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щоб кинути тінь аморальності й розпусництва на геройський шля
хетний акт Самійла Немирича. До того ж уживання Андруховичем 
у своєму вірші таких слів, як «шиз» або «дебіл» зраджує повну і 
дрімучу необізнаність автора з мовними реаліями тієї славетної 
доби. 

Вважаємо нині за необхідне сказати всю правду про цю мало знану 
нащадкам видатну особистість, ліквідувавши таким чином ще одну 
«білу пляму» в океані національної історії та визвольних змагань. 

Самійло Немирич поселяється на Краківському передмісті Льво
ва у 1610 р. Зостається невідомою точна дата його народження, але 
достеменно знаємо, що на той час (прибуття до Львова) йому трохи 
більше двадцяти років. Він чудово фехтує і їздить верхи, зі смаком 
одягається, купуючи дорогі тканини та сукна виключно у ненецьких 
та генуезьких купців, полюбляє херес, мальвазію, добру музику і 
мадеру. Його дім невдовзі перетворюється у притулок для 
оригінальних вигнанців з усіх куточків Старого Світу: це переважно 
відомі інфаміси й збоченці, циркові блазні, вбивці, філософи, 
окультисти, прославлені алхіміки, содоміти, протестанти, вогнепок
лонники, ліліпути й грабіжники. Вільний час минає за учтами, 
піснями і релігійними диспутами. Чи не щодня Немирич у супроводі 
своєї ватаги рушає походом по найзнаменитіших міських винарнях, 
де залюбки й охоче жартує: стріляє з мушкета по пляшках і пісоч
них годинниках, прибиває цвяхами бороди відвідувачів до шинква-
су, ламає їм руки, ноги, носи, витрушує золоті й срібні монети з 
їхніх переобтяжених кишень, показує їм свій голий зад, б'є вікна і 
дзеркала, топить магістратського райцю Щеп'юрського в чані, де 
заварюється кава, а суддю Голомбка — у вбиральні, вибиває очі 
надміру зухвалим, ламає їм ребра, мочиться в їхнє пиво, змушує 
поїдати власне лайно, голосно співає і пританцьовує тощо. 

Сучасний читач з деяким нерозумінням і навіть осудом по
ставитися до таких проявів життєвої сили та здорової духовної 
енергії, тому варто тут сказати кілька слів про тогочасні звичаї. 
Убивство чи взагалі будь-яке насильство за чинною тоді Консти
туцією 1577 р. не вважалося чимось аж надто особливим і проти
правним. Тодішні юристи ставилися до розглядуваних ними зло
діянь радше по-філософськи, аніж правничо, з великої домішкою 
гумору, іронії та християнського милосердя до порушників. Строки 
ув'язнень були напрочуд короткотривалі і здебільшого умовні. Так, 
за вбивство шляхтичем рівного йому шляхтича (а шляхтичі на той 
час становили добрих три чверті всього населення Рес Публіки) на
лежалось рік і три тижні відсидіти у замковій вежі, сплативши при 
цьому дві тисячі золотих у скарбницю, за те саме вбивство, але із 
затриманням убивці «in ricenti» («на гарячому») — кара подвоюва
лась: два роки і шість тижнів вежі та чотири тисячі грошової сплати. 
(Чомусь затримання «на гарячому» вважалось фактором обтяж
ливим, мовляв, не попадайся, дурню, а вбивай розумно, щоб ніхто 
не бачив). Зрештою, жоден процес щодо вбивства просто не міг 
відбутись, якщо родина потерпілого не спромоглася притарабанити 
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Юрій Андрухович 
САМІЙЛО З НЕМИРОВА, ПРЕКРАСНИЙ РОЗБИШАКА 

Самійло (Самуель) Немирич, цей недоречно забутий і завчасно 
згаслий пагінчик на дереві нашого національного бандитизму, 
привертає до себе увагу насамперед стилістично. Стилістика його 
злочинів грунтується на абсолютній свободі. Тому навіть про най-
жахніші з його убивств та грабунків можна сміливо казати, що 
виконані з неабияким естетичним чуттям і залишають враження 
вільної натхненної творчості. 

Дотепер життя цього подільського шляхтича, котрий 
найблискучішу частину своїх днів земних промарнував у Львові 
1610-х років, майже не описане нашими, вже якось одного разу 
розстріляними, історіографами. Натомість те, що подибуємо у 
В. Лозинського в «Правем і лєвем» (чи, по-українськи переклада
ючи, «Шаблею й грамотою») написано занадто тенденційно з 
польським ухилом: Немирич є неприємний авторові вже хоч би тим, 
що некатолик і неполяк. Крім того, походить з тих самих 
Немиричів, з яких і майбутній полковник Війська Низового 
Немирич Юрко — безжальний герой кампанії 1648—49 pp., поет, 
філософ, єретик. (Немиричі взагалі досить охоче переходили до 
аріянства, що, зрештою, притаманно на той час не лише для них, а 
й для таких стародавніх українських родин як Потоцькі, Вишне-
вецькі чи Татомири). 

Що стосується вірша, написаного буцімто про Самійла 
Немирича та від його імені й опублікованого в книжці «Екзотичні 
птахи і рослини» Ю. Андруховичем, то слід визнати, що автор не 
завдав собі праці хоч скільки-небудь заглибитися в минувшину і 
вивести якийсь неоднозначний та повчальний історичний тип. Суть 
вірша — це, власне, надміру виділений, вирваний з життєвого кон
тексту і гіпертрофований т. зв. «інцидент з пляцками», який справді 
мав місце в біографії нашого героя, але, зрештою, є цілком випад
ковим і нехарактерним. До того ж Андруховичем допущено кілька 
поважних неточностей і лексичних невідповідностей: зокрема, 
жінка, що продавала на Ринку оті горезвісні пляцки і що її дійсно 
зґвалтував навстоячки і привселюдно наш герой, затягнувши в 
подвір'я дому Кампіанів і приперши обличчям до сходів кам'яної 
балюстради, водночас успішно відбиваючись від дванадцяти че
лядників старого Кампіана та ще кількох ціпаків з магістрату, так 
от, жінка, що, за переказами, пізніше до кінця днів своїх дякувала 
Богові за таку приємну для неї несподіванку, котра дала їй змогу 
хоч раз у житті зазнати справжнього мужчини, ця жінка у вірші 
виступає чомусь як «дівчатко», «дівча». Вочевидь лише для того, 
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його), приголомшив, тобто вбив сплячого ліліпута каменюкою і 
пішки, проминувши ліс та Галицьке передмістя, попрямував назад 
до борделю «Чотири цицьки», оскільки ще як слід не нагулявся. 
Розлючені його втечею, Немирич і товариство зрешетили старого 
Ісаковича, потративши на нього цілих вісім обойм. На довершення 
виявили у куфрі зовсім не цехіни, а всього лишень таляри, які 
старий, очевидно, у темряві й поспіху переплутав з цехінами. 
Закінчення цієї історії читачеві вже відоме — гродський суд і банкет 
Немирича з друзями у замарстинівській корчмі Макольондри). 

У проміжку між убивством старого караїма Ісаковича та погра
буванням волоської дипломатичної місії на чолі з боярином Ге-
оргіцою, що рухалася в розташування шведського короля восени 
1615 p., везучи цінні папери з приводу трансільванської спадщини, 
Самійло Немирич віддався науці та мистецтвам. 1614 р. він видав у 
Дрездені віршований латиною трактат «Про лікування маком і 
природу коноплі», дуже високо поцінований сучасниками, та, на 
жаль, безповоротно втрачений сьогодні. Багато музикував, їздив 
околицями Львова на винайденому ним же праобразі нинішнього 
ровера, зрідка полював і писав полемічні листи проти уніатського 
єпископа Іпатія Потія. 

Пограбування волоських послів виявилося найголоснішою спра
вою за участю Немирича, коли не брати до уваги відому вже нам 
історію зі зґвалтуванням жіночки і пляцками, що завершилася для 
Немирича вежею. Влаштувавши засідку у славетному своєму 
дрімучістю Чорному лісі, котрий починався тоді майже від Галича й 
Тисмениці на сході і тягнувся з незначними прогалинами аж до 
Мюнхена на заході, Немирич і товариство підстерегли там волоську 
валку і, зустрівши її сльозоточивим газом, добилися того, що бо
ярин, решта послів, а також охоронці лягли обличчям вниз просто 
на розгрузлу осінню дорогу і не рухалися. Наповнивши свої бесаги 
волоськими дукатами, топазами й аметистами, і таємними папе
рами, що були запечатані в окремій шкатулі з горіхового дерева, 
інкрустованій перламутром і слоновою кісткою, поздиравши з 
послів хутра і шовки, Немирич та його друзі зникли у нетрях Чор
ного лісу. Португальський мурин Жоеліньйо прихопив був іще 
дев'ятилітнього погонича мулів, який йому страшенно сподобався, 
але невдовзі помер від зловживань. Таємні дипломатичні папери 
Немирич спритно повернув трансільванському дворові, правлячи за 
них двадцять тисяч швайцарських франків, але князь Ракоцій не 
виявив особливого ентузіазму щодо такої домовленості, тож довело
ся погоджуватися лише на вісім з половиною тисяч. 

До цього моменту король і сейм Рес Публіки вже тричі проголо
шували Немирича інфамісом (позбавленим громадянської честі та 
шляхетства) і двічі — банітою (позбавленим будь-яких прав і 
захисту з боку держави й суспільства). Це означало, що будь-хто і 
будь-якої хвилі міг його закатрупити і не ніс би за це перед законом 
ніякої відповідальності, а навіть заслужив би подяку Його Ко
ролівської Милості. Однак охочих до такої подяки щось не надто бу-
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до суду його мертве тіло (то була особлива юридична процедура під 
назвою «презентація трупа»). Тому головною метою для кожного 
добродія, що намислив когось убити, було своєчасно і надійно схо
вати тіло замордованого: пустити з каменем на дно Полтви, спалити 
в кухонній печі, глибоко закопати в лісі, посікти на дрібнесенькі ка-
валочки тощо. До речі, у випадку із суддею Голомбком, що його 
Немирич, як уже згадувалося, втопив у лайні, суддеве тіло так і не 
було знайдене, через що справу припинили за відсутністю в ній 
складу злочину, а саме суддевого трупа. 

Убивалося легко, мордувалося безтурботно — потаємно та «in 
ricenti», на очах у суспільства, адже навіть якщо суд усе-таки 
відбувався і вирок виносився, то засуджений не мусив обов'язково і 
слухняно сідати у вежу, à найчастіше йшов додому чи з друзями на 
вино. Справа в тому, що хоч судова і виконавча влади були 
відокремлені, проте, виконавча нічого, зрештою, виконати не мог
ла, оскільки їй завше катастрофічно бракувало самих виконавців, 
себто міліціантів, натомість майже кожен підсудний приходив у та
кому товаристві озброєних до зубів шаблями, мечами, ланцюгами, 
палицями, киями, кастетами, галябардами й палашами друзяк, 
родичів і слуг, що лишень збезумнілий фанатик правосуддя або са
мовбивця наважився б спробувати силоміць привести його до 
в'язниці — спроба така, безперечно, мала би сумовиті наслідки для 
правосуддя та його охоронців. 

Таким чином, коли в липні 1612 р. добрі знайомці зустрічають 
Немирича в замарстинівській корчмі Макольондри при доброму гу
морі, зі шклянкою хересу в руці та тлустою хвойдою в самих лише 
турецьких панчохах при боці, то на їхнє запитання, а що він тут 
робить, чують у відповідь: «Ге-ге, відсиджую вежу, панове! Вбив-їм 
теперечки старшого Ісаковича та й дістав-їм три тижні і рік. Мушу 
сидіти, бо нема на то ради!» 

(Ісакович — вихрещений караїм, гендлював підробними 
львівськими килимами, які видавав за перські, бо в дійсності вони 
таки нічим від перських не різнилися. Одного разу Немирич разом 
із найближчими товаришами-шибайголовами Яцьком Бородавкою, 
Геником Шулерманом і португальським мурином Жоеліньйо 
піймали Їсаковичевого сина Захарію в борделі «Чотири цицьки», де 
юний караїм процвиндрював татусеві набутки, силоміць стягнули 
його з працівниці борделю Сусанин Валігури і потягли у 
винниківський ліс, де зв'язаного покинули в печері, лишивши на 
варті підсліпуватого ліліпута Птушека. Тим часом потелефонували 
до старого Ісаковича, вимагаючи з нього п'ять тисяч золотих 
австрійських цехінів, у противному разі погрожуючи розчленувати 
молодого Захарка на одинадцять рівних частин, приславши згодом 
старому його (синову) голову, шлунок і статевий член. Старий Іса
кович, прихопивши куфер з цехінами, поквапно рушив у бік Чор
тової скелі, де було домовлено про зустріч з Немиричем та його ко
мандою. Тим часом молодий Ісакович зумів виплутатися з пут (цей 
номер він не раз бачив у мандрівних штукарів і тому легко виконав 
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взаєминах із Немиричем, оскільки виготовляв для нього наркотичні 
зілля та пігулки. Будучи головним постачальником опіуму для дво
ру турецького падишаха і кокаїну для багдадського халіфа, 
спритний голландець дуже тонко розумівся на всіх гатунках кайфу. 
За його порадою Немирич сів на голку і ширявся протягом кількох 
років, уводночас повиганявши з дому приятелів та колежанок і 
печально усамітнившись. Цілими днями не встаючи з ліжка, він 
помітно схуд і наче висох, вену проте колов собі безпомилково. 
Дивився без кінця кольорові сни-містерії і почитував найновішу 
працю знаного саксонського теолога Абрагама фон Ашенбаха «Бо
жественне Яйце, або Знаряддя для Тортур Гріховних», зумисне 
передплачену ним із Сорбонни. Нотатки Немирича на берегах цієї 
книги, його зауваження і підкреслення свідчать про неабияке ово
лодіння предметом і про можливий намір писати полемічну працю. 

Однак істинною причиною його загалом меланхолійного і навіть 
депресивного стану було кохання до тринадцятилітньої Амальки, 
дочки міського ката Стефана Небораки. Уперше Немирич побачив 
її з-за гратів, коли відбував покарання у вежі за відомий з вірша 
Андруховича «інцидент із пляцками» (до речі, тут слід усе-таки 
віддати авторові вірша належне за майстерно описаний стан каяття 
і докорів сумління, який справді пережив тоді Немирич). Дівчинка 
щодня приходила до татусевої катівні поблизу вежі — носила бать
кові гарячі обіди у глечиках, обгорнутих вовняними хустинами. 
Одного разу вона присіла дорогою попісяти в кущах неподалік вежі. 
Тоді-то й звернув на неї увагу Немирич і відразу покохав так, як не 
кохав ще ніколи й нікого. Стіни його темниці були геть списані 
Амальчиним іменем, крім того, уламком червоної цеглини він 
безліч разів малював серце, пробите стрілою, дівочі губи, частини 
тіла тощо. 

Трагедія полягала в тому, що юна панна Амалія відкинула його 
кохання. Вийшовши з в'язниці, Немирич освідчився їй листовно, 
пропонуючи стати його шлюбною дружиною. До листа він додав 
свій шедевральний акросонет «Амалія Неборака». Однак дівчинка у 
доволі різкій формі відповіла, що ніколи й не подумає виходити 
заміж за такого розбишаку й розпусника, що вона прецінь походить 
із шанованої порядної родини, гідність якої значно впала би в очах 
цілого Львова від такого ганебного альянсу, до того ж вона давно і 
вірно кохає свого нареченого різничука Пйотруся за те, що він ку
черявий, веселий на вдачу, і як ніхто вміє начинити кашею кров'яні 
кишки. Наступного ж вечора Самійло Немирич перестрів у Куль-
паркові різникового Пйотруся і випустив з нього кишки, але це не 
допомогло, до кінця днів своїх Амалія ходила в жалобі, зберігаючи 
вірність нареченому і продівувавши на його честь усеньке життя. 

Поступово доходячи висновку про марнотність усіх зусиль і на
магань щось поліпшити в цьому безглуздому світі, Самійло 
Немирич зробився бездіяльним і замкнутим. Караючи багатіїв і за
володіваючи їхніми добрами, він тільки перерозподіляв, але це не 
рятувало нужденних від нужди, голодних від голоду. Жінки 
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віддавались йому багато і охоче, але не тому, що кохали за розум і 
серце, а тому, що переважно він їх удовільняв. Його наукові та 
мистецькі праці загалом не були зрозумілі сучасникам, іноді їх спа
лювали за вказівкою інквізиції чи московського царя. Його блиску
че виконані артистичні злочини викликали тільки черговий осуд, 
нерозуміння, чергову інформацію чи баніцію, черговий вирок суду і 
строк ув'язнення, але ніколи не робилися об'єктом поважного 
естетичного тлумачення і прискіпливої моральної обсервації, чого 
так прагнув нещасний Самійло. Йому довелося до решти випити 
гірку чашу трагізму всіх великих: невідповідність тому часові, в 
який закинуто їх Провидінням. 

Але гіркота чаші Немирича подвійна: не тільки час, але й місце. 
Бо мав нещастя бути українцем і жити в Україні — позбавленій 
власної державності, юриспруденції, власної історії, зрештою, влас
ного національного злочинного світу. В Америці він міг би стати 
президентом, у Римі — папою чи щонайменше кардиналом, в 
Англії — Робін Гудом, у Німеччині — Бісмарком. А в Україні він 
зміг бути лише бандитом, і погромником. Воістину свята правда в 
тогочасній польській приказці: «На Руси хоч єзуїтів посій, то все 
одно злодії вродяться»! 

Самійло Немирич постригся у ченці 18 жовтня 1619 р. і під іме
нем брата Теодозія нечутно довікував у келії Почаївської лаври. По 
смерті, яка настала в січні 1632 р. від невідомої нічної хвороби, тіло 
його не розклалося і на п'ятий день, зберігаючи колишню пругкість 
та теплоту, почало пахнути мальвами. Однак він не був каноні
зований, оскільки так і не знайшлося ніде його свідоцтво про народ
ження. Поступово перестали вірити в сам факт його існування. 

Нижче подаємо акросонет Самійла Немирича «Амалія Небора
ка» — єдиний його твір, що все-таки дійшов до нас. Модернізація 
здійснена Ю. Андруховичем. 

Самійло НЕМИРИЧ 
Ангели Божі — й ті не знають птаха 
Моїх безодень. Ти забрала кров. 
Амур мене, як шмаркача, зборов. 
Ликуй, мала! Я в серці маю цвяха. 

Іти війною на татар чи ляха — 
Яке це щастя супроти оков 
Нудьги і туги. Я шалію, мов 
Ефйоп скажений. Тоскно мені, бляха! 

Бодай ти стала бабою старою, 
Огидною, без носа і зубів, 
Рахубо моя, згубо біснувата! 

А все, що маєш,— є лишень дірою, 
Котру я, грішний дурень, полюбив. 
Ану тебе до ката — твого тата! 

и 



ло видко, і Немирич презухвало розгулював собі площею Ринок у 
золотистому кунтуші та в супроводі бездоганних зарізяк Шулерма-
на, Жоеліньйо і відрахованого з колегіуму за онанізм спудея Іно-
кентія Сильвестра Коцького (Яцько Бородавка на той час уже в 
Січі, де невдовзі стане гетьманом, скинувши Сагайдачного, однак 
під Хотином поплатиться за це головою, довівши, яко гетьман, 
славне Військо Низове Запорізьке майже до цілковитого розвалу). 

