вапняки і прах, 
думок обезголосене сичання. 
Який непереможно хижий страх, 
яке гидке це пекло і звичайне! 

Ув'язнено голос. Украдено очі. 
Уривки думок — як, непотріб, як дрантя. 
І пекло звичайне. І злочин, як злочин. 
І в нашому склепі — не так, як у Данте. 
Все вишкреблось часом: провидці, поети, 
лиш протяг сичить та іржавіє камінь, 
багнисте русло — ані Стіксу, ні Лети, 
де може нарешті втопитися Каїн. 
Він тут за плечима і диха огидно, 
зализує зраду 
брехнею і страхом. 
Не Дантове пекло — а наше, а рідне, 
накрите землею, присипане прахом. 

Чого ж я шукаю, сліпа й безголоса, 
ще ж можна дожити свою половину, 
та в пеклі, що в землю склепінням врослося, 
мене переслідує запах полинний. 
Бо тут вона, близько, Звізда Полинова... 
Що ж, Каїне, поруч — хоч страшно — а станьмо. 
Уже не вечірня, уже не ранкова, 
ця зірка — Полин, погребальна, остання. 
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Благословенна Божа тайно Звізда вогниста всеочисна а може людство 
відчитає і розкладе магічні числа перед безоднею своєю прозрівши в 
істині і гірко йому засвітишся Зорею полинна сокровенна зірко хоч 
гірко тільки не востаннє ще не зринай зажди на вирок і може з попелу 
повстане поганьблена брехнею віра ще почекай вгамуй пророцтва хай 
попіл вщухне і осяде Голгофа і ковточок оцту хіба не найстрашніша 
зрада? ще зачекай не зринай вогнем і може на фресці лик його прогля
не благословенна тайно Божа вогниста полинна Зоре Іоанна! 

1 пекло так заговорило 
іржавим шепотом голодним. 
І кожен звук, неначе брила 
гріхів, 

зривався у безодню. 
Це Каїн плакав, розпростертий 
ничком у дощовім намулі, 
він Господа волав о смерті, 
він проклинав своє минуле, 
яке нікого не навчило. 
...Волав до Зірки: "Ти — всесильна, 
займись, щоб знову не плодило 
смердюче Каїнове сім'я!" 
Так він казав, немов пророчив, 
і товк чолом пекельний камінь: 
"Хіба не мій спадковий злочин 
вдавив Іуду срібняками?" 
І чуло пекло: Каїн плаче. 
І знов кромішність і знесилля, 
і страх зіщулився, неначе 
Іуда 
цілував Месію... 

1 чуло пекло: плаче Каїн, 
засновник роду і відступник, 
він пережив своє чекання 
і вирок, 
вичовгав, як ступні. 
Він кличе смерть — і сиві косми 
рве на собі, питає брата: 
"Чому — уздовж підземний космос 
пройшовши — 

ніде помирати?" 
Чому глухі, мов шелест, груди 
його 
червак гидує жерти, 
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чому оті, що звуться "Люди", 
безсмертя ждуть під страхом смерті? 
Він звідав це. Усюди — сущий, 
він — був! І був нічим в нічому. 
Бо він — найслабший і найдужчий, 
Адамів син, найстарший з дому. 
Він суттю був, тавром і знаком 
перестороги, передбачень, 
він пережив себе — і плакав, 
і чуло пекло: Каїн плаче! 

Це вічна тема, вічне теж болить, 
коли ти сам на сам в підземнім схові 
із Каїном, що пошепки сичить, 
у божевіллі й знову хоче крові. 
Пощо він плаче? Він — злочинний дух, 
найсутніший, найглибший і найнижчий, 
зове Зорю, приспішує біду, 
незнищений, він знову хоче знищень! 
Він хоче смерті, 
звільнення — дарма! 
У грудях — як в порожній шкаралущі 
живе "ніщо", а самоти нема, 
бо вічний він, а самота — минуща, 
бо вся людська, а він пекельний, він, 
можливо, тільки зашморг для Іуди, 
найстарший з дому і Адамів син, 
трава полин, що розтеклась між люди. 
Скоси її, о Господи, примнож 
йоку не днів — а забуття. І тільки... 
Я чую шерех, чую плач і дощ, 
отруєний гірким промінням Зірки. 
Невже правий він, Господи, невже 
пекельний дух — твоє підземне люстро? 
Бо вічний Каїн Зірку стереже 
і береже своїм безсмертям людство! 

Упала знову мряка і пітьма, 
повузливши усі шляхи до істин, 
немов ніхто нікого не питав 
про те, на що не можна відповісти. 
Вкладались брили сходами. Куди? 
Здавалось — до мети, а — напропаще, 
і мимовільним доторком води 
означилось: "Втрачаючий — обряще!" 
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Зсувався морок продихом із пліч, 
вертались очі і спроможність руху, 
і ніч мене виштовхувала в ніч, 
звільнивши для знамення праву руку. 
Вертавсь на землю дощ, вертався зміст 
думок і обезводненого тіла, 
він трійцею персти мої підніс, 
щоб я своє чоло перехрестила. 
1 мить була! Розплющилась земля, 
просочена дощем, окоподібно, 
в тім оці коливався і зіяв 
солярний диск, просолений до срібла. 
Тьмянів і сяяв. Сяяв і тьмянів — 
то сонцем, то рокованою вістю. 
Заобрій у сталевій тятиві, 
нап'явшись, протинав світило вістрям. 
І тричі обертався сонцем диск, 
і сонце оберталось диском — тричі, 
і блискавки сухий, короткий тріск 
тисячоліття злущував з обличчя 
пророцтва, 
ніби зібгана земля 
вкривалася краєчком плащаниці... 
Світило сонце вранішнє. 
1я 
прокинулась від повіву десниці. 

III частина 
(на Землі) 

Був ранок. В ньому виснажився дощ, 
вздовж осені цвіли останні айстри, 
вздовж снів моїх, життя мого — уздовж. 
Я з ними поверталася до Майстра. 
Запахли сонцем, ніби навздогад, 
гінка лоза та пізнє сизе гроно. 
Я йшла уздовж — вертаючись назад, 
я рухалась, 
і це було законом 
повторення 
від айстри до лози... 
А там, де починалось беззаконня, 
дві — майже павутинчасті сльози — 
у вузлики мої стягали скроні: 
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я плакала... Безсиллям, навзнаки 
в мені моя гординя помирала, 
і дві руки, і дві мої руки 
її торішнім листям загрібали. 
Я плакала. І це був теж закон 
повторення, кільця і обертання 
навколо себе, снів своїх і крон, 
осінніх крон великого мовчання. 
І я просила: "Господи, навчи 
мовчанням тим, 
дай спокою — людині. 
Якщо не вічним спокоєм, то чим 
закрити очі мертвої гордині?" 
Я так просила. І від мокрих скронь 
своїх 
торішнє листя відгортала 
і думала: "Я — перейшла закон, 
бо з Каїном у пеклі розмовляла". 

А може, пекло — наша совість? 
В норі, в багні — підземнім схові 
перебуває тимчасовість 
і жде на вирок Ієгови. 
А може? 
Господи, як мало 
землі — в землі розкритій с т а л о . . . 
Отак — сама себе питала, 
сама собі відповідала. 
Як мало осені, бо листя 
уже сивіє, попелиться, 
а ти — в собі її боїшся, 
бо і вона тебе боїться, 
бо ти її людське свічадо, 
вона — твоє, і ваші скроні 
зв'язала сивиною зрада, 
і страх поплутав беззаконням 
перед сторожею мовчання... 
Зізнайсь, брехня тобі не личить, 
в мені — хоч пошепки, хоч тайно, 
ти впізнаєш свої обличчя? 

Не зізнається, в порох тиче 
зів'ялі очі... Вічна тема. 
1 тричі — зречення і відчай 
нічний: 
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— Це — ти. А я — окремо. 
А може?.. 
Господи, як мало 
часу на осінь зостається, 
коли вже й совість пеклом стала 
і тисне серцем біля серця, 
коли моя гординя дише 
і прикидається, що мертва, 
коли не смерть — 

вона древніша 
і сутніша 
в потребі жертви? 
0 як же мовою людською 
себе — до Бога оповісти, 
коли і на землі спокою 
немає від пекельних істин, 
1 все лукавить, навіть осінь, 
коли цвітуть вздовж мене айстри 
і вздовж землі мене розносять, 
так відлучаючи від Майстра... 

Нас обрій в небі відтінив 
тонким, гірким осіннім димом, 
ми ще не фрески на стіні, 
ми — тільки тріщини між ними... 
Це там, де є стіна, 
а д е 
її нема — там павутиння, 
нап'яте похапки на день, 
ще не грядущий, бо — осінній. 
І лик руїн — вже знову храм, 
осипаний жертвоподібно. 
Навіщо фрески небесам, 
вони — землі моїй потрібні. 
За неї Господа молю: 
стару й спотворену від крику, 
люби її, як я люблю, 
не за гріхи — продовж їй віку! 
Зішли їй Майстра, 
а мого 
залиш мені, бо я у чаші 
держу оголений вогонь, 
щоб оживити лики наші — 
там, у пітьмі, яка гряде 
вселенським полум'ям любові, 
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перехрести своїх людей 
і запиши в моєму слові! 

Руками — долонями вгору, 
закидана листям і даллю, 
осіння і трішечки хвора 
я Майстра на землю вертаю. 
Він поруч. Цілую запліччя, 
теплом просякаю і міццю. 
Як мало тобі, Чоловіче, 
на щастя відведено місця 
на грішній землі, що задубла 
пекельними сховами духа. 
Як легко — як сумно — як трудно, 
як дзвінко — як німо — як глухо! 
Як — поруч! 
Тепер і востаннє, 
так поруч, що страх не досягне. 
Навшпиньки, коротким зітханням 
на фреску вертається ангел. 
Ще фарбою пахнуть одежі 
і хмарами — сизе волосся, 
і слізно за ангелом стежить 
в очах віддзеркалена — осінь. 
Як просто — як довго — як складно, 
як снів неможливо завчити! 
Життя, наче мідне вагадло, 
на шворці погойдує світом. 
Так, Майстре! Ти чуєш гойдання 
і скрегіт підземного днища? 
Це значить — з Господньої длані 
на мить нам дарована тиша, 
це значить — ще знаку чекають 
уста, 
з поцілунком Іуди. 
Ми ще не забуті, 
ми навіть 
не фрески, 
Ми — втомлені люди. 
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Юрій Покальчук 
Август 

Скло шиби приємно холодило обличчя, розсилаючи промені про
холоди далі, по всьому тілі. Август стояв біля вікна, притулившись до 
скла щокою. У дворі цвіла яблуня рожевим цвітом. Яскравий ніжний 
колір квіток. Заплющив очі. Весна зникла, і залишилась нескінченна 
втома, яка давно не залишала його і лише відступала час від часу десь 
у глибінь. І лишнє — клубок беззмістовностей. Суцільна ніч. Війна. 
Єдина Марія. 

Боже, де ж цьому кінець? Чи існує він взагалі? Убивати людей. 
Професія солдата, якої він ніколи не збагне до кінця. Що таке люди
на? Шмат матерії, що став на задні кінцівки, сформований у якісь об
риси. Тимчасове, перехідне. Де ж береться в людей бажання убивати 
собі подібних? Бажання. Навіть спрага до вбивства. 

Нещасна велика Німеччина. Може, хоч тепер скінчиться нелюдсь
ка жорстокість... Може... Марія. 

Коли все почалось, навіть важко сказати. Ворожі холодні погляди 
Марії і її матері, коли він ставав до них на квартиру. Йому було байду
же. До всього байдуже. Постійне розуміння безглуздя усього, що 
відбувається навколо, і жахливе відчуття власної неспроможності хоч 
чимось зарадити, якось зупинити, відняло у нього, здавалось, усі по
чуття. Ні, таки не цілком було йому байдуже, але погляди Марії і її 
матері ставали у ряд зі всім, Що спричинилось до його апатії. Скільки 
бачив він таких поглядів, сповнених ненавистю, спрямованих на ньо
го, чужинця, загарбника, сіяча розрухи і смерті. Хіба це він? Але як 
частка таки і він теж. Фатум. 

Він мовчки пройшов у кімнату, яку йому показали, і того вечора 
більше не бачив господарів хати. Лежав на ліжку і дивився в стелю. 

Так і повелося. Проходив мовчки у свою кімнату і майже не появ
лявся. Минув місяць. 

Робив різні дрібні послуги господиням дому, не питаючи, що тре
ба, і чи треба. Майже механічно. Але навіть механічно добро було ро
бити легше, приємніше. 1 він йшов до колонки по воду, коли бачив, що 
немає у відрах води. Клав частину свого продуктового пайку, не звер
таючи уваги на реакцію жінок. Стара дякувала. Марія мовчала. 

Одного разу він спитав у старої, як вимовляти по-українському 
якесь слово. Вирішив вивчити ще одну слов'янську мову. Все-таки 
спеціальність. Колишній філолог-славіст. Це теж виглядало безглуздо. 
Філологія у формі солдата. Але все-таки. 1 він взявся за мову. Це зай
мало час і увагу, чого він і хотів. Мати тоді не могла второпати, чого 
він хоче, і відіслала його до Марії. 
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Перша з нею розмова. Вона пояснила спокійно, чітко і холодно. 
Подякував і пішов. Але відтоді звертався до неї часто. Згодом вже ба
лакав з жінками по-українському. Вони сміялись з його вимови і по
милок, але це йому подобалось і він сміявся разом з ними. Просив 
виправляти його помилки в мові. 

Мати дивувалась. Чудний німець. Але добрий, слава господу. Хоч 
німець, але добрий... Він чув, як стара балакала з сусідками. Хоч гас
пид, а добрий, нічого проти нього не можу сказати... Не зреагував на 
ці слова старої, але в душі щось заворушилось знов. Хоч німець... Па
радокси життя. Парадокси сприймання людиною світу. Хоч німець, а 
добрий. Хоч слов'янин, а розумний. І таке доводилось йому чути. 

Відтоді став ще уважніший до жінок. Йому подобалось в цьому 
місті. Обличчя людей, навіть захмарені війною, були приємні. Інші, 
ніж німецькі, зовсім по-іншому сформовані риси, інші вирази лиць. 
Але йому подобалось. 

Він завжди любив дітей. Колись на вулиці простягнув цукерку ма
люкові років семи. Але тільки хотів погладити русяву голівку, малий 
злякано рвонувся від нього вбік, і рука на мить зависла в повітрі і впа
ла. Більше ніколи не дозволяв собі зробити такий жест. Часто бачив 
перед собою очі того хлопчика — великі, сірі, сповнені жаху. Німець. 

Бувало, Маріїна мати нездужала, та раптом заслабла всерйоз, так 
що не могла і встати. Він приносив ліки, продукти, але стара танула 
як віск. Марія чергувала день і ніч біля ліжка матері, беззвучно пла
кала, коли мати спала, і всміхалась до неї, коли та прокидалась. Ав
густ теж переживав недугу старої. Біда в хаті. Це чомусь лягло і на 
нього. 

Марія вже ніби і звикла до нього. Тепер при хворобі матері ради
лась з ним, коли не було сусідок, не бридила вже його допомогою. 
Навіть часом просила щось зробити. Колись спитала, навіщо він вив
чає українську мову. Август усміхнувся. Я —"філолог. Фахівець із 
слов'янських мов. А тепер нагода вивчити ще українську. Та й просто 
мені цікаво балакати з людьми тією мовою, якою вони балакають між 
собою. Так легше зрозуміти і людей, як щось ціле, народ, і людину, як 
особистість, як конкретну з'яву. 

Август говорив довго і запально, і йому чомусь хотілось говорити й 
говорити. Хотілось пояснити цій чорноокій українці, що він і війна — 
це різні речі. 

Вночі він прокинувся і зрозумів, що закохався в неї. Осягнувши 
це, він заплакав. Вперше за всі роки мовчання, прихованих почуттів, 
апатії. Плакав довго і важко, але сльози звільнили його. Транс 
закінчився. 

Мати Марії вмерла одного спокійного ранку, несподівано, бо перед 
тим почула себе значно краще і хотіла навіть встати. 

Поховали. Допоміг, щоб викопали могилу, дістав труну. На цвин
тарі, коли ховали, не міг бути. Не вільно німцям бути серед місцевих. 
Сидів у хаті, чекав Марію. 

Вона в той вечір ночувала у сусідки. І наступний. Потім пішли з 
Марією на цвинтар, до невисокої купки землі з дерев'яним хрестом. 
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Він в цивільному костюмі. Стояв поряд з нею, з її невилікованим го
рем, безпорадний допомогти, боячись ненароком образити. Мовчав, 
зціпивши зуби. І коли вона припала до нього, захлинаючись в плачі. В 
пориві відчаю, гаряча хвиля співчуття, кохання і болю поглинула його 
і сльози самі потекли з очей. — Нічого, — сказав він, — нічого, — та
ке життя, бідна Марійка... — Він не знав, що сказати, як її втішати і 
знову замовк розгублено, лише міцно обійнявши однією рукою 
дівчину за плечі. Холодний листопадовий вітер куйовдив його біле ку
черяве волосся, єдину світлу пляму серед темносірої понурості цвин
таря пізньої осені. 

З того дня Марія якось відчужилась від Августа знов. Вони майже 
не розмовляли. Август сидів довгими безсонними вечорами сам у 
кімнаті, прислухаючись до розмов Марії з сусідкою, чи до кроків 
дівчини, до звуку її рухів в сусідній кімнаті. 

Вона заговорила до Августа перша, попросила допомогти нарубати 
дров. Август радо відгукнувся, і ввечері знов поточилась розмова. А за 
два дні вона послизнулась на порозі і впала з двома повними відрами, 
боляче вдарилась і розлила воду. Від болю й досади заплакала. Август 
щойно зайшов у хату і саме роздягався. Він кинувся до неї, підхопив з 
підлоги, пригорнув, щось казав, втішаючи, і несподівано для себе 
поцілував мокре від сліз смагляве обличчя. Марія шарпнулась від ньо
го різко і в Августа все захололо всередині. Але вона не вирвалась з 
обіймів. Раптом напруження її тіла послабло, і обличчя знов притули
лось до обличчя Августа. 

Щастя. 
Август тепер знав, що воно коротке як мить, що воно зникає, і 

зникне й тепер. Це знання жило в ньому десь далеко в глибині глибин, 
інтуїтивне, напівсвідоме, воно повнило його страхом, що сон ось-ось 
закінчиться, що все зламається, як ламалось завжди в цьому світі, а 
надто зараз, і прийде ніщо, прийде зло. Бо навколо була війна. А він 
був однією з складових частин війни. Солдат армії окупантів. 

"Боже мій, але ж ти — німець, німець, Боже мій, ну чому ж ти — 
німець, Августе", — плакала Марія тієї першої ночі. 

"Я люблю тебе більше за життя, я люблю тебе, як тільки можна 
щось любити, я люблю тебе, казав Август у відповідь. Я кохаю тебе. Я 
ніколи й нікого ще не любив так і не любитиму. Я думав, що загубив 
вже спроможність любити будь-кого з роду людського. Бо люди сіють 
зло, обман, лицемірство, смерть. Я був втомлений, вичерпаний, волів 
умерти. Ти — моя єдина втіха, ти — моє життя, смисл мого існування 
віднині і назавжди. Скільки тебе любитиму, стільки житиму. Маріє, 
єдина моя, єдине моє щастя!" 

"Я кохаю тебе, Августе, — казала Марія, — щоб не стояло попе
реду, чого б не було позаду, я кохаю тебе одного, тебе. Назавжди!" 

Похмурі дні і щасливі ночі. Він міг собі сказати — я йду додому, і 
знати, що це не фальш. Бо там була Марія. 

Він розповів їй все про себе... Один на світі. Батьки й сестра заги
нули разом від однієї бомби. Двадцять вісім років життя. Десять — по-
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ступового накопичення образи, втоми, зневіри. Країна у фашизмі. 
Єдиний світлий промінь — Марія. 

Тримав її в обіймах, заплющував очі і хотів, щоб ця мить продов
жувалась назавжди. Все його життя. Хай нічого, нікого, тільки б так. 
Але ранок приходив, і він знов йшов на службу. 

Міркували вдвох, що ж робити? Як жити далі? Август казав — 
вирішуй ти, Маріє. Для мене немає іншого шляху, тільки з тобою. 
Вирішили, що він залишиться тут. Німці відступали, і швидко вже Ра
дянська Армія повинна була звільнити й це місто. Августа мучили 
сумніви і ставало страшно, але він вирішив — залишиться. Будь що 
буде. Відбуде полон, а тоді матиме змогу повернутись сюди чи кудись, 
але бути разом з нею, з Марією. Зрештою, буде якась визначеність. 
Якийсь кінець цьому безглуздому існуванню. 

Прийшов день — німці відступили. Август не поїхав. Переховався. 
Це було вчора. Остання ніч, повна тривоги, пристрастей, почуття і 
страждання. Ранок. Сьогодні. Радянські війська займають місто. 

Марія: Я піду сама скажу, хто ти,.який ти, і тебе не займатимуть... 
Я знаю. Наші не такі. Роздивляться, зрозуміло, попитають там все, 
перевірять і відпустять. Ти ж не чинив нічого поганого. Всі це знають. 
1 сусіди наші. І взагалі. Це ж наші радянські солдати. Ти побачиш, Ав
густе, все буде добре. Але я таки піду, а то ще зопалу хтось наскочить, 
не добравши толку... Краще я сама розкажу... Так буде краще... 

— Почекай. — Август підійшов і обняв її. — Я тебе благаю, поче
кай ще одну мить. Він притиснув її до себе. Запах її волосся, дотик її 
щоки. Моє примарне щастя, куди ти тікаєш? Він заплющив очі. Боже 
мій, що ж далі? Невже таки все скінчиться? Як скінчиться? 

Вони стояли так довго. Час зупинився, і вже не залежало — мить, 
година чи вічність. Десь стріляли ще і рвались снаряди. Вже далі, за 
містом. Обоє мовчали. 

— Я піду, — сказала Марія, — я мушу. Так буде краще. — Вона 
зблідла. Видно було, що їй страшно. — Я піду. 

Він проводив її поглядом до дверей, не сходячи з місця. Потім 
підійшов до вікна і стояв, притулившись лицем до скла. Дивився, як 
вона йде стежкою до хвіртки, виходить на вулицю, бліда, але повна 
рішучості. Потім зникла її фігура, і вулиця спустіла. Зараз ніхто не 
ризикував там з'явитись. 

Десь не дуже далеко раптом вибухнув снаряд, і в шибах за
тремтіло скло. Як там вона? Хоч би її не зачепило ненароком якимось 
осколком. Стріляють. Вбивають. Війна. Беззмістовність вбивства лю
дини людиною. Любити і вбивати. Як це різно. Для людини. 

А зараз життя — суцільна річ. Війна. Єдине — Марія. 
На вулиці з'явилось двоє радянських солдатів. Так близько Август 

бачив радянських солдатів вперше. Ось вони. Вороги. Так нас вчив 
фюрер. Так було. А тепер вони вороги чи ні? Для мене? Значить, ні. 
Бо Марія. 1 взагалі — досить війни. 

Він побачив Марію, яка швидко йшла поруч з ними і щось говори
ла. Вони вже підійшли близько до будинку, і Август міг побачити до
бре їхні обличчя. Невисокий, зовсім юний солдатик зі світлими 
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вусиками і кремезний червонолиций, значно старший за першого. Всі 
троє зайшли у двір і пішли стежкою до будинку. 

Страх. 
Враз кров кинулась Августов і в обличчя, і він схопився за 

пістолет. Але в ту ж мить опустив руку від кобури. Що він може зро
бити? Що він повинен робити? Себе захищати? Як? Перед ким? Пере-
плутаність вимірів моралі і правди, збочений сенс. Що робити? Все 
попливло перед Августом, заповільнене і відсторонене. Думка вору
шилась поволі, на поверхню спливала знайома апатія, транс 
беззмістовності. Навіщо все це в житті людини? Що ж це ми робимо, 
мізерні людці, коли нам одмірено жити всього від і до? Зрештою, яке 
має значення одне життя? Моє життя — Марія. Що я можу їй подару
вати? Славу запроданки, що жила з колишнім окупантом? Зрадниця 
— їй скажуть. А може ні? Таки так. 

Він дивився у вікно, вже не зовсім сприймаючи, як реальність, те, 
що солдати йдуть по стежці до хати, і Марія з ними. 

Вони були вже на ганку. Август чув якісь слова. Несилий був 
відірвати щоку від холодного віконного скла. На дворі світило сонце. 
Цвіла яблуня. Весна. Кінець. 

Двері відчинились різко і червонолиций солдат рвучко заскочив у 
кімнату з вигуком — руки вгору. Руки вгору! Вгору! 

Август лежав долі, незграбно підігнувши ноги. Голова похилена 
трохи вбік повернута до вікна. Довгі пасма кучерявого білого волосся 
розкинулись в безпорядку на лоб, на підлогу. Широко відкриті очі ди
вились блакитними льодинками в безвість. Він був в акуратному мун
дирі із старанно відрізаними погонами. На лівій кишені мундира 
розповзлася велика червона пляма, що все збільшувалась і багряніла, 
недалеко від непорушної руки, вузької, довгої долоні з тонкими паль
цями. 

— Ну ось, — сказаав червонолиций. І замовк розгубившись. 
Марія йшла до Августа мовчки, спокійно проминула солдатів, що 

зразу відсторонились і дали їй дорогу. Вона йшла довго і рівно, та на
ближалась до нього повільно-повільно. Денне світло раптом розбилось 
на міріади блискучих кристалів, і вона йшла крізь них, шукаючи Ав
густа. Колючі кристали-зірочки сліпили її і заважали йти, створювали 
нереальний світ. Все завмерло. А вона йшла. 

Світло нарешті вибухнуло цілісним потоком і вона побачила його 
перед собою. Прекрасного юнака, що лежав долі нерухомий. Сина 
людського. Людину. її коханого. 

Спустилась тихо на коліна і припала до його холодної щоки облич
чям. Завмерла. Зовнішній світ перестав існувати для неї. Не чула го
лосів солдатів, кроків. Вони пішли. 

А Марія стояла на колінах біля Августа, пестила біляве волосся і 
бачила собі, як серед зірчаного світу правди, добра і вічного миру 
йдуть вони з Августом відкрито і радісно. Навколо усміхнені людські 
обличчя, доброзичливі погляди сусідів, радісно сміється мама. Нікому 
не залежить — хто ти, з ким ти, чому. Щастя. Людина людині... 

А потім прийшла ніч. Він вмер. Це була правда. 

22. 



Вячеслав Медвідь 
Спомини навиворіт 

Три періоди творчості 

Чо це не мона до болю згадати: 
жовтогарячий хрест на церкві і жовтогарячі плями кінської сечі 
на втоптаному снігу, 
себто базар на містечку, 
до бубки видзьогане насіння з кишень наших засмальцьованих 
куфайок. 
Прокопчук Андрей, свекор моєї тітки Гані, сестри моєї мами, але од 
другого чоловіка моєї баби Марини, Максима Черниша, 
розказував, що тріснуло при фундаменті, 
але був такий інженер, 
який наказав заклеїти тріщину цигарковим папером — 
якщо папір не лусне, 
то стоятиме церква. 
Отже, зима; і мама з швейною машинкою при вікні; 
квіт тернових хусток, сказати б заквітчаною мовою, — 
мені, малому, з-за етажерки, 
де ховав свій сором і ніяковість перед ж і н к а м и : 
та й де воно в хороби взялося, скажи ти, 
з не — сорому, з не — знання, з — нічого, 
оті коники і копильчики з грудочок сухої глини на кухонному вікні 
старої, ще жидівської, хати, 
серед вазонів проти червоного заходу, 
кучеряво мовити б, поліської України. 

Навчившись і "Діду мій, дударику", "Чаму ж мня ня пєць" 
і подібного 
од вчителя співів та німецької мови 
Валентина Григоровича Канарського, 
зі страхом одбивалися до горобиних ночей і пахнючих крейдою 
дівчачих долонь, 
змертвілої і непізнаної мови забороненого, хочучого, 
і все ж неможливого, 
що породжувало цинізм незіпсутої в колисці села душі 
кидати сніжками в твої крейдяні розкриті на морозі груденята, 
щоб через двадцять років почути все тими ж вустами 
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"яка я була дурна, що тоді..."; 
та й так і не вилікувавшись од хвороби сором'язливої хтивості, 
застукаєш себе пекучого літа на горищі під бляхою хати, 
ще колись, перед війною, жидівської, 
де навколішках на розтрушеній соломі, 
відчуваючи коліньми глиняну долівку, 
зіходитимеш потом і білим молоком солодкого сорому, 
п і з н а ю ч и себе біля горбкувато обмащеного сухого комина, — 
на безмеж сполучаючи сором і ж і н к у у світлих темниках 
підсвідомого; 
й не бути вже ні отямленню, ані спокуті 
серед свята, жорстокості й знов свята того села в селі, 
яке одного разу подарує нечуване в світі переддощове надвечір'я 
з шелестючими фікусами на подвір'ї, 
закосиченими (от же ця мова!) вітром вишнями, 
коли душі калік, п'яничок, немічних старців волають 
у радощах до всенького світу, — 
зійшовши з автобуса на містечку, 
чуючи, як пахне пошитий маминими руками чорний костюм, 
яке чорне волосся, загребане назад, як у дядьків, 
вбігаєш у хату, витолочивши зчужілі такі перед дощем спориші, 
і дізнаєшся, впадаючи у невмілий гнів, 
що були якийсь горбоносий поет з Житомира 
і дядько (вчитель) Вільчинський 
і мама оддала їм зошита по дві копійки з твоїми першими віршами. 