Останню з черги баніцію Немиричеві було проголошено за т. зв. 
«справу звіринця». Історія ця має дуже колоритний екзотичний пос-
мак. 1616 p., у травні—червні, на Погулянці спинився мандрівний 
бестіарій такого собі Мікельаньойоло Романо (під цим іменем ховав
ся від інквізиції відомий фальшивомонетник і отруювач Густав Зуп-
пе, до речі, виходець із Тюрінгії): чотирнадцять кліток з усілякою 
індійською звірнею, а саме левами, пантерами, лемурами, носо- і 
єдинорогами, жирафами, антилопами, річковими кіньми 
гіпопотамами, павіанами, зебрами, єхиднами, вампірами, інкубами 
та ін. Щодня, а особливо в неділю найдобірніше львівське панство 
сходилося на зелену Погулянку, де можна було за порівняно високу 
платню роздивитися всю цю дивовижну фауну, від якої, щоправда, 
добряче таки смерділо. Однієї з неділь Немирич та його друзі, вихо
ром налетівши на бестіарій, повідчиняли в ньому всі клітки і 
повипускали негодованих звірів на волю. При цьому загинув порту
гальський мурин Жоеліньйо, котрого розтоптав випущений ним же 
носоріг, до якого він, старий ловелас і зоофіл, цілком необачно 
спробував позалицятися. Перелякані, ледь живі громадяни 
«найвірнішого з міст коронних Леополіса» кинулися врозтіч, а 
випущені звірі, загризши декотрих і вгамувавши перший голод, 
помчали вулицею Леніна (тепер Личаківська) вниз, до центру, і не
вдовзі цілком окупували збезлюдніле місто, бавлячись у квітниках, 
водограях та монастирських садах і ласуючи окремими перехожими. 
Власник звіринця Мікельаньйоло (він же Густав Зуппе) божеволів з 
розпачу, і тут Немирич заправив з нього тисячу сіцілійських ду
катів, аби звірі знову були повернуті у клітки. Зуппе з радістю 
погодився і тут-таки виплатив триста дукатів завдатку. Наступного 
дня увесь бестіарій і справді було повернуто до кліток. Використо
вуючи бразилійську отруту кураре, куплену напередодні в аптеці 
ван дер Вандена на Гетьманських валах, Немирич та його гурт 
поприсипляли геть усіх монстрів влучними пострілами з луків і 
сплячих привезли на Погулянку. Це одна версія, але є ще інша, 
згідно з якою звірі самі покірно вернулися до кліток, скорившися 
лагідно й сумирно від музики, яку Немирич виконав для них на 
поздовжній флейті. Як би там не було, але Зуппе таки виплатив 
усю решту дукатів Немиричеві й того ж дня разом із усім караваном 
квапливо виїхав зі Львова. Дукати виявилися всі як один фальшиві, 
і в ніч на 22 червня Немирич та його хлопці наздогнали шахрая з 
валкою на Великому Шовковичному шляху, де порубали всіх до 
одного, а звірів разом із клітками спалили. 

Згадуваний уже аптекар ван дер Ванден був у досить тісних 



Андрій Охрімович 
НА ДНІ ВТОМИ 
(зі збірки Замкнутий простір) 

РАНОК 

Крізь ніч пробивається око прожектора. Вранці 
у сонячних ваннах одкисне душа ліхтарів. 
Вітри-забіяки, немов очманілі повстанці 
в задимленім комині пісню гугнявлять без слів. 
Той ранок прослиз, пробився до темної ями, 
на трави шовкові розкидав рубіни роси, 
щоб фея кістлява, мотаючись цими полями, 
од чорної злоби звелась потихеньку на пси. 

Захований на дні страшної втоми 
я бачу сни, я чую тоскний клич: 
«Пустіть мене, бодай на мить, додому 
від цих набряклих злобою облич.» 
Я маю серце зовсім не залізне, 
воно втомилось слухать голоси 
воскових фурій, що настирно й грізно 
гарчать на вухо: «Більше не проси 
ні тишини, ні вічного спокою, 
вони отут, на кінчику ножа...» 
Якого чорта, чорте, ти за мною 
настирно ходиш і сичиш: «Вважай...» 
Вслід за тобою ніч хрест-на-хрест, глухо 
заліпить очі пляйстером, мовчи 
й уважно слухай, як зелена муха 
над головою мертвою дзичить. 
її дзичання, наче флейти голос, 
сопілка, бубон, молодий скрипаль 
завис в повітрі і потяг додолу 
за сині жили згорблену печаль. 
Згори додолу, до реалій міста, 
сюди, мерщій! До світлячка вікна. 
Сідайте, пані, ближче до артиста, 
ось ваша чарка, прошу вас до дна 
тягти зі мною зеленавий трунок 
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прозорих ранків і масних ночей... 
Старий ключар, повідмикавши труни, 
вже йде до нас, схиливши на плече 
облізлу голову. Давайте танцювати 
разом з мерцями бойовий аркан, 
гуляй душа, адже тобі до страти 
лишилось трохи. На брудний диван 
жбурляй лахудру, на зів'ялі груди 
стікай потроху лоєм свічковим, 
і наслідки амурної застуди 
зрівнявши згодом з сумом світовим, 
дивись на світ через рожеві скельця 
свого уже близького небуття... 
Скрипаль повільно увірвав на скерцо 
тоненьку нитку сучого життя. 

Проклятий степ, жарина сонця, глум 
джерел кривавих і стовпи без тіні. 
Там сонний дух бридкого Паганіні 
смичком тонким виводить давній сум 

До лускоту натягнута струна, 
вогнений плащ займає вже пів-неба, 
жорстокий лик колись ясного Феба 
нагадує розплющений динар. 

Старий вітряк кульгає в стороні — 
химерний дід в густій, мов дьоготь, тиші. 
Там Паганіні на одній струні 
вже грає так, немов би ледве дише. 
У клубах диму, між кошлатих рил 
він чорта на руках своїх колише. 

Сили пекла зібралися в темних кутах, 
чорна злість енергійно відкинула втому. 
Зосередьте увагу на чорних котах, 
і уважно огляньте щовечора комин. 
Вчора місяць із неба чорти замели, 
Цербер пута порвав і блукає по місту, 
а вітри несподівано так завели 

із 



щось за тоном подібне до музики Ліста. 
Домові реготали в конторах управ, 
їм сьогодні потрібно наклюкатись в стельку, 
а горластому півневі, щоб не горлав, 
заштовхали гумового кляпа до пельки. 
На котів написали доноса щурі, 
бідолах пов'язали до рішення суду, 
Буратіно скрутили в глухому дворі 
і гіржавого цвяха забили у груди. 
Відьми в ступах долали тяжіння земне, 
влаштували шабаш на далекій орбіті. 
Діоген позіхнув: «Ах, облиште мене» 
і ліхтар запалив в намаганні зігрітись. 
Враз до міста ввірвалось блискуче авто, 
зупинилось на площі одвічного суму, 
в шкіряному пальто з нього вийшов Ніхто 
і поглянув на місто з презирством і глумом. 
І лакеї задасті червиво зітхали, 
язиками слизькими стелили дорогу: 
«Ми на вас ваша милість так довго чекали!» 
Але вже не було перед ними нікого. • 

Все не так і не те, серед ночі морозної кашель 
напинає канати жил, позаду порожній день 
сьорбає чай, виколупує бруд з-під нігтів, 
по обіді ригає, хропе, навалившись мені на плече у трамваї. Пива 
допиваючи пляшку останню, перемкнути увагу на сечовий міхур. 
Ні, не те, і, напевно, що зовсім не так. Пані, 
благаю, розчахніть парасолю. Дякую, пані. 
Притуливши до вуха приймач, вигинати хребтом, 
цитувати Сократа. Дайте мені папіросу. 

Фото цицясте, кримінальна хроніка, далі щось про погоду... 
Вітер газету вирвав, під лавкою ворухнув костуром. 
Якомусь дияволу на догоду 
сунути напролом. 
Міліцейський сюрчок увірвався до вуха. Розкарячений тулуб, 
погони... 
Приголомшений, обплутаний вереском гальм, 
дивлюсь — загадкове плем'я догонів 
вигинає стегнами поміж пальм. 
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День промайнув, у небі хромовім ювілейна медаль 
розмазує шмарклі врочисті, кашель старечий напинає канати жил, 
під вікном скавулить чиясь невимовна печаль... 
...ні, не жаль. Чим займаюсь? Підмітаю космічний пил. 

Слухаю дощ. Вітер припав до шиби. 
Музика крапель впокорює нерви. Сон 
ширяє над містом. Акваріум. Риби 
здивовано витріщились на вазон. 
Тут, за столом, зануритись в пекло вагань... 
Книги, пилюка, відданий погляд собаки... 
Попіл цигарки — то, власне, лиш попіл повстань, 
стугін копит, якісь ірреальні поляки 
палі вбивають... На плиті вже чай закипів. 
Гарна розвага на тілі сльотавого грудня. 
В мерзлому небі заюшена зграя хортів 
білим ведмедям рвала горлянки і груди. 

ПОЛУДЕНЬ 

Розімліти, упасти, розкинути руки. Яструб 
у прозорій блакиті розтанув, пропав, пустота... 
В ситім гаморі рук, у розритих пащеках гасне, 
пропадає мета. 
Голоси... Та не янгольські. Ні. Мотори 
загрузають у ваті просяклих підлотою днів. 
Коливаючись в небі, пригадати, як стрімко вчора 
сонце біле майнуло у сні. 
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Ілона Сочинська: «Кадилляк», олія, 1979, 48*48 ін. ( 122*122 см) 
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Марія Цуканова 
ВТІХА 

I 

Ганна Семенівна Пахоменко, жінка середніх років, поверталася 
з базару додому. 

Було влітку, але сонце, прикрите габою хмарок, не загрожувало 
спекою, а легенький вітерець жартівливо й приємно грався кінцем 
шарфа та пасмом темного волосся. 

Трохи повна, але миловида, Ганна Семенівна почувала себе мо
лодою, бадьорою, й такі ж приємні думки кружляли в її голові. Ду
мала про те, що вона добра господиня, що все горить в її спритних 
руках, що її донька вийшла заміж і незабаром має подарувати їй 
внука або внучку, що син добре вчиться й колись буде лікарем, що 
чоловік її — хороша людина і досвідчений майстер, якого шанують 
на заводі. 

Життя проходило в праці тихо, спокійно, і їй було жаль тих, у 
кого життя склалось інакше. 

Ось сьогодні на базарі якась жінка в темній хустині, з великою 
родимкою на носі, розповідала про своє життя, нескладне й тяжке. 
Вона скаржилась на чоловіка, який зраджував її, а тепер і зовсім 
покинув з малою дитиною. 

Історія була досить звичайна, але жорстока, й Ганна Семенівна 
з подякою згадала про свого чоловіка, з яким прожила двадцять 
п'ять років і від якого не зазнала жодної-прикрости. 

Весела і задоволена, Ганна Семенівна перекинула думку на 
смачний обід, який мала приготувати своєму Григорію Васильовичу. 

— Печеня з зеленим горошком. Він це любить,— майже вголос 
сказала вона і з цією думкою зійшла на ґанок і підвела руку до 
лутки над дверима, місця схованки ключа. 

Намацавши ключа, Ганна Семенівна приклала його до замка, 
щоб одімкнути, аж раптом двері від дотику несподівано й легко 
відчинились самі. 

Ганна Семенівна занепокоїлась. Якщо це прийшла донька, то чому 
вона поклала знову ключ на місце схованки, а не лишила його в 
дверях? 

В передпокої неспокій ще дужче охопив її. Двері до кімнати були 
напіввідчинені, чого Ганна Семенівна ніколи не робила виходячи. 
Всім своїм єством господині вона відчула загрозливе порушення ладу. 

Швидко відчинивши двері до кімнати, Ганна. Семенівна зробила 
крок вперед і вражено спинилась. 

Посеред кімнати, чистенької і затишної, на двох великих 
валізках сиділа незнайома жінка. Одягнена вона була досить_добре, 
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в капелюсі, але її очі, що дивились десь убік, і дуже нафарбовані 
губи здались Ганні Семенівні неприємними. 

Деякий час обидві жінки дивилися мовчки одна на одну. Ганна 
Семенівна здивовано й запитливо, незнайома — скоса, уникаючи 
погляду. 

Нарешті Ганна Семенівна спромоглася спитати: 
— Вам... кого?.. 
Жінка ще дужче скривила оком і гугнявим голосом відказала: 
— Я приїхала до чоловіка. 
— До... до якого чоловіка? — механічно спитала Ганна Се

менівна, відчуваючи, що думки її плутаються й що вона не спро
можна будь-що збагнути. А незнайома жінка продовжувала гуг
нявити, неприємним голосом: 

— Це мешкання Григорія Васильовича Пахоменка? Це мій чо
ловік. Я приїхала до чоловіка. 

Відчуваючи, що ноги їй потерпли й стали слабкими, Ганна Се
менівна безпорадно сіла на стілець біля дверей. В голові майнуло 
оповідання жінки з родимкою на носі, на базарі, потім чомусь Ганна 
Семенівна згадала про обід, який мала приготувати своєму 
Григорію Васильовичу, й раптом ясно зрозуміла, що ця неприємна 
жінка — дружина Григорія Васильовича, того Григорія Васильови
ча, з яким вона прожила двадцять п'ять років, від якого мала дітей 
і кому була все життя вірною, відданою дружиною. 1 десь з глибини 
піднеслась нестерпна, пекуча образа й до болю стисла серце. 

Значить, Григорій, якому вона віддала все життя, не тільки не 
був вірним їй, не тільки тимчасово зрадив її, ні, він насмілився на
звати цю жінку дружиною!.. Î тепер ця жінка прийшла до її кубель
ця, яке вона охороняла двадцять п'ять років, у якому зберегла, 
виплекувала кожний закуточок, кожну ганчірочку, де вона вирощу
вала своїх дітей, де провела щасливі дні,— прийшла з думкою зайняти 
її місце. Місце господині. Ні, цього вже було забагато. Ганна Семенівна 
відчула, що сили її повернулися. Вона підвелась і, схопивши міцною 
рукою один чемодан, потягла його й жбурнула за двері. Те ж зро
била вона і з другим. Потім, вказавши на двері, владно крикнула: 

— Геть!.. 
Жінка не сперечалась. Вона мовчки вийшла в двері й, узявши 

свої чемодани, пішла на вулицю. 

II 

І ось передобідні години, які Ганна Семенівна проводила 
енергійно й працьовито, потяглись тьмяно, сіро й незвичайно довго. 

Образа зростала, переповнюючи груди нестерпним болем. Ганна 
Семенівна брала рушник, щоб витерти посуд, але відразу, забувши 
за нього, сідала. Потім знову бралась до роботи, але замість робити, 
заливалася сльозами. Одного разу підійшла до дзеркала й, побачив
ши своє постаріле, як їй здалось, обличчя з червоними від сліз 
очима, гірко закрила його рушником, який тримала в руках. 
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Старість прийшла несподівано, як і ця непрохана гостя, що на
звала себе дружиною Григорія Васильовича. А ще ж сьогодні вранці 
вона, пишалась, що виглядала молодшою за свої роки. 

Григорію Васильовичу було вже за п'ятдесят, та, мабуть, для чо
ловіків п'ятдесят років ще не пора, за якою йде старість. 

Î пригадалось Ганні Семенівні перше кохання до синьоокого цер
ковного співака Омеляна, за якого вона так і не пішла заміж. 

Григорія Васильовича вона спочатку не кохала, але він упадав за 
нею, все підсилав сватів. Î батьки її вирішили, що людина тиха, 
працьовита буде добрим чоловіком, і віддали доньку. 

î Ганна Семенівна звикла й сама полюбила, й ось... Знову сльози 
стискали горло, й образа гадиною обвивалась навколо серця. 

Пригадала народження першої дитини, доньки Катрі, й дурнува
те від радощів обличчя Григорія Васильовича, схилене над дитиною. 
Пригадались ніжність і турбота його під час її хвороби. Адже любив 
він, любов проглядала в його рухах, поглядах... Невже можна так 
легко все забути? Забути роки поділених радощів, турботи, все, з'єд
нане в єдину течію життя, пов'язане одними думками, бажаннями!.. 

Так гірко минав час. Нарешті годинник відбив чотири години — 
час, коли Григорій Васильович повертався додому. 1 майже водночас 
залунав дзвінок. 

Ганна Семенівна витерла очі, поправила волосся і з суворим, за
кам'янілим лицем, пішла відчиняти двері. 

Григорій Васильович увійшов, тримаючи під пахвою новенький 
мисничок. Ще з порога, хитро усміхаючись та знімаючи жилавою 
рукою шапку з лисої голови, він заговорив. 

— Чому не відчиняла довго?.. Я з подарунком. 
І він простяг Ганні Семенівні новенький блискучий мисничок, 

про який вона давно мріяла й якому б зраділа в інший час. Але 
тепер вона не взяла мисника, а мовчки презирливо й вороже 
дивилась на чоловіка. 

Ніяково подержавши в простягненій руці мисник, Григорій 
Васильович спустив руку, з непорозумінням і запитливо дивлячись 
в лице дружини. 

— На нове господарство купив? — раптом незвичайно їдким го
лосом сказала Ганна Семенівна.— Воно до речі. Тут до тебе жінка 
твоя приходила. 

Але далі Ганна Семенівна не витримала. З її вуст зірвались різкі 
слова, сповнені гніву, бажання відповісти болем на біль, перепов
нені нестерпною образою. 

Григорій Васильович слухав мовчки, відкривши рота. Обличчя 
його виявляло непорозуміння й зусилля щось збагнути. Він, 
нахилившись, поставив до стіни мисник і, випроставшись та 
витерши хусткою спітнілу лисину, нарешті сказав: 

— Що ти верзеш?.. Не доберу... 
Ганна Семенівна ледве не пом'якшала, вгледівши його розгуб

леність, але відразу образа знову схопила за серце, й вона ще дужче 
розпалившись, дорікала чоловікові: 
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Юрко Гудзь 
МАЛЕНЬКИЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ САМОТНЬОГО ХРОНОТОПА 

...посеред зими в обласному універмазі 
вона вибирає для себе легку 
крепдешинову сукню світло-блакитного 
кольору з білими квітами по всьому 
полю 

та й починає чекати пришестя весни 
щоб тоді одягнути її 

...тепер літо зіжмакана блакитного кольору 
сукня висить на спинці крісла 
привид з відрубаними руками поглядом 
місячного сяйва визбирує на підлозі 
розсипані шпильки з твого волосся 

...ранком на столі під сірниковою коробкою 
залишається білий аркуш паперу 
ультиматум невмолимої Господині 
ми вже не встигнем його прочитати 
нерозгаданим залишається ще одне літо 

...де полинно-місячною стежкою моїх рук 
твоє тіло не поспішаючи вертається 
до власного витоку за ним поволі 
дибає осліплена коротким коханням душа 
миттєва траєкторія метеорита 
наш обеліск і контрапункт 

...посеред зими в обласному універмазі 

ОСЬ 1 
невеличка дощова лементація 
пам'яті художника ТРАХтенберга 
людини з великої літери ять 
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— Дітей би посоромився... Подивись на себе, на свою лисину, на 
горб на спині... Зігнувся від старости, а туди ж... Соромно людям в 
очі глянути. 

Все, що наболіло їй, всю образу вона хотіла вилити на цю 
негідну людину, таку непривабливу, зі слідами старости. 

Григорій Васильович спочатку слухав, а потім розсердився. Його 
лице, вкрите зморшками, зробилось роздратованим, сердитим. Він 
сплюнув і неголосно відказав: 

— Сказилась баба... 
1 мовчки пройшов до кухні вмиватись. 
Ганна Семенівна теж замовкла. Вона враз відчула себе слабою, 

самотньою й дуже нещасною. Повернувшись до кімнати, сіла біля 
вікна й заплакала. 

Вона чула, як Григорій Васильович хукав, умиваючись, потім 
затарохкотів покришкою, видко, подивився, що сьогодні на обід, але 
обіду не було, й він, сердито загримавши кочергою, ввійшов до 
кімнати, де сиділа Ганна Семенівна. 

— Ти мені толком кажи,— заговорив він,— а не верзи казна-що. 
Що там трапилось? 

Схлипуючи та перериваючись майже після кожного слова, Ганна 
Семенівна розповіла все. 

Григорій Васильович слухав, усміхаючись та лукаво зіщуливши 
праве око. В деяких місцях оповідання він насмішкувато пхикав. 
Але раптом якась думка промайнула й він спитав: 

— А чемоданів скільки? 
— Два,— схлипнула Ганна Семенівна. 
— Важкі? 
— Важкі...— механічно відповіла Ганна Семенівна. 
— Ану подивись, чи в шафі все ціле? — раптом діловито й за

клопотано сказав Григорій Васильович. 
Ганна Василівна зняла руки з лиця й розгублено подивилась на 

чоловіка. 
— У шафі?.. 
Потім вона кинулась до відпочивальні, де стояла шафа з одягом. 

Григорій Васильович пішов за нею. Він побачив, що Ганна Се
менівна стоїть перед вічиненою й зовсім порожньою шафою. 

— Григорію,— вражено промовила вона,— то це була злодійка. 
А я думала... 

— Думала...— передражнив Григорій Васильович.— Мозок у 
вас, у баб, короткий, щоб думати. Як же... Сама чемодани винесла. 
Нате вам. Дозвольте допомогти. А тепер плач. Чого не плачеш? 

На обличчі Ганни Семенівни відбилась ніяковість і сум, але вона 
не заплакала, а тільки зітхнула, глибоко, з полегшенням, як 
людина, що прокинулась від тяжкого сну. 