як поволі не стає батька; як розривається серденько од почутого 
"сину, ляж біля мене"; 
і з мовчазної маминої згоди лягаєш біля сухенького зболеного тіла 
у спідній чистій білизні, 
бо так, може, прийде жад; не всесвітнє каяття і злагода 
в цю велику хату; 
"потримай, де в мене серце б'ється" і вже сердитіше 
"ти що, не чуєш", — 
гуртові підглядання на закусилівському березі, 
як піонервожата Катерина Григорівна обіймається 
з старшокласниками, 
для нас — дядьками; 
ще тато живий, але пам'ять у зорі його щось недобачає; 
самотні дні й вечори у великій хаті, 
куди мов як з потойбіччя ввіходять жінки, питаючи, чи пошиті 
плаття, 
і навіть знаходячи їх розстеленими на великих подушках 
на металевому ліжку; 
приміряння плать 
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і просьби застебнути гаплички на спинах; 
залякана гріхом уява: 
ці спини стільки попереносили на собі клумаків і дітей, 
що спроможні стати докором хтиво випнутим спинам і сідницям, 
порепаним од жадоби всезнання непідмитим вічкам міських лесбіянок 
і прицюцькуватих товстух з установ 
з незрозумілою кров'ю і спалахами жовтого вогню 
у глибині вирлооких очей; 
ще спроби наблизитися до загадкових хат на містечку, 
в яких ніколи не світиться проти вечора, 
де поховались дівчатка з крейдяними груденятами, щоб 
вдягненими спати з п'яненькими сільськими парубками, — 
хто ж, як не мама, порятує од дужчої од усього муки: 
принісши майже відро білого наливу з лікарняного садка 
і торбинку гіпсу: 
так виникає потреба вирізьбити в гіпсі найвеличнішого світу цього, 
не здобувшись уявою на погруддя — на чому стояти. 
Логічний вивершок усілякого помпезного мистецтва: 
гіпсяні трупи з кострубатим подіб'ям шиї заваляються в кропив'яних 
бур'янах 
під аптечним хлівчиком, — 
ставши на купу сміття і припершись спиною до облушпленої стіни, 
не побачиш трупа у бур'янах; 
крок нишпорки приведе попід стіною до перехнябленої вбиральні, 
і в щілину побачиш містечкову хлопчурню в сороміцьких позах. 

що збереглося в архівах дитинства: 
усе життя бліда копія того, що відбулося в дитинстві; 
художня самодіяльність; 
запах поту перед виходом на сцену в танку; 
Канарський зі скрипочкою, завклубом Трезінський з баяном, — 
ціла епоха перед зруйнуванням базару, 
зайшлими професіоналами 
і завченими з-під їхнього крику двома українськими танками; 
перед війною: 
Трушкіна Хана грала Одарку, 
а Валентин Григорович Карася в п'єсі,— 
з листа теперішньої кореспондентки; 
ще спромога малювати автопортрети проти дзеркала, — 
не збереглося аркушів з "шевченківськими" хатами, 
так розхвалювали в селі. 

ностальгія в казематах державних установ, 
де спивають твою слов'янську вроду тлусті і сухоребрі естетки, 
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покірно й цинічно утворюючи антидержавні черги на тебе; 
див. зворотну історію публічних будинків; 
далі буде; 
село це метафора неможливого в неможливому; 
p r o s u s . 

Саркофаг: цитата з роману Збирачі каміння 

"Це вже не світ і не коло, — 
стоячи плечима до бабиної спини,втихомирено думав про щось таке — 
й не про своє, й не про бабине, — й 
не дюри навіть". 
Саркофаг. 
Це слово народилося з дальшої відстані, коли він п о б а ч и в . 
Але під стінами з білої цегли уявлення про щось велике й 
трагічне розшаровувалося. 
Відбите в душі перед цим побачене ще 
не встаткувалося в думку, з 
якою можна було б сміливіше оглядати будівлю. 
Спогад такий абощо: 
саркофаг. 
Чи то так страх перевтілився у щось темне й 
кострубате 
всередині саркофага, — 
заглядали в нові шибки і в 
очах поставали менші вікна старої хати. 
Страх, одтулившись не тільки від душі, але 
й втілившись у недосяжні для них тепер речі, 
зорив на них живим і безтрепетним єством зчорнілої 
всередині саркофага 
хатини. 

Нація 

Вдягнувши лахмани од раддеп і К°, 
промовчанням одітнувши провулок класиків, 
дотягнеш вродливим овидом суть, 
якою могла бути доля всіх, 
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міфами спокушених душ, 
з настанням цього, кажеш, такого ось, року. 
Тлумачення навпереміш з історією, — 
убгавшись у тогу зла, переможете як ін — формація: 
"реставрована історія вас нічому не навчає". 
Тотожна ера вседозволеності на зразок лесбіянства — 
залізяччя і промаслене лахміття новітніх горищ від гайок до 
старого сепаратора; жадання зворотного боку лесбіянства 
тотожне розчиненню верховіть у собі — 
збувши дитинство у віці заліза, 
знемагаєш од подиху старовітніх горищ з прялкою і гребінкою. 
Праведні кишла, 
гониці у старозбудливих мові і строях — 
неправедна цифра т р о є . 
Як сам. 
Спомин навиворіт що докір нехтивій абсурдності: 
х а й г а н я ю т ь , є н е б у т т я , — 
написано в закуреній селянській хаті генія. 
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Параски й Мотрі прикінця XX століття — 
Алли, Іри, Свєти, Наташі тощо, тощо, то-що; 
що на вас окотилося, а що почнеться з вас, — 
строї уквітчаних похіттю Ал, наймобілізованіша армія світу; 
безум тисячолітньої інквізиції став суттю вашої плоті і мозку; 
вже й геть примітивна аборигенка знадобиться для гуртового 
осквернення; 
міс і королеви краси — остання крапля слов'янського донора, 
яка спроможна сяйнути на струхлявілому пеньку цього знищеного 
краю. 

неправедність вашого існування з гріха ваших і моїх предків, 
благословенні тисячоліття усвідомлення чоловіків жінками в жінках і 
жінок чоловіками в чоловіках сяйнуть у народжених востаннє дітках; 
"вот в ареалах столкновения этносов, где поведенческие стереотипы 
неприемлемы для обоих сторон, повседневная жизнь теряет свою 
повседневную обязательную целеустремлённость и люди начинают 
метаться в поисках смысла жизни, которого они никогда не находят" 
(Л.Гумільов) 
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неспроможність традиції побороти причетність до вашого гурту на лаві 
вагона метро, — 
ніздрі до ніздрів, литка до литки, 
єдність змобілізованих у майбуття нутер; 
позазаконня твого погляду уздовж лави вагона метро, — 
вседозволеність миті сприйняття вас як гурту, когорти, зганьбленого 
бароккового сумішку, 
де недоречний погляд матері на повернутій до стіни обличчям 
фотографії; 
визнання поразки чи усвідомлення перемоги — 
пізнавати вас гуртом, когортою 
і думати, що дозволено зоставатися цнотливим, коли глянеш в 
очі матері на давньому фото; 
змобілізовані твоїм хтивим поглядом на вседозволеність, 
знають, яку владу здобувають непоодинці; 
викарбувавши з когорти найсхожішу на твоїх сестер, 
повіриш хай і в спрофесіоналізовану схильність до пісні, 
приречеш себе на ще більші муки між хтивістю і святістю замуленої 
пам'яті; 
остання руїна душі — 
не перебороти муки причетності до когорти от тої, схожої на сестер; 
так пісня залишається сама собі. 

ці похорони, аби всі були ситі і гарно пом'янули небіжчика, — 
з далекого українського півдня 
прогляне у пам'ять сумовитий погляд дитинки, яка 
виглядає біля воріт маму, 
натомлену після роботи, з хлібинкою і пляшечкою солодкої води; 
усе вже збулося. 

Перо птаха 

Вдягнешся собі в китайський костюм-сафарі, 
привезений дружиною з кримського берега, де вона лікувалася 
од туберкульозу, 
і походжаєш по хаті — 
як то колись батько Григорій чи мамин вітчим дід Максим Черниш, 
як кожен український дядько, свідомий ще свого зору і голосу; 
так сонце обчервонює з заходу схід цих шибок, — 
так, коли бувають собі наодинці син і мати, один походжаючий, друга 
прилігши; 
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якого ж то кольору цей костюм, — с і р и й одповідаєш; 
де ж сірий, ч е р в о н и й допевнюється матуся, 
скуливши пів обличчя 
і тремтячою долонею одгортаючи волосся зі скроні й щоки, щоб на 
ньому не лежати; 
руйновисько старої Солом'янки, верхів'я дерев згори; 
про захід, і колір, і верховіття близьких перевернутих деревищ треба 
мовчати; 
хіба ж думаєш про смерть найрідніших, 
коли мільйони щезали під дурними кулями і здихали з голоду, — 
так собі, абищиця; 
грати сонця між зором материним і синовим — 
щось із новітнього геноциду; 
ще й дитини щось довго не знати, 
яка вповість тобі через багацько років, як блукали 
руйновиськом старої Солом'янки і вона серед сміття знайшла ще 
неіржавого гвинтика, — на, знадобиться в хазяйстві; 
глянеш однаково на верховіття повищалих дерев, 
і ознаки жадної на одміну не запримітиш, — то 
нічого не провіщатиме на лихе чи добре; 
зарум'яніє й друга щока в мами, не прилежана на подушці, — 
так зістрашено-допитливо ч е р в о н и т ь їй 
в очу. 
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Богдан Рубчак 
З поетичних буднів 

Розмова жінки з поетичним лісом 

"Зроби із хворосту простору". 
"Як Антігонин?" 

"Хай буде. 
Аби лишень не в корості та 
не в лишаях облуди. 

Збудуй світлиці кленової". 
"Як Євиної?" 

"Дай Боже! 
Тільки, щоб не Єговиної, 
з затилком шептань ворожих. 

Та нашуми мені голосу". 
" Касса нд риного? " 

"Як треба. 
Тільки, щоб не оброслого 
мелісовим струпом неба. 

Нового життя ще б дав мені". 
"Як гойним панянкам?" 

"Авже ж ні! 
Хай щебет медвяних демонів 
глушать сирени пожежні. 

Нічого від тебе, зрештою, 
не хочу. Тримайся в тайні. 
Гайно своїх мнимих звершувань 
ховай в Пегасовій стайні. 

Ще й клечай своєю хвоєю 
конов'язь цього приблуди. 
А я, із землею хворою, 
викричу все, як буде." 
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Поетичний хліб 

Такого хліба треба б замісити, 
щоб в нім було і злетів, і покор, 
щоб був їдою хворим, їддю ситим, — 
та я ні пекар, ані прокурор. 

Для мене білий місяць зорі меле. 
Я із білків совиних піну б'ю. 
Та ще й тополі самогубний лемент 
до розчинів щонічних додаю. 

Та це не так. Моя пожива — час. 
Скавчання чорношкірої коханки. 
На вицвілому плюші — отченаш. 
Смердючі ночі та нудотні ранки. 

Та й це брехня! На свій насущний хліб 
я заробляю. Жезлом менажера 
корю ледачий чорношкірий хлів, 
бо ж так велить система-ненажера. 

А волю світу — бидлову, обидну — 
по віадуках мрії обійду, 
та й тополину виявлю біду 
в неділю, після доброго обіду. 

Вірш про поетичний розмір 

Дме завірюха за вікном 
на всі загати. 
Я сів з вірменським коньяком — 
журнал читати. 

Як перебути ніч мені? 
Де сил добути? 
По всіх журналах все одні 
і ті ж дебюти! 

1 натрапляю я щокрок 
на цей ось розмір, — 
немов у групі"хеві рок" 
заводить Крозбі. 
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Колись і тут вчувався чар, 
неначе хрипко 
тяглась під строгий ритм гітар 
циганська скрипка. 

Був карамазовський порок, 
надрив і скука ,— 
як коротесенький рядок 
на довгий кукав. 

Тепер — мов чоботи в смолі, 
що місять січку... 
Гасіть цю свічку на столі! 
Гасіть цю свічку! 

Володимир Слепченко: "Пам'ять і пам'ятники", з серії "Реквієм" 
(до поезії Н. Давидовської), 1987 
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Микола Рябчук 

Стигми крил 

І. 

Якщо, прочитавши назву цієї статті, ви кинетесь одразу ж з'ясо
вувати значення слова "стигми" за "Словником іншомовних слів" 
(К., 1974 — перше видання, 1984 — друге) чи, скажімо, за "Совет
ским энциклопедическим словарём" (М., 1979, 1982 і т.д.), ви неабияк 
збагатите свою ерудицію: наші вчені мужі-енциклопедисти запропо
нують вам аж чотири значення цього давньогрецького слова — від 
клейма на тілі раба чи злочинця до зябрових отворів у глотці асцидій 
та світлочутливих органел в одноклітинних організмах класу джгути
кових. Не знайдете ви там лише одного, вочевидь, "неістотного" зна
чення слова стигма — рани, що відкриваються на тілі людини під 
впливом самонавіювання; як правило, це рани розіп'ятого Ісуса Хри
ста на долонях і ступнях віруючого. 

Зрозуміло, в країні державного атеїзму навіть словники та енцик
лопедії ретельно очищалися від "релігійного дурману", а заразом і від 
культури, від її багатосотлітніх символів та усталених знакових сис
тем. Зазначаючи в 11-томному словнику української мови, що стигма 
— це "загальна назва різних шкіряних захворювань, викликаних 
істерією" (!), ми не просто конституювали себе у мертвотній традиції 
російського нігілізму з його пісарєвими й базаровими, а згодом і 
різнокаліберними "бєсами", ми ще й відрубували себе від традиції 
християнської, традиції європейського містицизму й спіритуалізму, 
від велетенської культури, на цій традиції заснованої. Бо й справді, 
якщо любов — це лише сума фізіологічних реакцій, а історія — лише 
боротьба класів; якщо "гвоздь в сапоге страшнее, чем трагедия Гёте", 
а література — "колесико и винтик общепролетарского механизма", 
то зрозуміло, що й людську віру можна проголосити формою істерії — 
як проголошували шизофреніками інакодумців чи авантюристами — 
екстрасенсів. 

Доля слова "стигми" (як і багатьох інших слів) у тоталітарному 
суспільстві — це, у певному розумінні, доля самої культури, прирече
ної виконувати функції утилітарні (їх могло бути і чотири, і сто сорок 
чотири), але аж ніяк не одну-єдину, найголовнішу функцію — ду
ховну. 

Справжня поезія для багатьох із нас теж була такою собі стигмою 
— різновидом духовної істерії (в офіційних термінах; невипадково ж 
товариш Жданов називав Ахматову "оскаженілою панійкою, що ме
тається між молільнсю й будуаром"; невипадково і його послідовники 
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подібним чином змальовували західних "модерністів"); ці стигми до
водилося ховати у самвидавних рукописах і машинописах, наче со
ромітну хворобу, і все ж вони відкривались на тілі — всупереч 
ідеологічним приписам і навіть часом усупереч самолікуванню само-
цензурою. 

На початку 60-х років молодий Іван Драч опублікував вірш "Кри
ла" — про такого собі дядька Кирила, якому Новий рік послав у дару
нок не "шапку смушеву" й не "люльку дешеву", і навіть не "солі до 
бараболі", а "прости господи, — крила". Зрозуміло, що жінка голо
сить, Кирило ніяковіє і, врешті, розв'язує колізію цілком по-ук
раїнському: обтинає ті злощасні крила сокирою. Але крила — теж 
цілком по-українському! — проростають знову і знову: 

Так Кирило з сокирою жив, 
На крилах навіть розжився — 
Крилами хату вшив, 
Крилами обгородився. 
А ті крила розкрали поети, 
Щоб їх муза була небезкрила, 
На ті крила молились естети, 
1 снилося небо порубаним крилам. 

Історія української радянської чи, як її не без підстав називають 
на Заході, "підсовітської" поезії — це значною мірою історія обрубу
вання (й самообрубування) крил, але це також історія їх упертого, по
при все, проростання. І поки одні сумлінно заробляли собі на "дешеві 
люльки" і "смушеві шапки" обрубками крил — обшиваючи ними хати 
чи, пак, казарми з "репресансними" колонами й героїчними фреска
ми, інші — у глибокому андерграунді чи в далекій діаспорі — творили 
поезію справжню і таки "небезкрилу". 

Американський ровесник Івана Драча Богдан Рубчак (нар. 1935 р. 
у м.Калуші теперішньої Івано-Франківської області, під час війни 
емігрував із родиною на Захід) опублікував на початку 60-х свій вірш 
про крила — про старого поета, що, не прийнявши соціалістичного то
варообміну за принципом "натуральні крила — смушеві шапки", опи
нився — у термінах тогочасної радянської пропаганди — на 
"заокеанських смітниках". Зрозуміло, що й ті "смітники", при всій 
їхній "позолоченості" й параноїдальній привабливості для пересічного 
радянського обивателя, аж ніяк не рай земний для поетів: довколишня 
пустота, глухота, німота, "закам'янілість" — окрема колізія Рубчако-
вої творчості, про яку ми ще поговоримо. Але "старий поет" із одной
менного Рубчакового вірша має у собі те, що дає йому змогу з гідністю 
протистояти і тоталітаризмові ідеологічному, і тоталітаризмові "кон-
сумпційному", споживацькому, протистояти, зрештою, усім 
життєвим знегодам і випробуванням. Він має відчуття внутрішньої 
свободи, має сокровенне, "езотеричне" знання — усвідомлення 
таємної причетності до класу, клану, касти — назовімо це якзавгодно 
— крилатих людей, — те, чого фатально не вистачає формально на
чебто "крилатому" Кирилові. 
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Хоч бурі обличчя зрили, 
бо ж риють обличчя брил, — 
у плечах твоїх похилих 
збережені стигми крил. 

Що об'єднує наведений вірш Рубчака з абсолютно несхожим (і за 
інтонацією, і за фабулою) твором Драча, — це та невідворотність, із 
якою в одному випадку з'являються "стигми крил", в іншому — самі 
"крила". Ця невідворотність, думається, — не лише прикмета поезії 
як такої, а й своєрідна парадигма всієї української історії: стигми 
крил, стигми культури, стигми історичної пам'яті й національної са
мосвідомості — лише так, потаємно, ціною величезного вольового на
пруження і духовного самонавіювання, могли існувати всі названі 
явища під арештантськими робами і гамівними сорочками рокованих 
на "сбліженіє і сліяніє" малоросів. 

Леся Українка, як ми пам'ятаємо, втілювала ту невідворотність, 
упертість, затятість в образі ломикаменю; Франко закликав "лупати 
сю скалу", Шевченко декларував: "борітеся — поборете!", — ніхто з 
них, однак, не підозрював, що їхнє доволі понуре сучасне виявиться 
ледь не золотим віком для українців 30-40-х років XX століття. 

Поезія "шістдесятників" — це у певному розумінні поезія зачуду
вання живучістю свого народу і водночас — це утвердження тієї живу
чості, невідворотності, з якою навіть після сталінського інферно, його 
кривавих сокир і розпеченого заліза у людей все одно з'являються 
"крила" чи бодай їхні "стигми". 

Один із ровесників І.Драча й Б.Рубчака — М.Вінграновський — 
висловив це з дивовижною прямотою й експресією: 

Ми знову є. Ми — пізні. Найпізніші. 
Що наросли з худеньких матерів 
в саду порубанім. 

Про "крила" тут немає ні слова, але типологічно "порубаний сад" 
— образ того самого ряду; уся українська культура, історія, не кажучи 
вже про державність, існувала й існує передусім у вигляді "стигм" — 
чогось, що проростає на нашому тілі часом і всупереч нашій волі, всу
переч інстинктові самозбереження, здебільшого — саме завдяки ней
мовірному напруженню волі, завдяки вірі, яку, звісно, можна услід за 
творцями УРЕ, БСЭ та "Краткого курса ВКП(б)" назвати формою 
"істерії", але яку, думається, правильніше було б означити давньою, а 
проте й досі актуальною формулою Лесі Українки — contra spem 
spero. 

2. 

Богдан Рубчак не належить до поетів політичних чи, як ми нині 
кажемо, "суспільно ангажованих"; у всіх його віршах ми даремно бу
демо шукати якихось безпосередніх "відгуків" на "американську 
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дійсність" чи, тим більше, дійсність українську, яку він донедавна 
знав лише з преси (1990 р. Б.Рубчак уперше побував у Києві — на фе
стивалі "Золотий гомін"). Думається, що він і не може сприймати усю 
цю дійсність (історію, культуру і навіть мову) інакше, ніж у вигляді 
"стигм": Україна присутня у цій поезії лише як своєрідна потенція, 
щось, що є і чого водночас немає; є, бо існує мова, якою розмовляли 
батьки, й існує пам'ять — про "старі пожовтілі журнали" й "давно 
прогуділі вагони", про "юнаків, що молодими померли" й "дівчину, 
що підкладає міну під рейку"; але ж і немає — бо не видно ніде тієї 
України в світі, і жоден пересічний американець не скаже тобі, що во
но й де воно, та й пам'ять дитяча надто слабка, аби втримати крупин
ки найперших вражень під тиском подальшого, уже майже 
півстолітнього життєвого досвіду в інших краях та в іншому мовному 
середовищі. 

Певно, тому у поезії Б.Рубчака, як і у творчості інших поетів ук
раїнської діаспори, обмаль конкретики, обмаль живих, неповторних 
деталей, зафіксованих чіпким, "фотографічним" поглядом. З ук
раїнською конкретикою все ясно — її й не може тут бути, ex nihilo 
nihil. Але чому сюди не пробивається й конкретика американська — 
лише вряди-годи долине "пах пралень, брудних ресторанів", "пил 
тротуарів", відкриються "аканти клумб, сутерени, мансарди", "клап
тик снігу і сажі між мурами", вітер, що "мевами крутить, мов клаптя
ми старих газет", майнуть "небо, брук, вікна, ліхтар", — дарма що 
окремі вірші мають дуже конкретну, підкреслено деталізовану назву: 
"Записки з щоденника", "Імпровізація п'ятнадцятого листопада", 
"Декілька спостережень", — саме спостережень (принаймі, 
зовнішніх, предметних, що їх нам так щедро пропонує схильна до 
своєрідного "гіперреалізму" американська поезія) ми, по суті, тут не 
знайдемо. 

А знайдемо передусім світ метафор, своєрідну "абсолютну ре
альність", заселену створіннями переважно безплотними і нерідко до
волі химерними. Тут тобі і "балерини трепетних хотінь", і "акваріум 
мрії", і "абстракція твого тіла", і, зрештою, "кімната — чотирикутна 
туга", і навіть "на поверхнях самотностей: мікроагонії мікрокохання". 
Одним своїм полюсом — бажання вийти "на найдальші грані буття" 
— ця поезія, безумовно, тяжіє до поетики сюрреалізму, — аж до гри 
суто філологічної, коли побудова образу диктується головним чином 
співзвуччям слів, логікою звукопису, а не дискурсу ("Я був ярий, я 
був ядерний, як ягня, як ягода, як біла ялина, як брость, як бистрінь", 
чи: "шалом шал вій, полоном полину"). Але другим своїм полюсом ця 
поезія тяжіє все-таки до наративної традиції, до змалювання певного 
пейзажу душі, до цілком раціональних роздумів і рефлексій: 

В сні неспокійному, скажи, чого ти шукав? 
Якого спокійного дня, чиєї руки? 
Якої блакиті, яких благодійних трав, 
яких благодайних слів, що їх не дали роки? 
Брати досягають корон і найчорніших глибин, 
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летять орати поля найдальших світів, 
але ти не приймаєш отих гордовитих годин, 
і шепочуть уста: "Я не того від вас хотів". 
У жилах кружляють міста, тремтять у очах мости, 
нещадно таврує чоло перехрестів сіть, 
і вся ніжність світу, що ніколи не пестив ти, 
не хоче йти геть. Ранить лезами снів. Болить. 

У певному розумінні цей вірш можна вважати програмним не ли
ше для Б.Рубчака, а й для цілого покоління його ровесників, розд
воєних між двома світами (й двома мовами!) — між "ніжністю" 
одного світу, яка, попри все, "ранить лезами (!) снів", і жорстокістю, 
"закам'янілістю" іншого, яка, проте, має свої "корони" й "глибини" і 
яка, зрештою, є єдиною чи, принаймі, найнеуникненнішою для поета 
реальністю. 

Про безпредметність чи, радше, предметну розрідженість цієї ре
альності ми вже говорили; найсильніший опір довколишній амери
канській конкретиці чинить, на наш погляд, мова — не в тому, 
звичайно, вульгарному розумінні, що українська мова, мовляв, надто 
бідна, аби адекватно відбити своїми засобами всю повноту чужоземно
го (і чужомовного) життя — як матеріального, так і духовного (хоча 
певні, загалом неминучі проблеми тут, звісна річ, виникають). Голо
вна проблема — це, як уже зазначалося, психологічна (і мовна) розд
воєність поета: з одного боку — недостання закоріненість в українське 
мовно-культурне середовище (чи, принаймі, брак живого, безпосеред
нього зв'язку з ним), а з іншого — недостатня інтегрованість у середо
вище американське (брак цілковитого ототожнення себе з ним, певна 
мовна і психологічна відстороненість). Ситуація по-своєму драматич
на: американський космо-психо-логос досить слабо стикується з кос-
мо-психо-логосом українським; справа, ще раз підкреслимо, не тільки 
й не стільки у мовних ресурсах, скільки в неадекватності довколишнь
ого життя (як певної суми душевних актів у контексті конкретної 
цивілізації і вироблених нею мовно-культурних конвенцій) і життя 
внутрішнього, поетового, зв'язаного із зовсім іншою цивілізацією, її 
мовними і культурними архетипами. 

Найпростіший приклад — "осокори" й "тополі", що вперто вила
зять з американського пейзажу у Рубчакових віршах. Ми не ставимо 
під сумнів їх автентичності, ми не сумніваємось також, що й амери
канський поет міг би помітити і вписати до свого англомовного вірша 
ці дерева, але ми певні, що американський читач скільки- небудь 
істотного значення цій подробиці б не надав, скоріш за все, він би її 
взагалі не помітив, оскільки в його мовно-культурній традиції "то
полі" — це просто "тополі", дерева того самого семантичного ряду, що 
й будь-які інші в його місцевості. 

У певному розумінні національні космо-психо-логоси — це світи, 
мешканці яких живуть у різних світлових і звукових діапазонах, а то
му бачать і чують лише якусь частину чужих частот, а отже й сприй-
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мають чужий світ, чуже буття неповністю чи, принаймні, не безпосе
редньо, а через якісь раціональні, понятійні пристрої. 

У цьому відношенні "сюрреалізм" чи, краще б сказати, "абст
рактність" Рубчакової поезії — явище до певної міри вимушене, він є 
не так наслідком свідомої установки на "безпредметність", як резуль
татом своєрідного "сновидного" буття між двома світами — далеким і 
майже зникомим, але рідним, та — близьким і видимим, але чужим. 
Примарність одного обумовлюється його призабутістю і, як наслідок, 
певною міфічністю ("Я... хлопчина з тих дуже власних весен... Вони 
десь в іншому світі... В пам'яті сонних плесах... В моєму міті"); при
марність іншого виникає внаслідок авторської мовної і психологічної 
відстороненості — суто екзистенціалістська відчуженість поглиб
люється відчуженістю мовно-національною: 

Дерева мліють, утомлені, 
закляті у повінь поглядів, 
у стіни мертвого міста. 
Мислі жорстокий камінь 
обезчещує юність зелені, 
скалічує квітнів листя. 
Та вічні мацальця коренів 
в'ються у північ первісну 
від днів безкорінних, безкорих. 
Шукають під бруку струпами, 
під бездомними стопами 
обіцяну землю бору. 

(Курсив мій. — М.Р.) 

"Безкорінне" й "безкоре" буття, про яке згадує у наведених ряд
ках автор, — це по-своєму досить точна метафора поетової 
відчуженості і від минулого, й від сучасного. Кожен із цих двох ас
пектів поетової творчості, взятий окремо, виглядав би якщо й не ба
нально, то, в кожнім разі, не настільки цікаво, щоб ми могли говорити 
про поезію Б.Рубчака як про цілком самобутнє й унікальне явище в 
усій новочасній українській літературі. Але разом, у своєрідному син
тезі, вони утворюють світ справді неповторний і драматичний, світ, 
що може вважатися свого роду замінником чи, радше, спільним зна
менником двох реальних, однаково (хоч і з різних причин) неприступ
них поетові світів. Поетична інтуїція загалом слушно підказала йому, 
що стикуватися у його творчості ці світи можуть передусім на рівні 
філософських абстракцій, вічних, "екзистенційних" понять, метафо
ричних "концептів", а не на рівні предметної, вербальної, емоційної 
емпірії. Це освідчення знаходимо вже у першій поетовій збірці 
"Камінний сад" (1956), у виразно програмному вірші "Ars poetica": 

Шукати лиш суть^іиш голе буття шукати — суть буття. 
Відчувати простір: літ чорних птахів далеко, 
відчувати час: чіткі рисунки в чорних печерах, 
і абсолютним вітром розуміти свій день, поете. 
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Відчуття "Абсолюту", здатність бачити явища і події не лише у 
малому, а й у великому, "космічному" часі й просторі надає творчості 
Рубчака значення загальнолюдського. 

Довколишня закам'янілість, яку подибуємо у поезії Б.Рубчака 
ледь не на кожному кроці, не є онтологічною якістю світу, а лише пев
ним станом людської душі, проекцією цього стану назовні. А тому й 
"розкам'яніння" у принципі можливе: всі зусилля людей, а тим' 
більше поетів саме на це й мали б спрямовуватись — на збільшення 
впорядкованості всесвіту і зменшення його ентропії (щоб "на 
камінних вітах, — як пише Б.Рубчак, — камінне листя стало зе 
леніти"). 

Знегоди людей і навіть цілих народів у цьому контексті — лише 
часткові прояви загальної ентропії. Поети долають її лише єдиним 
приступним їм засобом — словом, хоч нерідко це й справді схоже на 
"жнива у грудні чи вижидання винограду в січні". Але "стигми крил" 
з'являються у цих новочасних Сізіфів, що їм, здавалося б, самою до
лею "призначено виснути в бруднім бюрі, як і нам" (як і Сен-Жон 
Персові, як і Т.С.Еліотові, як і десяткам інших поетів із Рубчаком 
включно, що заробляли на хліб насущний чимзавгодно, тільки не 
віршами), — і Сізіфи стають (карами, дарма що "вода чекає, вістря 
скелі чекає",— 

Ні, не можеш зостатися тут, — 
мусиш устати і йти. 

Навіть коли б поезія Б.Рубчака була лише одним із багатьох 
свідчень того, як "трудно висіти вічно, як міст, між двома берегами", 
вона й тоді заслуговувала б нашої найприхильнішої уваги — як 
цікавий людський, та й літературний, зрештою, документ. Але вона, 
нам здається, свідчить і про те, як трудно висіти не тільки між гео
графічними, мовно-культурними, етнічними "берегами", а й між бе
регами буттєвими, "екзистенційними" — між добром і злом, 
осмисленістю й абсурдом, життям і смертю. 

Не треба, зрештою, жити в діаспорі, щоб задавати собі питання: 
"Чому ти тут живеш? Твої світи зів'яли...", — але треба таки бути 
Поетом, щоб відповідати на нього: 

А все ж ти ждеш. Бо часом приліта 
прозора птиця і тебе зове. 
Крилом тобі засвічує уста. 
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Раїса Лиша 
Що хоче зозуля 

сьогодні дивилася в люстро 
питала очі 
як місяць 

поки нарешті 
вони підступили 
й погнали смуток 
по спині 

плакат між тим 
демонструє 
розп'яття жінки 
на хресті життя 

на якому 
філософія кінцівок 
беззастережно 
торкається смерті 

у лініях затаєні 
недосяжна гра 
і печаль 
нестримного духу 

і не вийти 
з хреста 
у цьому творінні 
себе 

груди хочуть захистити 
у безмежжі 
єдине і невідоме 

плакат одержав 
на виставці 
всесвітню золоту медаль 
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його передруковують журнали 

очі самотньо-свавільні 
як безвість 
далеко 

Голоси 

1 

стоїть молоко світюче 
йду у довге око піску 

вовки та цигани на снігу 
розсічують місяця 

велика гола шовковиця 
в червах 

червова дама 
яку об'їдають учні 

дуже повільно наближаються 
до мене 

не знаю хто 

в очереті пробігло 
мінливо суще 
горбато-легке 

куди дорога мені 

2 

яблуня-яблуня 
стояла до біло-зелених 

колін 
стало золотисте вид о 
видо дике 
яблуня-яблуня 
перехрещена безвість 
яблука-яблука 

і дві голови 
на уламках 
біля берега моря 
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з 

що хоче від мене зозуля 
автосонця 
сича що кричить на людину 
алебастрових стовпчиків 
крижину-іерогліфа-
щоб жувала кущі 

і громаддя 

просто чорну діру 

голову чоловіка 
винового коня 
України 
чи може — о Господи! 

люстра? 

чорні натюрморти 
на шиї Божого хлопчика 

чути близько іржання 
і клацання кроків 

ми йдемо по дорозі 
вночі 

з лисицею що біжить 
через тисячоліття облич 

вітер нас робить легкими 
0 волі голоси 
волі 
золоту шкаралупку 
дід бив-бив не розбив 
баба била-била не розбила 

у калини із пальців — 
кров 

на іконі понад берегами 
свічки 

1 колеса води 

чорні натюрморти тут 
і видючі козацькі ікони 
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білі янголи 
прибули на весілля 
навколо них 
п'яні фавни і фавнихи 
в золоті й декольте 
штовхаються дуже нечемно 
наступають на крила 
і щось верещать 
нерозбірливо 

лице красуні 
усміхнене і заплакане 

світилочка із золотою мітелкою 
оберігає її сльозу 

злі очі 
стрибали стрибали 
й раптом крикнули 
не дивись 

двоє яблук мовлять 
білу розмову 
їм пахне 
синє небуття 
визирає золотиста душа 
на жінку 
обсаджену квітами 
хоче дати їй 
жовтолике коліно 
і жінка вже простягує руки 

а в цей час 
електронні звірі 
розводять бджолоферми 
біноклі стражів 
підтверджують успіхи 
й стоять здивовано-мережані 
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живописні селяни 
перед хитромудрими ловцями 
тримають квитки на тролейбус 
якому не ліпо 
бути тролейбусом 
перед оком небес 
хтось сховав мене 
у червону-червону 
ягоду 

Володимир Слепченко: "Передчуття ІГ, з серії "Реквієм" 
(до поезії Н. Давидовської), 1987. 
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Юрій Гаврилюк 
На межі буття і забуття 

Криваве листя 
Червона кров 
Стогін часу 
Вітром в гілляках 
Помазана сонцем 
Усмішка світу за вікном 

Є чотири сторони світу 
Але місяць до неба 
Прип'ятий 
Як і людина 
Прип'ята до життя 

Чи до тіла втікаю твойого 
Від сірих злиднів 
Чи від сірих злиднів втікаю 
До твойого тіла 

Дивимося 
На людину 
Але інколи за тілом 
Нічого не видно 
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(Розливається 
Чорне бажання її гнучкого тіла 
Очі втуляються в тінь 
Поміж персами) 
Твоя присутність 
Болить мені 
Нижче... 

Ковтаємо повітря 
І живемо 
Ходимо 
Щоб не стояти 
На плечі скапує 
Ностальгія 
Падає з дерев 
Агонія 

Жива (біо)маса вегетації 
Горить зеленим вогнем 
Фотосинтези 
Догоряє червоним пломінням 
Осені 
Аж насунеться сумний пил 
Сніговіїв 
Прощання світу 
Прощання світла 
Не сонце ж у хмарах 
А сніговий попіл 

Коли ідемо 
Стежкою крутою 
Що в'ється 
Поміж констеляцій 
Хоч нам здасться 
Простою дорогою 
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Бачимо лише далекі зорі 
Бачимо лише свої короткі 
Ноги 
Космічні кораблі 
Мізерні й кволі 
1 шукаємо 
Дороговказу 
В глибину своєї суті 

Сфінкс напружує крила 
Позичені від китайських драконів 
Пісок пустинний 
Поглинає 
Чергові санктуарії 
Замінює жерців 
В надуті оболонки 
Тіла 
Гомерова уява риє 
У просторі часу 
Генетичний код цивілізації 

Вулиця 
Розтягнена в просторі 
Кроками десятків прохожих 
Простягнена в часі 
Життям десятків поколінь 
Кружляє з містом 
По орбіті 
Чекає першої зорі 

Чекаємо нового року 
Щоб знову пнятися 
По драбині днів 
Міняти одяг під холодну 
Й теплу пору 
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Літа 
Обертатись 
Як колеса 
Несуть нас 
Від теплого 
Материнського тіла 
Під холодний 
Надмогильний камінь 

Існую на межі 
Буття 
І забуття 
Може й від цього 
Дещо прибуде 

Виривання істини зі слова 
Прибивання уяви пером до паперу 
Ось моя праця 
Кинена перед ваші 
Жорстокі зуби 
Осуду 
Час трощить безпощадно 
Вічну в уяві нашій 
Нерушимість скелі 
Кістки тліють 
У жирній глибині 
Чорнозему 
Кам'яніють в салітрі 
Чилійської пустині 
Чи вода і сонце 
Виїдять чорні букви 
Швидше ніж слова мої 
Заговорять вашими устами 
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Анна Богонюк 

"Містерія творення штучного світу" 

(Традиція барокко й елементи театру абсурду в драмі 
Ігоря Костецького "Спокуси несвятого Антона") 

"Спокуси несвятого Антона, або і прийде вечір" — це одна із 
трьох п'єс Ігоря Костецького, що зібрані під спільним заголовком Те
атр перед твоїм порогом. У передмові автора читаємо: "у назві збірки 
— Театр перед твоїм порогом — не варт шукати ніякої прихованої 
глибини, поготів "ідеї". Назва належить до розряду таких, завдання 
яких полягає тільки в тому, щоб притягнути увагу читача" . 

Ігор Костецький підводить свій театр до порога перцепції читача і 
там зупиняється. Текст немов відділяється від свого автора і, пересту
паючи цей магічний поріг, починає жити новим життям — життям но
вого прочитання. 

В Костецького почування й інтелект це рівноправні засоби сприй
мання п'єси, чи то авдиторією у театрі, чи окремим читачем, який 
творить собі театральну сцену в уяві. Цей останній — важливіший для 
Костецького: вже в заголовку підкреслено, що це "твій театр". 

В сприйманні п'єс, як інших літературних творів, наше перше 
враження завжди почуттєво насичене — воно просто дає відповідь на 
стереотипне питання: Чи п'єса вам подобається? Інтелект, на проти
вагу до почувань, працює повільно, шукаючи можливі приховані 
структури, символи і значення; інтелект остаточно оцінює вартість 
п'єси як мистецького твору та знаходить її місце в літературній тра
диції. Почування і розум мусять працювати особливо одностайно й 
уважно при читанні п'єс Костецького. Розум відразу помітить натяки 
на літературні традиції. 

П'єса "Спокуси несвятого Антона" ставить перед нашим порогом 
дуже цікаву сумішку двох формою і філософією сильних традицій, що 
вже самі між собою споріднені. Одна з них це сильно розвинене й 
впливове в українській літературі барокко. Саме в цьому треба шука
ти коріння живого театру Костецького. Вже в підзаголовку п'єси, 
"Мораліте однієї днини", автор відсилає нас до цієї традиції з її 
релігійною тематикою. Барокковий театр виходив до глядача перед 
поріг церкви, на вулицю й на ярмарковий майдан. Слово в цьому те
атрі особливо сильно підкреслюване жестом, маскою, барвою одіння й 
характеризацією. В українській, трохи пізнішій барокковій традиції 
переважали п'єси релігійні (середньовічного походження) — містерія і 

* Ігор Костецький, Театр перед твоїм порогом, Мюнхен, видавництво "На горі", 
1963, ст. 12. Дальші посилання в тексті на це видання. 
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мораліте — що в них персонажами були алегорії добра і зла, життя і 
смерти, гріхів та добрих вчинків. Людина в цих п'єсах — своєрідний 
everyman або Jedermann — абстрактне узагальнення всього людства. 

На протилежному полюсі бароккового театру знаходилася рене-
сансова традиція commedia dell'arte, дуже близька до мандрівного 
цирку. Вона була побудована на Гротеску, жарті, пародії, дотепних 
діялогах пар протилежних персонажів. Commedia dell'arte зближена 
до української бароккової інтермедії. З цієї традиції виходить група 
Штукарів у "Спокусах несвятого Антона". Штукарі виступають у 
своєрідних інтермедіях цієї п'єси. їхні діялоги, а найголовніше акро
батичні витівки, — це комічні моменти, втримані в кліматі commedia 
deH'arte і теж української інтермедії. 

Поруч із помітним впливом барокко, у п'єсі Костецького знаходи
мо елементи сучасного театру абсурду й Гротеску, що самі в собі також 
частково виходять із традиції інтермедій, релігійного мораліте й яр
маркової комедії, але, звісно, надають їм цілком нового мистецького 
оформлення. В передмові до "Спокус" автор інформує читача, що 
п'єса написана в роках 1945—46, себто в час, коли "абсурд" 
укорінювався в літературі. Костецький не ставився байдуже до цього 
явища, докази чого знайдемо не тільки в самому творі, але також у ав
торових критичних і теоретичних статтях того часу. 

Структура п'єси побудована на образах театру і сну, що були ду
же поширені і в барокко. Ці образи дозволяли барокковому драматур
гові розгортати дію рівнобіжно на двох плянах. Один плян, у 
розумінні рівня внутрішньої структури п'єси, це "рама" даної виста
ви. В цій "рамі" появляється другий рівень реальности у формі або ок
ремої іншої вистави, або ж сну. Образи театру і сну створюють 
враження, що реальність даної вистави подвоєна. Знаменитим при
кладом подвоєння структури реальности у барокковому театрі є п'єса 
Кальдерона де ля Барка "La vida es suena" ("Життя це сон"). 

У "Спокусах несвятого Антона" Костецький використав обидва 
засоби "театру в театрі" і "сну в сні". Умовність "театру в театрі" виз
начає, з одного боку, перстенева конструкція п'єси, в якій 
відбувається ще одна вистава, а з другого — використання іноді тих 
самих персонажів як учасників обох вистав. П'єса починається і 
закінчується подібними "квазі-реалістичними" сценами, які творять 
іронічну раму для решти тексту. Учасники цих двох сцен — Антон і 
Антонина — це "реалістичне" подружжя, але також зовсім "нере
алістична" гомонімічна пара, з'єднана спільним лексичним корінням, 
себто пара лінгвістично-структуральна. Стихія Антона — деталі бу
денного життя. В розмові з Антониною він декілька разів підкреслює: 
"Саме там, де, як здається, я пускаю щось мимо вух, саме там я можу 
неждано для іншого, неждано і раптово для оточення вловити разючу, 
іскристу, прекрасну подробицю. Бо пам'ятай, на все життя, на віки 
пам'ятай: мій фах подробиці." (ст.21). Антон дбає, щоб кожна 
дрібничка — чи це буде мило до голення, чи дірява шкарпетка — зна
ходилася в ідеальному порядку. Оця Антонова ніби-
дрібноміщанськість стане в ході п'єси приводом до його постійного 
спокутування. Антонина також приземна, але вже з інших причин. 
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Вона не зважає на деталі, її не цікавить ні мило, ні шкарпетка. Зате, 
коли несподівані події загрожують її подружжю з Антоном, вона вва
жає це за нарушения порядку і стабільности. 

Звірячий інстинкт, який виявляє Антонина, щоб утримати status 
quo у своєму житті, є також обороною людського/природного аспекту 
цього життя. У фразах, що нагадують Винниченка, вона твердить: "Я 
самиця. Не обходять мене штучні ваші люди. Я печерна самиця. 1 бу
ду нею, аж поки не здохну." (ст. 68). Антон — тиран, фанатик 
зовнішнього порядку; Антонина — "аніма", вона сприймає світ 
інстинктами, почуваннями. Така пара складає рами "квазі-ре-
алістичного театру" у нашій п'єсі. 

Другий плян, або рівень п'єси (себто рівень "театру") — це виста
ва Штукарів, своєрідна сучасна версія бароккової інтермедії. Штукарі 
— персонажі інтермедії — гратимуть також і в центральному мо
раліте, де вони втілюють алегоричні постаті. Вони зразу опановують 
події в п'єсі і створюють враження, що ми є не читачами готового тек
сту, а свідками акту його творення та моменту перенесення на сцену. 
Маємо тут режисера в особі Першого Штукаря, бачимо розподіл ролей 
між штукарями, сварки й незадоволення з приводу цих ролей — сло
вом, цілу театральну закулісну лябораторію. 

На початку першої й останньої сцен ремарка подає: "Дев'ята го
дина. Чоловік та жінка, одне тіло, одна душа." (ст. 16 і 113). Деталі у 
"квазі-реалістичному" пляні п'єси вказують на недільний ранок як 
початок дії. Антон і Антонина встають з ліжка, одягаються, ідуть до 
церкви, ресторану, тощо. Та це, можливо, лише ілюзія реальности, і 
вони взагалі не пробуджуються, а разом входять у сон, що триває аж 
до вечора — до кінця п'єси. Як образ "театру", як і образ "сну" в 
"Спокусах" підлягає законові подвоєння. У фантасмагоричний плян 
п'єси — у спільний сон Антона і Антонини — вбудований другий сон 
самої Антонини. В ньому проходить казкова вистава Штукарів. Появ
ляються дві групи кошмарних персонажів, що їх грають Штукарі: Ла-
пич, Папич і Вапич та цар Карабука і царівна Бука. Групи 
відокремлені критерієм гомонімічности, і тому натякають на подібні 
зв'язки між Антоном і Антониною і також між персонажами в тра
диційній барокковій комедії, як, наприклад, Стецко і Климко. В кош
марному полілозі численних поколінь роду Карабуків помітна теж і 
традиція бароккових експериментів з мовою. 

Сомнамбулічні співвідношення між казковими персонажами, чи 
також абсурдальне часове ступенування поколінь, уже не корениться 
в барокко, а скоріше вказує на напрям у літературі 20-го сторіччя — 
театр гротеску. Абсурдальне степенування поколінь підкреслює 
фрагментарність і релятивність часу в сні Антонини. Антонину оточує 
своєрідна фантасмагорична атмосфера, яку вона намагається поборо
ти реалістичною фразою "я не сплю". Атмосфера посилена самою мо
вою. Абсурдальність мови досягає зеніту в кінцевій сцені вистави 
Штукарів — у монолозі Антонини, який зупиняється, як остання 
стрічка Краппа в одноіменній п'єсі Беккета, коли перестає щонебудь 
комунікувати: • 

"Ай! — Провалля. Господи, і присниться ж таке. Тьху. Бік наму
ляло тяжко. Яке слово? Мадоха-цьоха. Ніяк не забути — обов'язково 
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не забути — щоб забутись, а воно простромлює сон, і виходить ранком 
— як голка — з лоба — фокусник — дівчина скочила — туп-туп-туп 
— таку гладуху — " (ст. 91). 

Навіть у цьому уривку бачимо, як Костецький виростає з барок-
кової традиції, але послуговуючись рядом засобів модерного театру, 
на основі цієї традиції будує сюрреалістичну атмосферу, що нагадує 
п'єси Беккета, Пінтера, Йонеско чи Адамова. 

Костецький використовує бароккові образи театру і сну як фор
мальні засоби. Подвоєння кожного з них, себто вміщення театру в те
атрі і сну у сні, не тільки будує два рівні у п'єсі — 
"квазі-реалістичний" і фантастичний — але несе саме в собі елемент 
двійництва. Двоєння, до речі, було основою бароккової філософії. На 
крайніх протилежностях добра і зла побудовано багато бароккових 
літературних творів, включно з драмою. В бароккових містеріях і мо
раліте виступають алегоризовані протилежності, що іноді зображені в 
постатях з біблії, як, наприклад, Христос і Люципер у "Слові о збу
ренню пекла". Слід додати, що в commedia deH'arte і також в ук
раїнській інтермедії протилежність персонажів з погляду характеру є 
основним джерелом комізму. 

Процес двоєння і, в результаті, елемент двійництва — це ключ до 
аналізи структур у пій та інших п'єсах Костецького. В "Спокусах", 
наприклад, пара Відвідувач без вусів і Відвідувач з вусами творить 
протилежність на основі фізичної прикмети, отже включена категорія 
зору. Та головніша в подібних випадках категорія слуху: го-
монімічність і лексичні корені зв'язують кошмарних персонажів та, 
що куди важливіше, дві центральні пари у драмі: Антона й Антонину 
та Валентина й Валентину. 

З першою парою ми вже знайомі: це персонажі "квазі-ре-
алістичного" театру. Другу пару, Валентина й Валентину, можна по
ставити на фантастично-онейричному полюсі п'єси, в світі Штукарів. 
Валентина — журналістка, професіонал слова. Професійно неначе 
пов'язана з реальними подіями, вона з реальністю не має нічого 
спільного. Вона незалежна жінка-бунтарка, з натяком на авантюр
ницьке минуле, яка за всяку ціну хоче показати свою погорду до вар
тостей міщанського середовища, себто вартостей Антона. Вона 
безнастанно курить, а в ресторані замовляє дивовижні обіди, як ось 
раки і гріте молоко. Це, звісно, маска, поза жінки-вампа, можливо з 
передвоєних фільмів. Всі прикмети Валентини — її зв'язок з карна-
валістичним середовищем Штукарів, "екзотична" професія жур
налістки, вередлива й чуднувата поведінка, бажання незвичайних 
страв, відтінок аферистки — все це приводить до висновку, що Вален
тина не належить до реалістичного, навіть "квазі-реалістичного" 
рівня п'єси. Валентина втілює ідею мистецтва, "штуки" — вона сама 
є штучність, фікція. Тим самим, вона виступає, як цілковита проти
лежність до Антонини. Отже можна накреслити структуральну пару 
протилежностей: Валентина-Антонина, штучне-природне, святкове-
буденне, високе-низьке. Поволі наближаємося до ще одного рівня 
п'єси, що на ньому поміщені "театр" і "сон". 

Другий елемент гомонімічно-лексичної пари "Валентина-Вален
тин* це постать Валентина. Коли перший Штукар — режисер вистави 
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— керує цілою групою Штукарів, Валентин є безперечно їхнім духов
ним провідником, центром їхньої п'єси.а отже п'єси взагалі. Він ор
ганізує її внутрішню структуру, до нього належить кінцеве слово, що 
наче б то пояснює значення цілої вистави. В першій сцені Антонина 
жартівливо називає Валентина "задньою частиною всякої справи" (ст. 
26). Однак у цьому невибагливому й трохи вульгарному жарті вкри
тий ключ до зрозуміння постаті Валентина і також самої Антонини. 

Антонина і Валентин належать до двох різних середовищ і отже 
окремих плянів п'єси. Як ми вже бачили, Антонина думає в кате
горіях "квазі-реалістичного" світу; натомість Валентин живе в середо
вищі Штукарів, в світі мистецтва. Іноді Валентин з'являється на 
"квазі-реалістичному" пляні п'єси і тільки тоді Антонина має нагоду з 
ним говорити. Що цікавіше, Валентин гіпнотизує Антонину і вводить 
її в сон — у казкову виставу Штукарів, — в якому вона неначе запро
шена познайомитися з мистецтвом. В початкових сценах п'єси на точ
ку погляду Антонини має вплив реальність, чи точніше буденність, 
яка її оточує. Під впливом Валентина вона міняє свою думку і при 
кінці п'єси признає, що він "суттєва сторона всякої справи" (ст. 112). 
Антонина поширила своє інтуїтивне знання про світ і, мабуть, зро
зуміла, що мистецтво не є тільки додатком до життя, а його "пере
дньою" частиною, його центром. 

Валентин вирішив стати штучною людиною. Він починає з різко 
анархічних ідей: "Не треба суспільства. Не треба кордонів, нічого не 
треба. Анічогісінько." (ст. 58). Та негайно додає: "людей тільки треба. 
Штучних людей". А про себе він говорить: "Я роблю з себе штучну 
людину. Мистецьку людину". Джерело цієї думки можна знайти, між 
іншим, знову в барокко. Барокко захоплювалося штучністю, проти
ставляло її ідеї природносте — "законів природи", що йшли прямо від 
Аристотеля. Бароккові мистці й філософи цікавилися людиною, як до
сконалим механізмом. Вияви природного прикривала поза і манера — 
перуки, маски, пудри. Мода на штучність панувала в скульптурі, у 
малярстві, у літературі. Бачимо її в неприродно повикручуваних по
статях святих, у дивних, часто гротескових обличчях на бароккових 
картинах, у надмірно орнаментальній мові та вибагливих структурах 
літературних творів. 

Протиставлення природного і штучного у "Спокусах" дуже 
складні. Валентин, наприклад, намагається стати штучною людиною 
між іншим тому, що бувають "природні" люди, які запевняють, що 
війна, "взаємне пиття крови це найприродніший стан людства" (ст. 
104). Валентин неначе відповідає таким "природним" людям: "Я ка
тегорично проти природи. 1 я все від мене залежне зроблю, щоб приро
ду заперечити. А тому ... цілуйте з усіх сил маску." (ст. 104). Та не 
тільки один Валентин заперечує природу — ми вже бачили, що запе
речення природного штучністю стає основою цілого твору. Маски, пе
ревтілення, подвоєння, фантасмагорія і сновидність, гротескові 
персонажі — все це накінець зводиться до центральної ідеї п'єси, себ
то до штучности. А що таке тут штучність? Звернім увагу на спільний 
корінь у словах "штукар" і "штучний". Хоч у сучасній українській 
мові цей корінь не виступає як незалежна лексема, то варто пригада
ти, що в українському барокко, та аж до початку ХХ-го століття в Га-
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личині, іноді вживали польське слово "sztuka", що означає мистецтво. 
Подібність поглиблюється в інших мовах, передовсім в латинській, а 
від неї у французькій, чи в англійській. 

Однак у випадку п'єси Костецького, зупинитися на утотожненні 
штучности з мистецтвом було б великим спрощенням. Пригадаймо, 
що ця п'єса має підзаголовок "Мораліте однієї днини". Коли говоримо 
про "мораліте", звичайно маємо на увазі середньовічні та бароккові 
п'єси, пройняті релігійним світоглядом, в яких світлість добра-Бога 
боролася з темними силами пекла, щоб їх остаточно перемогти. В 
"Спокусах" мистецтво і релігія є рівноправними елементами, або 
навіть, можливо, одним і тим самим явищем. Штукарі — карна-
валістичні постаті з ярмаркової комедії, себто істотні мистці — 
відіграють одночасно алегорії моральні (злобу, заздрість, сумління) і 
естетично-мистецькі, наприклад "словесну нетривкість понять". Ва
лентин, що організує театральну виставу Штукарів, є також духов
ним "провідником" і резонером у п'єсі. Бачимо, як у постатях 
Штукарів та Валентина схрещуються професійне, театральне мистец
тво, отже елемент естетичний, з моральними, духовними вартостями 
християнської релігії. Ось таке схрещення — своєрідна естетизована 
релігійність — є філософічною системою у п'єсі Костецького, що 
"штудерно" захована у різних формах штучности. 

Кожна з двох окремих пар персонажів — Антон і Антонина та Ва
лентин і Валентина — внутрішньо пов'язана гомонімічністю, але вони 
так само пов'язані разом. Імена жіночі — Антонина і Валентина — ут
ворені від чоловічих суфіксом "а", себто тією самою методою. В 
іменах "Антон-ин(а)" — "Валентин(а)" діє алітерація (повторення 
приголосних "н" і "т") та асонанс (повторення голосних "а", "и"). Ці 
дві пари персонажів творять, окрім очевидної гри словами, вищу 
структуру, хоч гра словами, як мистецький засіб, бере живу участь в 
цій вищій структурі. П'єса починається ремаркою, яка коротко пред
ставляє персонажі "квазі-реалістичного" рівня: "чоловік та жінка од
не тіло, одна душа" (ст. 12). Антон і Антонина неначе творять 
однородний організм, що реагує й думає однаково. Цей зв'язок нага
дує скоріше близнюків, як подружжя. Слід додати, що близнюки як 
двійники особливо цікавили Костецького (у зв'язку з його "теорією" 
двоєння взагалі ) Детали навіть основною проблемою п'єси "Близнята 
ще зустрінуться" . Разом із співзвучністю, інші зв'язки пари "Антон 
і Антонина" проектуються на пару вищого рівня: Валентин і Валенти
на теж двійники, зв'язані прикметою штучности, дивовижною по
ведінкою та незвичайними поглядами. Глибші зв'язки між парами 
нижчого й вищого рівня закодовані у заголовку п'єси ("Спокуси не
святого Антона"), що його можна читати як своєрідну провокацію чи
тача, через явну алюзію до спокутувань святого Антонія. Святий 
Антоній — відома постать в історії християнської церкви, до речі, ду
же популярна в добі барокко. В легенді про спокутування святого Ан
тонія з'являється диявол, який намагається зламати його обітницю 
жити життям монаха-пустельника. Диявол спокушає святого Антонія 

** Одна з трьох п'єс у збірці Театр перед твоїм порогом, стор. 115-116. 
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багатствами, запевненнями особистого щастя, та особливо часто тур
бує його непристойними еротичними мареннями. Вкінці диявол при
ходить у постаті жінки — тілесної спокуси. 

Спокутування святого Антонія стало сюжетом для багатьох обра
зотворчих мистців У пізньому ренесансі, наприклад, Гіренімус Бос 
(Босх) з особливою силою зобразив машкарні й еротичні втілення цих 
спокус. Ці зображення нагадують деякі "маски" в п'єсі Костецького — 
"маски" лексичні, навіть звукові. Як би там не було, елементи леген
ди святого Антонія явно віддзеркалені в сюжеті й персонажах п'єси 
Костецького. Герой п'єси Антон споріднений зі святим Антонієм тим 
самим іменем: "Антон" це буденна, скорочена форма "Антонія". Така 
граматична залежність між іменами проектується на куди глибший 
зв'язок нової пари Антон—Антоній. Неначе разом з частиною імені, 
від Антона "відлучена" прикмета святости, що реалізується додатком 
префікса до епітета "несвятий"; пригадуємо, що він та його двійник 
Антонина є тільки парою звичайних, "буденно-реальних" людей. 
Жіноче втілення спокуси — це Валентина, яка приймає позу жінки-
вампа і взагалі виявляє погорду до міщанських компромісів. Ролю ди-
явола-звабника виконує Валентин. Він, мов високий маг, та 
Валентина, його двійник і, можливо, жіноче перевтілення його самого 
(адже вони також "одне тіло, одна душа") — панують у світі штуч
них, мистецьких людей, себто Штукарів. Нагадую, що філософія Ан
тона це деталі буденного життя; він обмежується до прецизного та 
пасивного реєстрування подробиць. Валентин-диявол приходить, щоб 
захитати світогляд Антона і Антонини. Антонина, жінка-аніма, яка 
ніколи не прив'язувала стільки уваги до порядкування деталів, як Ан
тон, швидше "пробуджується" до нового, духовного життя, ніж він. 
Вона міняється під впливом незвичайних подій (різні розмови з Ва
лентином, казкова вистава Штукарів), і в кінцевій сцені п'єси пояс
нює Антонові, в чому суть життя: 

АНТОНИНА: Подробиці треба не реєструвати. ї х треба пережи
вати. 

АНТОН: Як цього досягти? 
АНТОНИНА: Треба прожити день аж до вечора. Треба обмацати 

кожну мить. Треба вдихнути в себе кожну річ. (ст. 113). 
Спокутування Антона можна описати категоріями християнської 

теології. Як нам уже відомо, у структурі, що її творять дві пари персо
нажів, персонажі нижчого рівня — Антон і Антонина — проектуються 
на вищий, де діють Валентина і Валентин. Таке переміщення, чи 
"дзеркалення", по вертикалі, можна назвати теологічним терміном 
"трансляція". Трансляція у християнській вірі означає перетворення 
тілесної субстанції в духовну, себто в напрямі земля-небо. І ось Антон 
і Антонина, спокушувані Валентином і Валентиною, підлягають 
своєрідній трансляції. З рівня буденного життя вони переходять в "ре
альність" штучного світу і під впливом нової "естетизованої релігії" 
міняють свій погляд на життя, намагаються по-новому переживати і 
розуміти події. Парадокс "спокушування" виявляється в тому, що 
спокуса - нова релігія, чи філософія, що нею живуть Валентин і Ва
лентина — позитивна, бо ж вона підносить пару "квазі-реалістичних" 
персонажів на вищий рівень існування. Отже, Валентин —диявол 
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тільки формою, себто своєю функцією звабника. В дійсності, його зу
силля мають парадоксально священну мету: спасти Антона і Антонину 
від дрібноміщанськости, себто від своєрідного пекла на землі. Вален
тинове "спокутування" Антона досягає мети; Валентин перемагає не 
як диявол — втілення зла в традиційно релігійному розумінні — а як 
"святий" нової філософії: "естетизованої етики", чи "етизованого ми
стецтва". 