— Чого його плакати,— обізвалась вона,— наживемо. Я тобі ось 
зараз печеню з горошком...— І Ганна Семенівна бадьоро й заклопо
тано вийшла до кухні. 
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кожної ночі він зовсім інший 
мене се так дивувало спочатку 
але потім я призвичаївся 
бо кожного разу той птах гинув 

задушений в моїх обіймах 
задушений моїм мовчанням 
задушений моїм досвідом 

виживання 

моїм досвідом дозволеного вбивства 
тому кожного разу він був зовсім інший 

знаю, тобі страшно прокидатися поряд мене 
від мого нічного крику 
але, прошу тебе, не треба так часто 
повторювати, що 
від моїх поцілунків на губах залишається 
присмак заліза, я знаю про се 
до вікна нахиляється ніч, не хвилюйся 
я їй виколов очі 
коли ж в тій осліпленій темряві 
ти почуєш мій крик, розбуди мене, розштовхай 
я прокинуся й ще раз згадаю, хто я і звідки 
і чому саме тут, біля тебе, згадаю 
обережними пальцями брайлівський текст 
твого напівзабутого обличчя 
ти перестанеш плакати, пригорнешся 
розкритим всім до мого божевільного бажання 
навік сховатись у твоєму тілі 

падають, розбиваються, відлітають 
запахи поту, дощу, зеленого листя 

тепер зима — без снігу, без дощу 
народний рух збирає мітинг, кричу зі всіма 
поперемінно «ганьба» і «слава» 

а потім залишаюся один 

тепер я маю вдосталь часу не думати 
чому нам снився потаємний світ 
і хто приходив звідти в наші сновидіння 
тепер я маю вільний час не думати про 
тебе 

лиш пальці зберігають Бранлів текст 
але без дотику хиріє пам'ять 
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великої сумної людини 
що саме наприкінці цієї хвилини 
виходить з фіолетового кабріолета 
скидає з себе чорне пальто й білосніжне кашне 
задумливо й ніжно мочиться на них профільтрованим 
через єдину нирку жигулівським пивом 
бо ж другу нирку рівно три роки тому 
офіровано ним дивовижній красуні Ванді 
тій самій Ванді яка тепер не в Житомирі 
тій самій Ванді яку він уперше 
трахтенбергнув під мостом Мірабо 
через річку Тетерів через 
безодню роз'єднаного часу через 
мої кацаверівські блюзи переплетені 
з її знеможеними ойойойканнями з її 
довжелезно-безсоромними ногами-ліанами 
блаженій 
пам'яті художника ТРАХтенберга 
на самому дні якої зберігалися 
баді енд соул тіло і душа жінки 
на ймення Ванда голос якої окремо 
від нас 
в привокзальнім джаз-бенді задрипаної 
(в порівнянні з Михайлівською) Рю де Бланж 
перебирає на смак і на дотик мої 
кацаверівські блюзи 
не сумуй ми пошиємо з них тобі блюзку й 
попросимо воскреслого ТРАХтенберга розмалювати її 
хрестиками зірочками синкопами кольору щастя 
ось і 
поки що все 
безперечно ні в якому разі 
авжеж 
чумрачок 

моя молитва до твого сумного тіла 
метаболічний текст перетворення 
краплинок щоденної ртуті 
в маргінес небуття 

падають, розбиваються, відлітають 
запахи поту, дощу, зеленого листя 

твоє тіло світиться в темряві білим птахом 
22 



нерозправлених крил — перед новим пришестям 
В о л о д а р я О с і н н і х П е р е л ь о т і в,— 
там, де на білій площині прямокутної стелі 
застиг, розширений моїми зіницями, безгучний вибух, 
про неймовірну силу якого свідчать спотворені 
мегатонами німих почуттів обличчя 
мовчазний плач 
мовчазний сміх 
мовчазний страх 
непередбачена зупинка неозвученого фільму, 
Глен Гульд валяється на підлозі, охопивши 
руками голову, не чіпайте його, 
він нічим не зможе вам допомогти, 
тим більше, що рояль глядачі-патріоти порубали сокирами 
й спокійно розійшлись, залишивши на екрані 
проекції нерухомих облич, порожні постаменти, 
розідрані знамена, закривавлені мапи імперій, 
лист до в'їзду кошового Сірка й турецького султана, 
металеві автоматичні наручники, сопілка, 
гіпсові погруддя сліпих вождів, повітряна кулька з презерватива, 
обкладинка самвидавського журналу «Фалос і Логос», 
пенсне, гумові манекени з слідами багнетних вправ, 
люлька-носогрійка, міксер, пощерблена шабля, чумрачок, 
малюнки хронопів, годинники фамів, калькулятор, 
незаповнений ордер на арешт, котурни, брусочок мила, 
алюмінієва ложка з видряпаним на ручці девізом: 
«демоель неминучий, як неминучий крах капіталізму», 
зелена філіжанка, марокаси, підставка для нот, 
крім цього, посеред вищеназваного шарварку, завмерли, 
як повернення до попередньої безкінечної теми, слова, 
зафіксовані в просторі літерами латинської абетки: 
Help! 
Let it be! 
Abby road! 
символи віри нашої юності, неперекреслені кулею Чампена епохи 
початку повернення до власної індентифікації, 
в прозорі сфери, де немає розмежувань 
на перше, друге й останнє, 
на вчора, сьогодні й на післязавтра, 
де в напруженому консонансі таємне слово Свобода 
євангелійним дотиком сонячного вітру 
звільняє свідомість від темряви набутого досвіду, 
дитячу гойдалку уяви — від перекладини простору — часу 
мить дорівнює вічності 
тільки звідки цей біль 
неодмінне повернення в кімнату з червоними стінами 
й білою стелею 
саме тут я мушу дочекатись на тебе 
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ДЕНЬ ВОСКРЕСІННЯ ДЗИҐАРІВ 
(медитації божевільного рокера — з поеми «Мандри Мандрагори») 

В кімнаті з червоними стінами 
й білою стелею 
немає вікна 
В кімнаті з червоними стінами 
й білою стелею 
немає вікна 
В кімнаті з червоними стінами 
й білою стелею 
голосить моя безневинна вина: 
по-перше,— 
над ефектом скорочення масштабів 
Лоренца—Фіцджеральда, 
суть якого полягає в тому, 
що з точки зору нерухомого споглядальника 
вимірювані ним віддалі паралельно напрямку переміщень 
рухомого споглядальника в системі останнього 
виявляться значно вкороченими, 
як і життя обох споглядальників, 
що мали спільний, їм невідомий, контрапункт; 
по-друге,-
над моїм передчасним вмінням зображувати 
за допомогою п'яти сірників 
на прохання дівчаток з нашого класу 
й вчительки російської літератури, 
історію гріхопадіння Єви,— 
саме тоді, дивуючись невичерпності можливих комбінацій, 
я вперше усвідомив реальність існування виміру, 
означеного словом «смерть»; 
по-третє,— 
над пісенькою з альбому «Клуб самотніх сердець сержанта Пеппера», 
в якій я розумів два-три слова, не більше, 
незважаючи на це, музика голосів чотирьох ліверпульців 
дивним чином зберігала в собі все, 
що не збулося в моєму власному житті: 
переживання любові, свободу пізнання навколишніх світів, 
не відгороджених назавжди смугастими стовпами, 
можливість вільного вибору й відсутність постійного страху, 
радість незаказармленої молодої сили,— бачиш, 
хоч спроба прорватися в обіцяні музикою світи 
рано чи пізно приводить в кімнату 
з червоними стінами й білою стелею, 
та це тільки початок давнього шляху, 
на якому дбайливо зав'язані за моєю спиною 
рукави гамівної сорочки здійснюють 
невтримну еволюцію до білих, поки що 
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незважаючи на відновлений здатності позачасової левітації 
я мушу тебе дочекатись 
встигнути зібратись з думками й лобом пробити 
в одній з чотирьох стін невеликий отвір 
вікно — крізь нього ти бачитимеш небо 
й зможеш крихтами казенної пайки годувати ластівок 
ластівок годувати 
ластівок годувати 
крізь намальовані грати 
Х А ! ! ! 

кінець вступної частини 

ПОЧАТОК 

надходить вечір і автор тільки що закінченого роману 
думає ось зараз будинок в якому він поселив своїх героїв 
має згоріти все вже готово всі розійшлися зустрілися 
померли народилися повільно збожеволіли від довгої зими 
вернулися з війни з психіатричної лікарні в державну що 
так схожа на пожиттєвий табір примусової праці не встигли 
не встигли 

діти кохання й ненависті знайти виправдання для темряви 
за віконними шибами для мовчання жінок зґвалтованих страхом 
для теплої темряви розіпнутої на хрестовині дерев'яної рами 
для голих дерев що ховають собі покалічені душі жах перевтілення 
для мовчазної розмови поза межами тіла поза межами щастя 
межами щастя 

хоч поспішали нічого не встигли роман уже закінчено а 
будинок має згоріти пальці тремтять не тримають цигарку 
зсередини вже чути обережний хрумкіт в червоних щелепах 
вогню домашній скарб набутий непотрібний ночей твоїх 
безсонні пожовтілі зшитки свідоцтва днів коли був з вами 
на відстані німого дотику прощання руки твоєї 
руки твоєї 

з тих пір він хворий на проказу вогнем лікує сторінки 
та все даремно догорить всіма покинутий будинок а старий 
ще може встигне пригадати слова останньої молитви й 
смертельно втомлений забудеться до ранку коли ж розвидниться 
він побачить молоду жінку в поруділому ватнику й білій під 
ним полотняній сорочці впізнає в ній свою матір не встигне 
заплакати коли вона доторкнеться до його білої голови візьме 
за руку й поведе як хлопчика до першого причастя відчуваючи 
під босими ногами ще теплий попіл минулих і мабутніх згарищ 
майбутніх згарищ 
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Ілона Сочинська: «Пружина», олія, 1980, 48*48 ін. ( 122*122 см), 
колекція Морріса Пропп 



Олександер Смотрич 
у тогайш АНТИПОДИ 
(зі збірки Бувші, короткі оповідання про забутих) 

М'ЯСОРУБКА 

Автор цього, не позбавленого деякого драматизму, оповідання 
дуже схильний думати, що героїня цього оповідання, Антоніна 
Сергіївна, не мала ніякого, вартого будь-чиєї уваги, таланту. 
Скажімо, якогось вокального голосу, що міг би зробити її оперною 
солісткою, чи якогось іншого таланту, який би дозволив їй стати, 
скажімо, поетесою, і, таким чином, висловлюючись метафорично, 
переплюнути усіх поетів чоловічої статі. Словом, Антоніна 
Сергіївна не мала таланту, який би відрізняв її від інших нудних 
співмешканців на цій, нудній до чортиків, плянеті. 

І все ж, Антоніна Сергіївна таки відрізнялася від них усіх, і 
досить таки різко. Вона була власницею м'ясорубки. Не звичайної, 
радянського виробу жалюгідної м'ясорубки, а масивної, унікальної, 
ще дореволюційної давності м'ясорубки. 

Навіть при поверховому ознайомленні з цією річчю, легко мож
на було прийти до переконання, що ця, абсолютно необхідна в нор
мальному домашньому господарстві річ, не була позбавлена певних 
імпозантних декоративно-художніх якостей. 

Кухня без м'ясорубки це, якщо хочете, пелька без зубів, а пель
ка без зубів — річ не вельми естетична. (Що саме цим хоче сказати 
автор — йому самому не зовсім ясно, але вдумливий читач, звичай
но, якщо він не літературний критик, може й сам здогадається, що 
саме цим хотів сказати автор.) 

Така м'ясорубка, пригвинчена до масивного стола, надавала 
кухні більш переконливого, як ми уже, здається, зауважили,, 
імпозантного характеру. І хоч по суті м'ясорубка це лише деталь, 
однак, яка ж все-таки масивна і вагома. І самі судіть, яке тут може 
бути порівняння такої речі, скажімо, з фарфоровим годинником під 
кришталевим ковпаком? 

Навіть, якщо згодитися з Марією Іванівною, що її годинник під 
кришталевим ковпаком річ також унікальна, і може навіть музейна, 
і, що такого годинника, опріч самої Марії Іванівни ніхто не має, і 
мати не може, і, навіть, якщо взяти до уваги багато інших, сказати 
б, голих фактів, як наприклад дещо непристойного вигляду 
напівроздягнені фігури на фарфоровому годиннику — то все це 
разом по суті не грає і грати не може жодної ролі. 

Зрештою, кому такий годинник потрібний? Адже цей самий 
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годинник як зупинився ще в революцію, так з того часу ані руш. Чи 
то за браком якихось частин, чи майстра. Зрештою, яка різниця? 

Інша справа грамофон. Не якийсь абстрактний, а той, що на
лежить сусідові, по квартирі, пристарілому інвалідові Іванові 
Івановичу. Золота труба, дубова скринька, ручка накручувати мало 
не слоновою кісткою оброблена — майже казкова річ, я вам скажу! 

Грамофон Іван Іванович успадкував від свого батька, до речі, та
кож Івана Івановича, якому до революції належав не тільки цей 
подиву гідний грамофон, але й ціла квартира з дев'яти кімнат з 
кухнею, і навіть бальконом! Синові лишився грамофон і те, що 
називається куток у тій самій квартирі з дев'яти кімнат, в одній з 
яких він здається і народився. 

Можна сказати, що по революції лише грамофон, як був грамо
фоном, то так ним, тобто грамофоном і залишився. І за нових часів 
та порядків, накрутивши грамофон, ви могли крізь тріск і писк на
солоджуватись чимось майже загробним, чимось мало не контррево
люційним і безнадійно минулим, як Боже царя храні, чи Ночь 
светла прі лунє, чи Ex налєй, налєй бакал, чи Ямщік нє гоні ло
шадей... 

Грамофон навіть мав деякі спільні риси з м'ясорубкою. Ручку, 
наприклад. І Антоніні Сергіївні смішно було б, і недоречно запере
чувати такі, очевидні кожному дурневі, разючі факти. Зрештою, 
Антоніна Сергіївна і не заперечувала. На її думку грамофон не
абияка прикраса в кімнаті, що мало чим поступається красі м'ясо
рубки. 

І все ж поступається, і далеко не однією красою. Антоніна 
Сергіївна добре відчувала, що грамофон, як і балет, чи музика, 
лише орнамент, культурна, так би мовити, категорія, лише надбу
дова і нічого більше, і, що, як і кожній надбудові, грамофону дуже 
бракує тієї серйозности і вагомости, тобто того базису, який безпе
речно має м'ясорубка. 

— Ах, дивуєте ви мене, Антоніно Сергіївно, своєю м'ясоруб
кою! — далеко не вперше каже Марія Іванівна.— Он у Івана 
Івановича сам Шаляпін співає на грамофоні і то Іван Іванович з то
го нічого такого не робить! А ви! У мене, як знаєте, французький 
годинник роботи знаменитого Томіра під кришталевим ковпаком, і 
то я не ношуся з ним, як, вибачте на слові, дурень з писаною тор
бою! 

— Поламаний годинник! — ніби уточнює слова Марії Іванівни 
Антоніна Сергіївна, і дуже єхидно усміхається. Так єхидно, як 
тільки може людина, що добре знає собі ціну. 

— Дивна ви, все-таки, людина! — каже Марія Іванівна і якось 
безнадійно зітхає. 

— Дивна, чи не дивна, а моєї м'ясорубки я вам ніколи більше 
не позичатиму! Гризіть м'ясо вашими пломбами! Так собі і затямте! 
Ніколи! 

— От і чудово! От і прекрасно! От і не може бути краще! Ні, я 
краще позичу собі грамофон у Івана. Івановича, і нехай мені Ша-



ляпін своїм знаменитим тенором «Жізнь за царя» співає! Це я 
називаю — культура, а м'ясорубка що?! 

Від таких палких слів своєї сусідки, Антоніна Сергіївна починає 
важко дихати, і очі в неї наливаються якщо не цілком спра
ведливою, то принаймні цілком оправданою люттю. 

І раптом — бах! Ні, ні, не композитор! Це у Івана Івановича 
пружина в грамофоні, як він її у себе в кутку саме накручував, 
тріснула. 

— Ex, ну вас! — каже Іван Іванович і весь згорблений 
уподібнюється знакові запитання.— Був грамофон, а тепер що?.. 

Марія Іванівна закусує губу, щоб не засміятися в такий, будь-
що-будь, сповнений непідробного трагізму момент. 

— Не життя, я вам скажу, а чиста м'ясорубка! Ex! — каже Іван 
Іванович, і починає відкручувати від грамофона трубу. 

Що цим хотів сказати Іван Іванович, і яку саме м'ясорубку він 
мав на увазі, і взагалі на який чорт він це сказав, автор не береться 
сказати. Ну та сказав. 

Ну, а дещо здивований читач може сказати: 
— Ну, а хто ж по суті є героїнею цього короткого, як дитяча 

сорочка, оповідання — Антоніна Сергіївна, якій належала м'ясо
рубка, чи м'ясорубка, що належала Антоніні Сергіївні? 

Автор дуже схильний думати, що одна і друга, з деякою перева
гою на користь м'ясорубки. 

У ГЛУХОМУ КУТІ 

Звідки взявся Гришка, назавжди залишиться таємницею. Його 
місце народження не більш відоме за точне місце поховання Мо
царта. 

Згідно з одними переказами, він був нешлюбним сином однієї 
молодої співачки, яка подавала надії, і яка підкинула Гришку свого 
часу небезвідомому поетові-декаденту. Поета в революцію чи не
вдовзі по революції розстріляли більшовики і таким чином Гришка 
лишився круглим сиротою. Його виховувала одна баба, що торгува
ла на базарі насінням. 

За іншими переказами, Гришку знайшли не то в ямі для 
оркестри оперного театру, не то в суфльорській будці, і його 
підібрав один з оркестрантів і передав отій самій бабі, що торгувала 
на базарі насінням. 

Як би там не було, але всі ці дані, так чи інакше, вказують на 
Гришчине музичне походження. 

Згадана баба потайки від усіх курила люльку свого покійного чо
ловіка, невдовзі спилася і померла в білій гарячці. 

Гришку забрала до себе бабина племінниця —- Настасія 
Василівна. 

Настасія Василівна була вдовою по якомусь древньому грекові. 
До революції грекові, опріч Настасії Василівни, належала пекарня, 
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хлібний магазин, будинок на два поверхи з мезоніном. Грек упо
коївся в Бозі, проживши, можна сказати, клясичне життя, в якому, 
ж і в усьому клясичному, нічого не було ані захоплюючого, ані 
цікавого. 

В сорок п'ять Настасія Василівна була все ще жилава баба. По 
революції на її шиї постійно сиділи якість ближчі і дальші родичі, 
які приходили з села в надії зажити легким міським життям і по 
самий дах виповнювали будинок на два поверхи з мезоніном. 

За непу Настасія Василівна порядкувала пекарнею. Одні родичі 
місили тісто, інші порпалися біля печей, ще інші торгували хлібом. 
Але всі в однаковій мірі постійно жували. Народ, зрештою, в основ
ному неграмотний, а такі, тобто неграмотні, як казав Іван Ле-
онтєвич — на те тільки й здібні, щоб їсти та плодитися. До речі, 
Іван Леонтєвич був грамотний і по смерті грека виконував 
обов'язки чоловіка Настасії Василівни. Як кажуть — не хлібом 
єдиним... 

Щоб прокормити все це, архаїчно висловлюючись, стовпище — 
Настасія Василівна обзавелася коровою, для котрої була відведена 
кімната з французькими дверима, тобто просто в сад, що для корови 
було зручністю надзвичайною. 

З коровою кімнату ділив шістнадцятилітній Гришка. Він спав на 
чорному роялі, що своїми по-мистецьки вирізьбленими ногами нага
дував розкішний катафальк, яким по революції возили лише 
померлих комісарів і прочу високопоставлену партійну ієрархію. 

Гришка був зачарований роялем, цим блискучим і в усіх 
відношеннях дивовижним триподом. З упертістю і наполегливістю, 
гідним самого Бетховена, Гришка одним пальцем намагався викону
вати майже героїчного звучання «У попа була собака», пасторальну 
«Маруся отравилась», чи патетичну «Мурку». 

Гришка безперечно був талантом-самородком і часом йому таки 
щастило вистукати майже безпомилково ту, чи іншу мелодію. 
Скінчивши, він облизував пересохлі губи і з іще більшим завзяттям 
і натхненням пробував ще раз спочатку або, як він казав «начисто». 

Інколи Гришка з відчаєм переставав вистукувати, глибоко зітхав 
і задумувався. Про що він думав, важко сказати. Може в його уяві 
зароджувалися перші муки творчости, і може він відчував, скільки 
в мистецтві важить «начисто» і як оте «начисто» важко і майже не
можливо осягнути. Корова з великим сумом дивилася на Гришку і 
беззупинно жувала свою жуйку, творячи, таким чином, свого роду 
художній паралелізм до Гришчиного настрою. Часом вона переста
вала жувати і це був знак, що вона зараз оскандалиться. 