Ми побачили, що в "Спокусах" Костецький користується 
літературною традицією української бароккової драми (мораліте, 
інтермедія), та популярною в християнській культурі легендою про 
святого Антонія. Я теж згадувала, що, з другого боку, помітний 
зв'язок (передовсім формальний) з театром абсурду і гротеску. На
приклад, структура персонажів "Антон і Антонина, Валентин і Вален
тина" особливо близька до текстів Самюеля Беккета. Подібну 
структуру знайдемо в п'єсі "Чекаючи на Ґодо", де виступають дві паддо 
комплементарних персонажів: Владімір й Естрагон та Лакі й Поззо . 
В іншій п'єсі, "Кінцегра" ("Endgame"), персонажі також поєднані в 
два дуети: Гам і Клов, Harf і Нелл. Мартін Есслін, визначний теоретик 
театру абсурду, виводить феномен беккетівських пар з алегорій чес
нот і пороків^^ середньовічних містеріях та еспанських "autos 
sacramentales" . Есслін також натякає, що персонажі "Чекаючи на 
Ґодо" поводяться і говорять як пари комедійних акторів. Цей особли
вий спосіб говорения, або в Ессліновому визначенні "модель ко
медійного перехресного базікання", притаманний акторам мюзікголу 
та цирковим кловнам: 

ВОЛОДИМИР: Маємо чарівний вечір. 
ЕСТРАҐОН:Незабутній. 
ВОЛОДИМИР: І то ще не кінець. 
ЕСТРАГОН: Ніби ні. 
ВОЛОДИМИР: Це тільки початок. 
ЕСТРАГОН: То жахливе. 
ВОЛОДИМИР: Гірше за пантоміму. 
ЕСТРАҐОН:Цирк. 
ВОЛОДИМИР: Концертова заля? 
ЕСТРАҐОН:Цирк. 
("Чекаючи на Ґодо", ст.31 -32) . 
Основним для такого комедійного мовлення є те, що один із учас

ників діялогу повторяє або парафразує слова чи навіть цілі звороти 
другого учасника. Модель будують прості, короткі речення, які ство
рюють виразний ритм, неначе стаккато у музичному творі. 

Деякі діялоги у "Спокусах" мають всі прикмети моделю "пере
хресного базікання", як ось наступний фрагмент розмови Валентина з 
Антониною: 

ВАЛЕНТИН: Сісти. 

*** В перекладі українською мовою Богдана Бойчука: "Vladimir" — "Володимир", 
"Lucky" — "Щасливий". Див.: Самюель Беккет, Чекаючи на Ґодо. Остання стрічка 
Краппа, переклад Богдана Бойчука та Юрія Тарнавського /Мюнхен: Сучасність, 1972 / . 

**•*Martin Esslin, The Theatre of the Absurd (London & New York: Penguin Books), 
1988, pg.76. 
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АНТОНИНА: Сісти. 
ВАЛЕНТИН: Віддихати. 
АНТОНИНА: Де та пляшка? 
ВАЛЕНТИН: Нема ніякої охоти. 
АНТОНИНА: Мені теж. 
ВАЛЕНТИН: Не хочете пити? 
АНТОНИНА: Не хочу. Тобто, хочу. Не хочу назад. Хочу сидіти, 
(ст. 83) . 
Не тільки структура мовлення, але й мова, мовний матеріял, пер

сонажів у п'єсах Беккета й Костецького — до краю циркова, карна-
валістична. Коли між Владіміром (Володимиром) й Естрагоном 
несподівано виникає ворожість, вони починають ображати один одно
го. Образливі епітети, зібрані у своєрідний "каталог" (до речі, майже 
барокковий), справляють гумористичний ефект, подібно до невибаг
ливих жартів пари циркових кловнів: 

ВОЛОДИМИР: Дурнуватий! 
ЕСТРАГОН: В тому й суть — ображаймо один одного. 
Відвертаються, розходяться, знов сходяться. 
ВОЛОДИМИР: Дурнуватий! 
ЕСТРАҐОН:Наволоч! 
ВОЛОДИМИР: Аборт! 
ЕСТРАҐОН:Морфій! 
ВОЛОДИМИР; Кріт-канальний! 
ЕСТРАҐОН:Курат! 
ВОЛОДИМИР: Кретин! 
ЕСТРАГОН: (Остаточно), Кр-р-ритик! 
ВОЛОДИМИР: Ог! 
("Чекаючи на Ібдо", ст.69-70). 
Незвичайні інвективи, їх ступенювання аж до абсурдного 

кульмінаційного пункту "критик", як також алітерація приголосних 
"к" та "р" ( що діє теж у англійській мові) — все це вказує на гру зі 
словами, на гру формою слів, відокремленою від змісту, яка, однак, 
дуже прецизно виконана. Костецький грається мовою в дуже подібний 
спосіб. Каталоги образливих епітетів у "Спокусах" також дуже незви
чайні своєю структурою; в них, наприклад, перемішані прийняті сло
ва з нелогічними. В цих "каталогах" уже цілком виразно помітна 
традиція барокко, як ось довгих гумористичних "каталогів" Івана Ви-
шенського. Але, звісно, у Вишенського немає захоплення самою фор
мою слів, без уваги на їх зміст. 

ВАЛЕНТИНА: Не смійте при мені казати, що вони пристойні лю
ди! 

КЕЛЬНЕР: Дуже погані люди, прошу пані. 
ВАЛЕНТИНА: Добре. Ще? 
КЕЛЬНЕР: Ниці, мстиві, зависливі, приземні, плиткі, самозако

хані, скнарі, вовнолюби, кулакоїди, і католики до того ж, прошу пані. 
ВАЛЕНТИНА: Дуже добре. Ви здібний. Маєте від мене дарунок. 

Що таке вовнолюби? 
КЕЛЬНЕР: То я щоб догодити пані. 
ВАЛЕНТИНА: Верзіть ще. 
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КЕЛЬНЕР: Служу. Котолупи, саломаринатори, базарники, ван-
далески, ґумомази, сировантажники, склянкогроми, гицелі, милоїди, 
грамофоножери, підтинники, каштанотряси, пляшкогризи, бульбов-
ники, личаки, лахмани, пивоноси і лихварі ж до того, прошу 
пані. (ст. 37) 

Оце так Кельнер, що його грає другий Штукар, лає Антона й Ан
тонину. Оце так розмовляють у світі Валентини й Штукарів. А вза
галі, взаємне лаяння персонажів, часто дуже вульгарними словами, 
зустрічаємо теж в українській барокковій інтермедії. Костецький ви
користовує цю техніку, між іншим, для підкреслення карнавалізму 
Штукарів, учасників інтермедії. Але в інших місцях п'єси теж трапля
ються вульгаризми, як, наприклад, тут уже згадуваний каламбур Ан-
тонини: "у кожній справі є передня її частина і задня. Він (Валентин) 
— задня частина." (ст. 26). 

Корінь мовних ігор Беккета й Костецького можна шукати, між 
іншим, у славетних романах Джеймса Джойса. Як відомо, Джойс ду
же любив цирк і теж німі фільми. В обидвох драматургів традиція 
циркових вистав помітна не тільки в різних формах мовлення. Персо
нажі "Чекаючи на Ґодо" вживають також "мову тіла", зображають 
різні об'єкти, жестами наслідують один одного, тощо. Естрагон зобра
жує дерево, то знову Володимир Естрагон обмінюються капелюхами, 
неначе комедіянти у ревю. Іноді циркові вправи стають предметом 
розмови Володимира й Естраґона. Формою "комедійного перехресного 
базікання" ця розмова зближається з технічно витонченою формою 
варіяції в музиці. 

ВОЛОДИМИР: Ми могли б робити наші вправи. 
ЕСТ РАҐОН: Наші рухи. 
ВОЛОДИМИР: Наші піднесення. 
ЕСТРАҐОН: Наші відпруження. 
ВОЛОДИМИР: Наші видовжування. 
ЕСТРАҐОН: Наші відпруження. 
ВОЛОДИМИР: Щоб розігрітися. 
ЕСТРА ҐОН.Охолодитися. 
ВОЛОДИМИР: Так даваймо. 
Володимир скаче з ноги на ногу, Естрагон імітує його. 
("Чекаючи на Іодо", ст.70). 
Циркові "інтермедії" з музичним акомпаньяментом — це також 

невід'ємна частина "Спокус". Між сценами п'єси група карна-
валістичних постатей, що походять із цирку, показує свої "штуки": 
"Музика. ШТУКАРІ та їхні ПОМІЧНИКИ: скоки, перекиданка через 
голову, ляпаси, інші витівки притаманні театрові", (ст. 28). Штукарі з 
інтермедій також грають різні ролі в мораліте. З цього приводу вони 
"блискавично перевтілюються" з учасників інтермедій в постаті 
"квазі-реалістичні", наприклад, в Кельнера, Жебрака, Юнака з фото
апаратом, з одного боку, а з другого, в персонажі фантасмагоричні: 
Царя Карабуку, Прадіда, Повію та інших. Ці переходи з одного рівня 
вистави на другий відбуваються як циркові стрибки, з вигуками Шту
карів "галло-гоп", — яке стає магічним закляттям. В наведених при
кладах можна помітити, як самою сценічною формою (Штукарі, їхні 
перевтілення і вправи) Костецький зображає співвідношення різних 
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плянів у п'єсі. Слід додати, що форма взагалі дуже істотна в театрі Ко
стецького. В "Спокусах", як у сучасних експериментальних театрах, 
форма сама у собі стає комунікативним засобом. Пригадаймо, що Кос
тецький формально відокремлює два рівні вистави у п'єсі парадок
сальним заставлянням тих самих персонажів бути учасниками обох 
вистав. В "квазі-реалістичній" виставі виступають різні перевтілення 
Штукарів — постаті з досить незвичайними "іменами": Юнак з фото
апаратом, Малознайоме дівчисько, Відвідувачка без певних прикмет 
та вже згадувана пара Відвідувач з вусами—Відвідувач без вусів. 
Замість традиційних імен, себто на відміну від побутових п'єс, ці пер
сонажі представлені короткими фразами — описами "реалістичного" 
зовнішнього вигляду, неначе автор побачив їх випадково на мить, десь 
у каварні чи на вулиці, і вирішив включити в дію п'єси. Техніці 
імпресіонізму, що подекуди помітна в автора "Спокус", можна проти
ставити справжню реалістичну техніку побуту, що в ній кожний пер
сонаж вичерпно описаний, включно з його характером, місцем у 
суспільстві та родинними зв'язками. І коли побутових персонажів 
можна б уявити портретами в реалістичному живописі, що розмальо
вані оліями та завжди розташовані на тлі інтер'єру або краєвиду, то 
згаданих персонажів "Спокус" слід порівняти до легких ескізів, що 
виконані олівцем, з обов'язковою іронією, як на це вказують їх 
іронічні "імена". 

Анти-побутовість у п'єсі осягнена не тільки цим одверто фальши
вим "реалізмом" (пародією на реалізм), але й аскетичним виглядом 
сцени. Костецький у ремарках називає мінімальне число предметів, 
що необхідні для створення ілюзії побуту у "квазі-реалістичній" вис
таві, як от вікно, столик, радіо, пляшка. Запереченням усяких слідів 
реалізму являються вказівки для режисера, наприклад, "зображувати 
довільно" (ст. 86) або "на вподобу режисера" (ст. 101). Іноді автор за
охочує нас до спільного з ним творення п'єси: "І так далі, в такому ж 
дусі. Можна щоразу актуалізувати." (ст. 29). Тут звільнена форма 
цілком навмисне протиставлена "правилам" реалістичного побутового 
театру. 

Анти-побутова, домежно звільнена форма "Спокус" сама собою 
втілює дію спокушування, себто "визволення" Антона й Антонини з 
вузьких рам дрібноміщанськости. Подібно "визволене" відношення 
Костецького до літературної традиції: явна свідомість форми, успадко
вана від барокко, непомітно перевтілюється в моделі сучасної драма
тургії; жанр мораліте та мотив легенди про святого Антонія оновлені 
рядом засобів, що ними користується театр абсурду і гротеску. 1 так 
можна сказати, що релігійно-мистецька "містерія творення штучного 
світу" (ст. 104), яка відбувається у п'єсі, це, серед усього іншого, 
успішна сумішка традиції й авангарду, гри й філософії, цирку й 
церкви. 
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Володимир Слепченко: "Ніка", з серії "Реквієм" 
(до поезії Н. Давидовської), 1987 



Олег Зуєвський 
З книги: Голуб серед ательє 

Coprespondance 

Перстеник, перерослий на свічадо: 
У п'ятірні лиш більше правди в тій, 
Що віддається добровільно й радо 
Обручці без обмежень золотій. 

Вона тоді ще й змовою святою 
Повита аж до гордого плеча 
1 до вогнів очей рясного рою, 
Немов подвійна і жарка свіча — 

Для кожного найбільша запорука 
Угоди плідної, мов доданий карат, 
А не коштовного обману злука 
І на щоці ганьба старих цитат. 

Згадка про Монако 

Молитва все передала, 
Торкнувшися грудей руками 
На тлі мурованого скла, 
Неначе замкненої брами, 

Бо хоч були навколо кіс 
Не ґратами свавільні спиці, 
А день би кожному приніс 
Інтерпретацію в'язниці 

Аж там, де озеро звело 
До берега тісні кордони 
1 на зажурене чоло 
Упали мряки заборони. 
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A quoi penses-tu? 

Спрямовуй крок до чистої води, 
В тяжкі, розгойданої, дзвони 
І в забутті своєму віднайди 
Несхибний компас охорони. 

Кому схопити обліком сліди, 
Розкидані, немов корони, 
І втіху, що лягла назавсігди 
На очі й безконечні гони: 

Про що ти мислиш? Як відповісти? 
Хіба спитати неба висоти, 
Д е зваба також невимовна, 

Чи, може, думки сонячний покров, 
Що голуб з Ноєвого човна 
Отут притулок свій давно знайшов? 

Вечірня втрата 

Там вечір буде сяяти з висот 
І стихне часто вітер над водою 
Твій доглядати давній поворот 
У сяйну купіль стежкою хисткою. 

І літо не одно — багато літ 
Постане зіллям жалісним розлуки, 
Щоб ти ступала в скам'янілий слід, 
Свої над хвилями здійнявши руки. 

А чистий невід, як на дно спаде, 
Коси торкнеться, що зросла нетлінна, 
1 вранці знов на берег покладе 
Убитого негодою дельфіна. 

62 



З повторюваної пам'яті 

Як не світили ще нічних вогнів, 
Ми йшли немов загоїти розпуку, 
Де я наважитися не посмів 
Бодай торкнути Вашу звабну руку, 

Що Ви її зненацька піднесли, 
Розпалюючи вкрай моє зневір'я, 
Аби вказати у лаштунках мли 
На мовчазні Вальпуржині узгір'я. 

1 з болем я питав себе: "Невже ж 
Востаннє ми отут блукаєм з Вами, 
А ці узгір'я рідних нам безмеж 
Моїх надій залишаться гробами?" 

Голуб серед ательє 

Немає голуба в руці твоїй: 
Грозою він наляканий до краю, 
1 ось тобі я щиро простягаю 
У розпалі його своїх надій 

Таким, як вився в далі голубій, 
Для побратимів збільшуючи зграю 
Над простором безмежного розмаю, 
Де корабель зринає в буревій, 

Хоч вартовим пустельної палати 
Його немає змоги рахувати, 
Хіба одну підпору для стола 

Чи навіть ліжка у житті чужому, 
Куди програма щастя залягла 
Для дійових осіб нового дому. 
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Щасливе закінчення 

У вогні б згоріли ОЧІ, 
Серце, руки і уста, 
Наче образи пророчі 
На сторіччя, на літа. 

Тільки вечір я згадаю 
І спокійний плин ріки, 
Хвиль яка гойдає зграю 
Також наче на віки: 

Спільно він панує в домі, 
У нестриманих роках, 
Теж мов усмішки знайомі 
Чи назавжди вірний птах, 

Як вертається щороку 
І щодня, і раз-у-раз, 
Лиш на пам'ять одиноку, 
На любов мою й наказ. 

До дійсности 

Хустки безмежні розтягали воду 
Поміж кудлатих під човном голів, 
Де марлею і кожен ранок цвів, 
Не поминаючи шорсткого броду. 

Воно тут пасмами біліло зроду, 
Оце проміння від початку днів, 
Гамуючи гірку недолю й гнів, 
Де мріям подаровано свободу: 

Неначе ми на пасіці щодня 
Свій мед пили шклянками навмання 
Або на вишнях діставали глею, 

Замінені морелями на мить, 
Вони вели принадою своєю 
Усіх до дійсности, хто нею снить. 
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Поезія 
для В. Б. 

Де зранку й звечора стежки 
Виводили найближчі друзі 
Та в білій, наче крейда, блюзі 
На стінах помахи руки, 

Якими поспіль до ріки 
Розмови тихнули на лузі 
І в їх безмежнім виднокрузі 
Танком роїлися чайки, 

Тепер нова дорога впала 
Для тих погрудь без п'єдестала, 
Що небо синє заплели, 

Байдужі до пародій пози, 
Аби звитяга йшла з імли 
Помітної метаморфози. 

З ліричного Маґрітта 

Мелодія так, наче гори 
Високі, зі ходить у плав, 
Де вуха чуткої потвори, 
Що слухом вичерпує став 

До заходу сонця й шептання 
Щасливого в тиші німій, 
В якому надія остання 
Стандарт викарбовує свій 

На пам'ять палкими рядками 
1 словом, скупим для оздоб, 
Мов гиря, що витягне з ями 
Сама, як воскрешена, гроб. 

Та черево, більше від пуда, 
Хоча й не в постійнім багні, 
У ліфті (байдужа приблуда!) 
Цілунок украло мені. 
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Тарас Федюк 
І сіль на плечах виступа 

Гаряче ліжко — горілиць 
1 місяць, як хустинка Яго... 
Ця постіль — з перелітних птиць, 
Це світло — 

з жовтих винних ягід. 

Ця тишина, цей мерехт рук, 
Ці сльози, вичорнені тушшю. 
І кроків крик 

над чорний брук — 
Це вже, либонь, по наші душі. 

Любов — дурна. Вона лише 
У юності дурній буває. 
А нам вже... 

Губ осінній шерх 
І — не любов. І — не вмирає. 

І ти одна, і я один, 
А коли вдвох — нема нікого. 
Хто я? Забутий Богом 

син 
Землі, яка забута Богом. 

А ти — з яких таких черниць, 
З яких послушниць неслухняних?.. 
Ця постіль — з перелітних птиць 
Хтозна — 

осінніх чи весняних... 

Вирок 
Все вміщено у двох чи трьох томах. 
Сидить суддя 

і суд сидить високий. 
— Ти що робив, коли була зима? 
— Я вам не набивався у пророки. 
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— Ти хто такий? 
(Зелений мій конвой 
Стиска надійно чорні карабіни). 
— Твоє ім'я? По батькові? 
— Я Ной. 
— Ти визнаєш вину свою? 
— Я винен. 

Я винен в тім, 
що пліт зв'язав хиткий, 

Що Арарат шукав, кривавив пальці. 
— Ти хто такий? 
— Я плотогон дурний, 
Що молодість згубив в дурних блукальцях. 

Я винен. 
Я робив святе добро 
По парі — кожній тварі. 

Кожній тварі! 
Я був смішний ганчір'яний П'єро, 
Що любить людство 

й плаче на базарі. 

Я — Ной. 
Я заслужив. 
Давно пора. 
Але скажіть 

пред смертною косою — 
Ви — хто такі?! 
Ви — звідки?! 
Я ж не брав 
На пліт хиткий 

ні суду, ні конвою. 

• 
Вже нічого не лишилось. 
Не лишилося і все. 
Птах-могильник 

в хмарі пилу 
Череду могил пасе. 

Дві машини малинові 
Згіркли в сірих полинах... 
На горищах — жовкнуть сови 
І газети — на шибках. 
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О, південна Україна, 
Рідна мати нежива! 
Дереза, руїни з глини 
1 гадюка степова. 

Вже нічого не лишилось. 
1 вимолюють вуста 
Хоч би місця для могили, 
Або хоч би для хреста. 

Шлягер 

Коли втомлюсь од цигарок, 
яких нема, 

Від кави, що — 
по довжелезній черзі, 

Від коньяку, що щез, 
як чортів щезник — 

Прийду на берег моря. 
Коли втомлюсь од друзів, 

що — нема, 
Вірніш, які, 

мов комунізм, далекі, 
Коли втомлюсь 

від мертвого лелеки — 
Прийду на берег моря. 
Коли — смертельна втома од рядків, 
Яких нема і скоро вже не буде... 
Під дальніх танків 

дальні пересуди — 
Прийду на берег моря. 
Коли втомлюся од хрущів, 

яких нема 
Над вишнями, яких нема (Шевченко), 
Щоби хоч щось, 

аби й мені не щезнуть — 
Прийду на берег моря... 
...якого нема... 
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Ідилія 
На рибальському човні, 
На ранковому Случі 
Сплески хвиль неголосні, 
Птичі скрики на плечі. 

Панський здичавілий парк, 
Панський здичавілий млин. 
Кілька дотатарських хмар 
В кронах 

докозацьких лип. 

Божечко, яка земля, 
Божечко, яке село! 
Човен — до Чорнобиля, 
Дочорнобильське — весло. 

Риби наловлю як слід, 
Сонце у зеніт майне. 
Радіоактивний кіт 
Вийде зустрічать мене. 

Відшуміло, відбуяло... 
Ненадовго? Назавжди? 
Дуже швидко чи помалу — 
Відцвіли мої сади. 

Закотився цвіт вишневий 
Десь за хмари і мости. 
Одцвіли мої дерева, 
Одцвіли мої сади. 

Кажуть люди, після цвіту 
В гіллі зацвітуть плоди... 
Пустоцвітом понад світом 
Одцвіли мої сади. 

На столі чи на трибуні 
Квітне скляночка води... 
Хто там знає, 

що там буде... 
Але як цвіли сади! 
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Затока синя. Сонце золоте. 
Піском повзе гадюка тютюнова. 
Тютюн цвіте. Парує і цвіте. 
І на губах сухих нема ні слова. 

Античний рай. 
Зберешся — і збирай 

Розбитих амфор черепки забуті. 
1 хвиль морських 

морські солоні пута — 
ї х не розірвеш, як не розривай. 

Та і навіщо? 
Що я там забув 

На ідіотських шпальтах 
і асфальтах? 

Я там не жив — 
крутив старанні сальто, 

Сприймаючи це все, як боротьбу: 

Ох, як я їм! 
Тепер усі вони 

Мене на весь свій вік запам'ятають! 
Тепер хай ловлять! 

Йду античним раєм — 
Гадюка. Чорне море. Тютюни. 

Не поспішаю. Ця самотина 
Мені, мов сховок, посланий од Бога... 
І сіль на плечах виступа, як тога... 
. . .Чи, може, як сорочка гамівна... 
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Аскольд Мельничук 
Поясни мені все 

Людина понад усе хоче знати. 
Арістотель 

Ти маєш меншого брата і нічого навіть про це не знаєш. Ти міг би 
вити з розпачу, не розуміючи нічого. Але пригадай собі, як у клясі 
фізики хтось ззаду шепнув твоє ім'я. Ти обернувся. Але там не було 
нікого знайомого. 

Та це був я, твій менший брат. 
Кожної ночі, відколи я про це дізнався, я лежав у ліжку, вимовля

ючи твоє ім'я. Мріючи видовбати тобі очі. 
Тепер я це, може, зроблю. 
Твій батько обіграв мою маму. 
Твій тато. Правник. Добра людина. 
Вона була стриптизерка. Професійна. До тої міри професійна, що 

танцювала зі мною в животі. До восьмого місяця, казала мені. В неї 
були міцні ноги. 

Розповідала мені теж масні історії. її вітчим був м'ясарем. Він обй-
обував її кожної ночі від семи років. Коли його жінка дізналася, — 
кричала, верещала, аж нарешті сіла в автомобіль і з'їхала з мосту. 

Коли твоя мама каже тобі такі речі, ти цього не забуваєш. Ти слу
хаєш і вчишся. Не знаєш, що вчишся, але одного дня в школі, коли 
маленький сучий син у випрасуваній сорочці шепоче своїм приятелям 
щось про діри в твоїх шкарпетках, ти береш олівець і пхаєш йому в 
очі. 

І тут кінець твоєї нормальної науки. 
До гімназійного віку. Тоді мені кажуть: пробуй знову. І ти йдеш до 

школи в цьому непорочному містечку, куди перенеслася твоя мама, 
після того, як обіграла достатню кількість мужчин, щоб купити хату. 
Коло хати є газон. Дерева. Ти не дуже захоплюєшся деревами. Є теж 
подвір'я ззаду, яке ти перетворив у зміноване поле. Ти дивишся на 
інші подвір'я, — вони мають квітки й гойдалки. Твоє ж має діри, які 
ти порозкопував одного вечора, шукаючи за місцем, де закопав кота 
місяць тому. Ти хочеш побачити кості, побачити, що сталося з ми
шею, яку той кіт проковтнув перед тим, як ти каменюкою розбив 
йому голову. 

Ти дивуєшся, чому твоя мама переносилася сюди, поскільки вона 
ніколи не виходить з хати. Вона сидить перед телевізором, попиває 
"Чотири рози" і дивиться на Джін Рейбурна, на "Я мрію про Джінні", 
Булвінкл, Джей Муз та всяке інше гівно. Вона каже,що працює в 
бюрі, але ніколи не взяла тебе туди, щоб ти подивився. Завжди сидить 
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вдома. Коли приходиш зі школи додому, сідаєш поруч неї і дивишся на 
телевізію, за вийнятком вікенду. Вона не хоче, щоб ти виходив у будні 
вечори, що тебе дивує, але ти не виходиш, бо сам не надто любиш ви
ходити. 

Тобі п'ятнадцять, але ти так не почуваєшся. Ти почуваєш себе в 
тому самому віці, коли вони тебе замкнули. Одинока різниця — твоє 
тіло більше, можеш краще бити м'яча, і тебе обслуговують у барах. 
Але ти не розумієш краще, що тобі говорять вчителі при дошці, ніж ти 
розумів дитиною. Вони просто говорять. До когось іншого. 

Та вони говорили до тебе. Я сидів на лекції фізики й читав Пент-
гауз форум. А те, що говорив той гість, було таке чуже мені, як но
винки на телевізорі. Я не думав, що існувало щось таке як В'єтнам, 
поки не опинився у в'язниці і зустрів кількох хлопців, які там були. 

Коли я дізнався, хто ти такий, я вперто дивився у твою потилицю, 
дивуючись, як то так, що ти розумів, що той гість говорив, а я ні. 

В тюрмі ми читали Короля Ліра Шекспіра. Там є таке місце, де 
Едмунд, то є байстрюк, каже, що він такий же добрий, як Едґар. Я 
пригадую, що шкіра на мені прямо щеміла, коли вчитель це сказав. То 
був одинокий раз у житті, що вчитель говорив до мене. 

Біль — це тільки слово, не більше. Він не гірший за приємність. 
Це справа виховання. В болі ти так занурений у своє тіло, що забу
ваєш усе інше — що інші про це казали, що ти повинен, на твою дум
ку, відчувати. Ти є прямо там, специфічно: в нігті, в оці, стегні. Ти 
ніколи перед тим не мандрував нутром свого тіла. 

Чи ти коли-небудь сидів у кімнаті з людьми, які, ти був свідомий, 
були інакші, ніж ти; знаючи, що будеш мусіти сидіти з ними чотири 
наступні роки, п'ять днів у тижні, сорок два тижні в році? Тюрма була 
розкішшю після того. 

Не знаю, чому мені залежить на тому, щоб ти розумів. Але мені 
залежить. Чому б я тоді повертався сюди? Цей ніж, ці фотографії. Ми 
будемо все це вживати якнайефективніше. Запам'ятай собі. 

Луїс. Висловлюючи просто твоє ім'я. Я дуже добрий з іменами. В 
тюрмі мене прозивали Паном Президентом, бо я знав кожного по 
імені. Я можу заложитися, що вичислив би імена цілого річника в 
школі. Але нащо надриватися? 

Тепер моя голова — наче зморщена скляна куля. Я не нервуюся. 
Я вже так не нервуюся більше. Перед тим я часто вивергав, як ішов до 
школи. Так боявся. Був настільки втомлений тим, що буду мусіти ка
зати й робити. Навіть голос мій... мусів звучати, як чийсь інший, щоб 
не припускати до себе товаришів. 

Раз Віллі Фраєр завівся зі мною... Ми курили на чиємусь подвір'ї. 
Щось дуже міцне. Неймовірно. То було літом. Комарі кружляли, як 
кажани. Раптом мене дійсно вдарило. Як я лише поворухнувся, речі 
відбивалися від проваль у моїй голові. Мені здавалося, що чув органну 
музику. Всі наче шепотіли, наче ми були в церкві. 1 всі говорили про 
мене. Я розплакався. Хлопці тоді почали гру камікадзе комар. Вони 
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товкли мене раменами, а хтось хилитав свічкою, вимовляючи: Коме
та Гейлі! Я далі плакав. Тоді Віллі розлютився. Вхопив мене, 
підставив ногу і кинув на землю. Я вдарився головою об корінь, чи 
камінь, чи щось. Він впав зі мною. Сів мені на груди й товк моєю голо
вою об те тверде. Тоді обернув мене і запхав моє обличчя в землю. Я 
перестав плакати. Кричав натомість внутрі. Нарешті хтось відтягнув 
його від мене. А я лежав з землею в роті й жував її, як гуму. Я мав ба
жання зникнути під землею, але знав, що мушу встати і глянути на 
нього. Я не міг вбити його. Тому ми мусіли стати приятелями. Це було 
п'ятницями. 

Суботи я проводив з Дженет, і це було лише трішки ліпше. Вона 
не була моїм типом. Була худа, з великими очима і довгими нігтями. 
Але вона відносилася гарно до мене. Думала, що ми повинні жити ра
зом. Це було більше, ніж я думав. Але я дозволяв їй робити ці 
рішення. Вона казала, що ми одружимося. Казала, щодо того часу ми 
не можемо спати разом. Але я міг забавлятися з Люсі та Рутою. Як до
вго я нічого їй про те не казав, — і це було справедливо. Вона мала та
кож ті неймовірні уста. Губи товсті, як у негрів. Вони доводили мене 
до безтями. Це було одиноке. Я стискав ці губи між пальцями. Брав 
між зуби й кусав їх, наче хотів, щоб вони лопнули і щоб усе зсередини 
витекло в мої уста. Вона мала це на свою користь. 

Часом ми йшли собі до універмагу. Це доводило мене до бо
жевілля. Стільки грошей. Пластинки. Біжутерія. Одіж. Коли я був 
хлопчиною, то думав, що на цілому світі є десять багатих людей. Це 
були ті, що їздили кадиляками і літаками та вдягали хутра з норки й 
біжутерію. Я був здивований, що моя мама знала одного з них, гостя в 
Кадиляку. Ще більше дивувало, — що він був чорний. В крамниці я 
пробував скупчуватися на чомусь незначному, таргану, що перебігав 
кахлею. Я не хотів, щоб ум мій мутнів і лякався, хоч так ставалося все 
одно. Навіть коли я стояв і пробував з усіх сил не рухатися, навіть ко
ли Дженет говорила до мене, я відчував, як щось починало топитися 
мені внутрі, гнутися, м'якшати, як вода; і вскорі я плив між тими 
людьми; ми були водопадом, що ринув бозна куди, сплітаючи всіх до
купи, розхляпуючись на боки, і я не знав уже, хто я був, голоси, 
дівчата в гарячих штанцях, фальшиві поліцаї, неонові світла, 
іграшки-поїзди в маленькому парку з штучними горами і пластикови-
ми деревами, і вся та дітвора, що кричала й плакала, все кругом мене 
пластика й іграшки, — і я стоплювався з ними, зникав у мутних во
дах. Тоді Дженет трясла мене, трясла, аж я поволі повертався назад, 
зосереджуючи зір на її чудових губах. 

Ми завжди випробовували одне одного. Ставили собі питання, як 
от: що ти зробив би, якби мене вдарив автобус і я не могла ходити? Що 
ти робила б, якби я втратив волосся? Руку? Осліп? Не знаю, хто почав 
цю гру. Але мені конечно було знати, що вона робила б, бо ніколи не 
можна знати, що може статися, і треба бути підготовленим. Ми сиділи 
в школі на сходах і питали: чи ти любив би мене, якщо б я втратила 
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пальці? Якщо б я дістала ту хворобу і смерділа, як гівно? Я відразу 
знав, що не любив її, бо, якщо б вона смерділа, як гівно, я забрався б 
звідти — pronto! Чи може мені тільки так здавалося. Ніколи не можна 
знати, що дійсно зробиш. Я думав, що не любив її, та одного вечора ми 
були в хаті Тома Спаца. Його батьки поїхали кудись до Аруби, а ми 
лежали на підлозі, пили й курили наркотики. Дженет була там одино
кою дівчиною. Все було спокійно, поки не прийшов Віллі. Він був у со
нячних окулярах, що виглядало по-дурному — це була майже північ. 
Ми не говорили багато з собою, відколи він витовк мене. Тоді Гаррі 
сказав, що цікаво було б гратися стрілами, вживаючи справжню лю
дину як ціль. Завданням було б не вцілити, як у джонґльора ножами. 
Ми реготали. Віллі тоді сказав, що цицька виглядає, як мішень, і ми 
знов реготали. Він глянув на Дженет, і я перестав реготати. 

Він кинув поглядом кругом і сказав — вона є нашою мішенню. 
Знаєте, як хлопці вистрілюють цигарки з губ дівчини, ми будемо ро
бити те саме з нею, тільки будемо вживати стріли. Дженет глянула на 
нього, вона була налякана, та лише трішки, бо завжди говорила, що 
Віллі був справжній ідіот, а ідіоти її не лякали, тільки мудрі люди ля
кали її, і вона сказала: ти божевільний, Віллі. Він реготав. Злякалася 
Дженет? — спитав. Тоді я зробив щось таке, що мене самого здивува
ло. Я встав і сказав: від'єбися, Віллі. Просто від'єбися і залиши її поза 
тим. Він міг мене вбити. Всі затихли. Я чув гавкіт собаки Гарлана та 
гудок автомобіля кілометри звідси на долині міста. Я почував, що був 
одинокий у просторі, без нічого кругом мене, тільки зірки. Бог дивив
ся на мене з-поза одної зірки. Він хотів мене мертвим. То чому творив 
мене, в першу чергу? Це доводить мене до божевілля, — речі, яких 
ніколи не розумію. Тоді я усвідомив, що далі був у вітальні Тома, і 
Віллі дивився на мене. З якоїсь причини він уступився. Обернувся і 
вийшов з хати. Тож, чи любив я Дженет? Чи зробив би я те саме для 
когось іншого, кого я не любив? Хто знає? 

Стільки про старі часи. 
А ти думав, що я був собі якийсь там Віллі, чи Гаррі, чи Томмі. Та 

я був твоїм братом, чоловіче, твоїм братом. 
Чи це доходить врешті до тебе? Гість, для якого моя мама працю

вала в місті. Гість, що спровадив нас сюди. Так є, то був твій старий. 
Думаєш, що зможеш спасти своє гузно? Зможеш? 
Що ж, я тобі скажу. Зможеш, якщо зробиш одну-єдину річ. Пояс

ниш мені. Поясниш мені все. То барахло, якого я не сприйняв у школі. 
Нашого батька. Тут мусіла бути якась причина. 

Фотографія? Моєї мами і твого тата? Ось поглянь. На пляжі. Сенді 
Гук. Там є пивна з гологрудими дівчатами, куди я часом заходжу. Моя 
мама танцювала там десять років тому. їй було п'ятдесят, мені два
надцять. Ага, чи повіриш? Моя мама і я. і твій тато. Він часто заходив 
до нас того року. Що ти думаєш про нього тепер? 
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Той гість в тюрмі казав нам, що Шекспір не знав причини, чому 
Едмунд був таким сучим сином. Чи народився таким, чи через свого 
старого і стару. 

Я думаю про це часами. 

Стільки людей у кімнаті разом продовж шести або й дванадцяти 
років у школі, — і ти нічого про них не знаєш. Як виглядають їхні 
батьки, що їдять. Що ти їв на снідання вдома? Я любив кукурудзяну 
кашку з кока-колею, кожного дня, солодку й добру. Я тобі скажу ще 
таке — твій і мій старий бачив мене може з двадцять разів. В роки, ко
ли я був у державній інституції — ні разу. 

А він був мером цього засраного містечка перед смертю. 
Я був тоді в південному Джерзі. Бизнес. Не міг прийти на похо

рон. А що ти сказав би, якби побачив мене? 
Він не був поганим чоловіком. Я не сказав би, що люблю його, чи 

щось такого. Коли я був малий, було інакше, може. Але як він міг це 
знати. Навіть розумні люди в деяких речах — дурні. 

Дженет також виявилася повією. Я бачив, як вона вигиналася 
кругом Віллі. Мусіла рішити, що він все таки не був задурний для неї. 
А може думала, що він достатньо дурний, і вона зможе вправляти на 
ньому своє відьомство. Вона все говорила мені, що вона відьма. Роз
патлає волосся, втягне підборіддя, свої муринські губи і, наче кіт, няв
чить, що має мене під чарами. Можливо, вона взяла під свої чари 
також Віллі. Але те, що я побачив, означало єдину річ для мене: геть, 
геть. Кінець. Вона колись говорила мені неймовірні речі на софі — про 
одруження, варення обідів, таборування разом і таке всяке. Я майже 
повірив їй. Вона звучала, як моя мама, коли була напідпитку. Ми бу
демо робити це, ми будемо робити те. Ми гівно робили. Тож, коли я 
побачив, як Дженет лоскотала язиком вухо Віллі, рішив: кінець з 
жінками. 

Я міг її тоді убити. Мав бажання її вбити. Мріяв про це продовж 
тижнів, місяців. Мріяв запхати її під воду, як човен, і сісти на неї звер
ху, як це Віллі робив зі мною. 1 гірше. Та я не зробив цього. Я досі вбив 
тільки двоє людей. 

Один був негр у бійці ножами в Юньйон Сіті. Другий був той гість 
в Ашбері парку — єдиний раз, що я зробив це за гроші. 

За гроші — це що інше. Правила міняються. 
Чи ти знаєш, що твій старий не залишив моїй мамі ні копійки? 
Чому мав би лишати? Вона була шльондрою, розкривала ноги для 

цілого світу. Куди це веде? 

Після Ашбері парку я роз'їжджав багато. Мав червоного Мустан
га, що навалив мені в Канзас Сіті. 

Саме тоді, коли я був на Фльориді, померла нарешті моя стара. Не 
знаю, від чого. 
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Довгий час я кидався з місця на місце, бо боявся. Пробуджувався 
переляканий, бачив кімнату, в якій спав, — попіл, що забруджував 
краї попільничок; горілку "Чотири рози", порозливану по простирадлі 
або килимі; жінку в ліжку, — і втікав до іншого містечка, де робив те 
саме. В мене були друзі, які знаходили для мене працю — обслугову
вати в барі, мити посуд. 

Тоді одного ранку я пробудився і не боявся більше. Що сталося? — 
подумав я. 

Там, де був страх, не було тепер нічого. 
То сталося в Огайо, за Дейтоном. Але чим це відрізнялося від Нью 

Джерзі? Нічим. Харчі були такі самі, люди виглядали брудні й утом
лені. Я собі подумав: до чорта! Це має бути життя за двадцять, трид
цять років. П'яний з проституткою почуваєшся, як шмата вранці. 
Тільки тепер було інакше, ніж перед тим. Тепер було так, наче всі 
птахи перестали співати. 

Я крокував по кімнаті. Жовтий килим на підлозі, дівчина хропе в 
ліжку, одіж на комоді, валізи. Я крутився, наче шукав ключів, чи що. 
Крізь подерті завіси проходило сонце. Я хотів, щоб настала ніч. Але на 
це треба було почекати. Тоді кімната наче стала замала. Мені треба 
було вийти. 

Я ВИЙШОВ. Яка різниця? Ззовні було так само, як всередині, за ви
нятком дерев, трави, хідників. Я пішов до басейну. Маленька дівчинка 
хляпалася на плиткому кінці, а мати лежала на червоному рушнику й 
читала. Дівчинка мала надувану ляльку. Я дивився на ту дитину і 
пробував додуматися, про що вона говорила з лялькою. Якщо б я мав 
ляльку, що сказав би їй? З жінками я ніколи не говорив, хібащо спита
ти, звідки вони та що я хочу. Пощо розводитись? Що тут до говорен
ия? Тж, випорожнюйся, злигайся. А відповіддю є оце дівча, що 
говорить до ляльки? Це зараза. 

Сонце почало пражити сильніше, і я пішов досередини. Дівчина 
саме будилася. Видавала тихі звуки, наче була ягням, абощо. Я не міг 
дивитися на неї. Та маленька дівчинка сказала своїй ляльці більше, 
ніж я цій жінці. Я знову вийшов. 

Раптом на вулиці з'явилося багато авт. Перед тим було тихо. Дей
тон не є пасткою для туристів. І я подумав собі: ег, до чорна! До чорна? 
— я подумав і засміявся, бо ніколи не вживав такого вислову. Мусів 
десь на телебаченні почути. В розмовах Енді Ґріффіс. Авта мали 
засвічені фари, що виглядало по-дурному на сонці. Тоді я докумався, 
що це був похорон. 

Я хотів дізнатися, хто помер. Це було для мене найважнішою 
річчю на світі. Першою річчю, яку я відчував після довгих тижнів. Я 
розхвилювався. Оглядався кругом. Але кого я міг спитати? Тоді 
помітив того гостя на розі з собакою. Кинувся до нього. Майже біг. 
Здавалося, що найважнішою річчю в моєму житті було дізнатися, хто 
помер. На щастя, той гість був так же зацікавлений, як і я. Не рушив
ся ні на п'ядь. 

Хто це такий? Спитав я, потираючи долоні об стегна. Хто помер? 
Що ми тут святкуємо? 
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Той гість обернулся до мене. Я ледь не наробив у штани. Він був 
точно схожий на мене. Тобто я так виглядав би, якщо б поголився, мав 
порядний костюм, білу сорочку, краватку. 

Я не знаю, — відповів він. Може хтось із сусіднього містечка. 
Звідки?.. Я панікував. Може з Ксенії, — спитав. 
Не знаю, чому я подумав про Ксенію, хібащо тому, що воно було 

недалеко, і я пам'ятав назву торнадо Ксенія. 
Він спокійно глянув на мене і сказав: 
Я сумніваюся. 
Я почувся розчавлений. 
Чому вони мали б їхати аж сюди з Ксенії? 
Він мав рацію, але з якоїсь причини я не міг цього признати, тож 

обернувся і пішов геть. 
Я прямував до своєї кімнати. Може дівчина вже пішла. У вікні 

сусіднього мешкання я побачив щось таке, що заінтригувало мене. 
Тобто дві речі. Я почав почуватися краще. 

Я побачив тих людей, родину: матір, батька, двох хлопців. Вони 
снідали. Сік, кукурудзяну кашку, каву. Неймовірне. Точно як на те
лебаченні. Вони розмовляли. Що вони казали? Я хотів розбити шибу, 
щоб почути. Пробував уявити. Та речі, які находили в голову, не зву
чали правильно. Батько сказав: візьми ще трохи соку, синку. Син ска
зав: дякую, тату. Я мав уже досить. Мати сказала: так, любий, він був 
дуже добрий. Чи не так, Раджер? — до брата. 

Та це не звучало правильно. Тож я подумав, що Раджер відповів: 
ти скурва суча курво, мій брат є сучий син. 

Я засміявся. Це вже було краще — життя. 
Жінка глянула вгору. Вона дивилася прямо на мене. Це також 

щось казало. Ті люди вічно говорили, навіть до мене, але я не міг ро
зуміти. Ніхто ще в цьому житті не сказав того, що я хотів сказати, або 
потребував почути. Мені здавалося, що вона сказала: забирайся 
звідси. 

Я повернувся до своєї кімнати. Дівчина вже пішла. Сів на ліжко. 
Цього було досить на цілий день. Я відчув усе, що міг відчути. Вклю
чив телевізор. Десь під час новин дійшло до мене: одиноким чо
ловіком, до якого я міг говорити, єдиною людиною, якій я мав що 
сказати, — був ти. 

На автобусі я присівся ззаду. Вже темніло. Але я все ще міг бачити 
кольори. Довгий час я сидів один. Тоді ми зупинилися і цей худий 
хлопчисько прийшов і сів коло мене. В автобусі стало людно. 

Ми глянули один на одного, і він усміхнувся. Можливо, дружньо, 
але мені то не подобалося. Може він був гомо. Я відсунувся. Мені було 
байдуже. Я не хотів давати йому мильних сигналів. Він закурив, і я 
чомусь почувся краще. Він запропонував мені цигарку, та я сказав, 
що маю свої, — таким тоном, щоб було ясно, що я не хотів більше го
ворити, навіть якщо, може, і хотів. 

Вскорі ми були на автостраді. Рівні спокійні поля. При дорозі би
лося висохле бадилля кукурудзи. Все повільно прийшло до мене. Ти 
був тим, що ти робив — ця ідея оформилася повільно, в повному 
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дозвіллі осени. Розпростерті темноопалені поля, і плоти, і телефонні 
дроти — формували країну, велике місце для життя. Але як ти рішив, 
що маєш робити? Думанням? Відчуванням? Як я міг знати, що я 
відчував? Не міг. Я задовго був губкою. Цьому хлопцеві було, мабуть, 
двадцять, чотири роки молодший за мене. Він читав книжку. Чи він 
знав, що почуває? Хто він такий? Та я не міг переконати себе, щоб 
спитати. 

Коли я пробудився, ми були півгодини від Короля Прусії. Була 
шоста ранку. Хлопець ще спав. Його уста були відкриті. Я міг бачити 
його язик. Книжка лежала на підлозі. Це мене розлютило. Нагадало 
мені тебе. Це було точно те, я уявляв, що ти робив би: читав поки не 
заснув. 

Тож я, син однієї з проституток смерти, стану твоєю смертю. При
несу її для тебе. Для цього я народився. Я почувся раптом присутнім, 
повно всередині мого життя. 

Пригадую того гостя в тюрмі, який казав нам, як то зло самозни-
щує себе, як при кінці п'єси добрі хлопці перебирають владу. В мене 
було роздвоєне почуття щодо цього. Поперше, — то правда, от хочби 
ми, тупоголовці в строях, думали, що можемо робити, що хочемо, й 
опинилися в тюрмі. Але тоді я подумав: тут щось не грало. Тоді той 
гість сказав, що добра порода загинула теж, і це йому не вкладалося. 
Та воно вкладалося мені. Це для того, щоб навчити нас, що смерть не 
має значення. Не має значення. 

Отож, я сказав тобі все, що знаю. Тепер твоя черга. Починай гово
рити. 

Переклав з англійської Богдан Бойчук. 
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Микола Мірошниченко 
За виссю світло зависа 

Над землями чужих держав 
літак в обіймах нас держав 
а небо вигнулось мов кішка 
щоб Бог 

погладив спину трішки 

Літак в обіймах нас держав 
та раптом з ляку задрижав 
у світлі протінь Заратустри 
і тінь Івана Златоуста 

І вже розмови 
не розмови 
а ніші 
наші 
розумові 
де свічі сяють 

їхній гар 
в летючих храмах білих хмар. 

Сплю між тобою і собою — 

спалю межисвіти журбою 
оскільки в сонній голові 
по коловій 
по внутрішньому і пласкому німбу 
літає безтілесна птиця 
а в утриваленій траві 
що ніби 
і сниться і не сниться 
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(вона побіля Базавлука) 
оця ж бо птиця 
дере 
із безів лико 

Осоння в сонній голові 
у голові 
безликій. 

Наче у дитячих снах 
з жахом падаю в безодню 
і чекаю вдару дна 
досьогодні 

На моє на безголов'я 
утілеснена душа 
світа ловить 
світа ловить 
поспіша 

Коло мене пролинають 
стріль-озера громові 
в їх воді летючій навіть 
свіжо голові 

Коло мене світло пада 
і за виссю 

зависа 
мов каскади винограду 
через небеса 

Та в глибіні голубіні 
чи не в Божому вікні 
серед тіні голуб-іній 
погляд подас мені 

Я гукнуть його силкуюсь 
у печаль своїх проваль 
тільки гук у горлі скуливсь 

Жаль. 
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Рак Літеральний* 
( тріолет) 

І розвалив Ісус, і видав зорі, 
і вони — лампи лип малинові, 
і вони — лопухи диху полинові, 
і розвадив Ісус, і видав зорі... 
І — розор по мечету. Течемо, прозорі, 
і воркує біда: надіб'є у крові... 
І розвадив Ісус, і видав зорі, 
і вони — лампи лип малинові. 

На загин війська єгиптян, 
скинутого скіфами в Чорне море 

Амоне-гемоне, 
амінь 

у нашому степу тобі... 
Комоні в каменях оман 
поклякли вже, — на скач табу 
наклала змієнога Дана; 
гримить Перун у вогнетруби, 
і мчать мечі вчинити требу 
Дунаєві, Дніпру і Дону. 

Куди подінешся? Д е дінеш 
ті колісниці, ті колишні 
пообкриловані твердині, 
що фараон із них колошкав 
врагів. 

Амоне, утікай, 
минаючи темнющі хмари!.. 
Бо скіфи — то народ такий: 
у них сховає Чорне море 
не менше, як земне. 

Химера: 
твоє вояччя втоне гептом, 
великий Боже двох Єгиптів... 

*Раки літеральні або паліндроми — такий поетичний жанр, де рядки читаються 
політерно і з початку і з кінця однаково. 
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Олександра Криворучко 
З ніколи пісня сліпому квітка 

Лоза кохання. Соловей. І кров моя глибока 
і моя безмежна 

1 квіт і крила і сама межа відмерехтіла ріками 
і каже 

Чому той соловей стає зеленокрилим 
без глибини 

Безмежної богині 
сльози дитини на моїй грозі 

В лозі краплини безмежжя 

Допоки трави не цвітуть 
Як засина архітектура 

Істотно знати золоту серцевину 
Фіялки, конвалії, артистів, архітектур 

Земля не заплітається в орнамент 
Як запах сну 

Артист — істота, що на часі, 
Як на сцені почуття до храму 
В архітектурі сприйняття конвалій, фіялок і т.д. 

Цвітуть орнаменти 
І віщуни крізь камінь розкидають фіялки і конвалії 
Сердець багато пахне ладаном, віщують 
І ховають знак часу в архітектурі 
В архів конвалії 

Храм зацвітає, розпадається архітектура, 
Вчуває розлад між квіткою і запахом 
Як ладан і т.д. 

Допоки храми не заснуть 
Як заспіва архітектура. 
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Ніч дерева. І ранок запашний стоїть і плаче 
Як гаряча пам'ять 

рука дихання кару підіймає 
1 сніг передає, пережинає 

потоки вірности омитої смертями 
Далеких зір близького виднокраю 

дороги матері по синьому чолі 
Натхнення зірки перед білим днем на місяці відталім 
Біля ніг стежини дерева 

на серці від життя 
Землі у раї. 

по тім боці моя доля... 

скатертина на столі і диво і лихо 
бо ми тільки квіточки на ній сплетені в квіти 
хочеться радіти хоч руці 
хоч хлібові і вустам 
бачте які ми незугарні ні їсти ні цілуватись 
навіть оглядатись на рушники 
спать нам не давайте бо нам сняться кривавії пави 
і не заглядайте чужими очима на тарілки 
своя полетіла 
Боже аби переткати 
золоті куполи страсті 
на синії квіточки правди 

Я — вічність 
а ти мій голос 
я буду ніколи жити 
ніколи бути ніколи ждати тебе 
і тому мене не стане 
нікому 
я мука а ти віночок 
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нікому бути 
ніколи ждати 
нікого мати тобою Боже 
з нікого сонце 
з ніколи пісня сліпому квітка 
з нічого 
я — свічка 

Горщик душі, черепочок тіла 
дон-Кіхот глиняний 
круть смерть гончарнеє колесо 

в праве око зірочка 
в ліве око квіточка 
а на списі дівочка 
круть верть закрутились мої вітряки 

летять черепки 
в праве око пташечка 
в ліве око крилечка 

стороною горщик іде 
горщик душі, черепочок тіла 
дон-Кіхот глиняний 
круть верть мої черепки 
летять вітряки 

85 



Марко Царинник 

На пожарищах великої Матері-Вдовиці 

1 
Страждання, заподіяні мені негативною критикою моїх творів, в 
незрівнянній мірі переважають задоволення від найзахоплю-
ючіших і найпалкіших дифірамбів. Я майже байдужий до хоро
ших оцінок. 
(Довженко у щоденнику 9 грудня 1943 р.) 

Про Олександра Довженка ми звикли говорити тільки високим 
стилем. "І як це міг народ, якого душили капіталісти, поміщики й 
царі, такого могутнього народити! — дивувався Павло Тичина. — І як 
це міг вічно-замріяний лісостеп такого пружного і до звершення діл 
найтрудніших завжди поспішаючого, гарячого появити!". "Він зали
шився як дерево, що вічно цвіте, вічно плодоносить, як великий мис
литель, що може стояти поруч з Сократом і Гомером", заявив Андрій 
Малишко. "Довженко — письменник, поет слова, поет кадру і монта
жу, філософ, теоретик — творив на таких висотах духу, де 
зустрічаються не лише великі сучасники, а й великі всіх часів", ствер
див Іван Дзюба. 

Така пишномовність, навіть коли вона щира, шкідлива тим, що 
притінює справжню людину. Звичка звеличувати — вияв комплексу 
неповноцінносте. 1 хоча це почуття неуникнене в діячів гнобленої 
нації ("майже вся наша критика, — сказав позаторік Дмитро Павлич-
ко, — ділиться лише на більш хвалебну й менш хвалебну"), воно 
спотворює наше бачення. "Сліпий не побачить, так видума", — каже 
народна приповідка. Якщо, мовляв, Довженко такий геніяльний, як
що про нього надруковано сотні статтів і десятки книжок, то що ще 
потрібно дослідити, що ще можна сказати про нього? Проте дослідити 
й сказати треба багато, бо творчість Довженка — і кінематографічна, і 
літературна, і образотворча — всуціль спустошена, спалена сла
вослів'ям доброзичливців не менш, ніж хулою ворогів. 

2 
Я кінорежисер. За все своє творче життя я не бачив ні одної своєї 
картини в хорошому кінотеатрі, на хорошому справжньому ек
рані, видрукованої на хорошій плівці кваліфікованими лаборан
тами [...] 
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На мене находив завжди гнітючий сум при одній лише думці про 
перегляд картини. Вона скрізь і завжди була гіршою, ніж я уяв
ляв її і творив. І се було одним з нещасть мого життя. Я був 
мученик в результатах своєї творчості [...] 
(Довженко у щоденнику 4 липня 1945 р.) 

Гнітюче спостереження Довженка доречне й сьогодні, і майже всі 
його фільми потребують великої дослідницької роботи для встановлен
ня їхніх первісних монтажних варіянтів. У наявних коліях "Теки дип
кур'єра" бракує перших двох частин. Принаймі третина "Звенигори", 
яку сам режисер вважав "своєрідним прейскурантом" своїх творчих 
можливостей, нині не демонструється. Переказуючи зміст стрічки за 
свідченнями перших глядачів, чеський дослідник Ян Кучера згадує 
епізоди, яких нема у фільмі, ані в опублікованому сценарії. "Є в цьо
му творі драматургічні елементи і зародки багатьох казкових мотивів, 
з якими будемо мати справу в подальшій Довженковій творчості", пи
ше Кучера (див.: Довженко і світ, Київ: Радянський письменник, 
1984, ст. 66—68). Не знаючи первісної форми "Звенигори", ми не мо
жемо належно оцінити розвиток Довженка. 

"Земля" теж потерпіла. Фільм спричинив політичний фурор, і 
Дем'ян Бєдний, "народний поет" з ласки Сталіна, засудив його як 
"куркульський" і "контрреволюційний". Внаслідок "Землю" 
підкорочено трьома кадрами (селяни наповнюють радіятор трактора 
сечею; Наталка зриває з себе одежу в розпачі після вбивства Василя; 
Василева мати починає пологи), а незабаром знято з обігу. Тільки 
1966 року відновлено ці кадри. ї х легко пізнати по тому, що титри в 
них написані українською мовою. Титри взято, мабуть, з якогось ран
нього варіянту фільму і вставлено в пізніший варіянт, в якому титри 
подаються мовою російською. 

Співробітники Довженка розповідають, як уважно він ставився 
навіть до такої деталі, як набирання титрів у друкарні. "Якщо до нього 
складачі набирали титри, як хотіли, то для своїх фільмів Олександр 
Петрович розробляв певну композицію шрифтів, — свідчив Лазар Бо-
дик. — Обурювалися "примхами" Довженка не тільки складачі, але й 
адміністрація, частина творчих працівників. Та він був невблаганний 
[... ] Це була велика творча праця, де виявлялось уже не режисерське, 
а письменницьке обдаровання митця". 

Не пощастило й звуковим фільмам Довженка. З варіянту "Щор
са", що його дає в прокат американська фірма "Аудіо-Брандон", 
вирізано 25—ЗО хвилин. "Перемога на Правобережній Україні і виг
нання німецьких загарбників за межі українських радянських земель" 
демонструється в Сполучених Штатах під назвою "Україна в огні". 
"Визволення", "Битва за нашу Радянську Україну", "Мічурін" і "По
ема про море" взагалі не показуються. 

До того ж, хоча радянське кіно афішується як спільне досягнення 
п'ятнадцяти республік, стрічки Довженка йдуть у світі під російською 
маркою. Одна причина цього — історична інерція, за якою Захід 
сприймає все радянське як російське або, в найкращому випадку, 
трактує українське як екзотичний — але все таки другорядний — до
даток до російського. Друга причина — це політика "Радекс-
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О. Довженко з співробітниками під час знімання "Теки дипкур'єра". 

портфільму", який не протидіє, а то й потурає цій інерції. У виданій 
ним книжці "Александр Довженко" ні разу не згадано, що Довженко 
— українець. Отож не диво, що коли він помер, газета "Нью-Йорк 
тайме" помістила некролог під заголовком 'Помер О. Довженко, 
російський кінорежисер". 

Про кривду, яку ця практика чинить, розповів після поїздки по 
Канаді й США Юрій Іллєнко. Такі фільми, як "Тіні забутих предків" і 
"Білий птах з чорною ознакою", писав він, не сприймалися як само
бутнє явище. "Наші фільми йшли там під маркою "Russian". 1 коли 
тепер ми привезли цілу програму фільмів, першою реакцією було ве
личезне здивування. Раптом виявилося, що існує кінематограф висо
кого рівня, який, до всього ж, не має жодних аналогів — зовсім 
оригінальна версія кіно. І це спричинило шок. Нас запитували: "Як ви 
примудрилися протягом чверті віку приховувати ваш кінематограф 
від людей, од світу?" [... ] Нам було боляче усвідомлювати 
"вітчизняну" тенденцію принизити українське кіно або геть його за
перечити. Воно живе. Попри всі страшні руйнівні удари, що падали на 
його голову протягом тривалого часу. Не помічати цього — бути 
сліпим або глухим, або дрімучим невігласом". 

Тому що глядачі не можуть продивитися фільми Довженка гак, як 
він їх задумав, я й ставлю пропозицію: щоб до сторіччя з дня його на
родження 1994 року Київська кіностудія зібрала розкинені по 
кінотеках і архівах монтажні версії та окремі кадри всіх його фільмів і 
випустила їх у первісному монтажі, з первісними титрами у випадку 
німих фільмів, на плівці і на відеокасетах. 
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з 
Непошана до старовини, до свого минулого, до історії народу є 
ознакою нікчемності правителів, шкідлива і ворожа інтересам 
народу — однаково свідомо чи несвідомо [...] 
(Довженко у щоденнику 2 квітня 1942 р. > 

Довженковій літературній творчості, здавалося б, поталанило 
більше, ніж його фільмам: видано чотиритомне зібрання його творів 
російською мовою і тритомник та два п'ятитомники українською, не 
кажучи про численні видання вибраних творів. Упорядники нахваля
лися. "Одне з основних завдань цього видання, — писали редактори 
чотиритомника, — дати повний канонічний текст усіх основних творів 
[... ] оснований на ретельному вивченні їхніх рукописних і друкованих 
джерел". "Це видання, — заявили упорядники другого п'ятитомника, 
— є найповнішим з досі друкованих зібрань творів Довженка". 

Рецензенти захоплювалися. "Вінцем видання творів Довженка" 
назвав чотиритомник М. Сотников. — "Зібрання творів тішить розма
хом, академічністю, авторитетністю і компетентністю [... ] Чудово ви
конана текстологічна робота. Тепер ми маємо канонізовані тексти 
більшости творів". "Усе, що написав Довженко, викликає пильну ува
гу сучасних дослідників, — заявила Людмила Кас'янова. — Здавалося 
б, нема рядка, що вийшов із-під пера Довженка, який не появився б 
уже друком". 