До речі, місцевий художник Ігор Левович Богуславський, який 
мешкав по сусідству, обезсмертив цю саму корову в цілій серії май
стерно виконаних зарисовок, ескізів і етюдів. Художник мало що не 
обожнював корову і називав її своєю Мона Лізою. Так це ім'я до 
корови і присохло. 

Принаймні раз на рік Гришка допомагав Іванові Леонтєвичу 
гнати корову на протилежний кінець околиці — до бугая. Поки 

31 



справа до діла — Іван Леонтєвич любив щось оповісти власникові 
бугая, Іванові Степановичу — ветеринарові у відставці — людині 
спокійній і по-скотинячи врівноваженій. 

Іван Леонтєвич оповідав, як він у саму революцію був один час 
начальником електростанції і як під його керівництвом з пресовано
го гною гнали на цілу околицю електрику, чи як він «по 
совмєщенію» був директором оперного театру і як пес начальника 
політуправління на ім'я Каварадосі вискочив під час «представ-
ленія» «Івана Сусаніна» на сцену і, задерши догори ногу, зробив 
просто у суфльорську будку, і багато інших цікавих і повчальних 
речей, як він казав — «з міра животних». Старий ветеринар тільки 
слухав і ніколи ні разу, собака, не усміхнувся. 

Часом Гришка з Іваном Леонтєвичем ходили на пивний завод 
імени Рози Люксембург по жом для корови. Гришка тільки 
підсобляв, а Іван Леонтєвич, зігнутий під вагою мокрого і набухлого 
лантуха, на своїх по-собачому коротких ногах нагадував якогось 
фантастичного жука. 

Мона Ліза від жому п'яніла, відригала, терлася боком об рояль і, 
стоячи, засинала під Гришчине бомкання. 

Доїти корову мала право лише пристаркувата тітка Настасії 
Василівни — Феодосія Гелактіонівна. Вона все ще була панна з 
обличчям, на якому, окрім гримаси від нещасливо прожитого життя 
і дівочих нездійснених мрій, нічого не лишилося. 

Феодосія Гелактіонівна потайки від усіх підкормлювала Гришку 
в солодкій надії, що він опам'ятається і перестане думати про Ма
руську — фабричну дівчину, що працювала на «Конфетці» і спала 
в мезоніні. Від Маруськи завжди пахло чоколядою, монпансьє, 
тройним одеколоном, пряниками і чорт зна ще чим. 

Феодосія Гелактіонівна з насолодою споглядала, як Гришка 
поглинав одну за одною телячі котлети, чи запивав все це ще 
теплим молоком — «кормилиці нашої», тобто Мони Лізи. 

— Гм! Сімнадцять літ! — казала Феодосія Гелактіонівна.— А 
лапати нема чого! Тараня! Тьху! 

І все це так, щоб Гришка чув. 
Інколи у Феодосії Гелактіонівни не витримували нерви і вона 

починала говорити Гришці, що у Маруськи, як в жида — ні заду, ні 
вида, і, мовляв, нікоторого голосу в неї нема і не предвидиться, і 
таку з клюбного хору слід було б нагнати, бо кричить, і що ніколи 

буде «бокалістки», хоч би вона луснула, і що зараз вона 
делікатна, а зачекай — вийде заміж, то так, стерва, розбухне, що ні 
в одні ворота не влізе! 

На все це Гришці було наплювати. Він якось машинально з'їдав 
котлети, випивав молоко, потім закурював цигарку і з байдужістю 
ситого кота виходив на подвір'я. 

На подвір'ї паслося декілька задрипаних курей з невтомним і, як 
піонер, завжди готовим до виконання своїх обов'язків півнем. 

«І те саме, і те саме, і те саме,— думалося Гришці,— сказитися 
можна...» 
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Гришка часом зупинявся посеред двору і, може уявивши себе на 
клюбній сцені, ставав у трагічну позу і, вдаривши себе по-театраль
ному в груди, проголошував: 

- Уйду!! 
Потім він безнадійно махав рукою і ішов ще раз вистукати не-

закінчену мелодію. Цим разом — начисто і може востаннє. 
Мона Ліза загадково усміхалася. 

СИМБІОЗА 

Василь Парфентійович Пасісніченко по смерті своєї, першої 
дружини вдруге одружився із вдовою — Наталею Іванівною. 

Наталя Іванівна найбільше скидалася на тих монументальних 
дворових сук, яких звичайно тримають'kâ --цепу і про присутність 
яких часом попереджають відповідною ..табличкою на воротях. А 
втім, Наталя Іванівна, за її власним свідченням^була благородного 
походження. її перший чоловік був грузинським' князем з якимось 
для вимови людським язиком неможливим прізвищем. Від князя у 
Наталі Іванівни, опріч гарних і барвистих спогадів, лишився не 
менш гарний і барвистий килим, що, як і за князя, висів у неї над 
ліжком, і ще кинджал з якимось дорогоцінним каменем на дер
жалні, що висів на килимі. 

О, скільки разів Василеві Парфентійовичу хотілося схопити цей 
кинджал і зарізати ним Наталю Іванівну і, загорнувши в барвистий 
килим, відправити її на віки вічні до грузинського князя. 

Так, це була якась трохи дивна симбіоза. Симбіоза, що дуже на
гадувала симбіозу блохи і суки. І якщо Василеві Парфентійовичу 
його перше подружнє життя, за давністю літ, нагадувало мало не 
рай земний, то друге скидалося на якусь нескінченну прогулянку по 
дорозі в пекло. 

Сам Василь Парфентійович скидався на блоху. З тією, одначе, 
різницею, що блоха все таки скаче, а Василь Парфентійович — ні. 
Василь Парфентійович лазив. Він лазив до праці. Він лазив з праці. 
Ранками, повернувшись з нічної праці, він лазив до льоху, в надії 
знайти там щось їстівне, часом він ліз до Наталі Іванівни. 

Спостерігаючи Василя Парфентійовича, можна було дати не
двозначну відповідь на геніяльне запитання Хведора Достоєвсько-
го — «На який чорт живе ця людина?» Ця людина, поза всяким 
сумнівом, жила, щоб лазити. 

Через свою непростиму малограмотність Василь Парфентійович 
служив нічним сторожем в універмазі, де за звичайним законом, 
сказати б, Торрічеллевої порожнечі ніхто нічого не міг украсти. 
Знічев'я Василь Парфентійович спостерігав статеве життя 
незчисленних щурів, мишей, тарганів та інших представників 
тваринного світу, які, не зважаючи на большевицьку власть і 
санітарні інспекції, щасливо і успішно продовжували свою, розпоча
ту ще в ноєвому ковчезі, справу. 
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гадує свіжі помиї, та інші спокусливі і не завжди доступні при побу
дові соціалізму речі. 

Наталя Іванівна сміялася своїм повним золотих коронок ротом і 
казала: 

— Якби не твоя революція, то я на тебе з одного тільки благо
родства не плюнула б! Господи, Господи, що коли б Coco, царство 
йому небесне, встав з гроба і подивився! 

— Вдруге не схотів би! Запевняю тебе! На смерть перелякався 
б! — сказав Василь Парфентійович і засміявся із задоволенням 
людини, якій нарешті пощастило сказати щось майже геніяльне. 

— Хам! — сказала Наталя Іванівна, і на її очах так замокріло, 
що Василеві Парфентійовичу стало огидно. Він сказав: 

— Собаче життя, Іванівно... От що! І я ж з тобою не з розкоші... 
Також треба розуміти. Навіщо ж мені колоти очі Сосом. У мене, 
Іванівно, також була перша любов... Також тремтів... 

— Фу, які гадості! Замовкніть! 
— Ну, цього вже не кажи! У нас ніяких гадостей не було! Ми по 

мазурках не шлялися, шампанським і шашликами не давилися! — 
сказав Василь Парфентійович і, зірвавши з гачка кепку, поліз у са
рай. 

Наталя Іванівна плакала і дивилася на недороблений Василем 
Парфентійовичем вініґрет, над яким кружляло декілька зелених 
мух. Наталя Іванівна витерла пахучою хустинкою очі і проше
потіла: 

— Це все... Так — це все, що залишилося... 
Наталя Іванівна, можливо, ще хотіла щось прошепотіти, але на 

порозі вже стояв напіврозбитий паралічем Аристарх Никодимович. 
Колишній аптекар. У його руці трусився букет розкішних білих 
рож. 

Гості з'їжджалися, як свого часу сказав Лев Толстой. 

АНТИПОД 
Про те, що Борис Гаврилович був до революції священиком, та 

й ще в царській армії, я довідався по секрету. Про подібні речі 
інакше звичайно не довідаєшся. Борис Гаврилович Ястремський 
був, зрештою, не з місцевих. Коротко — постриг він бороду і 
примостився тут в однієї дами, ніби квартирант не квартирант, 
родич не родич. Словом, жили вони разом. Він дрова їй рубав, 
вугілля з базару носив, підлоги мив, те, друге. Хіба ж я знаю? Все 
в руках Господніх, само-собою... 

Згадана дама, тобто мадам Берлізова, була вдовою по купцеві 
першої гільдії — Антонові Антоновичу Берлізову. До революції 
йому належали всі рундуки на базарі. Тепер на його могилі був 
найвищий на ціле кладовище мармуровий хрест з вельми 
артистичними зображеннями на п'єдесталі — плакучої діви, 
розбитої ліри, якоїсь грецької надтріснутої вази, морського якоря і 
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Наталя Іванівна ніде й ніколи не працювала. Вона ще до «безоб-
разія», тобто ще до революції, скінчила приватну гімназію і вищі 
жіночі курси із золотими медалями, що потім так їй придалися на 
виготовлення декількох коронок і місточків на зуби. 

Наталя Іванівна понад усе любила натякнути на своє благородне 
походження і показати кому слід його собаче місце. Само собою, 
нікому стільки не діставалося, як Василеві Парфентійовичу. На ньо
му Наталя Іванівна воістину зганяла всю свою любов до ближнього. 
Василь Парфентійович тільки здвигував плечима й казав: 

— І до чого ж усе таки благородна людина може особачитися! 
— З тобою не особачишся! З тобою ожидовієш, не те що осо-

бачишся! — відповідала Наталя Іванівна і переводила дух. 
Василь Парфентійович зривав з гачка на дверях свою кепку і 

забирався в сарай до засекреченої від сусідів і радянської влади 
свині. 

Свиня, уздрівши Василя Парфентійовича, починала ніжно і лас
каво хрюкати і це йому нагадувало його першу дружину. 

Свиня з деяким сумом дивилася на Василя Парфентійовича 
своїми по-людськи розумними очима і безперечно розуміла і 
поділяла всю безвихідь і трагічність долі свого майбутнього 
споживача. 

Василь Парфентійович сідав у якесь старовинне крісло, з якого 
вилазили пружини, як ребра з невідомого солдата, і задумувався. 
Часом він так просиджував до вечора, коли вже, хочеш не хочеш, 
треба було, слава Всевишньому, збиратися на нічне чергування до 
універмагу. 

Раз на рік до Наталі Іванівни і Василя Парфентійовича 
збиралися гості. А саме — на іменини Наталі Іванівни. Раз на рік 
Наталя Іванівна діставала зі скрині не продану ні за які гроші, ще з 
«досволочовських» часів, оксамитову сукню і з великими трудно
щами та стогоном якось натягала її на себе. На шию Наталя 
Іванівна вішала ні за які гроші не віднесену до торгсину низку 
бурштинового намиста з золотими застібками, спереду чіпляла не
помірної величини брошку з мистецьким зображенням лебедя з над
щербленим дзюбом. Нарешті, як і за добрих старих часів, сідала в 
крісло й чекала на гостей. 

Василь Парфентійович лазив по різного роду закапелках у 
пошуках чогось їстівного і, мавши все ж таки деякі зв'язки по спе
кулятивно-торговельній лінії, не безуспішно. Нарешті він з'являвся 
з усмішкою, трохи подібною до тріюмфальної арки. Наталя Іванівна 
важко зідхала й казала: 

— Тільки ти вже краще помовкуй при гостях! Знову, як ляпнеш 
щось! 

— Ex, Іванівно, Іванівно, ти от краще скажи — щоб ти зараз, 
при всьому твоєму благородстві поробляла, якби не я? — пробував 
жартувати Василь Парфентійович, дістаючи з торби оселедця, 
паюсну ікру, грузинський чай, що своїм смаком і запахом трохи на-
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лаврового вінка. Все це, ніби на злість і заздрість бідним, якби 
засидженими мухами, дерев'яним напівпролетарським і проле
тарським хрестам. 

Слід зауважити, що мадам Берлізова була красавиця-жінка. Пе
реказували, що в купечеське собраніє на баль вся шляхетська ляхва 
з дворянського собранія перелазила, щоб з нею як не мазурку, чи 
вальс протанцювати, то принаймні хоч очі полоскотати її красою. 
Красою, як один небезвідомий місцевий художник висловився — 
неописуемою. Я, казав художник, все бачив, одних голих натюр
мортів з жінок може з дві сотні для купців всіх гільдій і не гільдій 
намалював — але це! — це ж чорт зна яка краса! Да! Красок, каже, 
на таку красу не знайти ні в Москві, ні в Парижі. 

Ну, та чорт,д^тим художником. Зрештою був дурнем набитим, 
якщо вірити мадам. Берлізовій. Вернімося до Бориса Гавриловича, 
якому треба було придумати якусь професію. Насамперед для 
прописки в міліції, і взагалі — мовляв не паразит чоловік, а чесним 
трудом живе людина. Довго вони думали і нічого путнього не могли 
придумати. Мене покликали. Мадам Берлізова мені, як рідному 
синові, довіряла. Ми з нею часом, як тільки стемніє, так і засядемо 
від нічого робити до столу на чаювання. На столі кипячий само
вар — блищить своїм пузом з царськими медалями, як дорево
люційний городовий чи генерал. Посеред столу кришталева ваза з 
вишневим варенням. І так ми до першої-другої години ночі, чайок 
п'ємо, варенням заїдаємо і на чому світ Божий стоїть болыпевицьку 
власть в пух і прах ік чортовій матері розносимо. Весела мадам 
Берлізова була. Не першої вже молодости, ні, а все ж... Як Пушкін 
сказав: 

«Следы былой красы 
как белых яблонь дым!» 

Чи щось в такому роді. 
Отже покликала вона мене і каже — ану, Сашенька, ти ж такий 

у мене умниця-мальчік, скажи до кого найбільше Борис Гаврилович 
подібний? До орангутанга, кажу, або горили. Я не дуже розбираюся, 
кажу. Ні, не фізичеськи, каже мадам Берлізова, а за фахом — по 
спещяльності. До попа, кажу. Ну, ти шутки перестань шутити, ка
же мадам Берлізова, тут справа цілком серйозна. Викриють — 
зішлють на Колиму і царство йому небесне. І раптом, як засміється 
і каже — знаю, знаю, вже знаю! Господи помилуй, як же це я одра
зу не догадалася! Ми, каже, його пропишемо, як кампазітора... Піп, 
композитор — там і там, каже мадам Берлізова, музика, співи, 
хори! Борисе Гавриловичу! Боря! Йдіть но сюди — ми, каже, вам 
нову професію придумали. 

Прийшов з двору Борис Гаврилович. Здоровий такий. Піт з нього 
капає. Дрова саме рубав. Вилитий Распутін. Лише без бороди. Очі 
блискучі. Губи червоні, як вишневе варення, ніби помадою губною 
помазані. 
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Да? — каже Борис Гаврилович і дивиться на мене так, ніби я був 
справді якесь, як він висловлювався «насекомое» — останнє в 
цілому генезесі. 

Будете, каже мадам Берлізова, композитором! 
Што?! — каже Борис Гаврилович. 
Композитором — до, ре, мі, фа! Розумієте, ні? 
Композитором?! Ви що, голубонько, того?..— каже Борис 

Гаврилович і показує собі пальцем на лоба, якби зібрався 
перехреститися. 

Ні, каже мадам Берлізова, я ще не зовсім помешана, хоч і боль-
шевицька власть на дворі. Ні, справді, чим я більше думаю, тим 
більше переконуюся, що вам в усіх відношеннях найкраще бути 
композитором. Я, каже мадам Берлізова, колись бачила портрет 
якогось композитора з таким самим носом, як у вас, і взагалі дуже 
до вас подібного. Римський чи Корсаков — не пригадую. 

Не розумію при чому тут ніс! У мене, каже Борис Гаврилович, 
вибачте, слуху музикального нема! Вибачте, каже мадам Берлізова, 
але на який чорт тепер композитору слух! Он, Бетховен взагалі 
глухий був, кажу я. Правильно, каже мадам Берлізова, тепер в усіх 
спеціальностях потрібний тільки нюх! Ні, ви самі скажіть, Борисе 
Гавриловичу, навіщо слух! Чи ж ви не чули большевицьку музику?! 
Це ж... це ж просто — сумбур замість музики! Кошмар! Одне, мож
на сказати, безобразіє! Від такої музики і зі слухом і без слуху мож
на оглохнути! 

Нєт! — каже Борис Гаврилович. Дуже стриманою людиною був 
Борис Гаврилович, я вам скажу. Ах, Борисе Гавриловичу, каже ма
дам Берлізова, не противтеся, як граф Толстой, злу насиллям! 

Ви ж чудово знаєте, що я не граю на жодному інструменті, каже 
Борис Гаврилович, навіть на гітарі! О Господи, Господи, каже ма
дам Берлізова, навіщо композиторові грати! Композитор творить, 
пише, а інші вже грають. Грають євреї! Вчили ж вас нотній грамоті 
в семінарії, чи бурсі, чи де вже вас там вчили?.. Ну?.. Чого ж вам 
ще треба?! Ви навіть формально — композитор! Фактично ви — 
композитор! Боже мій, скільки прогаяного часу! Які ненаписані 
симфонії, рапсодії і може навіть цілі опери! «Жизнь без царя», 
наприклад! Подумайте тільки! 

Мадам Берлізова аж задихалася від усіх цих натхненно-
патетичних доказів. На її обличчі був вираз такої рішучості, що 
мені здавалося ніби вона не говорить, а грає на самому Борисові 
Гавриловичу мало не Аппассіонату — цей найулюбленіший твір 
Леніна. Нарешті мадам Берлізова махнула рукою і на якусь мить 
запала повна трагізму пауза... 

От і Ліст, кажу я, також був з священиків! У мене, кажу, є його 
портрет — з ніг до голови в рясі і навіть з хрестом на животі... Ну, 
бачите, Борисе Гавриловичу, каже мадам Берлізова, навіть Ліст! 
Чого ж вам ще треба?! Яких вам ще бракує доказів?! Якщо йому 
можна, то чому вам ні? Де ж тут логіка? Тепер усі переква
ліфіковуються. В цьому нема ніякої контрреволюції. Запевняю вас. 
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а лише ввічливо уступали йому дорогу і кланялися мало не в пояс. 
Мовляв, честь і слава вам, дорогий добродію! 

— Але який я в чорта добродій! — думалося Семенові 
Івановичу,— що я такого кому коли доброго зробив? Один абсурд і 
більш нічого! 

Семен Іванович навіть хотів зупинити якогось, як йому здалося, 
всім задоволеного типа, і запитати в чому справа, що сталося, і вза
галі на який чорт вся ця божественна комедія. Але тип, з якоюсь 
галантною спритністю, уступив Семенові Івановичу дорогу, і трохи 
сторопілий Семен Іванович фактично не встиг розтулити рота, як 
веселий тип зник, в таком ж, як і тип, веселому та щасливому на
товпі. 

— І куди ж це я попав? — все думалося Семенові Івановичу, і 
Семен Іванович готовий був навіть матюкнутися задля душевної 
полегші, але ту ж мить передумав, бо, як це не дивно, ніхто навко
ло нього не матюкався, не лаявся, а лише один перед одним тільки 
те й робили, що вибачалися, вклонялися, і взагалі поводилися в 
найбільш ідіотський спосіб. 

— Тут тільки одне з двох,— міркував собі Семен Іванович.— 
Або я сплю, або помер, але так, як воно є — ніяк не може бути! 
Ніяк! Хіба щось в моїй голові помутилося і там тепер не зовсім усе 
в порядку... Вчора,— думалося Семенові Івановичу,— я таки трохи 
може перепив, і тепер я може в білій гарячці, і вони мене, сучі 
виродки, відвезли у витверезник... Відвозили ж, сучі діти! Ні, 
тільки подумати — рідного батька! І куди — у витверезник! Гм... 
Але ж я, здається, на вулиці! Всі оці будинки... І коли ж вони 
встигли їх так гарно пофарбувати, і так чудово відремонтувати?! Та 
ж з оцих самих будинків ще вчора не те що фарба — цегла 
обсипалася! А он з того красивого будинка, десь на минулому тижні, 
гіпсова фігура янгола злетіла, і якусь стареньку бабусю по потилиці 
тарахнула. Наповал! Тоді ще міліціонер пощупав їй пульс і сказав: 

— Труп! Була старенька, а тепер — труп... Ex! 
— Ні, тут таки справді щось не в порядку! — ніяк не міг не 

надивуватися Семен Іванович.— Невже я отак, ні сіло ні впало, 
збожеволів? А хіба ж якось інакше, як не сіло ні впало, боже
воліють?! 

І раптом Семенові Івановичу пригадалося, що тут десь поблизу, 
от тільки завернути за ріг, проживає лікар Пархоменко. І хоч цей 
самий Пархоменко шахрай і мошенник, і навіть порядна сволота, 
все ж щось там в медицині кумекає, і у вільний від поліклініки час 
приймає пацієнтів приватно у себе в спальні, або й на кухні, чи у 
ванній, коли його, лінива, як чорт, жінка дрихне. 

— Ну, а що, як общупає і скаже, що я таки збожеволів?.. І за це 
я йому ще платитиму? Нема дурних! Чорта пухлого я йому 
платитиму! Завтра піду в поліклініку і нехай приймає задурно! 

І Семен Іванович рішуче закрокував вперед. І, як це не дивно, 
його ноги, неначе самі летіли, та й сам Семен Іванович раптом став 
почувати себе на років тридцять молодшим, і може на стільки ж 
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Навпаки! Головне роздобути лише десь нотного паперу. От це проб
лема! А стати композитором — єрунда, Борисе Гавриловичу! З 
вашими кваліфікаціями! 

Одним словом — умовили. І став Борис Гаврилович композито
ром, як свого часу Людвиґ Бетховен. При чому з біографією приду
маною мадам Берлізовою, за якою, тобто біографією, Борис Гаври
лович мав щастя народитися в убогій родині оркестранта, що грав 
на трикутнику. 

Бориса Гавриловича прописали в райміліції, як композитора. 
Прописка зобов'язує, і якийсь час Борис Гаврилович журився і 
почував себе не в своїй, так би мовити, парафії. Він навіть називав 
себе «антиподом» того, за кого він себе тепер видавав. Я не знав, що 
таке антипод, але припускав, що це мусить бути щось відверто 
контрреволюційне і навіть може в ґрунті речей — антисемітське... 
Ну, що ти, Сашенька, казала мадам Берлізова, це просто щось 
протилежне до того, що є, чи щось в такому роді... В такому випад
ку, подумалося мені, це рай земний, чи щось в такому роді. 

Однієї ночі Борисові Гавриловичу приснився досить таки 
зловіщий сон — його покійний батько грав чомусь на контрабасі, що 
чомусь мав форму труни. А Гришка — начальник міліції, показував 
на батька і контрабас пальцем і казав — «Контрабас, громадяни, 
суть інструмент контрреволюційний і по назві і по суті, інструмент 
товстий, грубий, як і музика, яку він грає. Ви чуєте, він грає на 
ньому Боже царя храні і Со святими упокой! 

Одначе, як би там не було в снах, але в цілій цій історії був і на 
віки віків залишиться найцікавішим той факт, що Борис 
Гаврилович з часом таки почав писати музику. Кажуть, що апетит 
приходить під час їди. Може. Я ніколи не мав нагоди перевірити цієї 
істини, завжди маючи апетит до, а часто і після їди. Тепер Бориса 
Гавриловича не можна було відірвати від нотного паперу, і не було 
кому рубати дров, носити вугілля, мити підлогу, підмітати. Мадам 
Берлізова ходила навшпиньки, прикладала до уст палець і пошепки 
казала, що Борис Гаврилович весь в творчому екстазі і його не мож
на турбувати. Я не вірив своїм вухам. Борис Гаврилович не вірив 
своїм. Воістину, як він казав, путі Господні неісповедимі! 

Між іншим, коли Бориса Гавриловича згодом арештували, то 
його нотні рукописи забрали разом з ним, як речеві докази, як 
шифр, який він, тобто Борис Гаврилович, мусів ще для кого слід 
розшифрувати. 

УТОПІЯ 

— Що за лиха година! — подумалося Семенові Івановичу Ма
хонько, і він ще раз оглянувся довкола, і, можна сказати, зайвий 
раз переконався, що до нього всі приємно усміхаються, немов би він 
був якийсь знаменитий іменинник-ювеляр, чи на урядовій трибуні 
якийсь партійний вождь. Більше того, його не пхали, не штурхали, 
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Юрій Завгородній 
ДУША д в о ї т ь с я 

ДОРОГА ДОДОМУ 

Тікає літак від сонця, 
що, як потопаючий, із останніх сил 
тримається червоного небокраю... 

Тікає літак у зоряну ніч 
і тягне з собою куняючих пасажирів, 
що марно змагаються з двигунами 
за право знайти під зорями сон... 

Завис літак над безладдям хмар, 
поміж зорями й сонцем, 
між сьогодні і завтра, 
між сьогодні і вчора, 
поміж двома столицями... 

Нидіє в літакові 
й моя нерішучість 
і прагне спинити час. 

В якій із столиць 
я зітхну із полегшенням: 
— Ось, нарешті, і я вдома... 

Надія жевріє, 
та не здолає втому, 
яка зросла за всі роки вигнання, 
не зрушити закляклу душу до світання — 
згорьована дорога жде і жде додому. 

Я тут приріс — 
на берегах затоки, 
де пнуться півні поза хмари, 
сльотою сіються дрібненькі чвари 
і глум із чистої і ситої Європи. 
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років легшим. Він летів, неначе на крилах якоїсь чудесної пісні — 
швидко, легко, безтурботно! 

Все ж, Семен Іванович ніяк не міг утриматись, щоб не 
призупинитися на якусь мить-другу біля однієї вітрини, мимо якої 
він саме летів, і на якій, замість звичайних щурів, він раптом 
побачив щось далеко більш привабливе і надзвичайне — свіжі 
тістечка, наполеони, мазурки, хрусти, вергуни, плетуни, вертуни! І 
все це справжнє, не підробне! Не з якогось там пап'є-маше, чи гіпсу 
для декорації! 

— Ні,— подумалося Семенові Івановичу.— Чого-чого, а от цього 
ніяк вже не може бути! Це вже, знаєте, така фантазія, в яку і 
набитому дурневі важко було б повірити! 

І Семен Іванович так-таки й не зайшов до крамниці. Йому не 
хотілося абсолютно зайвий раз лишитися в набитих дурнях. 

— Зайду,— міркував собі Семен Іванович.— А вони скажуть — 
Ти що!? З неба впав на голову? Все ж це тільки так — на показуху, 
для декорації, щоб вітрина не була порожня! Може, щоб щурів не 
так було видно на голому... Може якісь туристи на вітрину 
дивитимуться! Мало що! Ex, ти! 

Облизався Семен Іванович і полетів далі. І не знати, куди б він 
отак залетів, коли б не затріщав будильник і Семен Іванович не 
прокинувся. 

За вікном, заліпленим «Правдою», періщило. 
На кухні його жінка, Раїса Михайлівна, стогнала і охала над 

примусом, який, очевидно, не хотів розгорітися, і Лізочка, їхня 
вісімнадцятилітня сусідка, авторитетним тоном казала: 

— А, знаєте, одна отак, як ви, Раїсо Михайлівно, поламаний 
примус накачувала, накачувала, а він їй, як бахне — так її усю, з 
ніг до голови і обсмалило! 

— А ти, стерво, не каркай, не каркай! — сказала Раїса 
Михайлівна, і Семен Іванович чув, як примус розгорівся і, на жаль, 
не бахнув. 
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Тут здавна 
перехрестя мовного різноголосся, 
а рідне слово тільки в приймачі, 
коли потайки ворухнеться уночі 
набрякле зерно із батьківського колосся. 

Надія жевріє... 

Чи подолає втому?.. 

Згорьована дорога жде і жде додому... 

ОЧИЩЕННЯ 

Від самої лкюові 
з потугами, хоч і без крові, 
вірші нові народимо 
й самі повіримо 
про месію нової правди. 
— Справді? — 

спитало у нас 
наше вчорашнє: 

— Напрозволяще 
фальшоване кинули — 
й доста? 

А хто підніме оту коросту 
і через ринви совісті 
зливами поту промиє? 

До якого іще судного дня 
в забуття 
можна таке відкладати? 

Душа двоїться без усякої вини... 

А вже стає глевкою криця, 
й ковильна сивина 
вкриває золото пшениці, 
за неозорим степом, 
батьківським, предковічним, 
як дивина 
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встає стіна — 
ото навальна хмара наступає, 
несе з собою з Балтії дощі... 

І я 
у білому латвійському плащі 
до могил козацьких припадаю... 

Душа двоїться без усякої вини -
жене себе ізнову до вигнання 
і поверта у попіл і дими 
весни 

вчорашнього і нового прощання. 

Душа двоїться без усякої вини. 

ПАДІННЯ 

Падеш 
у трави соковиті 
і серед квітів 
польових 
знайдеш оте жадане, 
лишень святому Будді знане 
забуття, 
коли падеш... 

А десь 
стинатися галактикам 
чи плакати 
нужденним гречкосіям — 
уся життєва веремія 
десь... 

Твоє єдине в світі 
я 
ледь жевріє, 
мов течія 
під кригою товстою забуття, 
і п'янко снить 
у квітах польових. 



Федір Шаляпін 
В ХАРКОВІ, В КИЄВІ... 
(Уривок спогадів) 

...Революційний рух прибував на силі, озивався голосніше. 
Ліберальні кола вже неприховано вимагали конституції, а 
соціалісти напівприховано лаштувалися до бою, предчуваючи неда
леку революцію. Атмосфера явно свідчила про неминучі зміни. Але 
уряд ще опирався, не бажав поступатися перед тим, що офіційно 
називали крамолою, хоч та крамола охопила вже всю країну. На 
провінції державні чиновники діяли в нелад. Ті, хто співчував 
змінам, намагалися злагіднити режим, а другі, навпаки, ставали ку
сючі, мов осінні мухи. У них наче набрякли кришталики в очах: їм 
скрізь привижалися революціонери. 

В ті часи мені не раз довелося стикатися з цілковито незвичною 
підозріливістю провінційної адміністрації. Не беруся судити, чи бу
ло це тоді таке загальне наставления до артистів, чи давалася 
взнаки недовіра до мене особисто як до співака революційно на
строєного, приятеля Горького і в якійсь мірі «небезпечнішого» за 
інших з гляду на велику популярність у країні. 

Відбуваю турне по більших провінційних містах. В Тамбов 
приїжджаю серед ночі напередодні концерту. Облягаюся з наміром 
спати допізна, добре відпочити. Овва! Наступного дня рано-ранень
ко, десь годині о восьмій — стук у мої двері. Заходить поліційний 
пристав. Дуже ввічливо вибачається, що турбує в таку ранню 
годину, але це безпосередній наказ губернатора. 

— В чому справа? 
«Справа» полягала в тому, що губернатор одержав відомості, на

чебто я, Шаляпін, в часі концерту маю намір звернутися до публіки 
з якоюсь політичною промовою! 

Була це, звичайно, чистісінька вигадка, в чому я й поспішив за
певнити губернаторового посланця. Одначе пристав чемно але твер
до зажадав, щоб я дав свої ноти на перегляд губернаторові. Ноти я, 
певна річ, дав і під вечір одержав їх назад. Тамбовський губернатор 
поставився до мене, як бачите, досить люб'язно. Зовсім інше чекало 
на мене в Харкові. 

В цьому місті мені сказали, що мене викликає до себе цензор. До 
себе — та ще викликає. Я міг, звісно, не піти. Ніякісінької справи 
до нього я не мав. Концерт дозволено, афіші розклеїно. Та розібрала 
цікавість: ще ніколи в житті не бачив я живого цензора. Чути про 
них чув, і говорили мені, що серед них є чимало дуже культурних 
та ввічливих людей. Але цензор, який мене викликав, уявлявся чо
мусь всіяний бородавками, волосками, шорсткий-шерехатий. Цікаво 
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В Києві я перший раз прилюдно на концерті виконав відому 
робітничу пісню — «Дубинушку». 

Приїхав я в Київ на запрошення котрогось антрепренера співати 
в якихось виставах. Довідавшися, що я в Києві, прийшли до мене 
знайомі робітники і запросили до себе в гості на Димієвку. Я за
любки погодився, а мої приятелі гостили мене щиро чим могли. По
гуляв я з ними, подивився на їхні халупи і з прикрістю відзначив, 
що живуть люди дуже вбого. Та чи ж мало люду так перебиваєть
ся — всім не зарадиш, а одному-другому допомогти — діло добре, 
але це Ще не порятунок у біді. З такими сумовитими думками вер
тався я додому. 

За кілька день знову прийшли робітники. Просять, чи не можна 
б улаштувати, щоб робітництво послухало мене в театрі. 

Я подумав, що зробив би це залюбки,— але як? Воно не так 
просто, як здається. От вийшов Шаляпін на майдан, роздав дармові 
квитки, і все добре — «кругом шістнадцять». Адже тут: антрепре
нер, театр, аренда, другі артисти, хористи, музики, техніки 
сцени — як це можна зробити зовсім безплатно? Не уявляю. Але 
бажання робітників послухати мене я розумів і задовольнити його 
мені дуже хотілося. І придумав я таку комбінацію. Візьму велику 
залю — цирк Крутикова — на чотири з половиною тисячі місць. 
4000 квитків дам робітникам безплатно, хай розіграють їх в льо-
терію по фабриках і заводах — хто витягне з картуза нумерок, тому 
й місце. А решту квитків розпродати заможній публіці — на 
покриття поточних видатків і на оплату приміщення. Робітники за
хоплено погодилися, і я заходився організовувати концерт. 

Винайняти цирк було просто, і я це негайно зробив, але висту
пати прилюдно я не міг без дозволу влади. В звичайних випадках 
дозвіл не вагаючися дає поліцмейстер, та цей концерт був цілковито 
незвичний. Поліцмейстер, безперечно, не наважиться дозволити 
його на власну руку. Доведеться, міркував я, звертатися до генерал-
губернатора. Не надто мені хотілося турбувати таке високе началь
ство і тут, до речі, я пригадав, що недавно познайомився з 
дружиною київського губернатора, премилою дамою, яка страшенно 
любила артистів і не менше, ніж артистів, любила винт. От, майну
ла думка, «відціль грозитиму я шведу». Мені допоможе Надія Ге-
расимівна (так, здається, звали генеральшу). І я влаштував собі за
прошення до губернаторші на партію в винт. 

Граю й вичікую зручну хвилину. Відомо, як впливає на людину 
виграний ш л е м . Людина добріє, привітнішає, споглядає на все 
ласкавим оком. І ось коли губернаторша виграла свій перший шлем, 
я й закинув: 

— Надіє Герасимівно, боюся турбувати вашого чоловіка, а треба. 
— В чім річ? 
— Та ось концерт хочу влаштувати. Для бідних, для робочого 

люду. А то якось неловко: всі мене слухають, а їм — зась. Часи, 
знаєте, не дуже спокійні. Всі подратовані. Не заспівати 
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глянути на такого охоронця благонадійности. Вирядився. Доповів 
про себе; завели мене в кабінет. 

Цензор був без бородавок, без волосків і таки зовсім не шере
хатий. Кволий, хирлявий чоловік у червоних плямах. Учувши звук 
його голосу я миттю зметикував, що маю справу з рідкісним екзем
пляром цензорської породи. Голос його скрипів, як кавказька гарба 
з немазаними колесами. Та ще знаменнішим було його поводження 
зо мною. 

— Що ви збираєтеся співати? 
— Мій звичайний репертуар. 
Показати йому ноти. 
Показую. 
Сухорлявими, злими пальцями цензор перегортає ноти. І раптом 

стривожений, готовий до бою, підводить на мене грізні очі. 
— Імператор... Це ж який імператор?! 
Дивлюся — «Два гренадери». 
— Це, пане цензоре, відома пісня Шумана. 
Цензор обдарував мене роздратованим поглядом, що в ньому 

великими літерами було виписано: «Я ван не пан цензор». 
— На слова Гайне, ваше превосходительство. Дозволено цензурою. 
Скрипучим своїм голосом з явним наміром знищити мене дощен

ту його превосходительство викривальним тоном читає: 
— «З могили встає імператор». З якої могили? Який імператор? 
— Закордонний, ваше превосходительство, Наполеон... 
Насупив мій цензор ріденькі з червоним просвітом брови. 
— Кажуть, ви і без нот співаєте. 
— Співаю, ваше превосходительство,— віропіддано рапортую. 
— Знайте, що я буду в театрі. 
— Дуже приємно, ваше превосходительство. 
— Не лише для того, щоб чути, як ви співаєте, а й для того, щоб 

знати, що ви співаєте. Раджу вам бути обачним, пане артисте. 
Вийшов я від цензора вкрай здивований. Якщо я не обурився на 

його тон і манеру говорити зо мною, то лише тому, що був він 
надміру вутлий, жалюгідний, і я щиро потішався розмовою. Але яка 
муха його вкусила? Це лишилось таємницею назавжди. А втім, не
забаром у Києві я довідався, що влада вислала з Петербурга на 
провінцію циркуляр з наказом пильно наглядати за моїми концер
тами. Цензор, видно, добряче злякався, а тому так безглуздо й 
смішно заскрипів. 

Вперше глибоко відчути наростання революції довелося мені в 
Києві на весні 1905 року, де випадок звів мене віч-на-віч з 
робітничою масою. Тоді-то і поповнив я «гріх», який мені довго не 
могли простити охоронці устоїв та надзиральники порядку. 
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робітникам — наче даси їм привід образитися. А заспівати — від ва
шого чоловіка залежить... На п'ять чирв я пас. 

А Надії Герасимовні щастить. Знову шлем оголосила. 
— Так чого ж ви боїтеся? Мій чоловік людина добра. Не знайде

те в місті добрішого, та й розумнішого. Гадаю, десь за півгодини 
повернеться він додому. От і поговорите. 

— А ви, дорога Надіє Герасимівно, посприяйте.., якби що. 
— Ах, співи ваші лукаві! Вони кожного у полон беруть. На мене 

ви завжди розраховуйте. 
А через годину сидів я в кабінеті губернатора. 
Справді милий чоловік виявився губернатор. Ставний, з 

широкою бородою, в мундирі з цяцькованими обшлагами генерал 
статечним, як і його фігура, голосом розтягав слова у відповідь на 
моє прохання: 

— Гм... Бачите... Гм... так... Я, звичайно... Так... Розумію... Кон
церт... Так... Але ж ви — дивно! — для робітників... Скрутне ста
новище. Гм... Так... Воно дуже добре — концерт для робітників, і 
сам я, певна річ, охоче підтримав би, але є деяка перепона. Я не 
можу «ам ; властиво, про неї сказати, але вона є... Не маю права. 

Я вельми здивувався й мимохіть перехопив губернаторів спосіб 
вислову: 

— Тобто... Гм... Як це... ваше превосходительство, не маєте 
права? 

— Отак. Не маю... Одначе вам, Шаляпін, я довіряю, як артист 
ви мені подобаєтеся, здавна подобаєтеся. Такий артист, як ви, має 
бути шляхетною людиною. Я вам поясню в чому справа, тільки ви 
мені дайте слово, що мовчатимете. 

І губернатор розкрив якусь велику папку з паперами, що лежала 
на його робітному столі. Попорпався в ній, витяг аркуш і подав 
мені: 

— Читайте: 
«Не про мене писано»,— майнула думка, коли око зловило в за

головку підкреслене слово к о н ф і д е н ц і й н о . Збоку ліворуч 
надруковано — М.В.Д. Департамент поліції. А далі губернія, як го
вориться, писала, що, мовляв, до нашого відома дійшло, наче артист 
Шаляпін рушив по містах Російської імперії, аби влаштовувати 
всілякі вечори, вистави й концерти з метою революційної пропа
ганди, а тому місцеву владу зобов'язують звернути на виступи зга
даного Шаляпіна особливо пильну вагу. 

Мені завжди здавалося, що газети знають про мене більше, ніж 
я сам, а виходить департамент поліції знає навіть більше, ніж га
зети! Здивувався. А разом з тим відчув, що переді мною сидить не 
просто губернатор, а порядний чоловік, і я заговорив з ним по-люд
ському. Я його цілком щиро запевнив, що ні про яку революційну 
пропаганду я й гадки не маю, що я попросту хочу заспівати людям, 
котрі неспроможні платити, що я таке вже не раз робив. При цьому 
я зауважив, що робітники погано сприймуть відмову і ще більше 



Я йому на це — мовляв, і сам не надто лікарям довіряю, а ось 
такі народні засоби люблю і шаную. 