Дитирамби не виправдані. Жодне з цих видань, поперше, не охоп
лює всіх Довженкових творів: у проспекті книжки "Неопублікований 
Довженко" (яка й досі не опублікована) Юлія Солнцева й Тетяна Де
рев'янко вирахували 47 сценарних плянів і заявок, лекцій, виступів, 
статтів та оповідань, усього разом приблизно .на 600 машинописних 
сторінок. Подруге, пропущено у зібраннях творів чимало такого, що 
друкувалося раніше. Літературна спадщина Довженка — це суцільна 
руїна, яку спричинили як цензорські олівці, що викреслювали "неу
годне" й "політично не виважене", так і редакторська ледачість і неу
важність. Ось кілька особливо разючих прикладів, як понівечено 
тексти в другому п'ятитомнику: 

В "Автобіографії" пропущено ряд політично ніякових згадок: про 
те, що сценарій "Звениго[и" написали Майк Йогансен і Юрій Тютюн
ник, про Бедного на похороні Маяковського, про членство Довженка в 
партії боротьбістів, про ворожу реакцію українського керівництва на 
фільм "Іван" і про те, що, переїхавши до Москви, він звернувся до 
Сталіна з проханням захистити його. 

Цензури зазнала і "Україна в огні", яка, словами Євгена Свер-
стюка, була "зовсім не сумірна з руслом, виструганим для літератури 
того часу", і за яку Довженкові найбільше перепало від Сталіна. В 
жодному зібранні досі-не поміщено, наприклад, уривків, що друкува
лися в "Літературній Україні" ще 1962 року. 

Скандальна ситуація і з епістолярною спадщиною Довженка. Хо
ча перші публікації появилися ще 1957 року, багато листів лежать не
видані по архівах і відомі тільки тому, що на них покликаються 
дослідники. Такими є лист до Юрія Яновського, який цитує Б. С. Бу
ряк у вступній статті до вибраних творів Довженка, лист до Юлії Сол-
нцевої, на який посилається Світлана Коба, і численні листи, які 
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згадує Микола Куценко з посилками на приватні архіви, Інститут 
літератури АН УРСР і Центральний державний архів літератури і ми
стецтва в Москві. 

А з листів, що друкувалися в журналах, до п'ятитомника не 
ввійшов, наприклад, лист до Леона Муссінака, що його опублікував 
Куценко, — на жаль, без дати, не мовою оригіналу (російською), а в 
українському перекладі і з купюрами. (Лист надруковано в журналі 
Вітчизна, 1974, № 9, ст. 163—165 і у кн. Довженко і світ, ст. 54—55.) 
Нема в п'ятитомнику листа Довженка і Яновського до редакції 
"Вапліте", який дозволяє зробити висновки щодо їхнього ставлення до 
футуризму Михайла Семенка. Не видано листа про боротьбу за виз
нання "Звенигори", в якому Довженко писав: "Суперечки, критика, 
доброзичливість і ненависть зародили в мені нову ідею. Це буде фільм 
про благородну боротьбу українського народу за красу людського жит
тя, фільм про безсмертя народу". Нема в п'ятитомнику листа, в якому 
Довженко пише про "Арсенал". Нема також тут ані листа — ключово
го для зрозуміння дальшої біографії Довженка — Сталінові, в якому 
Довженко прохав допомоги, коли приїхав до Москви після неуспіху 
"Івана", ані листа до Комітету в справах кінематографії при РНК 
СРСР з 1941 року, в якому він заявив, що хоче знімати кінохроніку на 
фронті. Не ввійшли до п'ятитомника ані лист до поетеси Валентини 
Ткаченко, ані два листи до Данила Демуцького з 1946—1947 pp. А з 
чотирнадцяти листів до Юлії Солнцевої, що були опубліковані в "Но
вом мире", до п'ятитомника потрапили тільки три. Та й тексти цих 
трьох листів тільки частково збігаються: одні редактори викреслювали 
одне, другі щось інше. 

До того ж, порівняння журнальних текстів з текстами в п'ятитом
нику виявляє, що упорядники останнього нормують Довженкову мову 
(в одному абзаці на десять речень у листі до Юрія й Олени Смоличів я 
нарахував 19 змін; у Довженка безперечно чимало архаїзмів і ру
сизмів, але хіба такі правки дозволені?) і, хоча з тексту, як і з пісні, 
слова не викинеш, часто пропускають фрази, а то й цілі речення. 

Листи Довженка можуть цікавити і мовознавця, який розглядає 
розвиток української мови, і біографа, який вивчає його життя, і 
істориків та теоретиків літератури й кіно. І кожен з них зіткнеться з 
спотвореними даними й прийде до фальшивих висновків, якщо покла-
датиметься на дотеперішні видання. 

Нема в п'ятитомнику і багатьох інтерв'ю, виступів та статтів До
вженка. Чому не передруковано, скажімо, його висловлювання про 
"Звенигору" з 1927 року? Чому сьогодні неприступна читачам його 
стаття "Бойова зарядка" про підсумки тижня української кінокуль-
тури 1929 року? Чому не поміщено його виступів на дискусії 
кінематографістів у Москві 1932 року? 

Особливе місце в спадщині Довженка посідає його щоденник. Як 
біографічний документ він доповнює скупі дані з інших джерел. Але 
щоденник є також літературним документом великої вартости. На
креслюючи окремі епізоди до майбутніх творів, Довженко назбирував 
їх стільки, що потім їх було годі убгати в пляновий твір. Ці епізоди й 
лишилися невикористані в щоденнику, який саме тому, як зауважив 
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Іван Кошелівець, являє "цікаве літературне явище, як для розуміння 
методи Довженкової праці, так і заради окремих перлин, що ні до яко
го твору не увійшли". 

І саме з виданням щоденника либонь найкатастрофічніша ситу
ація. Вперше уривки появилися під кінець 1950-х років. Ці публікації 
були далеко не повні, але упорядники пізніших видань, хоч і додавали 
новий матеріял, чимало раніше друкованого викреслювали. Слушно 
скаржився Віталій Коваль, що текст щоденника в другому п'ятитом
нику "спотворений численними купюрами й вирізками, якщо 
порівняти текст із попереднім (1966 року) виданням. Хоч у примітках 
і стверджується, що записні книжки подаються за цим виданням, з де
якими уточненнями і доповненнями, а в щоденнику: тексти, які по
даються за цим виданням, звірені й уточнені за автографами. "Отак 
звірені й уточнені?! — питає Коваль. — Звірені й уточнені — щоб ви
кинути геть з Довженка його антисталінські настрої? Щоб заглянцю-
вати його мученицьке життя?" 

Але є ще серйозніший закид. Усі дотеперішні видання щоденника 
починаються 1941 роком. Чи вів Довженко щоденник до того часу? 
Другий п'ятитомник прямої відповіді не дає. Там сказано, що в Цен
тральному державному архіві літератури і мистецтва зберігаються три 
записні книжки Довженка 1941—1943 pp., шість книжок 1952— 
1956 pp. і "кілька щоденникових книжечок", початковий запис у 
першій з яких зроблено 26 листопада 1943 року". А довженкознавець 
Олександер Підсуха, який упорядкував "повне" видання щоденників, 
що має незабаром появитися у видавництві "Радянський письмен
ник", сказав мені недавно, що він про щоденники до 1941 року нічого 
не знає. Проте Куценко твердить, що Довженко вів щоденник 1930. 
1932 і 1939 року. 

Отож передчасно радів Віталій Дончик, що українську літературу 
поповнив "цілий, не понівечений щоденник". Ми не маємо жодного 
повного й надійного видання ані щоденника, ані решти літературної 
спадщини Довженка. Немов про його твори сказав Дмитро Павличко, 
що "сьогодні особливо болісно усвідомлювати, що майже всі видання 
репресованих у 30-ті роки письменників, яким уже пощастило з'яви
тися, мають серйозні пропуски, недогляди, бліді передмови, де най
важливіше замовчується і спотворюється". 

Тому я й подаю другу пропозицію — до видавництва "Дніпро" в 
першу чергу, але також до Спілки письменників, Спілки 
кінематографістів і Держкомвидаву: до сторіччя з дня народження До
вженка видати повне зібрання його творів, в якому появляться, на
решті, всі недруковані твори, а друковані твори будуть відновлені за 
автографами або, у відсутності таких, за найповнішими при
життєвими виданнями, без скорочень, переробок або мовних поправок 
і з вичерпними, науково обгрунтованими примітками. 

4 
Малювання було моєю пристрастю з дитинства. Я й тепер пере
конаний, що якби я отримав правильне виховання й освіту, я 
був би сильнішим художником у малярстві, ніж у кіно [...] 
(Довженко в "Автобіографії" з 1949 р.) 
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Хоча Довженко починав своє творче життя як маляр і карикату
рист і до кінця своїх днів не покладав пензля й олівця, кепська справа 
і з його образотворчим мистецтвом. Чимало його шаржів, малюнків, 
портретів, афіш, обкладинок до книжок та журналів, заставок та ви
давничих марок і ескізів до фільмів зібрали Інна Золотоверхова й Ген-
надій Коновалов у книжці "Довженко-художник". Але ця чудова 
праця охоплює менше, ніж половину відомих творів Довженка: у 
книжці 183 ілюстрації, а спадщина його включає понад 500 мистець
ких праць. 

Про деякі праці ми знаємо з літератури про Довженка. Працюючи 
у представництві УРСР у Варшаві 1921—1922 року, він заповнив ка
рикатурами своїх співробітників зошит, який він називав "Рябою кни
гою". За свідченням Олександра Грищенка, Довженко подарував 
книжку Василеві Блакитному, в родині якого вона й перебувала до ли
холіття культу особи, коли допитливий полковник забрав її у вдови 
Блакитного. Чи були спроби розшукати й видати цей зошит? Золото-
верхова й Коновалов пишуть про Довженкові плякати до комедії "В 
пазурах Радвлади" з 1926 року і до "Звенигори" та "Арсеналу". 
Рольф Гебнер згадує ілюстрацію до оповідання "Хата", на якій видно 
охоплену полум'ям хату, а навколо малюнка імена Кола, Швейк, 
Дон-Кіхот, Санчо, Насреддін і Тіль (див. у кн. Довженко І світ, ст. 
29) . А Буряк твердить, що збереглися ескізи, які становлять "значний 
інтерес", до фільму "Поема про море". 

Частина цієї спадщини, можливо, пропала (М. Файбишенко вва
жає, що олійні картини Довженка загинули 1934—1937 pp.), але де
що, мабуть, лежить в архівах, дещо далі розкидано по газетах і 
журналах, а дещо видано тільки за кордоном. Чи не був би сенс допов
нити книжку Золотоверхової та Коновалова і перевидати її, разом із 
Довженковими статтями й виступами про образотворче мистецтво, 
може як том повного зібрання творів? 

5 
Хто мої герої? Батько, мати, дід і я. 
Я — Василь, Щорс, Боженко, Мічурін. 
В "Землі" вмирає мій дід. Шкурат — мій батько. 
Я — парубок, що сидить з дівкою на призьбі. 
Я — Кравчина, Орлюк. 
(Довженко у щоденнику ЗО березня 1948 р.) 

Не пощастило Довженкові і з довженкознавцями, які частіше 
ставлять собі завдання заглушувати недогідні явища, ніж пізнавати 
його життя й творчість в їхній реальній складності. Тож пора подума
ти про підготування всеосяжних і проникливих біографічних і критич
них матеріялів. У першу чергу було б корисно перевидати книжку 
Куценка "Сторінки життя і творчості 0 . П. Довженка", яка є 
наслідком ґрунтовного вивчення і опублікованих праць, і архівів, але 
яка, словами самого автора, "не претендує на вичерпну повноту" і по
требує доповнення й удосконалення. Було б побажано приготувати й 
повну наукову бібліографію довжснкіяни. Корисними були б каталоги 
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матеріалів, що стосуються Довженка, у Центральному державному 
архіві літератури і мистецтва в Москві і в Музеї ім. О. П. Довженка 
при Київській кіностудії. 

Та найбільше потрібна біографія Довженка, в якій буде 
відтворений повний образ його життя і подана переконлива аналіза 
його творчости. Д о потенційного автора такої праці, мені здається, 
треба поставити певні вимоги. Він мусить бути обізнаний з 
кінематографією, з літературою, з радянською історією, в умовах якої 
Довженко працював, і з подіями за кордоном, які впливали на сприй
няття його фільмів у світі. 

Біограф мусить подолати звичку користуватися тільки радянськи
ми працями. Мовний бар'єр тут тільки частина проблеми, бо праць, 
виданих українською мовою поза межами СРСР, радянські 
дослідники теж не використовують. На особливу увагу біографа заслу
говують In the Service of the State: The Cinema of Alexander Dovzhenko 
("На службі держави. Кінематографія Олександра Довженка") Венса 
Кеплі і Олександер Довженко. Спроба творчої біографії Івана Ко-
шелівця. Ці дві книжки доповнюють одна одну: Кеплі з українською 
культурою ознайомлений слабо, проте уважно розглядає Довженкові 
фільми саме як фільми. Кошелівець обговорює фільми майже виключ
но з літературного погляду (з його книжки неможливо встановити, чи 
він їх узагалі бачив), натомість про місце Довженка в українській 
культурі він має чимало слушних спостережень. 

Саме вивчення впливу відродження України в 1920-і роки і його 
знищення у 1930-і на Довженка вимагатиме великих зусиль від 
біографа. Довженкові шедеври, писав Юрій Лавріненко ще 1959 року, 
"могли появитися тільки в атмосфері таких само непроминальних ше
деврів Тичини, Куліша, Хвильового, Курбаса, Рильського, Бажана, 
Яновського та інших творців Розстріляного Відродження, що 
підносили українську культуру до сучасного їм рівня передових куль
тур світу". Але переоцінка культурних здобутків 1920-х років, яка 
відбувається тепер на Україні, покищо тільки краєм зачепила До
вженка, і ми мало знаємо про те, як ця атмосфера вплинула на нього. 
Повну рацію мав Микола Жулинський, коли сказав: "доки ми не ут
вердимося у тому, що ВАПЛІТЕ і Микола Хвильовий, Літературно-
науковий вісник і Грицько Чупринка, ВУСПП і Сергій Пилипенко, 
Гнат Михайличенко і Михайло Івченко, Андрій Хвиля і Володимир 
Коряк, панфутуризм і українські неокласики, Аспанфут і"Молода му
за" з усіма їхніми "позитивами" і "негативами" належать історії ук
раїнської літератури, не можемо говорити з певністю про 
національний літературний процес і місце української радянської 
літератури в союзному і світовому контексті". 

Отож біограф Довженка мусить дослідити ряд важливих, але досі 
неторкнених тем: що спільне в мистецьких засобах Михайла Бойчука 
та його школи і в Довженка? Який вплив Хвильового й Курбаса на До
вженка? Чому попсувалися його взаємини з харківськими письменни
ками? Який маршрут, які його зустрічі під час подорожі за кордон 
1930 року? Під чиїм тиском переїхав він до Москви, коли закінчив 
"Івана", а тоді знову поселився там після війни? 

Тут ми підійшли до найскладнішого й найделікатнішого питання 
для біографа — ставлення Довженка до Сталіна й сталінських зло-

93 



чинів. Листів, щоденників та інших біографічних матері ял і в повністю 
не видано. Свідки, які знають з перших рук про стосунки Довженка з 
Сталіном, мовчать. Довженкознавці теж досі обходили це питання 
мовчанням. Проте деякі вказівки ми знаходимо у листах та щоденни
ку навіть у тих куцих межах, в яких їх видано. У жовтні 1932 року 
Довженко закінчував роботу над фільмом "Іван", а на Україні розпо
чиналися голод і погром інтелігенції. Немає сумніву, що режисер ро
зумів страхітливість свого становища. "Я повний почуття огиди і 
безконечного жалю, — писав він тоді Іванові Соколянському. — Не 
знаю навіть, кому й жалітися. Я втратив рівновагу і спокій, спасибі їм. 
Часом мені здається, що я вже ні на що не здатний, і коли я пригадую 
всю свою силу і всі свої творчі плани, я питаю себе: куди ж воно так 
хутко поділося, яким суховієм висушило мені волосся і який злодій 
налив мені в душу смутку?" Але чи розумів Довженко страхітливість 
становища свого народу: винищувалося селянство, з якого він вийшов 
і з яким він зв'язаний тисячами ниток? Як сприймав він розтоптуван
ня кожного прояву української душі і, під претекстом викорінення 
"буржуазного націоналізму", винищування української культури? 

Олексій Слісаренко розповідає, що влітку 1933 року, коли давався 
взнаки "недорід", як він делікатно висловлюється, до Москви прибу
вали селяни, щоб промінювати свій скромний скарб на харчові про
дукти. Довженко не був байдужим до переселенців. "Не бідністю 
треба притягати основне населення країни в колгоспи, а навпаки, до
статком, по можливості збільшуючи посівні площі і лишаючи 
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індивідуальні присадибні ділянки, — казав він. — Треба використати 
величезні простори цілинних і перелогових земель, засвоїти неомірні 
простори і незліченні багатства Далекого Сходу. Така багата країна, 
як наша, повинна мати хліба скільки хочеш". Чи Довженко був 
справді такий засліплений, що говорив про засвоєння Далекого Сходу 
в той час, коли вмирали мільйони його земляків? 

Маємо ми менш двозначну згадку в щоденнику за листопад 1945 
року. Почувши, що Україна втратила за час війни принаймні тринад
цять мільйонів людей, Довженко підсумував втрати українського на
роду за попередні двадцять п'ять років: 

"До Сибіру вислали ж перед війною півтора мільйона із Західної 
України, та й зараз висилають немало [... ] 

Таким чином Велика Удовиця втратила сорок відсотків дітей своїх 
убитими, спаленими, покатованими, засланими в заслання, вигнани
ми в чужі землі на вічне блукання. А до війни, з початку Великої 
соціалістичної революції, вона втратила, крім мільйонів загиблих в 
боях і засланнях політичних, ще 6 мільйонів од голоду в урожайний 
1932 рік. За двадцять з чимось довоєнних років у ній не прибавилося 
населення, хоч і стояла вона майже на першому місці в Європі по на
родженню, так вельми жаждали боги. Таких утрат, замовчаних через 
жахливу свою правду, не знав і не знає ні один народ у світі. І жодна 
людина ще не сказала мені про сей історичний жах с плачем чи бодай 
сумом. Ні. Або мовчать, замовчують, або байдужі, або якось 
всміхаються між іншим, щоб не подумав часом хтось, що їм жалько, 
бо се було б політично шкідливим. 

Мій час — край загибелі мого народу" (див. Олександр Довженко, 
"Сторінки щоденника", Дніпро, 1989, № 7, ст. 83). 

Але знаходимо ми в Довженка й висловлювання зовсім іншого ха
рактеру. "Я мрію про митця, який написав би роман, — сказав він на 
всесоюзній нараді кінематографістів 1935 року. — Цей роман прочи
тали б у Політбюро і ухвалили б таку постанову: "Починаючи з за
втрашнього дня, цей роман здійснити в житті, хай він послужить ніби 
сценарієм для життя". 1 ось буде споруджено якийсь новий 
Біломорбуд. Навіщо, як, якими працівниками, якими керівниками, 
чому і як це матиме значення - все було б сказано в романі. Такого 
митця, товариші, у нас ще нема, але ідеал наш, товариші, все-таки в 
тому, щоб стати таким митцем". Слова лячні. На будівництві 
Біломорського каналу 1931—1933 років загинули сотні тисяч розкур-
кулених селян, а Довженко закликав мистців писати книжки, що ма
ли б служити як проекти нових будов. "Наша роль полягає в 
утвердженні класу в часі, — заявляв він. — Це роль не мо
ралізаторська, а роль співців, роль натхненників, роль філософів, 
техніків, інженерів, педагогів". 

Є й натяки на те, що Довженко перейняв поширений погляд, що 
Сталін — добрий батюшка-цар, навколо якого зібралися погані 
помічники, які обдурюють його і мучать невинних людей. "Дорого б я 
дав, коли б довідатись: чи знає Сталін, що на Вкраїні вищі школи дав
но вже переведені на руську мову, що таким чином українська серед
ня школа мусить також зникнути як непотрібна, безперспективна і що 
се взагалі нічого спільного з ленінською національною політикою не 

95 



має. Що се є обман народу і всього світу [... ] Хочу вірити, що не знає. 
Бо коли б знав, поплатились би [нрзб] зі своїми плачевними 
підлабузниками N і NN", писав Довженко у щоденнику 1947 року. 

Отже, з одного боку, він засуджував тоталітарну владу Сталіна, а 
з другого, сприймав його як доброго батюшку-царя. Корінь цього розд
воєння слід шукати, як це дивно не звучить, у цілісності світобачення 
Довженка. На думку деяких дослідників, він бачив свої твори як вели
ке ціле. Леонід Новиченко вважає, що Довженко уявляв "Потомки за
порожців", "Повість полум'яних літ" і "Поему про море" як частини 
циклу, що охоплює вузлові моменти історії українського села від часів 
колективізації до другої половини 50-х років, і що "Зачаровану Де
сну" слід трактувати як пролог до цього циклу, розпочатого "Зем
лею". "І ця широта задуму, що робить окремий твір часткою єдиної 
великої розповіді про народ, є, можна сказати, постійною рисою у До
вженка". Кучера бачить подібну внутрішню єдність. На його думку, 
"Звенигора", "Арсенал", "Земля" та "Іван" становлять "чотири кни
ги єдиного епосу [...] Епос про новочасне завоювання Трої. Довжен
кові не судилося закінчити його ні зруйнуванням Трої і старого світу, 
ні поверненням до рідної Ітаки, до миру і нового світу. "Одісею" він 
планував. "Тарас Бульба" і "Зачарована Десна", очевидно, були б 
Довженковою "Одісеєю", поверненням на Ітаку". 

Виникає ця цілісність із автобіографічної основи творчости До
вженка. "Належачи в мистецтві кінематографа до табору поетичного, 
— заявив він 1948 року, — я завжди вношу у свої кінострічки якусь 
частку особистого, частку родинної хроніки. Скажімо, в "Щорсі" я 
десь зображую себе, в "Землі" вмирає мій дід і т. ін.". Ця цілісність 
охоплює два полюси, які виявляються найчастіше у конфлікті братів 
чбо двійників. Довженко, звичайно, не перший трактував тему бра
товбивства (пригадаймо народні думи або "Тараса Бульбу", якого, до 
речі, він роками хотів екранізувати), і була вона поширена в 
літературі 1920-х років (пригадаймо оповідання Хвильового "Мати"), 
але розробляв її він з особливою послідовністю. 

У "Звенигорі" Тиміш протиставлений Павлові. Що вони виника
ють із роздвоєння одного персонажа, свідчать первісні варіянти сце-
нарія, в яких Тиміш не має брата. Образ Павла з'являється щойно під 
час постановки. В "Арсеналі", хоча вона відсунена на задній плян, те
ма братовбивства знову дає про себе знати: коли солдати повертаються 
поїздом з проваленого фронту, на них нападають петлюрівці. "Біля 
вагона обдертий солдат, молодий, кругловидий. До нього вчепився 
такий самий молодий, кругловидий солдат-гайдамака. Горлає з чужо
го голосу: 

— Триста років мене мучив, кацап проклятий! 
Повертається обідраний солдат: 
— Это я-то? 
З подивом і образою дивиться він на свого нового ворога, до речі, 

дуже на нього схожого. (Див.: Твори, т. 1, ст. 86; курсив мій.) 
У "Землі" Хома ворогує з Василем, але вони на якомусь глибин

ному рівні такі споріднені, що коли Василь лежить убитий, Хома 
наслідує його і пародіює його похорон. Серед кадрів поховальної про
цесії Хома кричить в екстазі: "А він ішов вулицею сам... і танцю-
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вав!!!", і (у фільмі, хоч не у сценарії) сам починає танцювати гопака. 
Тоді він біжить, падає і вкручується в землю, "неначе прагнучи ври
тися, вкрутитись в землю, як хробак". (Там таки, ст. 133— 134.) 

У фільмі "Іван" виступають аж три Івани: той, про якого йдеться, 
той, який гине, коли на нього падають дошки з крана, і той комсомо
лець, який покидає будову. Іван Перший, зазначає Кучера, "це не 
Тиміш і не Василь. Проте водночас він є Іваном Першим, Другим і 
Третім". 

В "Аерограді" роздвоєння виявляється у конфлікті між Степаном 
Глушаком і Василем Худяковим (який піддається Глушакові так, як 
покоління Довженка піддалося Сталінові, без протесту приймаючи 
смертний вирок). Худяков, зауважив Бартелемі Аманґаль, "не 
справжній зрадник. Це спадкова вада, пережиток минулого, що став 
об'єктивно реакційним, контрреволюційним; його потрібно холоднок
ровно знищити, як хірург ампутує гангренозний орган". Проте Худя
ков не одновимірний образ зла. Адже він дружив з Глушаком 
упродовж п'ятидесяти років. Він "добра людина, але відстала, прире
чена". Розстрілюючи Худякова, Глушак убиває частку власної душі. 

В останні дні свого життя Довженко сказав: "Звернімося до зви
чайної людини. Треба зрозуміти, що в краплині роси [... ] можна знай
ти відображення світу і суспільства в цілому". Отож якщо в одній 
людині ввесь світ і все суспільство, то в ній ми знайдемо і позитивні, і 
неґативні людські риси, а в Довженкові знайдемо і всіх його 
літературних персонажів. Він був, іншими словами, і Тимошем і Пав
лом, і Василем і Хомою, він був і першим, і другим, і третім Іваном, 
він був і Глушаком і Худяковим, він був і Петром Чабаном (або Ски-
даном) і Максимом Забродою в оповіданні "На колючому дроті", він 
був і Скиданом і Забродою в п'єсі "Потомки запорожців". Адже каже 
давня сентенція: барикади полягають не між таборами, не між окре
мими людьми, а через людські серця. 

Отут, у роздвоєнні Довженка, я й бачу його справжню трагедію, 
більшу, ніж усі ті муки, яких він зазнав від Сталіна та тих "дурнів 
безсердечних, злих гайдуків і кар'єристів" яких висміював у щоден
нику. Він хотів співати; його змушували вбивати себе ("найтяжча ка
ра — змусити людину вбити саму себе", сказав він 1930 року). Він 
хотів літати (пригадаймо Василя Трубенка, який ходив нечутно, "не
наче йшов він, не торкаючись землі, в повітрі над стежками, дорога
ми, над травами"); його змушували виконувати тематичні пляни. 

Ми не повинні перебільшувати цю трагедію: не один Довженко 
терпів від втручань сталінських посіпак. І не припинилися митарства 
фільмарів після смерти Сталіна: пригадаймо хоча б Іллєнка і його "бо
ротьбу з системою авторитарного мислення". Та й не властива така 
боротьба тільки радянській кінематографії: хоча він мріяв написати 
сценарій для Чарлі Чапліна, Довженко навряд чи був би щасливіший 
в Голівуді. Але й не сміємо ми применшувати його трагедію: Сталін не 
тільки завдав йому нескінченних мук, але й не дозволив йому розви
нути свій геній. 
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Закінчив "Повість полум'яних літ". Не думаю чомусь зовсім про 
її долю. Коли згадую всю історію народження й загибелі "Ук
раїни в огні", не можу гірко не вхмильнутися собі. Справді, чого 
мені ждати і чого мені треба? Визнання, компліментів, чи гро
шей, чи слави? Не треба мені слави, б о на неї, задрипанку, знай
деться знову п'яненький Н. чи блакитний ангел N. 
Одне мені треба. Щ о б не одібрала в мене доля сліз і плачу по 
п'ятнадцяти мільйонах, смертей мого нещасного вимученого на
роду [«•] П'ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців! Я не знаю 
нічого страшнішого на світі. Щ о "Повість полум'яних літ"? Хіба 
таку писати повість про смертельну рану народу? Трагедію тре
ба писати, новий Апокаліпсис, новий Дантів " Ад". І не чорнилом 
у Москві, а кров'ю й сльозами, мандруючи по Україні, в убогих 
хатах, під вікнами сиріт, у пустках і на пожарищах великої Ма-
тері-Вдовиці. 
(Довженкоу щоденнику 1945 р.) 

1 Україні не дав Сталін розвернутися, розстрілявши, словами пе
редсмертної записки Хвильового, "цілу Генерацію". Бажав Хвильо
вий, речник того покоління, щоб Україна знайшла "свій власний шлях 
розвитку" і вийшла на рівень європейських культур. Звідси гасло: іти 
до Европи (сьогодні ми сказали б — "у світ") учитися, але з думкою — 
"за кілька років горіти надзвичайним світлом". Але світло не може 
горіти без палива. Довженко це розумів. Тому й його перший 
справжній фільм "Звенигора" — це сплетіння прадавніх легенд і подій 
нашого сторіччя. 1 дід у "Звенигорі" аж ніяк не символ старовини, а 
втілення національної пам'яті, що її жодне суспільство не сміє втрати
ти. "Я хотів через нього показати зв'язок між поколіннями, старе, що 
охоче поступається перед молодим, — говорив Довженко. — Я розгля
даю історичні традиції [... ] як животворне насіння, з якого невпинно 
росте і нинішній день і наше майбутнє". 

Видання щоденника Довженка, навіть в обкарнаній формі, стало 
значною подією в українській культурі 1960-х років. Сьогодні, коли 
Україна, я хочу вірити, знову затаює бажання "горіти надзвичайним 
світлом", олюднення повних творів Довженка, в тому числі й нецен-
зурованого щоденника, стане ще значнішою подією. Отож покінчімо з 
тією вкрай ненормальною ситуацією, яка витворилася ще за життя 
Довженка, коли його ніби цінували й вшановували нагородами — він 
же лавреат Сталінської премії, орденоносець, заслужений діяч мис
тецтв УРСР і заслужений артист РРСФСР, — але водночас боялися, 
не друкували й тримали далеко від батьківщини. Тількі тоді зможемо 
ми осмислити його не як лавреата й орденоносця, а як людину, яка 
любила, ненавиділа, страждала й творила. Допоможімо Довженкові 
вернутися на Україну в єдиний можливий тепер спосіб: відчистім і 
відновім його фільми; відшукаймо і видаймо його графічне мистецтво; 
опублікуймо автентичні тексти всіх його рукописів, щоб його 
творчість теж не була пожежищем. 1 — хай це буде остання моя про
позиція, до всієї громадськости України — у сторіччя з дня його народ-



ження привезімо його тіло і поховаймо його у Києві, щоб він міг бачиг 
ти (як він благав у листі до Спілки письменників України менше, ніж 
два місяці перед смертю) "Дніпро, і Десну десь під обрієм, і рідні 
чернігівські землі, що так настирливо ночами почали маритись мені". 