— Так про вас же говорять, що ви з народу. 
Чокнулись, перехилили, закусили огірком. 
— Ось,-— починаю,— концерт... Даруйте, як ваше ім'я по-бать-

кові? 
— Акакій Хрисантович. 
Пояснюю справу. 
Мій співбесідник виринув трохи з води, виставив напоказ опуклі 

волосаті груди. 
— Тобто як це — для робітників? І як же це так — безплатно? І 

то що ж — для всіх робітників? Та ж у нас їх сотні тисяч. Дозволив 
губернатор? 

— Дозволив і поліцмейстер. 
Прокашлявся пристав. 
— Так що ж я можу, раз губернатор і поліцмейстер дозволили? 
Коли я розтолкував, що мені від нього треба, пристав витріщився 

на мене, з хвилину дожовував, п'ять хвилин тому розжований огі
рок, зідхнув, голос його опав, наче невдале тісто, і він мляво вимовив: 

— Не гаразд отак жартувати за приємним сніданком...— Потім 
голос його зміцнів, і він докинув серйозно: — Пробачте, але таку 
штуку без нагляду.., на жаль, зоставити не можу. 

Я погодився і піддав думку: 
— Справа, Акакію Хрисантовичу, тільки в мундирах. Посилайте 

скільки хочете людей, але в цивільному. 
— Оце діло!.. Для вас, пане артисте, залюбки виконаю. 
Випили ще по чарці. Пристав смикнув волохатий рушник, 

підвівся, притиснув його до живота, сяк-так витер праву руку, про
стягнув мені, запевнив, що любить артистів, особливо вихідців з на
роду, і ми по-дружньому розсталися. 

Я був у захваті. Все так чудово складалося. Афіші розклеєні. 
Платні місця всі розпродані, а чотири тисячі дармових квитків де
легати забрали на фабрики. Настав день концерту. 

Все було б добре, якби в цирк Крутикова прийшли тільки ті, хто 
витяг квиток в льотерії. Як на гріх, прийшли і ті, хто квитка не 
одержав. Прийшли саме на концерт, а не на яку-небудь вуличну 
політичну демонстрацію, прийшли не гуртами, а поодинці. Як заве
дено в Росії, всяк норовив кудись втиснутися, десь перестояти. 
Оскільки ж пристав говорив чисту правду, що робітників у Києві 
сотні тисяч, то під вечір вулиці Києва загатила юрба. Не лише 
вулиці суміжні з цирком,— всі головні вулиці міста! Ясна річ, влада 
стривожилась, і на Хрещатик вивели військо. 

Я, звичайно, злякався. От заварив кашу! 
— Я дав слово, що заворушень не буде,— звертаюся до деле

гатів робітництва.— Хочеться вірити — робітники мене шанують і 
не підведуть. 

Треба віддати належне робітникам, поводилися вони добре. 
Події розгорталися мирно, проте моє становище лишалося 
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зроду в руках не тримав ні в прямому, ні в переносному сенсі. А от 
кінця гніту я бажав і свободу я любив і тоді, як люблю її й тепер. 

Багато літ минуло відтоді, а вечір той пам'ятаю і пам'ятатиму до 
кінця життя. Вдався він на славу. Після концерту робітники 
розійшлися по хатах мирно, парами, немов учні. А про «Дубинуш
ку», звісно, заговорили по-різному. Мене ж самого негайно зараху
вали до скрайніх революціонерів. 

Чистий прибуток з проданих квитків виніс, оскільки пригадую, 
три тисячі карбованців. За посередництвом поета Лоло-Мунштейна, 
киянина, я їх пожертвував від свого імени робітникам. 

Приємно після такого турне відпочити над блакитним морем. От 
і сиджу на березі Аляссіо в Італії в купелевому строї, мружуся на 
миле тепле сонечко. З переляканим виразом обличчя, з італійською 
газетою в руці підходить дружина. 

— Що ж тепер робити? В Росії тебе розшукує влада! Хоче в суд 
позивати, бо даєш гроші на революцію. 

Подумалося — жартує. Аж ні. В газеті дійсно написано: «Шука
ють Шаляпіна». 

Хотів я довгенько над морем посидіти, збирався навіть початок 
сезону пропустити, але через замітку виїхав раніше. 

Прибув у Москву. Спинився в «Метрополі». Прибігає до мене 
схвильований Мунштейн, розповідає, що ховається, бо його шука
ють «у справі» київського концерту. 

Виявляється, в підпільній революційній газеті власті прочитали, 
що «з концерту X передано в касу 3000 карбованців чистого прибут
ку». Чий же концерт може зібрати три тисячі карбованців? 
Зметикували: звісно, Шаляпіна. 

Розмислив я й вирішив хапати вола за роги. Негайно написав 
київській поліції, що гроші я, не криюся, справді дав, але на що 
вони підуть, не знав і не намагався знати. Якщо я даю гроші на 
хліб, а їх проп'ють — не моя вина. 

Влада, очевидно, зо мною погодилася. Жодних неприємностей 
мені не чинили. Не чіпали більше й Лоло. Завдяки цій історії 
«Дубинушка» привернула загальну цікавість. Часто потому до
водилося чути на концертах і виставах настійливі прохання її вико
нати. Інколи, залежно від настрою, я співав її — і в столиці, і на 
провінції,— кожного разу, однак, ставлячи умову, щоб публіка мені 
підтягала. 

Переклад Оксани СОЛОВЕЙ. 
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розбирає... Щоб мені до завтрього не дожить, коли брешу! В перший 
раз, як живу на світі, довелось мені зголить вуси, лучче б було і не 
дожить до цього лиха! Якби знав, що зроблюсь таким паскудним, то 
Бог мене побий, коли б не зробив, хоч би не то, що під суд,— хоч 
би жили з мене тягли! І кому з того прибуло, що я без вусів?.. Кому 
вони мішали: чи їсти, чи пити, чи, як кажуть вірою й правдою 
служити?.. Як я теперечки до жінки вернуся? Як я гляну в очі Марії 
Уласівни (сусідки — С.П.)?.. Згадав я й літа мої молодії: не одна 
було глянувши на мої вуса, збирала губки на оборочку, не одна й 
цілувала, і милувала їх!.. Отак журюся, а сльози кап-кап!.. 
Здається, і за старшим сином так не вбивавсь, як помер!.. Мій Боже 
милий! — подумав, ударивши себе в груди,— за що ти мене так 
люто покарав?..» 3 

Коли герой повертається додому, його, безвусого, не впізнають 
навіть собаки, які стережуть його садибу, ні дружина, ні слуга 
Оришка, ні рідні діти, ні, звичайно, сусідка Марія Уласівна. Всі пла
чуть, голосять. 

Ця драматична історія розв'язалася, коли приїхав приятель і 
розповів, що існує спеціальний наказ, який все ж дозволяє носити 
вуси на службі. З тим наказом і з невеликими ще свіжими вусиками 
через два місяці з'явився герой у Полтаві, де втер носа «превос
ходительству». Після того щасливо служив ще п'ятнадцять років. 

В цьому гумористичному оповіданні автор сміється над гідною, 
на його думку, сміху, любов'ю своїх співвітчизників до вусів. Вуса 
героя хоч і не описані, але уявляються великими, пишними, ко
зацькими, (як він сам каже «не вуса, а вусища»), істинно — ук
раїнськими. 

В українській провінції в першій-другій декаді XIX віку (саме в 
цей час відбувається дія оповідання. Його початок: «Літ сорок назад, 
а може й більш, вибрали мене в засідателі...»4) місцеве панство ще 
надавало перевагу старосвітським вусам перед новочасними бакен
бардами імперського чиновника. Варто зазначити, що жоден ук
раїнський письменник цього часу вусів не мав. 

Для героя Стороженка вуси — частина його української суті, 
його identity. Саме тому він не може з ними розстатися. Що вони 
означають для нього? Підсвідому вірність ідеалам козацької волі, від 
якої залишилися тільки спогади, одяг та вуса? Сентиментальний 
спогад про те, що минулося і не вернеться? Спробу формальної ком
пенсації втраченого, демонстрацію своєї інакшості? Форму протес
ту? Все це там є і очевидно проступає крізь гумор Стороженкового 
оповідання. 

У самого Олекси Стороженка на гладко виголеному обличчі були 
невеликі плекані вуса, які звужувалися донизу у формі молодого 
місяця. Вони особливо виділялися на його розумному високочолому 
обличчі. Ці вуса дещо нового, не старосвітсько-козацького типу. Ву
са людини, яка до класичних українських вусів ставиться з іронією, 

3 Олекса Стороженко.— Твори, с. 121—122. 
4 Олекса Стороженко.— Твори, с.116. 
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Соломія Павличко 
РОЗДУМИ ПРО ВУСА, 
НАВІЯНІ ОДНИМ ОПОВІДАННЯМ ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА 

«А ще тим мене найбільше чарують вуси, що то 
річ французька, суто французька. Прийшли до 
нас від пращурів наших, галлів, і стали нарешті 
за ознаку національного нашого характеру.» 

Гі де МОПАССАН. 

У недооціненого українського прозаїка XIX століття Олекси Сто-
роженка є оповідання під назвою «Вуси», присвячене Пантелеймону 
Кулішу. Воно було видруковано в десятому числі «Основи» за 
1861 рік. 

У цьому гумористичному оповіданні йдеться про те, як полтав
ського провінційного дворянина, який і є головним героєм твору, 
вибирають у засідателі, і він має з'явитися в Полтаву до «предсі-
дателя» — свого начальника. 

Зустріч героя і «председателя» одразу засвідчує національну 
поляризацію, адже перший розмовляє українською, а другий 
російською мовою. Але конфлікт виник на іншій основі. Начальство 
кричить: «А как вы явились?» 

«Оглянувсь я на себе: «все обстоит благополучно»: медалі висять, 
червоний пояс і шаблюка біля боку».1 Цілком в гумористичному 
стилі герой знову озирається, не розуміє, що від нього вимагають, 
дивиться в дзеркало, нарешті чує: «На каком основании вы 
осмелились явится ко мне в усах? Вы теперь состоите на граждан
ской службе, а потому право ношения усов на вас не распространя
ется» 2. I герой отримує наказ виголити вуса. Таким чином, вони не 
тільки розмовляють різними мовами, належать до різних культур і 
класів, але й мають неспівмірні зовнішні образи: один — вусатий, 
другий — безвусий. 

Далі іде драматична сцена, яку, не можу втриматися од спокуси, 
процитую повністю: 

«Прийшов на квартиру, зараз достав з шкатулки бритву, 
намиливсь, черк, вдруге... так мої вуси, неначе скошена трава, і 
впали на рушник. (Яка поетична метафора! Як точно вловлена 
пристрасть! — С.П.) Як глянув же я на себе в дзеркало, так батеч
ки!.. Аж злякавсь, сам себе не впізнав, чорт батька зна на кого й 
похожий; і рот кривий, і щоки позападали, і ніс похнюпивсь, зовсім 
не я, а німець Адам Іванович Фрік, що в Кременчуці шльонку 

1 Олекса Стороженко,— Твори. В-2 т.— T. 1.— К., 1957.— С. 119. 
3 Олекса Стороженко.— Твори, с. 120. 
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озляться на владу. Генерал мене зрозумів і дав дозвіл, хоч наоста-
нок додав: 

— Все інше буде залежати від поліцмейстера й пристава. Пола-
годьте з ними, як зумієте. 

Київський поліцмейстер виявився милою людиною. Він заявив, 
що з його боку немає жодних заперечень щодо влаштування кон
церту. Аж тут виникли ще одні труднощі, котрі слід було усунути. 
З розмови з делегатами робітників я зрозумів, що було б бажано, 
якби відповідальність за порядок на концерті поклали на самих 
робітників. Делегати побоювались, щоб присутність у цирку 
поліцейських в мундирах не викликала роздратування і випадково 
не призвела до небажаного скандалу. Це вже треба було полагоджу-
вати з участковим приставом, і я пішов до нього сам. 

Дивний і кумедний був цей представник поліційної влади. Коли 
я подзвонив до нього на квартиру, двері відчинила українська 
дівчина — певно, покоївка — і на мій запит, чи можна бачити при
става, відповіла, що зараз запитає його благородіє. 

— Кажись, вони в ванній. 
Пішла, а через хвильку вернулася і сказала, що, коли я не почу

ваю незручности, то «вони» просять мене завітати в ванну. Мені 
пригадалася відома анекдота про мадам де Сталь та Наполеона і я 
вирішив, що пристав, очевидно, також вважає, наче геній позбав
лений статі... Нічого не вдієш, іду в ванну. Можете собі уявити, як 
мені кортіло побачити мого милого пристава в4 такому прихильному 
до мене стані! Я ще в готелі виробив програму розмови, та ба! не 
довелося мені говорити по програмі. 

— Здоровенькі були, пане артисте! — озвався пристав з ук
раїнським акцентом.— От же, їй-богу, який я радий, що ви завітали 
до мене. Може дозволите почаркуватися за ваше здоров'я? 

Він сидів, занурений у воду вище грудей* наверх спливали гладкі 
білі плечі, під сизуватим носом стовбурчилися темні щетинисті вуса. 
Над очима стирчало по брові, і кожної з тих, наділених моєму 
приятелю брів, стачило б на трьох, а то й чотирьох отаких 
приставів. Говорячи, що він хотів би зо мною почаркуватися, він 
сиплувато з підводної глибини живота засміявся, роззявивши рота. 
Тут я забачив у нього в роті і золото, і чорняву.. Перед ним впопе
рек ванни лежала дошка, а на дошці стояла пляшка горілки, добре 
надпита, та чи не холодець і солені огірки. Хоч пора для мене була 
невчасна, але я відразу зметикував, що відмовлятися від його час
тування також невчасно... Миттю прибрав я вигляду загонистого ве
селуна і присів біля нього на триногу якусь табуретку. 

— Квіток! — гукнув пристав. 
З'явилася дівчина. їй наказано чимскоріше принести другу 

склянку. 
— Бач, як ви нагодилися. Ви вже мені пробачте, а я, знаєте, сам 

собі лікар. Університетів не кінчав, самотужки мізкую. Мені ось ка
жуть, не пий горілки, бо випалить нутро, так я, знаєте, десять 
хвилин у холодній воді відсиджую. Одне друге зрівноважить. 
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незвичайно делікатним. Стало воно й трагікомічним, коли я переко
нався, що в цирк на концерт і сам я не протиснуся крізь натовп. А 
хто ж співатиме? Що робити? 

На щастя, готель «Континенталь», в якому я жив, прилягав 
стіною до цирку. І ось ми з покійним акомпаньятором Арсенієм 
Миколаєвичем Корещенком відчинили вікно в коридорі готелю та 
по карнизу й ринві спустилися на дах цирку. Однак на цьому не 
кінчилося. Потрапити всередину будови можна було тільки вико
навши подібні ж акробатичні вправи: крізь пробите в даху вікно. 
Так ми й зробили. 

Що робилося на вулиці, я не бачив. Зате бачив цирк, ущерть на
пакований людьми. Так напакований, що видовище пригнічувало й 
лякало. Вповні зрозуміло — концерт почався з запізненням. 

Вийшов я на естраду під оглушні аплодисменти, овація тривала 
кілька хвилин. Коли нарешті стало можливим говорити, я звернувся 
до публіки з кількома словами. Нагадав, що за цей вечір — а його 
я влаштовував з особливим вдоволенням — вся відповідальність 
лежить на мені. Що б тут не трапилося, вину покладуть на мене, бо 
дозволили концерт шановані й шляхетні люди на моє прохання. Не
має навіть нарядів поліції. Тому, панове, самі слідкуйте за поряд
ком. 

Грімкоголосе «ура» зірвалося у відповідь. Концерт почався. 
«Духовной жаждою томим»,— заспівав я, і з цієї миті, мені 

здається, всі, а я особливо, відчули в повітрі живлющий подих. 
В часі концерту — в паузах між піснями, перед «бісами» — час

тенько чулися вигуки то з того боку, то з другого. Якість дівулі 
кричали: «Варшав'янку»! Якісь хриплуваті голоси наполягали: 
«Інтернаціонал»! Але, запевняю вас цілком щиро, цих рево
люційних пісень я в ту пору не знав, лише зовсім недавно — зате 
вельми докладно — довідався, що таке «Інтернаціонал». А от ще з 
юнацьких літ, з озера Кабана в місті Казані знав я, що існує пісня 
робучого люду «Дубинушка», що виконується вона в супроводі 
хору, лише куплети заспівує соліст — не соліст Його Величности, 
звичайно... І мені здалося найвідповіднішим заспівати на прохання 
публіки саме цю пісню. Я сказав, що знаю «Дубинушку», можу її 
заспівати, тільки ви мені підтягайте. Гримнуло вавилонське «ура», і 
я почав: 

Много песен слыхал на родной стороне, 
не про радость — про горе в них пели. 
Но из песен всех тех в память врезалась мне 
эта песня рабочей артели... 

«Эй, дубинушка, ухнем»,— підхопило п'ять тисяч голосів, і я, 
мов на великодній утренні, відділився від землі. Не знаю, що звуча
ло в цій пісні — революційний дух, чи палкий гімн бадьорости, чи 
слава праці, людському щастю й свободі. Не знаю. Я в екстазі 
співав, а що за тим прийде — рай чи пекло — і думки не бралося. 
Звісно, жодних дубин, якими замахуються «на господ и бояр»,— я 
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а до української історії, як свідчить хоча б той самий незакінчений 
«Марко Проклятий» — без замилування, водночас не може собі 
відмовити в задоволенні мати і культивувати хоч якісь вуса. Вусики 
Олекси Стороженка і його «Вуси» можна тлумачити як вияв са
моіронії. 

Як уже згадувалося, перші українські письменники «нового» ча
су — Іван Котляревський, Петро Гулак-Артемовський, Григорій 
Квітка-Основ'яненко, Євген Гребінка, харківські романтики Віктор 
Забіла, Левко Боровиковський, Амвросій Метлинський вусів не 
мали. Вусів, очевидно, не мав Маркіян Шашкевич, від якого не 
лишилося жодного портрету, та інші члени «Руської трійці» (все ж 
Європа, католицькі впливи), не мав вусів закарпатський класик 
Олександр Духнович, географічно ще ближчий до Європи. Правда, 
мав Юрій Федькович, але тут інша причина — свідомий народник 
просто не міг обійтися без вусів. Не мав вусів молодий Костомаров 
романтичного періоду. Не мав вусів студент Академії художеств і 
учень Брюллова франт і богема Тарас Шевченко. 

Але про Шевченка окрема розмова в даному контексті. Шевчен
ко не раз змінював свій зовнішній образ. І сам фіксував ці зміни в 
автопортретах. Найпопулярнішим виявився останній, на якому 
Шевченко в кожусі, смушковій шапці і з великими народними ву
сами. Шевченко повернувся з ними з заслання. Це були вуса ук
раїнського дядька-селянина, і мандрівного бандуриста, і козака, і 
гайдамаки. Безсумнівно, Шевченко свідомо створив саме такий 
зовнішній імідж, бажаючи і зовнішньо наблизитися до свого улюб
леного ліричного героя — Кобзаря. Це бажання цілком зрозуміле в 
широкому руслі романтичної культури — такі різні, несумісні діячі 
романтизму, як Байрон з своєю аристократичною скорботою і 
відповідним зовнішнім образом чи Волт Вітмен у незашпиленій со
рочці ремісника так само свідомо творили собі образ і лице, 
сприймаючи його як частину власної творчості. 

Саме з Шевченка в українській культурі починається мода, кот
ра поширилася серед літераторів, свідомих своїх просвітницьких і 
народницьких завдань, на великі, незачесані, кошлаті вуса, які 
означали певну цілком свідому об'яву власної приналежності і по
глядів. Не випадково, портрет Шевченка-кобзаря залишається 
найбільш тиражованим у наш час, і саме цей портрет став іконою 
української хати. 

Цікаво також, що всі, за винятком Вашінгтонського, пам'ятники 
Шевченка мають ці обвислі вуса останнього періоду поетового 
життя. І популярні в нас кітчеві гіпсові бюсти поета так само 
відтворюють винятково цей образ. Шевченківські вуса дотепер 
імітують тисячі національно свідомих українських мужчин. 

Мода на них, отже, збереглася до нашого часу, як збереглося на
родництво і народолюбство — один з головних напрямків ук
раїнського інтелектуального життя. Шевченківські вуса можна 
побачити на велелюдних мітингах наших днів, і навіть на обличчях 
депутатів опозиції. 
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Якщо характеризувати всі вуса українських літераторів, то 
студія вийде надто велика. Отже, сконцентруюся на найважливіших 
постатях і моментах. 