О. Довженко під час знімання "Івана", 1931 р. 
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Михайло Москаленко 

Слово про Петра Бориславича 

З новим подихом у культурному житті України відродилося теж 
зацікавлення до старої нашої літератури, в тому й перлини нашої по
езії — Слова о полку Ігореві. Ще 1987 р. своєрідною сенсацією стало 
відкриття донбаського робітника-металюрга Володимира Свитящука 
(Робітнича газета, 19. 4. 1987) проте, що у волинському селі Харалуг 
на Рівенщині знаходяться масові сліди штолень, з яких давно брали 

'руду з елементами титану і кобальту, яка давала дуже тверду сталь. 
Це заперечило погляд дослідників, що згадані в Слові о полку 6 разів 
"харалужні мечі" походять з тюркської мови або ж мають якийсь 
зв'язок з добою Каролінґів на Заході. Останнім часом стала актуаль
ною теж справа авторства Слова о полку. Серед різних теорій звертає 
увагу погляд Степана Пушика, який пропонує уважати автором пое
ми кн. Володимира, сина Ярослава Осмомисла (стаття надрукована в 
івано-франківській "Прикарпатській правді", передрукована торонт-
ським "Новим шляхом", чч. 32—34, 1987). Тут надрукована стаття 
Михайла Москаленка висуває інший погляд — що автором поеми був 
київський боярин Петро Бориславич, співавтор Київського літопису. 
Опираючись на дослідження акад. Бориса О. Рибакова, М.Москаленко 
дає своє поширене у грунтування цієї теми, цікаве особливо для 
західного читача, який не мав досі безпосереднього доступу до науко
вих писань московського вченого. 

Редакція 

Академік Володимир Перетц, автор фундаментальної і до сьо
годнішнього дня неперевершено! за своїм культурним значенням ен
циклопедичної розвідки "Слово о полку Ігоревім: Пам'ятка 
феодальної України-Русі XII віку" (Київ, 1926), змалювавши 
історично достовірну картину кровопролитних князівських чвар і 
"крамол", відзначав: "Слово о полку Ігоревім" в умовах цього життя -
це немов оаза ясна та прохолодна серед пустелі, кривавим туманом 
повитої. Як і київські емалі й інші нечисленні пам'ятки давньої 
київської культури, воно здається нам через те цінніше, що свідчить 
про силу й височінь людського духу, здатного художньо творити 
навіть за найтемніших періодів людського життя". Загадкове "Слово" 
привертає до себе увагу нових і нових поколінь: разом з тим загадка 
"Слова" — це й великою мірою таємниця його геніального автора. 
Вітчизняна наука сьогодні, здається, наблизилась до її розкриття. 

Творці численних гіпотез не раз намагались ототожнити автора з 
якоюсь конкретною особою, відомою за іншими джерелами другої по-

100 



ловини XII ст.: названі були і "премудрий книжник Тимофій", і "сло-
вутний співець Митуса", і улюбленець князя Святослава Всеволодо
вича — Кочкар, і тисяцький Рагуїл Добринич, і гіпотетичний співець 
Ходина, і навіть князі — Святослав Всеволодович, Володимир Яросла-
вич, та й сам trop Святославич, герой невдалого походу... Жодна з на
званих гіпотез, на жаль, не була підкріплена скільки-небудь 
серйозною аргументацією. (Так, наприклад, спроба довести, що автор 
був князем, бо вживав у даному контексті слова "брат", "братнє" — 
наївна: адже, звертаючись до благодійника-князя, Данило Заточник, 
безсумнівний вихідець із соціальних низів, все ж починав своє 
"Моління" так: "Вострубим, убо, братие, аки в златокованную трубу, 
в разум ума своего..." Так само не був князем і Софоній рязанець, ав
тор "Задонщини", який починав свій твір словами: "Снидемся, бра
тия и друзи и сынове русский, составим слово к слову, возвеселим 
Русскую землю"). 1 все ж, як зазначав, зокрема, Л.О.Дмитрієв (див. 
"Словарь книжников і книжности Древней Руси", 1985), існує одна 
по-справжньому обгрунтована гіпотеза, що її висунув академік 
Б.О.Рибаков (1971; 1972; 1984): надто багато різного роду відомостей 
свідчать про те, що автором "Слова о полку Ігоревім" був 
КИЇВСЬКИЙ БОЯРИН ПЕТРО БОРИСЛАВИЧ, постать, добре знана 
з давньоруського літописання. 

Що ж конкретно ми знаємо про Петра Бориславича? Що дало 
підстави Б.О.Рибакову для його сміливого припущення? Навколо яко
го логічного стрижня може в даному разі будуватися історична, 
лінгвістична та інша аргументація? 

1868 р. К.М.Бестужев-Рюмін, аналізуючи склад Київського 
літопису, висловив припущення, що князювання великого князя 
київського Ізяслава Мстиславича (помер 1154 р.) та події наступних 
років зображені одним літописцем. 1878 p. І.П.Хрущов показав, що 
цим літописцем, очевидно, був боярин Петро Бориславич, який двічі 
їздив з посольством від Ізяслава Мстиславича до галицього князя Во
лодимира. Як зазначав пізніший дослідник, у Київському літописі "це 
останнс посольство Петра Бориславича описане особливо детально, 
насичене такими подробицями, які не лишають сумніву щодо того, що 
автором повісті про взаємини Ізяслава та Володимира був сам Петро 
Бориславич" (Д.СЛихачов, 1947). Розповідь Петра Бориславича 
цікава не лише як літопис, а й як твір красного письменства: низка 
тісно пов'язаних між собою епізодів, що ускладнюється і в сюжетно
му, і в психологічному плані, тримає в напрузі читача. Згодом Б.О.Ри
баков показав, що літописання Ізяслава та його нащадків, двох 
поколінь "племені Мстислава" з 1146 по 1196 рік (з кількома перерва
ми) вів один і той самий літописець: "Літопис протягом півстоліття 
настільки стабільно зберігає єдиний стиль, єдину політичну кон
цепцію і широту світогляду, що мусить обов'язково вважатися твором 
однієї людини". Як показав цей же дослідник, відомий з літопису 
конфлікт Петра Бориславича з князем Мстиславом (холопи боярина 
здійснили крадіжку і перетаврування княжих коней) і перехід його на 
службу до другого сина Ізяслава — Давида (1168 р.) призвів до негай
ної і різкої зміни стилю та всього характеру київського літописання. 
Це була, очевидно, одна з перерв у літературно-історичній праці Пет
ра Бориславича. 
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Які ж риси були характерні для Петра Бориславича — літописця? 
У Б.О.Рибакова, котрий найбільше зробив для з'ясування цього пи
тання, був сильний попередник (і, як побачимо, союзник) — Іван 
Франко. У своїй, на жаль, незавершеній праці "Літописна основа 
"Слова о полку Ігоревім" (1914) він писав: "Щодо першої (реляції. — 
М.М.), що ввійшла в склад Київського літопису, можемо майже напев
но сказати, що вона була написана чоловіком світським, рицарського 
стану..." "В противенстві до того (ігумена Мойсея. — М.М.) київський 
літописець у своїх оповіданнях... визначається при пластичності та 
поетичності своїх висловів, переважно взятих з живої дійсності, багат
ством змісту, живістю його зображення..." "...Отеє оповідання, незви
чайно гарно скомпоноване (оповідь про Рюрика і Давида, 1170 р. — 
М.М.) та поетичне, належить до тих оповідань нашого літопису, до
сить не малочисленних, що мають більшу літературну, ніж історичну 
вартість і які можна вважати переказами давніх пісень не людової, 
але боярсько-дружинної верстви, до яких належить також "Слово о 
полку Ігоревім...'" (підкреслення моє. — М.М.). "Сумнівно також, чи 
був він (літописець. — М.М.) духовним, а правдоподібніше був один із 
княжої дружини, що брала участь у княжих походах і стояла досить 
близько до їх громадського життя й могла знати навіть дуже інтимні 
подробиці того життя". 

Незалежно від Івана Франка (цитована щойно його стаття була 
опублікована лише 1983 р.), Б.О.Рибаков характеризує боярина-
літописця Петра Бориславича як світського письменника (його 
оповідь разюче неподібна до решти літописців, людей духовного ста
ну) , досвідченого дипломата і полководця (вражає увага його до битв, 
походів, зброї, взагалі до військової конкретики), людини широких 
поглядів, що нерідко підіймається над інтересами свого феодального 
сюзерена, талановитого публіциста і історика (свій літопис він щедро 
•документував численними копіями княжих угод, листів, щоденника
ми походів; крім того, у повному, розширеному тексті Київського 
літопису, який до наших днів не дійшов і відомий лише у витягах 
історика В.М.Татіщева, збереглася ціла низка боярських промов та 
своєрідних словесних "портретів" відомих князів — сучасників Петра 
Бориславича). І, звичайно ж, літописець виступає як переконаний ви
разник інтересів боярства, а в певних ситуаціях — і активний учасник 
княжих усобиць: 1169 р. датується перехід його та частини боярської 
верхівки на бік групи князів, посланих на Київ Андрієм Боголюбсь-
ким. Цікаво, що в цьому поході брали безпосередню участь троє май
бутніх героїв "Слова о полку Ігоревім": Рюрик і Давид Ростиславичі, а 
також сам Ігор Святославич! Отже, як свідчить Никонівський літопис, 
у 1169 р. Петро Бориславич та Ігор Святославич виявились учасника
ми однієї політичної коаліції. 

Як же аргументує Б.О.Рибаков своє припущення про те, що Петро 
Бориславич якраз і був а то ром "Слова о полку Ігоревім"? 

"Слово", як і літопис Петра Бориславича, написане з позицій 
київського боярства широко освіченим автором, істориком і поетом, 
знавцем військової справи, лицарських звичаїв та зброї, людиною 
світською, обізнаною з дипломатією та княжими політичними задума
ми. Слід також відзначити, що і в "Слові", і в літописі Петра Борисла
вича провину Ігоря пом'якшено, наголос робиться на княжій 
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мужності, доблесті, патріотизмі. Автор "Слова", звертаючись із 
відомим закликом до князів, з одинадцяти адресатів називає десять 
нащадків Мономаха, причому дев'ять з них належать до "племені 
Мстислава" — але ж Петро Бориславич якраз і був упродовж п'яти де
сятиліть літописцем Мстиславичів! Династичні симпатії автора "Сло
ва", поета, як і його твердо висловлені антипатії (наприклад, до 
сумнозвісного князя Олега Святославича та його нащадків) повністю 
тотожні уподобанням Петра Бориславича, літописця. Однаковою, 
ідентичною в обох творах є оцінка політичної структури Русі XII ст., а 
також осуд "княжого неспособія", охоплення величезних гео
графічних просторів немов із висоти орлиного лету, уміння бачити 
всю Русь в її історичній всеосяжності, сміливість у політичній оцінці 
тих або інших руських князів (наприклад, у питаннях спільних дій 
проти половців). Як це відзначав іще Іван Франко, київський 
літописець нерідко стає поетом; але ж читач "Слова" тут-таки 
підтвердить, що мало не в кожному фрагменті поет бачиться нам і 
літописцем — натхненним і водночас практично безпомилковим і точ
ним у деталях, піднесеним — і політично далекоглядним, людиною 
світською — і наділеною найвищим даром духовності. 

Свого часу В.П.Адріанова-Перетц (1941) показала, що в складі 
частини Київського літопису середини XII ст. "привертають увагу ок
ремі вислови, що нагадують манеру "Слова о полку Ігоревім". Розви
ваючи цю думку, київська дослідниця В.Ю.Франчук (1976; 1986; 
1988) розглянула лексичні та синтаксичні особливості літопису "пле
мені Мстислава" і прийшла до висновку, що в ряді випадків харак
терні саме для цих частин літопису, сконцентровані саме тут лексичні 
звороти та синтаксичні конструкції — спільні з подібними елементами 
"Слова о полку Ігоревім". Ось характерний приклад, наведений 
В.Ю.Франчук (щоправда, раніше звертав на це увагу і Б.О.Рибаков): 
"А ліпо ны было братье възряче на божию помочь и на молитву свя-
тоъ Богородици поискати отець своих и дЪдъ своих пути и своей че
сти" — так звучить у Петра Бориславича початок літописного опису 
походу 1170 р. Але ж це так близько і споріднено до заспіву "Слова о 
полку Ігоревім", датованого 1185 р.: "Не ліпо ли ны бяшетъ, бра
тие, начяти старыми словесы трудныхъ повеет ий о пълку Иго-
ревё. .."! Текстові зіставлення такого роду можна наводити в більшій 
кількості, ніж це зробила В.Ю.Франчук. Цитую тут і далі за 
Київським літописом: "Якоже бі ліпо жити брати единомыслено 
укупЪ" (1146). "Рюрикъ же посла къ Ярославу і рече ему: "Брате, 
тобі было не ліпо измясти нами, а вЪсть ны правая есть, ажь вежи 
половецкия восе за полъ дне" (1187) (у "Слові" під час втечі Ігоря — 
"вежи ся половецкий подвизаша"). "А ліпо вы бы потрудитися" 
(1189) — тут водночас і лексична паралель до "трудныхъ повістий" 
"Слова". 

Зіставлення лексики та синтаксичних конструкцій літопису Петра 
Бориславича і "Слова о полку Ігоревім" нерідко дає просто-таки вра
жаючі наслідки: так, наприклад, в описі походу 1170 р. — єдиний раз 
у всьому давньоруському літописанні! — вжито ті самі тюркські слова, 
які бачимо у "Слові" — "чага" і "кощей" (В.Ю.Франчук). Те саме 
стосується навіть особистого тюркського ім'я "Олбырь", що надається 
до порівняння з "ольберами" "Слова о полку Ігоревім". Точнісінько 
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так само річка Каяла, якщо не говорити про пізнішу "Задонщину", 
згадується лише в "Слові о полку Ігоревім" та у відповідному місці 
літопису Петра Бориславича*. I все ж, на нашу думку, порівняльний 
аналіз текстів, здійснений на лінгвістичному рівні, при всій його не
обхідності й цінності, сам по собі не гарантує відповіді. Якщо ж погля
нути на сукупність текстів літопису Петра Бориславича та "Слова" як 
на своєрідний художньо-історичний диптих (монументальну дилогію) 
і проаналізувати послідовний набір смислових елементів та ключових 
мотивів цього великого поетичного масиву, не послаблюючи при тому 
уваги до граматико-стилістичних його складників, ми ще на крок на
близимось до розуміння таємниці "Слова". Лексика, стильові особли
вості автора (тут, як ніколи значущою є відома формула "людина — 
це стиль") у даному разі важливі не тільки самі по собі, але й у ролі 
надійних "міток", як конкретні позначення найістотніших історичних 
та буттєвих реальностей та першоелементів. Як ми спробуємо тут по
казати, за єдністю стилістичних та смислових координат стоїть 
цілісність художньо-поетичного та культурно-історичного світогляду 
автора. 

МОТИВ ПЕРШИЙ: вибір героя між честю та безчестям, славою 
— і безславною загибеллю. Тут і далі цитування літопису Петра Бо
риславича показує, що сам по собі Ігорів похід та Ігорева ухвала — 
лише окремий епізод реалізації лицарського "кодексу честі": "Да лю
бо си голову положю передъ вами, любо си налезу столь деда свого" 
(1146). "А любо соромъ сложю и земли своей мыцю, любо честь 
свою налезу пакы ли а голову свою сложю" (1149). "Луче, брате, 
измрёмъ еде, нежели сесь соромъ възмемъ на ся" (1150). "Но любо 
голову свою сложно, пакы ли отчину свою нал&зу" (1150). "Хочемъ 
же за отца вашего, за Вячьслава и за тя, и за брата твоего Ростислава 
и за всю братью и головы свои сложити, да любо честь вашю 
налёземъ " (1151). "Но иже буду живъ, то любо свою голову сложю, 
любо себе мьщю" (1152). "А намъ дай Богь за кристьяны и за Рускую 
землю головы своё сложити и къ мученикамъ причтенномъ быти" 
(1170). "Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти" ("Слово", 
1185). "Хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь До
ну" ("Слово", 1185). "Не хочю блудити въ чуже земле, но хочю го
лову свою положити в отчинЪ своей" (1189). 

МОТИВ ДРУГИЙ. Герої сідають на коней — це здійснення в рам
ках феодального етикету найперших кроків до виконання ухвали "до
бути честь". "А язь вы реку, брате, съ Рождества Христова полЪзите 
на кони" (1149). "Язь ти на коне уже всідаю же и сына Мьстислава 
съ собою поймаю, а ты полёзи уже на коне" (1152). "Слахуть бо ся 

' Ш и р ш и й набір текстових зіставлень Київського літопису і "Слова о полку Ігоревім" 
див. у розвідках: Б.А.Рыбаков. "Слово о полку Игореве" и его современники" (1971); 
Б.А.Рыбаков. "Русские летописцы и автор "Слова о полку Игореве" (1972); В.Ю. 
Франчук. "Мог ли Петр Бориславич создать "Слово о полку Игореве" (1976); В.Ю. 
Франчук. "Літописні оповіді про похід князя Ігоря" (1988) . Один з найяскравіших 
прикладів, наведених Б.О. Рибаковим: перші рядки літописної повісті про похід Ігоря 
"Святославичь Игорь, внукъ Олеговъ, гкЛха изъ Новагорода..." — унікальний в усьому 
Київському літописі випадок величання по батькові та ім'ям діда; єдиний аналог — 
повний заголовок "Слова о щгьку ИгоревЪ, Игоря Святьславля внука Ольгова". Див. 
також ґрунтовну монографію В.Ю. Франчук "Киевская летопись" (1986) . 
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к нему галичане , велячи ему всісти на коне" (1159). "Сідлай, 
брате, свои бръзыи комони, а мои ти готови, осЪдлани у Курська, на
переди" ("Слово", 1185). "А всядемъ, братие, на свои бръзыя комо
ни" ("Слово", 1185). "Всеволодъ свать мои всёл на коня како ми ся 
быль обьчалъ помочи на Олговича" (1196). 

МОТИВ ТРЕТІЙ. Герой перед походом дивиться на небо й озирає 
військо. "Изяславъ же възрёв на небо и похвали Бога и силу животво
ряща го креста в таковой помощи его" (1146). "И видивъ Игорь ecu его 
вой, иже кияне пославшеся и пояша у Изяслава тысячкою и съ ста-
гомъ" (1146). "Игорь же возрёв на небо и виді солнце стояще яко 
місяць и рече боярам своимъ и дружинЪ своей: "Видите ли что есть 
знамение се?" (1185). "Тогда Игорь възрё на светлое солнце и виді 
отъ него тьмою вся своя воя прикрыты" ("Слово", 1185). 

МОТИВ ЧЕТВЕРТИЙ. Герой чекає брата в поході: без допомоги 
братнього війська перемога малоймовірна. "Изяславъ поиде потиха 
ожидая брата своего Ростислава" (1147). "И ту жда брата своего Ро
стислава" (1148). "И тако приида къ Осколу и жда два дни брата сво
его Всеволода" (1185). "Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече 
ему буи турь Всеволодъ: "Одинъ брат, одинъ свЪтъ свЪтлыи — ты, 
Игорю!" ("Слово", 1185). У "Слові" ж бачимо антитезу мотиву 
єднання братів: "Рекоста бо брать брату: "Се мое, а то мое же". 

МОТИВ П'ЯТИЙ. Героєві жаль свого брата. "Они же рекоша: 
"Брат! ЦЪловали есме кресть къ Святославу Олговичю, жаль бо ны 
есть брата нашего держиши Игоря" (1147). "Ныне же на нас про то 
не жалуй иже есмы устали на рать, жаль бо ны есть брата своего 
Игоря" (1148). "Да како жаль ми бяшеть на Игоря, тако ныне жа
лую болши по Игоре брате моемъ" (1185). "Игорь плъкы завороча
ет: жаль бо ему мила брата Всеволода" ("Слово", 1185). Мотив цей, 
судячи з історичних даних, глибоко автобіографічний: за відомостями 
В.М.Татіщева, брат Петра Бориславича, єпископ ростовський Федір, 
був "вельми учен и сладкоречив, ведый вся преданна и уставы церков
ные", двічі їздив до Візантії. Після конфлікту з митрополитом був ви
даний великому князеві Глібу Юрійовичу і страчений 1169 р. ("...и 
прокляли его собором, а книги, писанные им, на торгу перед народом 
сожгли"). 

МОТИВ ШОСТИЙ. Герой та його дружина. "Ізяславь же рече 
дружині своей: "Братия и дружино! Бог всегда Рускы землъ и Рус-
кихъ сыновъ въ бещестии не положить есть" (1152). "Игорь же рече: 
"Братья и дружино! Тайны Бога никто же не вЪсть, а знамению 
творЪць Богь" (1185). "И рече Игорь къ дружині своей: "Братие и 
дружино! Луце же потяту быти, неже полонену быти" ("Слово", 
1185). "Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя 
шгьки! Княземъ слава а дружинії" ("Слово", 1185). "Аз же совоку-
пився съ братьею своею и с дружиною своею и съ дикими половци" 
(1196). Цікаво, що в перших трьох цитатах слідом за лексично і 
стилістично однотипними звертаннями видно намагання героя вгадати 
свою дальшу долю. 

МОТИВ СЬОМИЙ. Княжа "обида" (порушення феодального пра
ва, несправедливість) і помста за неї. "Не хочета ли того всего испра-
вити, то я в обиді не могу быти" (1150). "А язь отцю твоєму досыти 
послужить своимъ копием и своими полкы за его обиду" (1152). 
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"Вьет ала Обида въ силах Дажь-Божа внука..." ("Слово", 1185). 
"Вступита, господина, въ злата стремена за обиду сего времени, за 
землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святьславича!" ("Слово", 
1185). "Абы не стряпа всьлъ на коня, а быхомъ снемшеся где любо 
помъстилъ обиду и сорома своего" (1196). 

МОТИВ ВОСЬМИЙ. Руська земля в далині, "за шеломянем". "И 
тако поидеГюрги за шеломя съ полкы своими" (1151). "Наворопници 
же перешедше Хороль взиидоша на шеломя" (1184). "О Руская зем
ле, уже за шеломянемъ еси\" ("Слово", 1185). "Дремлетъ в полъ 
Ольгово хороброе гнЪздо. Далече залетіло!.. О, далече зайде соколъ 
птиць бья, — къ морю!" ("Слово", 1185). "И рече Святославъ Олго-
вичь ст роема своима: "Далече еемь гонилъ по половцехъ, а кони мои 
не могуть" (1185). "Не могу йти дале от Днъпра. Земля моя далече, а 
дружина моя изнемоглася" (1187). Ідеться, власне, про просторове оз
начення місця битви. 

МОТИВ ДЕВ'ЯТИЙ. Часове означення битви: характерне саме 
для літопису Петра Бориславича співвідношення події з годинами дня, 
з рухом небесних світил, а в прообразі, можливо, з сонячними божест
вами. иВъ третий же день приступиша вси ко граду, по зорямь, би-
шася до поздьноё вечерне" (1146). "1 начинаша битися исъ града 
крЪпко бьющися, и бишася наченьше съ заутра и до вечера" (1147). 
"Въ втории же день по зорямъ исполцися Изяславъ, поиде противу 
Володимиру на бои полкы своими" (1150). "Утрии же в день в пятни-
цю яко зорі почата ся займати, переже в Дюргя въ бубны въ полку 
и въ трубы въетрубиша" (1151). "И пришедше бишася у Переяславля 
по два дни, третий же день Ъхаша по обычаю бится" (1151). "Ут
рии же день рано король ударя у бубны и тако исполца полкы своя" 
(1152). "Заутра же пятъку наставшу, въ обіднєє веремя усрътоша 
полкы половьцкыя" (1185). "Съ зарания въ пятъкъ потопташа пога-
ныя плъкы половецкыя" ("Слово", 1185). "Другого дни велми рано 
кровавыя зори світ повідають" ("Слово", 1185). "Съ зарания до 
вечера, съ вечера до світа летять стрЪлы каленыя, гримлють сабли о 
шеломы, трещать копия харалужныя" ("Слово", 1185). "Бишася 
день, бишася другий; третьяго дни къ полудню падоша стази Игоре
вы" ("Слово", 1185). 

МОТИВ ДЕСЯТИЙ. Картина битви — продовження попереднього 
мотиву. "И ту бі видити ломъ копииныи и звукъ оружьиныи, от 
множьства праха не знати ни конника, ни пЪшЪць" (1174). "Ту ся 
копием приламати, ту ся саблям потручати о шеломы половецкыя" 
("Слово", 1185). Впадає у вічі разючий лексичний і синтаксичний па
ралелізм останніх уривків з літопису і "Слова". 

МОТИВИ ОДИНАДЦЯТИЙ ТА ДВАНАДЦЯТИЙ. Втеча по
ловців. "Потоптання" ворогів. "Половим ecu побігли, и многы изби
т а , а другая руками изоимаша" (1149). "И тако потопташа і и 
многы ту избиша" (1152). "Князи же увьдавше иже половим побігли 
и взяша вежЪ их" (1170). "Половці же побёгоша божьимъ пове
леньем и Русь погнаша ь и ту побъдиша Ъ" (1184). "Половці же 
пробігоша вежі и Русь же дошедше вежь" (1185). "А половци него
товими дорогами побёгоша къ Дону Великому" ("Слово", 1185). 
"Потопташа поганыя плъкы половецкыя" ("Слово", 1185). 
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МОТИВ ТРИНАДЦЯТИЙ. Поворот полків. "Тогда же Гюрги и 
Володимерь Давыдовичь, и Святославъ, и половци диции, в Всевало-
дичь Святославъ поворотяче полкы своя поидоша к Великому Руто
пи" (1151). "Игорь же возвороти киевьскии полки" (1183). "Игорь 
плъкы заворочаешь" ("Слово", 1185). "Игорь же бяшеть въ то время 
на конЪ, зане ранень бяше, и поиде къ полку ихъ, хотя воэворотити 
къполкомъ" (1185). 

МОТИВ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ. Захоплені в битві трофеї (або по
дарунки). "Приела царь дары многы Ростиславу, оксамити и паволо
ки и вся узорочья разноличныя" (1164). "И бысть сЪча зла... и челъку 
стяговую сторгоша стяга, и смятошася обои бьющесь, Володиславъ 
же замысли взяти стягъ Михалковъ" (1172). "Идоша на сЪни и выи-
маша золото и каменье дорогое, и жемчюгъ, и всяко узорочье" 
(1175). "Помчаша красны я ДЬвкы половецкыя, а съ ними злато, и 
паволоки, и драгыя оксамити. Орьтъмами и япоичицами и кожухы 
начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мЪстомъ, — и вся
кими узорочьи половецкими. Чрьленъ стягъ, бЪла хорюговь, чрьле-
на чалка, серебрено стружие — храброму Свитославличю" ("Слово", 
1185). 

МОТИВ П'ЯТНАДЦЯТИЙ. Смерть князя (уявна, вві сні — у 
"Слові", і реальна, наяву — в літописі). "И повьдаша ему: "Богь си-
ночи князя поялъ". И рече Петрь: "А синочи есмь поЪхал, а он добрь" 
(1152). "Рече: "Синочи быль веселъ съ своею дружиною и шелъ спать 
здоровъ" (1154). "Синочи съ вечера одЪвахуть мя, рече чръною папо-
ломою на кровати тисовь" ("Слово", 1185). (В Іпатіївському літописі 
слово "синочи" зустрічається лише тричі; четвертий випадок — у 
"Слові о полку Ігоревім". Петро з наведеного тут уривка — це сам 
Петро Бориславич. Крім того, "быль веселъ съ своею дружиною" та
кож має промовисту паралель у "Слові": "А ми уже, дружина, жадна 
веселия". — В.Ю.Франчук). 

МОТИВ ШІСТНАДЦЯТИЙ. Суд божий. "Поьдите брате въ своя 
полкы, а како ны съ ними богь розсудить" (1146). "Даже мя постиг-
неть Володимерь сь сьми а сь тьми судь Божий вижю а како Богь 
розсудить сь нимь" (1150). "Се уже мы идемъ на судь Божий" (1151). 
"Ни хытру, ни гаразду, ни пытьцю гаразду суда Божиа не минута" 
("Слово", 1185). 

МОТИВ СІМНАДЦЯТИЙ. Мертвих не воскресити. "И рече Изяс-
лаву Давидвичю: "Сего (Володимира — М.М.) нама уже не крЪсити" 
(1151). "А Игорева храброго плъку не кр&ситиі" ("Слово", 1185). 

МОТИВ ВІСІМНАДЦЯТИЙ. Великий плач по Руській землі: 
"Бысть плачь великъ по всей земли Галичьстьи" (1153). "И бысть 
въ КиевЪ на всихъ чловЪцехъ стенание, и туга, и скорбь неутЪши-
мая" (1171). "И бысть скорбь братьи, и туга, и печаль велика" 
(1182). "А въетона бо, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми. Тоска 
разлился по Рускои земли, печаль жирна, тече средь земли Рускыи" 
("Слово", 1185). "Туга и тоска сыну ГлёбоьуГ ("Слово", 1185). "О 
немъ (за Володимиром Глібовичем — М.М.) Украина много постона" 
(1187). ("За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче" — пізнє похідне 
останньої формули). 

МОТИВ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ. Тяжко тілу без голови. "И рече 
(Ізяслав — М.МД слово то, акоже и пережь слышахомъ: "Не идеть 
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місто къ голові, но голова къ місту" (1151). "Хоть и тяжко ти 
головы кроме пленю — зло ти тілу кроме головы, Рускои земли 
безъ Игоря" ("Слово", 1185). 

МОТИВ ДВАДЦЯТИЙ. Фінал виправи: хвала Богові й божим 
церквам, радість, весела година. "Пришедша же Киеву и похвалиста 
Бога и поклонистася святымъ церквамъ и пребыста у весельи" 
(1147). "И приде Изяславъ къ брату Ростиславу и похвалиста Бога и 
святую Богородицю и силу животворящего хреста видившеся брата 
въ здоровьи и пребыста у велиці любви и въ весельн" (1148). "И съ 
великою честью вьіхаша въ Киевъ, и ту поклонившеся святій 
Софье и святій Богородицы Десятиньніи, и пребыша у велиці ве-
сельи" (1151). "Изяславь же приде въ Кыевъ къ строеви своему Вя
чеславу съ великою радостью и великою честью и похваливше Бога и 
Пречистую Матерь и пребыша у велиці любви и у велиці весельи" 
(1152). "Игорь ідеть по Боричеву къ святій Богородици Пирого-
щеи. Страны ради, гради весели" ("Слово", 1185). "И nolxa Рюрикъ 
Кыеву... вшедъ во Святую Софью и поклонися святому Спасу и 
святій Богородици, и сЪде на столь дьда своего съ славою и съ чес
тью великою, и обрадовася вся Руская земля" (1195). 