Пантелеймон Куліш і Микола Костомаров, сучасники Шевчен
ка, спочатку вусів не мали. Потім Куліш якийсь час носив 
півкруглі, але помірної величини вуса, і остаточно в зрілому віці 
мав вуса і бороду вже нової моди à la університетський професор. 
Відмова Пантелеймона Куліша від вусів явно збігається з його пере
гляданням власної ідеології. 

У 60-х і 70-х роках з'являється нова для українського письменника 
комбінація «вуса плюс борода», типова для академічного вченого, 
філософа, різночинця, народника-інтелектуала, соціаліста. Мода, 
мабуть, прийшла з Німеччини, де літератори першої половини віку 
не визнавали вусів чи борід. Скоріше деякі з них полюбляли бакен
барди. В середині віку в Німеччині з'являється плеяда політичних 
поетів-соціалістів, а також самих соціалістів і матеріалістів, по
слідовників Фейербаха, який, між іншим, мав саме кошлату, довгу 
і досить химерну бороду з вусами, фасон якої, тобто ідею її повної 
безладності, пізніше запозичив Карл Маркс. Борода Карла Маркса 
не була невинною й випадковою, як це може здатися. Філософ і до
тепник Герберт Веллс мав з цього приводу іншу думку. У своїх 
нарисах «Росія в імлі» він зауважив, що така борода не виростає са
ма собою, що її доглядають і пестять, патріархально возносячи над 
світом, і нарешті те, що своїм позбавленим сенсу достатком, вона 
схожа на «Капітал». 

Перефразовуючи Герберта Веллса, можна сказати, що українські 
вуса не виростають самі собою, особливо, коли це вуса 
письменника, національного інтелігента. Ті автори другої половини 
XIX століття, котрі присвятили себе зображенню селянського життя 
і побуту, цілком свідомо культивували таку моду. 

Усі українські письменники того часу були з вусами (другий 
поширений варіант — вуса плюс борода). Вусів не мав тільки 
Свидницький, але він помер настільки молодим (в 35 років), що, 
можливо, просто не встиг їх запустити. 

Мій можливий опонент може сказати, що вуса і бороди 
відповідали загальній моді XIX століття. Але мені йдеться в першу 
чергу про національну моду, саме українські вуса, які відрізняються 
від гострих, тонких вусів іспанських ідальго чи закручених догори 
французьких вусів. Німецькі, а також англійські класики XIX 
століття вусів практично не носили. 

Всілякі вуса, а особливо ж українські, у самій своїй формі несуть 
певний символ і певний закодований сенс. Це — знак, зміст якого 
не завжди зрозумілий навіть самому носієві вусів. 

Якщо говорити про вуса самих письменників, то вони були 
атрибутом правдивого українського, тобто істинно народного, селян
ського або козацького. Вони свідчили про зв'язок з минулим, ко
заччиною в першу чергу і таким чином могли означати, як вуса 
Шевченка, навіть виклик системі. Це ж саме можна сказати про 
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розкішні вуса Михайла Старицького. І навіть Івана Франка, котрий 
в «цивілізованій» Австро-Угорській імперії відрощував вуси і вдягав 
вишиту сорочку, як на відомому портреті, цілком з ідеологічних 
міркувань. Вуса Франка, між іншим, різко відрізнялися від закру
чених догори на французький кшталт вусів естета Михайла Ко
цюбинського. 

Але тема має Ще один вимір, який потребує окремого 
дослідження і тут може оглядатися лише пунктирно. А це — вуса 
літературних героїв, котрі так само означають знак, який крім усьо
го іншого є ще й певним сексуальним символом, натяком на 
«справжність» мужчини, його здатність до любові і вміння любити. 

На самих початках «нової» української літератури, яка виникала 
як література для народу, взірцем мужчини, звичайно, був козак. 
Для українського козака вуса відігравали роль не меншу за жупан 
чи шаровари. Козак без вусів, все одно, що без своїх чудових шов
кових штанів. І саме вуса, як свідчить фольклор, мали бути чи не 
головною чоловічою прикрасою. Від вусатого троянця Енея і його 
вусатих ворогів римлян до нещасливого коханця сердешної Марусі з 
класичної повісті Квітки-Основ'яненка позитивний герой початків 
української літератури мав неодмінно бути вусатим, таким, як 
подобається в народі, відповідає його естетичним уявленям. Це 
очевидно навіть з уже цитованого оповідання Стороженка, в якому 
дружина відвертається від безвусого, тобто позбавленого мало не го
ловної своєї краси, принади і «сили» мужа. Список прикладів можна 
продовжувати і далі. 

Однак і негативний тип — тип спокусника так само мав вуса. Як 
от капітан з «Сердешної Оксани» вже згадуваного Квітки-Основ'я
ненка. Правда, його вуса мають дещо інший, не народний стиль: 
«Високий, пряменький, як стрілочка, і уси є невеличкі...» 5 Взагалі 
відчувається, що безвусий Квітка явно зневажає жінок за їх пад-
кість до вусів, котрі заступають для них усі інші чоловічі якості: «Як 
їм (дівчатам — С.П.) мундєр, а ще пуще уси, і тільки побачить до
ведеться, то вже усе забула, і нічого не чує, і нікого не бачить, опріч 
усів... Оттака натура усіх дівчат. Усі вони одним миром мазані...» 6 

У цьому контексті доречно згадати оповідання Гі де Мопассана 
«Вуси», 1886, (La Moustache). Воно написано в формі листа молодої 
жінки Жанни до подруги Люсі. І схема тут вже нам добре знайома 
з оповідання Стороженка. Жанна розповідає про те, як вражаюче 
змінилося її ставлення до власного чоловіка після того, як він 
обголив вуси. «Справді, чоловік без вусів — то вже не чоловік... Ні, 
ніколи ти й не подумаєш, який потрібний той маленький кущик во
лосся на губі, який він потрібний для ока... та... для... подружніх 
зносин. ...О дорога моя Люсі, не допускай ніколи до того, щоб 
цілував тебе безусий чоловік. У поцілунках його немає жодного 
смаку, жодного, жодного!»7 Власне ціле оповідання становить опис 

5 Квітка-Основ'яненко Г.— Твори, К., 1956.— Т. 2, с. 431. 
6 Квітка-Основ'яненко Г.— Твори, К., 1956.— Т. 2, с. 429—430. 
7 П де Мопассан. Вуси. Твори ą 8-ми т. К., Дніпро, т. 5, 1971, с. 31—32. 
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усіх еротичних насолод, які дають вуси, їхні можливі форми і 
фасони. В творчості Мопассана вусатий герой є так само головним 
типом лицемірного спокусника і циніка. Вусам Жоржа Дюруа, 
наприклад, присвячено не один красномовний пасаж. 

Важливою деталлю в зовнішності лісника Меллорза, героя 
класичного еротичного роману XX віку «Коханець леді Чаттерлей» 
Девіда Герберта Лоуренса, були його руді вуса. Саме вони мали 
одразу натякнути на могутню і органічну чоловічу потенцію не-
освіченого лісника, простолюдина в противагу гладко виголеному 
безплідному аристократові Кліфорду Чаттерлею. 

Правда, про еротичні символи в зв'язку з українською 
літературою говорити досить непросто. Тобто вони безперечно 
існували, це доводить оповідання Стороженка, однак не 
розкривалися повною мірою. Адже, класична українська література 
(і сучасна так само), як правило, оминала тему чи зображення 
фізичного кохання. В патріархальній селянській культурі секс 
сприймався як найбільший гріх, особливо, не освячений сімейними 
зв'язками. Позитивний герой «Марусі», вусатий красень, 
цнотливець і святенник Василь в найвищу хвилину кохання пояс
нює Марусі: «Ніяка скверная, бісовська думка і на серці не буде. Не 
бійся мене; я знаю Бога небесного! Він покара за злеє діло, усе 
рівно, що за душогубство. Не бійся, кажу мене; і коли б вже й так 
прийшлось, щоб ти стала забувати і бога, і стид людський, то я тебе 
обережу, як братік сестрицю...»8 (Посилаюся на Квітку так часто, 
адже він у кардинальний спосіб вплинув на тільки на формування 
стилю української прози, але й самої української ментальності.) 
Відповідно, вусаті герої—спокусники, починаючи від «Сердешної 
Оксани» Квітки, а потім у творах усіх наступних письменників аж 
до Панаса Мирного, автора «Повії» чи Івана Нечуя-Левицького, втягу
вали жінок у гріховні, нечисті, аморальні, нелегітимні стосунки... 

Та повернемося від героїв до їхніх авторів. 
XX століття принесло свою моду, свої зачіски і зразки зовнішно

сті, хоча доки залишалася головна літературна потреба українського 
письменника — служити народові, будити і виховувати його, зоста
вався і грунт для появи нових і нових вусів. 

Однак, 10-ті і особливо 20-ті роки нарешті дали українській 
літературі справжню «повноту» (користуюся цим терміном в тому 
сенсі, в якому його вживав Дмитро Чижевський). Тобто з'явилися 
літературні групи з маніфестами і програмами, диференціювалися 
стилі і напрямки. Літературні погляди почали відрізнятися, і для 
об'єднання вже не вистачало старих факторів — усі пишемо ук
раїнською мовою, усі служимо народові. Ці обставини різко 
вплинули на популярність вусів ła la Шевченко — Старицький — 
Франко. Хоча, навіть молодий Максим Рильський в 20-х роках мав 
пишні вуса, про які декілька разів згадує Юрій Смолич в «Роз
повідях про неспокій». 

8 Квітха-Основ'яненко Г.— Твори, К., 1956.— Т. 2, с. 47. 
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Однак, з диференціацією груп, напрямків і стилів y' бурхливому 
літературному житті 20-х років диференціювалися і фасони вусів. 
От що пише Смолич про Олексу Слісаренка: «Особливо ж драту
вали його недругів його вусики — маленькі, «піжонські», як тоді ка
зали, вусики під самісіньким носом — щось на кшталт вусиків 
Чарлі Чапліна в створеному ним образі маленької людинки. Крім 
того з весни до осені Олекса Андрійович носив на голові плескатий 
солом'яний капелюшок «канотьє» — «крик моди» від кінця 
дев'ятнадцятого століття до першої світової війни. Вдягався Олекса 
Андрійович вишукано і франтувато...» 9 Опоненти Слісаренка, 
наприклад, проповідник народництва і просвіти Олександр Дорош-
кевич, який мав величезні вуса, або лідер Плугу Сергій Пилипенко, 
так само з вусами аналогічного красномовного фасону, категорично 
не сприймали європеїзаторське ваплітянство і віддавали перевагу 
вусам козацьким. 

Вусів, безперечно, не мав Микола Хвильовий. Але мав Во
лодимир Винниченко. 

Не мав і не міг мати вусів Микола Зеров чи його брат Михайло 
Орест. Однак, маленькі професорські вусики були в Павла 
Филиповича. 

Класики соцреалізму в його українському варіанті так само 
уникали вусів. Адже в 30-х саме українські вуса, як об'ява нонкон
формізму, могли стати додатковою підставою для арешту. Офіційні 

- - -"класики 60-х і 70-х* просто не могли мати вусів. Бо, як з вусами 
було іти, наприклад, в ЦК, куди їм належалося час від часу 
з'являтися? 

Сьогодні, в час національного відродження старі козацько-на
родницькі вуса знову в моді. Правда, вуса українських сучасних 
письменників і професорів літератури, як з «материка», так з 
діаспори, мають величезну кількість різноманітних фасонів і 
виглядів, поєднуючись також з бородами різних форм і богемного 
артистичного характеру. Припускаю, що деякі з цих вусів не 
обов'язково тлумачити як народницький, народолюбивий чи сексу
альний символ, що вони можуть означати специфічно витончене 
естетство свого носія, вказівку на приналежність до артистичної 
публіки (і в тому — багатозначний натяк на відмінність вісім-
десятників від семидесятників?), а в окремих випадках, можливо, й 
лінь чи нехіть до гоління. 

Водночас, впевнена, вуса і далі залишаються символом окресле
ного прихованого змісту, розшифрувати який можна дише при 
вивченні творів та поглядів їхнього носія. В окремих випадках вони 
можуть бути знаком психологічної чи ідеологічної компенсації, 
свідомого чи підсвідомого бажання представити бажане за дійсне. І 
у всіх випадках — ще одним ключиком до розуміння наших 
літературних проблем. 

9 Юрій Смолич. Розповіді про неспокій немає кінця. К., Радянський письменник, 
1972.— С. 13. 
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Ілона Сочинська: «Крейсерування», олія, 1985, 
24*20 ін. (60*50 см ) 

бі 



е. е. каммінґс 
У ДВОХ ПЕРЕКЛАДАХ 

як Бог відпустить моє тіло схоче 

Тоді дерева проростуть крізь очі 
й на кожнім плоді що зависне між віт 

в рум'янім танці стрибатиме світ 
Із вуст моїх замість колишньої пісні 

зросте троянда що зродить весну 
ту квітку юні палкі дівчата 

кластимуть поміж свої груденята 
А пальці по тому як зійдуть зими 

в небо злетять пташками дзвінкими 
як вийде на луки гулять моя мила 

то личко пташині торкатимуть крила 
а серце моє тоді заговорить 

в шепоті в шумі у гуркоті моря 

у час нарцисів тих котрим 
мета — зростать на трунах зим 
забувши чом, згадавши чим 

у час як промовля бузок 
що в нім для снів прокинувсь сік 
забувши лиш, згадавши як 

у час троянд (чий ніжний рій 
нам знов і знов дарує рай) 
забувши чий, згадавши хай 
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у час усіх речей що суть 
їх чемним глуздом не збагнуть * '•' ' ; ' ' 
забувши знать, (згадавши буть) 

в цім диві і буття й весни 
(що час від часу нам сяйне) 
забувши, пам'ятай мене ' 

як наш господь схотів створить 
усе, завбільшки з ось 
цей цирк він подих взяв — і вмить 
усе розпочалось 

як чоловік зібравсь розбить 
себе, він взяв колись 
(не знать чому) свого якби 
і об тому що — блись! 

цей череп мавпи з усмішкою блазня 
(а мав же він вуста й очей свічада) 
побачив нині в люстрі я так ясно 
я плоть що вміє тільки їсти й срати 
до смерті що в свій бруд затягне радо 
незграбний боягуз що жде відплати 
котрим гидує все що досконале 
відспіваних пісень відлуння кволе 
порожня рукавичка з кисті знята 
я так ще не любив тебе ніколи 

поглянь на блазня, котрий серед літа 
почувши про якісь планети й зорі 
наповнив кулю і повільним летом 
зміняв абсурдність світу на прозорість 
але стрілець (котрий не схибить) зором 
його зловив і, не здригнувши й нервом, 
поцілив літуна і збив у прірву 
— о як чудесно я летів додолу 
в пітьму що на шматки мене розірве 
я так ще не любив тебе ніколи 

обличчя боже сяюче як миска 
вібрало в себе жах одного слова 
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і я (котрий любив і сонце й місяць; 
на щось перетворився неможливе 
на клітку без канаркового співу 
на будку без собаки, на цілунок 
без вуст, чи на молитву без поклону 
та щось під светром б'ється, в грудях коле 
не вмерло в пустоті життя відлуння 
я так ще не любив тебе ніколи 

о Пекло (пристане моя остання) 
спали мене! бо рай мені був даний 
стріть панну — там, у тім житті на волі — 
до котрої звертаюся з риданням 
я так ще не любив тебе ніколи 

меггі та міллі та мері та моллі 
гайнули побавитись днинку на морі 

меггі попалася мушля що співом 
турбот позбавляла й вела у край снів, а 

міллі зустріла розгублену зірку 
що променів мала як пальців п'ятірко 

мері ж натрапила (жах) на звірюку 
яка між камінням чалапала боком 

а моллі обрала камінчик собі 
завбільшки з самотність завменшки зі світ 

бо що б не згубилось (чи я ачи ти) 
на те і моря щоб себе віднайти 

не забуваймо також пана ю 
що через антологію свою 
продав шматочок з кожного цабе 
звичайно ж не минувши і себе 

у це мовчання це зелене 
мовчання із білою землею всередині 
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ти (поцілуй мене) підеш 

крізь цей світанок цей юний 
світанок із теплим світом всередині 

(поцілуй мене) ти підеш 

по цьому сонцю по цьому сліпучому 
сонцю із міцним днем всередині 

ти підеш (поцілуй мене 

кудись у свою пам'ять у 
ту пам'ять так пам'ять ' 
я) поцілуй мене (піду) 

Переклав Олександр ГРИЦЕНКО 

II 

туди у тишину в зелену 
тишину із білою землею в ній 

ти (поцілуй мене) підеш 

туди в світанок молодий 
світанок з теплим світом в ньому 

(поцілуй мене) підеш 

у сонячне проміння радісне 
проміння з днем тугам у ньому 

ти підеш (і поцілуй мене 

на дно твоєї пам'яті і 
пам'яті і пам'яті 
я) поцілуй мене (піду) 

я говорив до тебе 
усміхом та ти не 
відповіла 
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твої уста немов 
струна малинової музики 

Ходи сюди 
О моя, хіба життя не усміх? 

я говорив до тебе 
піснею і ти 
не слухала 
твої очі наче ваза 
божественної тиші 

Ходи сюди 
О моя, хіба життя не пісня? 

я говорив до тебе 
душею й ти 
не дивувалася 
твоє обличчя наче мрія замкнена 
у білих пахощах 

Ходи сюди 
0 моя, хіба життя не кохання? 

я говорю тобі 
мечем 
1 ти мовчазна 
твої груди наче гріб 
м'якший за квіти 

Ходи сюди 
О моя, хіба любов не смерть? 

як море є чудове 
з божих рук які його зіслали 
спати на землі 

й земля марніє 
місяць крушиться 
одна по одній 
зорі пурхають у порох 

але море 
не міняється 
воно відходить з рук і 
повертається до рук 
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і повне сну.. 

любове, 
твоя 
душа 
ламається 
на 
моїх губах 

місяць ховається 
в її 
волоссі 
Лілея 
неба 
повна мрій 
хилиться униз. 

накрий її дочасність співом 
вдягни у вибагливі боязкі птахи 
ромашками і сутінками 
Поглиби її, 

Рецитуй 
на її 
тіло 
шепотливо 

перлами дощу 

я буду пробиратися 
аж поки стегна не загрузнуть у пожежі квітів 
візьму сонце у свої уста 
й стрибну в повітря визріле 
Живий 
з закритими очима 
буду бігти проти темряви 
у мого тіла сплячі обриси 
пальчики гладкої владности ввійдуть 
з невинністю морських дівчат 
Чи довершу я тайну 
свого тіла 
Я воскресну 
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Після тисячі років 
торкаючи губами 
квіти 
! вгризусь зубами в срібло місяця 

моя солодка етцетера 
тітка л юсі під час цієї 

війни могла би і 
щобільше вже тобі сказала 
за що кожний з нас 

воював 
моя сестра 
ізабел створила сотні 
(й 
сотні шкарпеток вже не 
згадуючи сорочок блоховідпорних і навушників 

етцетера і нарукавників етцетера, а моя 

матір надіялась що 

я поляжу етцетера 
хоробро розуміється мій батько 
захрипав говорячи який то 
привілей якщо б він тільки 
міг а вміжчасі 

я сам етцетера лежу 
в глибокому болоті ет 
цетера 
(мріючи, 
ет 
цетера, про 
Твій усміх 
очі ноги і твою Етцетера) 

Переклав Богдан БОЙЧУК 
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Ілона Сочинська: «Кокон», олія, 1988, 
56*56 ін. (142*142 см) 



Олена Зінькевич 
ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ СИМФОНІЇ 

Декілька років тому сучасний український симфонізм був майже 
невідомий за межами України. Більш того, у декого складалося вра
ження, що такого взагалі нема. Так, в книжці М. Арановського 
«Симфонические искания» (M., «Советский композитор», 1979), яка 
узагальнювала симфонічний досвід радянської музики 60—70-х pp., 
жодний з українських симфоністів навіть не згадується,— з чого 
читач може зробити висновок, що на Україні симфоністів нема. Ті 
ж, хто все ж таки підозрював їх існування, вважав, що музична 
культура України знаходиться у застою і відзначена глибокою 
провінційністю. 