Наведене тут зіставлення уривків з літопису Петра Бориславича 
та "Слова о полку Ігоревім", згрупованих за мотивами (смисловими 
рядами) поеми — з одного боку, досить промовисте, текстові збіги 
нерідко гідні подиву. З другого боку, наявність навіть дуже близьких, 
аж до тотожності лексичних, граматичних, стильових, смислових "на
кладок" сама по собі ще мало про що свідчить. Адже в інших творах 
давньоруської літератури можна знайти не один подібний збіг із тек
стами "Слова о полку Ігоревім": "НЪсть лЪпо намъ, братіє, таити 
чюдесъ божий" — мовиться в "Житії Феодосія Печерського"; "Уже 
мне мужа своего не крьсити" — каже княгиня Ольга (Лав-
рентіївський літопис, 945 p.), і таких прикладів у різних творах є чи
мало. Одначе вся справа в тому, що тільки літопис Петра Бориславича 
(1146—1196 pp. київського літописання) сконцентрував у собі сукуп
ну множину численних стилістичних, смислових та інших елементів, 
наявних у "Слові о полку Ігоревім", поєднав, так чи інакше повто
рюючи їхню складну конфігурацію та взаємозв'язок. Жоден інший 
літопис, жоден інший церковний або світський літературний твір 
Київської Русі не може стати об'єктом подібного зіставлення зі "Сло
вом" (ми обмежились двома десятками "смислових блоків", але поле 
можливих досліджень цим далеко не вичерпане). По суті, шляхом 
послідовного текстового порівняння окремих мотивів у складі літопису 
Петра Бориславича вдається виділити певний цілісний художньо-
смисловий шар, спільний із відповідними елементами "Слова о полку 
Ігоревім". Першопочатки цієї спільності важко шукати в чомусь 
іншому, крім самої психологічної структури унікальної художньої осо
бистості Петра Бориславича — поета і літописця. 

Якщо спробувати уявити собі "таємну архітектуру" поетичного 
світу Петра Бориславича, то ми побачимо чудесну кристалічну будову 
поеми про Ігорів похід, витворену як історико-художній синтез ге
роїчної, лицарської поезії, органічно вкрапленої в тексти півстолітньої 
літописної хроніки "племені Мстислава" — і численних фольклорних 
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мотивів, більшість із яких у складі обрядового фольклору на тися
чоліття пережили княжу добу і відлунням своїм доховалися майже до 
наших днів. 

Літопис і героїчна поема належать до різних літературних жанрів, 
і про це не слід забувати. (Б.О.Рибаков слушно вказує на 
О.С.Пушкіна — не знаючи його ім'я, нам важко було б угадати в ав
торі "Полтави" — автора "Історії Петра"). У літописі Петра Борисла
вича не видно язичницького фольклору: офіційне літописання як 
жанр, звісно, не могло давати простір світоглядним стихіям, що про
тистояли панівній церкві. Але зберігається незмінною сама структура 
авторового мислення — по-різному реалізована в поемі і в літописі. 
Кульмінація поеми — язичницька молитва-заклинання Ярославни до 
верховних сил світотвору, і як наслідок — порятунок Ігоря. У літописі 
герой так само рятується волею вищих сил — але в дусі "передового 
на той час учення": "Но избави и Господь за молитву хрйстьяньску, 
имь же мнозЪ печаловахуться и проливахуть же слезы своя за него". 
(До речі, посилення християнських акцентів в останні роки 
літописання Петра Бориславича необов'язково, як це робить Б.О.Ри
баков, пояснювати вставками інших літописців, їхньою редакторсь
кою працею. Чи легко, приміром, було б упізнати в авторі "Вибраних 
місць із листування з друзями" та "Авторської сповіді" — творця 
"Страшної помсти" і "Тараса Бульби"? З літами умонастрої літописця 
могли зазнавати природної еволюції). 

Дотеперішні спроби з'ясувати ім'я автора "Слова о полку 
Ігоревім" і, науково обгрунтувавши, довести істинність тієї чи іншої 
гіпотези, виявлялись невдалими або, в кращому випадку, недо
статніми. Так, очевидно, буде й надалі — наука просто не має не
обхідних відомостей, щоб дати однозначну й остаточну відповідь. 
Отже, залишалось одне: не доводити, а показати, що автор літопису 
"племені Мстислава" київський боярин Петро Бориславич був також і 
автором "Слова о полку Ігоревім". Бракує неспростовних доказів 
істинності цього твердження?. Що ж, перифразовуючи вислів грець
кого філософа-неоплатоніка Порфирія, "ми назвемо це не істиною, а 
благом". 
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Володимир Слепченко: "Скорбота", з серії "Реквієм" 
(до поезії Н. Давидовської), 1988. 
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Василь Герасим'юк 
Вірні пси Георгія 

Коса 

Я сказав собі так: "Ти не зодчий цих стін. 
Ти народжений жінкою в муках, ти син 
нерозумний, що падав і падав". 
І було мені так: ранок, вечір — одне. 
Ті забули мене, що любили мене. 
Я упав. Я зламався. Я зрадив. 

Не провал, не обвал, не сповзання, не зсув... 
Я прозріння й не знав. Я натхнення забув. 
Дні і ночі зімкнулися в коло. 
Доки маски міняли мої вчителі 
для нової малайки на рідній землі, 
я згадав, що скінчилася школа, 

і сказав собі так: "Ти не зодчий цих стін. 
Тобі вистачить власних провин і колін 
тільки впасти, а це не поможе — 
забагато, кого вже ніщо не спасе. 
Навіть вітер, що зносить, несе й не знесе, 
бо куди нас позносити, Боже?" 

1 було мені так: ранок, вечір — одне. 
Соломинка, яка ще тримала мене, 
стала тоншою за соломинку. 
І сказав я собі: "Так було й буде так". 
І тоді розповів мені сивий вояк 
восени, уночі, про жінку. 

Зимували вони у землі. Не одна 
є зимарка у горах самотня й сумна, 
але їм у зимарці — не можна, 
ї м — лише у землі. І не день і не два... 
Та настане весна. І настане трава. 
І настане ловитва безбожна. 
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З ними жінка була. У землі розплела 
свою чорну косу. І сокиру дала 
найгрізнішому в руки: "Не хочу. 
Відітни". Той узяв. Озирнувся, як тать. 
Зблід. Немов йому шию біленьку рубать. 
І промовив, заплющивши очі: 

"Я чесатиму сам. Скільки треба. Засни". 
"Відітни" — вона плаче. А він до весни 
чеше косу. Розчісує косу. 
Хай усе на землі у крові і в золі — 
є живі і в землі! І між ними в землі 
він розчісує чорноволосу. 

По війні десять літ — у землі десять літ 
зимували. Щоб знову піднятись на світ, — 
розчеши чорну косу, вояче! 
Настарай за ці зими на землю дощу! 
(Так він чеше — як плаче й не чути плачу). 
Хай ніхто під землею не плаче! 

(Косу чеше!) Не дасть вона спати змії. 
Скине іскри свої у долоні твої — 
ще забавиться доля з тобою! 
Ти вже рвешся на світ? Ти на цей не спіши. 
Чорну косу чеши. Чорну косу чеши. 
Твердь, як смерть, над тобою з косою. 

А весна захлинається! Тепла, як грудь 
у землі — аж потоки над вами ревуть! 
Хай ревуть. Скоро стане їм легше — 
вийде жінка на сонце! На перші громи! 
Поможи їй — волосся на руки візьми. 
Хай сама в перших травах розчеше. 

Що потому, вояче? 
"Потому нема. 
Чи цікавить геройство? тортури? тюрма? 
Може, зрада? відступництво? Може, 
доля кожного з нас аж по нинішній час? 
Міг би я розказати про кожного з нас, 
але це тобі не допоможе". 
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У храмі 

Ти, вигнана Богом, 
стоїш при свічі 
на чорній землі, 

питаєшся в Нього: 
для кого мечі 
кують ковалі? 

Не каже, для кого. 
У чорні ліси, 
на гори й степи 

ти вигнана Богом. 
Свічу погаси 
і переступи 

змію під порогом. 

Старовинні забави 

Покійник лежить у хаті, 
а в темних сінях 
я повис на гаку 
і кричу: "Я вишу!" 
І крізь регіт і вівкання 
мене запитують: 
"На кому висиш?" 
Назвати мушу дівоче ім'я, 
і мені пересихає в горлі, 
бо я ледь чутно 
називаю тебе. 
Мене може зняти тільки поцілунок, 
а ти не зможеш не поцілувати, 
бо вимажуть лице сажею 
і виштовхають надвір. 
Я чую церковні дзвони у грудях, 
бо ти підходиш і цілуєш... 
Тепер повиснеш ти 
і тебе спитають: 
"На кому висиш?'' 
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Я знаю, ти не скажеш, 
і до ранку під розпач трембіт 
відмиватиму на потоці сажу 
із твого заплаканого обличчя. 

А вранці 
покладуть рідні 
на домовину свої голови 
і тричі попрощаються з мертвим. 
Він від бартки упав на храмі. 
Помста пливе у їхній крові. 

Я також із того роду, 
але мені зранку тільки відлунює, 
тільки видзвонює у вухах: 
"На кому висиш?" 

Я вишу. 

Бурелім на провідну неділю 
1989-го 

Вітри звіялись високо на горі — 
клин косарів обвівали. 

Вітер з долу вирвав кілька голосів 
і приніс на мій схил гори, життя. 
Я не впізнав ті голоси, 
тим більше не міг докупи зв'язати, 
я лише обхопив руками бука, 
вирваного з корінням, 
бо не знав: чому шукаю 
єдиний, може, найтихіший голос, 
адже його міг понести інший вітер 
на інший схил гори. 

Бучок не впав, 
бо притулився до скелі, 
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а голі корені глухо зміїлись під сонцем 
на замшілому камінні. 
То не були голоси предків, але саме ті, 

випадкові 
розшарпані вітрами голоси 
прив'язали мене до стражденної деревини, 
і я вперше відчув: 
з е м л я х о ч е 
з в і л ь н и т и с я в і д 

м о г о к о р і н н я . 

Бучку, бучку, може, нас викорчувано для того 
щоб ми більше не губили свої корені. 

Втомленим таким, як ти, 
був один закликач змій на другому схилі гори. 
Викликавши із землі гадюку, 
яка вжалила дитину у свіжому сіні, 
він упав би, якби не притулився до скелі — 
ніби тим гаддям 
був пришитий до землі. 
Сказав мені тоді: 
"Он вона лежить на стежці, 
підрубана випадковою косою. 
Тому така зла". 

Романові Безпалківу 

Я змалку боявся поганого ока. Зомлів 
колись я на храмі в чужому селі, безпорадний. 
Вже знаю про себе ту правду, яку я хотів. 
Я знаю ту правду, що врешті подібна 

на правду. 
Розплющую очі в дитинстві. 

Церкви і хати 
іще не бляшані — 

під снігом — 
блищать наді мною. 

8 * - 1 7 3 3 6 115 



Я торсаю двері. 
Я мушу до хати зайти. 
Бо я там прокинувся. 
Я там завмер під стіною. 

Ми завше найменші у сяйві, 
а віра в обман 

солодкий 
у ловах зі страхом 

довіку потрібна. 
Я плакав у сінях родинних — я знаю цей стан, 
я знаю, чому моя правда на правду подібна. 

Ми завше беззахисні в сяйві, 
а віра в обман 

спасенний 
у ловах зі смертю 

одвіку несхибна. 

Співав я маржині у стайні — я знаю цей стан. 
Я знаю, чому моя правда на правду подібна. 

Заплющую очі в дитинстві. 
Хати і церкви 

темніють зі мною і кожна — 
у хмарі — 

на зламі. 

Останньою стойкие 
перервана тінь голови. 
Залишиться погляд, 
й дитина зомліє на храмі. 

Вона не знає: живий він чи ні! 
Одного разу вже так було, 
але в сорок сьомому прийшов лист, 
і тоді вона дізналася, 
де він і що з ним. 
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Сказати по правді, тепер трохи інакше, 
тепер він іноді з'являється ненадовго 
і завжди перед досвітком. 
Нечутно крадеться, 
якось недобре усміхаючись 
і ховаючи за спиною ялівцевий кущ. 
Вона мусить виходити, хоч знає, 
що він миттю зідре з неї сорочку, 
і в чому мати народила 
посадить її на той проклятий корч, 
і поштовхне від хати з гори: 
"їдь!" 
По траві, м'якій од світанкової роси, 
ох, як її понесе! 
Швидше б до потока, 
що внизу шумить, 
швидше б у воду впасти, 
бо горить вона вся, палає, 
сколота ялівцевою глицею! 
Скоро кров'ю підпалить кущ! 
1 ніяк не доїде, 
хоч від Божої роси 
набирає розгін 

. той сатанинський кущ, 
летить просто у долини — 
вітер свище, 
олені відскакують, 
голос чийсь перетинає: 
"Жінку бери, а дітей залиш, 
бо з дітьми не вирвемось!" 
Вода вже в вухах шумить, 
а нема зупину... 

Ніби з Говерли з'їжджає на палаючому кущі! 

1 не губить жаль, 
один жаль до нього, 
на того, 
хто так поволеньки 
вів її весільного коня, 
що могла розправити всі запаски, 
розгладити всі стрічки, 
виставити всі коралі 
і на сіделечку на пальці стати. 
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Він і нині скрипаль, 
хоч висихає мозок у кістках, 
коли стрічає писану, пожеристу, 
особливо березневу, яка жалить кожного, 
бо найперша прокинулась і виповзла з нори, 
а до тої ночі, коли зацвіте папороть, 
ще далеко. 
Тонко, тонко на скрипці... 

Ми не хотіли більше випробувань — 
ми спорядили його туди, 
куди й кінь не ірже — 
сам іржав, пішов і вже повертається. 

Сіль ти в очах! 

Ми й дочекались. Один питає: 
"В тебе ангел на лівому плечі? 
Оберіг твій за ременем — 
тріска з дерева-громовиці?" 
Другий прозріває: "А хто на правому сидить? 
А хто згинається від торби з громами?" 

Тонко, тонко — на скрипці, нехристе! 

А ще тонше його іржання, 
залишене на тому боці, 
розсипане на тому березі — 
мусив же чимось він себе виказати! 

Сіль ти в очах! 

Він і нині скрипаль! 
Хіба не надоїв у скрипку молока 
від чорної корови із чорним первістком? 
Хіба не заклинав? 

Хіба не ховав? 
Хіба не ждав? 

— Тішся, Аріднику! — 
А потому, коли скуштував, 
хіба не знав, 
що п'є кров? 
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Тремтить деревина — одна лишень — 
яка не клонилась Господові, тріпоче... 
Щоб не повісився на ній зрадник, 
щоб не впустила вона — одна лишень — 
цвяхи з кров'ю розп'ятого, 
ховай свою скрипку, ховай... 

Він повернувся. Ось безстрашно 
іде, граючи, вже на нашому березі, 
розпалюючись від 
нашого березневого пробудження, 
нашого весняного відродження. 
Йде і не дивиться під ноги! 

Тонко, тонко... 

А ми танцюємо навколо нього! — 
так наші, предки 
тільки танцюючи 
викопували закляте зілля матриган. 

Апостоли 

Спинився. І мить, може, мить постояв на межі. 
Вони не здригнулися, коли зупинився, 

ні після. 
Вони посто поруч ішли, галілейські мужі. 
Вони просто близько стояли, 

коли він вознісся. 

А як їхні руки? В ту мить... Обійшлося без рук. 
Вони й перед тим не питали: пощо йому свідки. 
Він з ними ішов. Йшов востаннє. Ішов після 

мук. 
Йшов тільки що. І не довів їх до тигра 

із клітки. 
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Пси Юрія Змієборця 

Ми закопувались доти, 
доки нас не спинили джерела. 

А потім прийшли дерева 
і стали над нами. 

А потім прийшли пси 
і вили над нами. 

А потім принесли дівчину 
і в неї була одна рука. 

J ми зимували так, 
як зимують вода і вогонь. 

А потім ти сказала: "Христос 
воскресГ, 

наша однорука весно. 

Нарешті ми втекли, 
але не могли зупинитися і жити далі — 
ми піднімалися крутою горою 
все вище і вище — 
ми наближалися, підходили впритул 
до хмар важких і темних, 
які, може, і врятували нас, 
але вкоротили нам Великдень 
і тепер не дають зупинитися — 
притягують нас, давлять, затягуючи 
у круті вири темних вихорів. 
Ми пройшли крізь них, 
і гейби скинувши з плечей храмові плити, 
легко вийшли на самий верх, 
і тільки тоді збагнули: 
на землі була ніч. 
Лише вершина гори, 
ще мертва після зими, 
стриміла над чорною лядою хмар, 
що наглухо закрила той кривавий погріб, 
звідки ми ледве втекли, 
і тепер сидимо на вершині гори, 
облиті різким місячним світлом. 
Воно тільки тут — з нами й над нами. 
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Ми поскидали скривавлену одіж 
і закопали її під ногами у хмарах. 

Ми сиділи в такому світлі, 
що не відчували холоду і болю, 
навіть наготи своєї не помічали. 
Ми бачили тільки верхи 
сходжених з дитинства гір — 
вони вирвалися, як і наша вершина, 
із безмежного клубочища хмар, 
і на кожному верху, 
облитому щоразу різкішим сяйвом, 
сиділи якісь люди. 
Ми не знали, хто вони і звідки, 
ми не знали, коли вони... 
Ми не знали, живі вони чи мертві, 
але яке це має значення, 
адже і їм довелось 
проломити своїми головами 
ці хмари! 

Ми розгледіли кожну ватагу втікачів 
і забули всі слова. 
Навіть плач і крик. 
І тоді в нас у ногах 
прошмигнули вовки. 
Вони не підважували хмари, як ми, 
а легко випірнули з них 
і вмить оббігши нашу вершину, 
замотавши в сліпучий клубок 
наше місячне мовчання, 
знову пірнули в густе хмаровище 
і так само легко виринули 
на сусідньому верху, 
так само обмотуючи інших утеклих. 
Ми проводжали їх 
одним хижим поглядом 
на кожну вершину, 
уперше уздрівши, які ми голі 
і які ми нерухомі 
без оцих вовків, 
крім яких нам нічого вже в світі не треба, 
бо вони прив'язали нас один до одного, 
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обмотали всі ватаги, 
переснували нас під своїм місяцем, 
пірнаючи і виринаючи 
у хмаровищі юдолі земної. 

1 ми притулилися плечима один до одного, 
міцно, як люди, які вже знають, 
що буде весна і буде трава, 
і потому за це 
знов доведеться зимувати в землі, 
і за це тепер 
назавше тулимось один до одного, 
і це буде, 
і цього не може не бути, 
бо в ногах 
знов прошмигнули вовки — 
вірні пси Георгія. 

В горах є ще дві ґражди. Хлопці, 
знімайте кіно. 

Там, як треба, до шлюбу співають, як треба, 
ховають 

українських акторів, яким продають полотно. 
А за рік, і за два, і за три поіменно згадають. 

Не про Йванка й Марічку, а про Миколайчука 
ще розкажуть у горах — такі були кіна, 

панове. 
Бокораші — лишилося слово. І навіть ріка. 
А точніше, лиш тінь її. 1 Миколайчукова. 
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Огляд надісланих книжок 

Ліна Костенко: "Selekted Poetry, Wanderings of the Heart", пере
клад Михайла Найдана, ISO сторінок. Garland Publishing inc., Нью-
Йорк, 1990. 

Англомовні переклади поезії Ліни Костенко у цій елегантно ви
даній у твердій оправі збірці звучать дуже добре. На це склалося 
декілька щасливих рішень перекладача й упорядника Михайла Най
дана. 

Поперше, він зробив вибір із раннього, найкращого доробку Ліни 
Костенко. ПоезіҐ цього раннього періоду — оригінальністю образів, 
особливістю форми, тоном та змістом — говорять універсальною, бо 
поетичною мовою. 

Подруге, перекладачеві пощастило дуже делікатно усунути або 
зневтралізувати мовні декоративності й повтори (як от: "І серцю в 
грудях тісно, тісно, тісно", "1 день, і ніч, і мить, і вічність", "А ми ж 
вас, ми ж вас ми, — а ми вас кликали" і т.п.). Такими прикрасами лю
буються багато поетів на Україні, ними тішаться читачі, — все ж, во
ни торкають тільки периферії поезії. 

Потрете, Найданові пощастило до великої міри завуалювати 
славні моралізуючі пуанти Ліни Костенко при кінці віршів. Мо
ралізування — це найбільший ворог поезії, а західний читач особливо 
вразливий на нього. Найдан усе це, зрозуміло, знає й поетично 
відчуває. 

Внаслідок його перекладацьких рішень, поезія Костенко наче вис
трунчилася в англійській мові, — різкіше вирисувалися її справжні 
поетичні властивості, а відійшли на задній плян прийоми другого по
рядку та надто унормовані в нас засоби. 

При кінці книжки подані добре опрацьовані нотатки до поезій та 
стаття Найдана "Життя і праці Ліни Костенко". В цій статті Найдан 
дає історичну хронологію розвитку Ліни Костенко, тонко аналізуючи 
при тому її твори. Стаття ця належить до ряду найкращих праць про 
Ліну Костенко. 

Книжку можна набути в: Garland Publishing Inc. 136 Madison Ave. 
New York, NY, 10016. 
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Микола Вінграновський: "Цю жінку я люблю", лірика, 205 
сторінок, видавництво "Дніпро", Київ, 1990. 

В англійській мові є слово elemental, яке найчастіше перекла
дається в нас як "стихійний". Але слово elemental імплікує щось 
більше — щось первісне, корінне, що відноситься до елементів приро
ди. Микола Вінграновський посідає унікальний дар, який можна було 
б назвати elemental Liricism, тобто стихійний (в сенсі elemental) 
ліризм. 

І природньо, що в поета зродилася потреба зібрати свою любовну 
лірику в розкішно виданій, з картинами Федора Кричевського збірці 
Ц ю жінку я люблю. Тут включені поезії, творені упродовж тридцяти 
років (від 50-тих до 80-тих); та основну частину творять поезії раніші, 
тобто 60-тих і 70-тих років. Головним інструментом поетики 
Вінграновського є мова. Прикладом послужить строфа з вірша "Пісня 
сіроманця": 

Познайомився з лісом, травою, грозою, 
1 на лапах моїх доцвітає весна. 
Походив по лісах, понапився водою, 
Понаслухав рушниць — їм немає числа; 

Останні два рядки цієї строфи показують, з якою віртуозністю 
Вінграновський може вживати свій інструмент мови. Вони теж вияв
ляють другу головну властивість таланту поета — музикальність. Як
що б існувало таке поняття, як "абсолютний поетичний слух", то воно 
повно підходило б Вінграновському. Він бо інструментує свої звуки в 
поетично переконливі й органічні каденції. 

Другий рядок посвідчує, що образ в поезії Вінграновського такий 
же несподіваний, оригінальний та органічний, як і його мовна 
інструментація: хоч образи, правда, він уживає скупіше. Навіть такі 
засоби, як повторювання чи перелічування (перший рядок), які стали 
кліше в українській поезії, переплавляються якось у горнилі ліричного 
таланту поета й невтралізуються. 

Варто ще відмітити, що Вінграновський стихійно український. В 
нього навіть такі протерті аксесуари, як хата, кріп, борщ, степ, чу
мацький віз, — перевтілюються у справжню поезію; як, зрештою, і в 
картинах Кричевського. 

Валентина Отрощенко: "В зозулиній тиші", поезії, 102 сторінки, 
видавництво "Радянський письменник", Київ, 1990. 

MOTTOM ДО ЦІЄЇ другої збірки (а може й до всієї творчости) Вален
тини Отрощенко могли б послужити такі два рядки: 

іде човен по воді й збирає тіні 
тих що минули. 
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bo справді, у збірці цій поетка збирає тіні тих, що минули, і тих, 
ЩО минають, — щоб створити над-реальний світ, своєрідну оселю 
предків, які живуть там для сучасників і з сучасниками. Але живуть 
вони не у вимірі людського потоку, а у вимірі історії чи пам'яті. І, що 
найцікавіше, всі ті "минулі" мають до кожного сучасника, який 
увіходить у поезію Отрощенко, живе відношення, мають для нього 
особистий зміст. 

Творчу уяву Отрощенко полонить до найбільшої міри тема козач
чини. Розділ, присвячений цій темі, зветься "Козацьке поле крізь 
сльозу". Вона пропускає історичні постаті, дії й ландшафти крізь 
призму народної символіки, міту, обрядів і, врешті, "крізь сльозу" 
(тобто крізь індивідуальну емоційність, тугу і смуток), щоб передати 
їх читачеві як його власні, загублені по дорозі історії, ціннощі. Поетка 
не обмежується виключно до козаччини, а веде читача від краєвидів 
минулого до краєвидів теперішнього, не оминаючи при тому найт-
рагічнішого. Ось як вона схоплює картину голоду 1933 року: "взелени 
весною нам роти/ взелени наші очі в опухлому небі". Д о цього ледве 
чи можна щось додати. 

Отрощенко має власний вивершений поетичний голос. Стиль її 
можна б назвати мінімалістичним. В більшості це дво до десятирядкові 
вірші (найдовший вірш у збірці десятирядковий). Вона послуговується 
вільним віршем із строгою ритмічною структурою та шліфованими, як 
сльоза, свіжими й несподіваними метафорами. Всі її поетичні засоби 
підлягають загальній мелодиці й гармонії вірша, який пливе повільно 
й маєстатично. 

Б. Б. 

125 



Про авторів 

АННА БОГОНЮК (1961), студентка й дослідник-асистент у про
грамі україністики в Іллінойському університеті. Живе в Чікаґо, 
С.Ш.А. 

ЮРІЙ ГАВРИЛ ЮК (1964), поет і публіцист, видав дві збірки 
віршів, редаґує журнал Основи. Готує до друку третю збірку поезій. 
Живе в Більську Підляському, Польща. 

ВАСИЛЬ ГЕРАСИМ'ЮК (1956), поет, перекладач. Закінчив 
Київський університет. Видав чотири книги поезій: Смереки, Потоки, 
Космацький узір, Діти трепети. Живе у Києві. 

НАТАЛЯ ДАВИДОВСЬКА (1953), поетка, автор трьох збірок 
віршів, остання з яких Народжена у грудні (1990). Живе у Львові. 

ОЛЕГ ЗУЄВСЬКИЙ (1920), поет, перекладач і літературозна
вець, автор двох друкованих і трьох кедрукованих збірок поезій та 
книг перекладів із Аполлінера. Щойно появилася повна збірка поезій 
Стефана Маллярме в його перекладі. Вскорі вийде його збірка поезій 
Голуб серед ательє. 

РАЇСА ЛИША (1941), поетка, народилася на Дніпропетровщині, 
вчилася в Дніпропетровському державному університеті. Працювала 
в редакції обласної газети Прапор, тепер працює в школі. Друкувала
ся в журналах Україна і Сучасність. 

ВЯЧЕСЛАВ МЕДВІДЬ (1951), прозаїк і есеїст, народився на Ж и 
томирщині, тепер живе в Києві. Видав чотири книжки прози, остання 
з них — Збирачі каміння. Написав ряд літературознавчих і культуро
логічних есеїв. 

АСКОЛЬД МЕЛЬНИЧУК (1954), поет і прозаїк, редактор амери
канського літературного журналу Аґні. Викладає в Бостонському 
університеті, минулого року був запрошений на лектора в Гарвардсь
кому університеті. Закінчив збірку поезій англійською мовою Тіло 
смерти, викінчує збірку новел. Живе в Кембрідж, С.Ш.А. 

МИКОЛА МІРОШНИЧЕНКО (1949), поет, перекладач з азербай
джанської поезії, автор двох збірок віршів, остання з яких Око (1990). 
Живе в Києві, працює в редакції газети Літературна Україна. 

МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО (1948), перекладач і есеїст. Перекла
дає з французької та еспанської мов (твори Шарля Бодлера, Поля 
Елюара, Сен Жон Перса, Федеріко Ґарсія Льорки та ін.). Впорядкував 
книги Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі, На ріках 
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вавілонських. З найдавнішої поезії Шумеру, Вавілону, Палестини, 
книгу вибраних перекладів Миколи Лукаша Від Бокаччо д о 
Аполлінера. Живе в Києві. 

ЮРІЙ ПОКАЛЬЧУК (1941), прозаїк і перекладач, знавець 
південно-американської літератури, автор двох романів, багатьох но
вел та оповідань. Живе в Києві. 

БОГДАН РУБЧАК (1935), поет і літературознавець, автор шести 
збірок поезій та численних праць в галузі літературознавства. Викла
дає порівняльну літературу в Іллінойському університеті. Живе в 
Чікаго,С.Ш.А. 

МИКОЛА РЯБЧУК (1953), літературознавець і поет, автор збірки 
поезій Зима у Львові, літературознавчої праці Потреба слова та чис
ленних статей. Живе в Києві, працює в журналі Всесвіт. 

ВОЛОДИМИР СЛЕПЧЕНКО (1947), графік, живописець, мону
менталіст. Автор багатьох персональних виставок, в тому числі у 
Польщі, Німеччині, Словаччині, Франції ("Осінній салон", 1990). Ро
боти знаходяться в музеях і приватних колекціях різних країн світу. 
Живе у Львові. 

ТАРАС ФЕДЮК (1954), поет. Закінчив Одеський університет, 
працював в Одеському літературному музеї, в Одеській організації 
Спілки письменників України. Автор п'яти збірок поезій. Живе в 
Одесі. 

МАРКО ЦАРИННИК (1944), поет, перекладач і науковий 
дослідник, народився в Берліні, виріс і здобув освіту в С.Ш.А. Ос
танніх десять років досліджує голод 1933 року. Переклав на 
англійську мову Автобіографію і щоденник 0 . Довженка, Більмо М. 
Осадчого, У карнавалі історії Л. Плюща, Коронування опудала І. Ка
линин та багато іншого. Має готову до друку збірку поезій Падіння 
світла. Живе в Торонті, Канада. 
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