Життя вже спростувало цей міф, але чому він виник? Серед 
причин — відсутність інформації (наша давня біда) та інерція, коли 
про сьогодення українського симфонізму судять, виходячи з дня 
вчорашнього. А «день» той — 50— поч. 60-х pp. — був дійсно не
легкий. В умовах вільної конкуренції українська музика вже тоді 
могла б досягти великих успіхів. Адже передумови для цього були 
підготовлені і двадцятими роками (твори Вериківського, Косенка, 
Ревуцького), і творчістю Б. Лятошинського. Не випадково вже 
наприкінці 50-х з'являються яскраві прояви фольклоризму 
(«Чотири українські пісні» Л. Грабовського, 1959), а незабаром — і 
неокласицизму (Перша партита M. Скорика, 1966; Класична увер
тюра В. Сильвестрова, 1963), авангардної течії — із синтезом 
технік, кітчем (Перша симфонія Сильвестрова, 1964). Але ці явища 
залишилися поодинокими, бо розгром і гоніння на Лятошинського 
(1948, початок 50-х pp.), переслідування «молоді 60-х» (нищівна 
критика, невиконання, замовчування) були добрим грунтом для 
розквіту традиціоналізму, який оголосив себе єдино вірним напрям
ком. Все це спричинилося до гальмування розвитку української 
музичної культури. 

Звичайно, в живому музичному процесі не все було так про-
столінійно: було чимало різних — у тому числі яскравих — явищ і 
подій, що множили творчий капітал національної композиторської 
школи. Але я свідомо акцентую крайні точки, щоб показати, якою 
загостреною була їхня опозиція і які творчі бурі викликало поле 
високої напруги, що виникло між ними. Над усім вивішувалася 
особистість Бориса Лятошинського (він пішов з життя в 1968 році), 
але ставлення до нього було складним: «авангардистам» він видавав
ся надто вже «простим», а ортодокси-традиціоналісти продовжували 
дивитись на нього з осторогою, пам'ятаючи адресовані Лятошинсь-
кому (офіційною критикою) дорікання у формалізмі. 
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Тим, хто прийшов у музику в 70-х роках, було легше. У цьому 
смислі вони — щасливе покоління. їх не лаяли за колаж і але
аторику: нова техніка одержала право на життя. Перед ними цілком 
(а не окремими «дозволеними» сегментами, як раніше) відкрився 
масив радянської музики у всьому розмаїтті її композиторських 
шкіл, які щедро ділилися досвідом. Було знято заборони з багатьох 
явищ зарубіжної сучасності, несправедливо зарахованих по 
«відомству» формалізму: широко зазвучали твори Онеггера, 
Мессіана, Хіндеміта. Українська музика вбирала, переплавляла, 
асимілювала у своїй національній стихії весь цей потік інформації. 
У новому контексті яскраво відкрилася й мудра простота Ля-
тошинського — «складна простота», від якої ще не одне ПОКОЛІННІГ 
композиторів діставатиме заряд творчої незаспокоєності. 

Звичайно, і у 70—80-ті pp. загальна картина українського 
симфонізму була неоднозначною. Опозиція художніх рядів, про яку 
мова йшла вище, залишилася. Але вона значно пом'якшала. Можна 
сказати, що вся нинішня симфонічна багатоликість укладається в 
два сполученні пласти: «стабільний» — з намаганням зберегти уста
лені багатовіковою практикою форми, та «пошуковий» — в якому 
порушуються рамки нормативності, створюються нові жанри, нові 
драматургічні моделі. Першій тяжіє до консерватизму, і в творчості 
його представників час немов зупинився на порозі 50—60-х років 
(В. Кирейко, М. Дремлюга, Г. Майборода, А. Штогаренко, 
К. Домінчен). Консерватизм (традиціоналізм) завжди криє в собі 
небезпеку, хоча зараз йому все складніше діяти силовими 
прийомами. Але рецидиви є. На симфонічному пленумі 1981 року 
(у Києві) шокову реакцію в лавах «академістів» викликала Четвер
та симфонія В. Сильвестрова. На обговоренні з трибун лунали 
звинувачення в «жанровому самозванстві» (це не симфонія!), в не
хтуванні законами форми, зневажанням традицій. Вибух вульгарної 
демагогії викликала прем'єра Четвертої симфонії Буєвського. Одна 
з представниць офіційного музикознавства прямо заявила, що ком
позитор у своїй симфонії «топче радянські прапори» (?!) 

Певною мірою рубіжним став в українському симфонізмі 1971 
рік, коли були створені Третя симфонія Ю. Іщенка, «Сад божест
венних пісень» І. Карабіца (концерт для хору, солістів та оркестру 
на слова Г. Сковороди) та Симфоньєта Є. Станковича. Як показав 
час, поява цих творів знаменувала початок зрушень, що привели до 
розквіту української симфонічної школи. Чим же вони привернули 
до себе увагу? Третя симфонія Ю. Іщенка стала на Україні одним із 
перших прикладів можливого «перекладу» концепційних відкрить 
Шостаковича на іншу «мову» — української музичної культури 
(прояви цього: асиміляція ладової системи Шостаковича в ладовій 
системі українського фольклору, проектування драматургічного 
профілю перших частин симфоній Шостаковича на весь 
чотиричастинний цикл симфонії Іщенка). Концерт І. Карабіца (він 
тільки-но закінчив консерваторію) зворушив гідним подиву 
проникненням в дух, в етичну глибину філософської і музично-
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поетичної спадщини Г. Сковороди, в атмосферу його епохи. Кон
церт став своєрідним прогнозом Першої симфонії І. Карабіца «П'ять 
пісень про Україну», яка з'явиться через три роки і дістане широко
го визнання. 

Вже назва симфонії — «П'ять пісень...» настроює на епічний лад. 
І ця настроєність себе виправдовує: композитор неквапливо, по за
конам «епічного часу» розгортає перед слухачем своє грандіозне 
полотно, де неспішно змінюють одна одну пісні-картини. Обличчя 
кожної з них визначено іншим інтонаційно-жанровим джерелом: в 
першій «пісні» це епічне сказання, в другій — дума, веснянки — в 
третій. В музичній тканині четвертої частини розчинено інтонації 
голосінь, атмосфера п'ятої сповнена гулом святкових дзвонів. 
Особливо вражає перша «пісня», в якій постає узагальнений образ 
України, відтворюється дух старовини. Музичний матеріал немов 
зітканий із звукових історичних реалій: сувора знаменна псалмодія 
(октавні унісони гобоя і фагота), імпровізації «флояри», що 
прорізують тишу (альтова флейта), церковний хорал (хор 
струнних), «бандурні» перебори з характерними пустими квінтами 
(арфа). Композитору вдається створити відчуття перспективи, 
широкого простору, далечини. «Об'ємність» установлюється з 
перших же тактів, коли із розмитого, нефокусного тла 
«кінематографічний прийом) спливає октавна монодія. Ко
лористичний покров, який автор накидає на картини минулого 
(глісандо вібрафону, сплески челести, гліссандування засурдинених 
скрипок в межах чвертьтону), згладжує чіткість зображення, надає 
йому хиткості невиразності: теми-образи немов проступають через 
імлу століть. Образ України, роздуми над її історичною долею ста
нуть головними в творчості 1. Карабіца і одержать нове відтворення 
в його наступних симфоніях та оркестрових концертах. 

Показовою для композиторської долі свого автора стала і 
Симфоньєта Є Станковича. Вже в цьому — першому його 
симфонічному творі відчувався міцний професіоналізм, якому під 
силу найсміливіші парадоксальні хитромудрощі. Як поєднати 
лексику Баха, Малера, Прокофьева, натякнути і про Бетховена — і 
водночас залишитися самим собою? (Мова, як бачите, йде про так 
звану полістилістику). Не кожен, навіть досвідчений композитор, 
зважиться на це,— надто велика небезпека «попасти під чужу 
інтонацію, як під поїзд» (за виразом поета К. Ваншенкіна). А Стан
ковий, тільки-но почавши прокладати своє симфонічне річище, не 
злякався цього. У симфоньєті, «обманувши» попервах грою у 
версифікацію, він раптом після перших бадьорих і безхмарно-
щасливих частин скидає машкару лицедія, змушуючи слухача 
відчути себе у гущі найтривожніших життєвих питань. Веселий 
жарт обертається драмою, гра в чужі стилі — прогнозом власних 
симфонічних звершень. Зараз у Станковича вже є наслідувачі, але 
епігонам важко встигати з ним: кожна його симфонія руйнує уста
лене мислення, у кожної своє обличчя. 

«Sinfonia Larga» № 1 для 15 струнних (буквально — повільна 
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симфонія) обрушується на слухача усією силою протестуючого 
пафосу. Величаві архітектурні контури звукових масивів (з рисами 
барочних форм — по-органному вибудованих) зсередини розрива
ються звуковою матерією, що напружено вібрує (чотири форте!). В 
неоднозначному рельєфі симфонії є тендітні ліричні соло — із сфери 
заповітного, сокровенного, і гнівні ораторські вигуки, і сповнені 
ліричної суворості пейзажі, що викликають відчуття широкої 
далини, якихось богатирських просторів, овіяних легендою. î все це 
спресовано на малій площині одночастинної (а не три-, 
чотиричастинної) форми, від чого емоційно-образний заряд 
симфонії набуває особливо могутньої вибухової сили. 

Зовсім інша Героїчна симфонія (№ 2) для великого 
симфонічного оркестру. В цьому тричастинному циклі пульсує 
воєнна пам'ять: ми чуємо в музиці сповнені гніву і болю ораторські 
заклики, які відновлюють у свідомості грозово-трагічне звучання 
плакатів воєнного часу — таких, як «Батьківщина-мати кличе!» 
Перед нами розгортаються батальні картини з нещадним натиском 
фашистської машини смерті і величезним напруженням духу й волі 
захисників Вітчизни. Ми чуємо дзвони Хатині і плач матерів по 
загиблих синах, відчуваємо непозбутність їх горя. 

Вже перші дві симфонії (втім, як і симфоньєта) продемонстру
вали таку яскраву якість (що значною мірою визначила лідерство 
Є Станковича), як його публіцистичний дар. Особливо конденсова
но виявився він в грандіозному шестичастинному циклі — симфонії 
№ З «Я стверджуюсь» на слова П. Тичини для соліста, хору і орке
стру. Це своєрідний монументальний портрет трагічної епохи, осяя
ної сполохами революційних пожеж. Одночастинна «Sinfonia Lirica» 
(№ 4) для 16 струнних, що йде слідом за нею, поряд із своєю мо
гутньою попередницею — як крутий поворот до ліричної камер-
ності. Однак крутизна подібних поворотів у Станковича завжди 
оманлива: міняється не напрямок шляху, а його, сказати б «ланд
шафтний» характер. В «Sinfonia Lirica» він нагадує про романтичні 
«широти». А далі — новий виток — грандіозне одночастинне полот
но: «Симфонія пасторалей» для солюючої скрипки і великого 
симфонічного оркестру. Назва ніби настроює на світлий ідилічний 
лад. Ми звикли пов'язувати пастораль з картиною мирного пейза
жу, побутовою народно-жанровою зарисовкою. 

І справді, перші звуки симфонії — як перші спроби «заговорити» 
у природи, що пробуджується: несміливо «пробує голос» скрипка, їй 
у відповідь ледь чутна луна оркестру. Ще одна репліка — і таке ж 
відлуння у відповідь. Винахідливо, гнучко використовуються 
фонічні барви. Вони створюють живе відчуття дихання лісу, моде
люють його «зриму» картину — з відблисками, світлотінню, 
тріпотінням листя. Та поволі через цей акварельний звукопис 
починають проступати контури монументального образу-узагаль-
нення. Спочатку ніби розмиті, віддалені, вони набувають остаточної 
довершеності у центральних розділах симфонії, де разюче 
змінюється манера письма: замість пленерної барвистої гами — з 
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легкими фонами, прозорими соло, замість безпосередності ліричного 
висловлювання, викликаного спогляданням природи,— скульптурно 
підносяться суворо-урочисті хори міді, сповнені якоїсь билинної мо
гутності. Така трансформація пейзажу в образ-символ, образ-уза-
гальнення змушує пригадати гоголівське: «І грізно проймає мене 
могутній простір, страшною силою відзиваючись у душі моїй... У, 
яка блискава, дивовижна далина: Русь!» Це тільки деякі «великі» 
симфонії Є Станковича, а є ще й камерні — і теж які різні! (Одна 
з них — № 3 — стала лауреатом конкурсу «Юнеско»). 

Симфонічні твори молоді, яка виступила на арену музичного 
життя у 70-х, немов розворушила музичні сили України. Саме 
симфонія опиняється в центрі композиторської уваги, стає 
домінантою музичного процесу на Україні (в 50—60-ті pp. такою 
жанровою домінантою була у нас опера, раніше — хорова музика). 
До симфонії повертаються ті, хто, здавалося, покинув цей жанр на
завжди: К. Домінчен (28 років між Другою та Третьою 
симфоніями), Д. Клебанов (22 роки між V і VI), Г. Майборода (24 
роки між II та III). Знов чутно «симфонічний голос» Б. Буєвського, 
В. Сильвестрова, Л. Колодуба; багато пише В. Бібік. Наприкінці 
70-х з'являються нові «симфонічні постаті» — Я. Губанов, 
В. Зубицький. Інтенсивний «симфонічний рух» цих років має досить 
показове кількісне виявлення (майже 200 симфоній, не враховуючи 
інших симфонічних жанрів, створено на Україні в 70—80-ті pp.), 
але, безумовно, не це є головним. Найважливіше, що йде активний 
процес творення нових форм, драматургічних типів. Українська 
симфонія стає «багатожанровим жанром». В її художній структурі 
знаходимо ознаки таких жанрів, як епопея, памфлет, медитація, 
бурлеск, публіцистичний роман; вона збагачується художнім 
досвідом інших видів мистецтва — літератури, кінематографа, 
живопису, театру, транспонуючи їхні прийоми у музичний кон
текст. 

Такі позамузичні впливи знаходимо, наприклад в симфонії № З 
Л. Колодуба (1980). Цей тричастинний опус має назву «У стилі ук
раїнського барокко», і в ньому справді «резонує» 16—17 сторіччя — 
і «загальнобарочні» прикмети часу (риси його жанрів — старо
винних сюїт, кончертогроссо, риси його стилістики — з приматом 
поліфонічної техніки), і саме українські. Вони — у дзвоновій атмос
фері, що стає і джерелом тематизму, і його тлом, у кантовій основі 
ліричних тем і взагалі — у тих зв'язках з музичним середовищем 
Києва, яке визначалося і широким спілкуванням з європейським 
мистецтвом, і діяльністю таких професіональних колективів, як 
оркестр та хор Київського колегіуму, музикантський цех. Зокрема, 
тема головної парти першої частини — яскраво-театральна, 
урочиста •— немов моделює крокосмейстерський марш цеху 
київських музикантів. Пісенна побочна тема явно виросла з 
лірницького канту. Вона видає своє походження двоголоссям (пара
лельний секстовий рух) органним пунктом в басу, юбіляційними 
розспівами мелодії. Відтворено в ній і дещо гугнявий характер співу 
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лірників — не тільки тембровими засобами (мікст альта і віолончелі 
у високому регістрі), а й політональним сполученням голосів 
(партія альта. — G-clur, втора віолончелі — H-clur). Музика своє
рідно відтворює і «сценографію» середньовічного міста: якщо перша 
(крайні розділи) та третя частини «відбуваються» вдень, на залитих 
сонцем площах, то у розробці першої частини дія переноситься у 
оповиті таємницями вузькі, заплутані провулки, де сторожко луна
ють кроки нічного дозору. Друга частина має явно «інтерьєрний» 
характер, змушує згадувати переходи і склепіння замковів мурів. 
Виникають і «архітектурні» аналогії: музичні теми, що поступово 
набирають регістрового діапазону від басів до високих голосів — як 
нарощування маси в архітектурній будові (від основи до шпиля). 
«Архітектурно-барочні» якості тематизму виявляються і в його 
«прикрасах»: мелізмах, «завитках» фігурацій. «Театральне» розгор
тання форми — в сполученні з дещо іронічною, добродушно-
пустотливою подачею матеріалу, сплетіння побуту і легенди 
(симфонія має «заховану» програму, в основі якої п'єса І. Кочерги 
«Пісня в бокалі»), реальності і фантастики викликає паралелі з де
якими явищами української літератури («пустотлива проза" 
В. Яворівського та Є Гуцало, «фантазійні романи» В. Земляка) і до
зволяє визначити твір Л. Колодуба як «бурлескну симфонію». 

Докорінних змін зазнала українська лірична симфонія. Серед її 
найкращий зразків — Сьома симфонія В. Бібіка, П'ята В. Сильве-
строва. Вони створювалися в 1980—82 pp.— тих, що зараз зовуться 
роками застою. Це той період, коли «застійна» атмосфера 
густішала, сягаючи критичної межі. 1 ось у цьому контексті значен
ня цих творів висвітлюється зовсім по-особливому. В чому саме? Ми 
зараз вже знаємо про фільми, які лежали на полицях,— зараз їх 
випускають на широкий екран, про книги, що не друкувалися — 
зараз їх друкують. Чи є в музиці аналогічні приклади: «арешту» 
творів, опозиція застою? Ну, по-перше, ще багато творів В. Сильве-
строва лежать на полицях і чекають на виконання (серед них — 
Третя симфонія: створена в 1966 р. вона на Україні ще не викону
валась). А по-друге, музика, дійсно, мала свої засоби протесту. По
ряд з офіційними декларативними музичними творами (їх на той 
час створювалось досить багато), в яких гучномовно прославлялася 
наша хода в щасливе майбутнє, опозицією сприймалися такі твори, 
як П'ята симфонія В. Сильвестрова. В ній нема лозунгів і гучних 
промов, від яких ми всі так втомилися. Ця музика змушує людину 
зазирнути в себе, замислитися над сенсом буття зупинити час — і 
озирнутися навколо, поринути у стихію природи, яку ми поки не 
встигли остаточно знищити. 

Переповідати П'яту симфонію важко: це все одно, що перекла
дати ліричний вірш мовою побутової прози. В емоційному спектрі 
симфонії домінує піднесено-елегійний тон; у мел осі вчувається 
довірлива романсова інтонація, що викликає в пам'яті замріяну мо
ву вокального циклу В. Сильвестрова «Тихі пісні». Елегійну палітру 
доповнюють і фони, що струменять в партії арфи, струнних: в їх 
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тріольній течії вгадується фігурація романсового супроводу. Лірико-
споглядальний характер музики підкреслює і притамоване звучан
ня, яке гранично концентрує увагу на інтонуванні, на якості тих 
непомітних на перший погляд «подій», які відбуваються в музиці. 

Загальне розгортання симфонії Сильвестрова нагадує рух поза-
фабульного ліричного вірша — з розлогим плином почувань, роз
думів, споминів. І форма симфонії викликає аналогії з віршованою 
організацією: зміни розділів — як зміни строф у вірші, і кожна 
строфа утворює, як і належить, семантичну та синтаксичну єдність. 
Симфонія замкнена в тематичну «рамку», що утворюється 
вступним і заключним розділами та першою скрипковою темою, 
яка — з незначними варіантами — повторюється наприкінці твору. 
Це нагадує типово-віршовану форму великого кільця. 

Але ліричний сюжет цієї грандіозної симфонічної елегії (звучан
ням до 50 хвилин) не вичерпується суб'єктивно-емоційною 
образністю (згадаємо, що і у світовій поезії цей жанр дуже місткий, 
він представлений і політичними елегіями О. Пушкіна, 
філософськими елегіями М. Лєрмонтова, елегіями-самодослід-
женнями М. Некрасова). Тут присутній і об'єктивний план — але 
не у вигляді звичних пейзажних штрихів. У простір — час симфонії 
ніби вступає сам Всесвіт, Космос. Його присутність відчувається з 
перших тактів, з початкового акордового поклику. Голоси в цьому 
складному акорді-кластері включаються і виключаються 
різночасово, і це створює враження, що звуковий обшир дихає, 
пульсує і — раптом — розтікається на потоки, струмені і стру
мочки. Увесь звуковий простір — від вируючих басів до сплесків 
високого дерева — немов розсувається, стає об'ємним, безкінечним. 
Ефект розсіяного відлуння створює відчуття неосяжної далини. 1 
мелодія, яка збирається із різнотембрових звуків, ніби губиться в 
просторі — то віддаляючись, то враз спалахуючи поруч. Хвилями 
накочується глухий рокіт ритмічної пульсації (баси струнних, 
ударні та фортепіано з мікрофонним підсилювачем), і ця пуль
сація — як грізний голос незбагненних космічних глибин. 

Та Всесвіт не тільки проймає тривогою, а й заворожує фар
бами — як у епізодах багатоструменевого плину звукової стихії. 
Виникає ілюзія чи то вібрації повітряних струменів, чи то світла, 
що поволі заливає все своїм сяєвом. Звуковий простір то густішає до 
грозової щільності (грізна пульсація розбухає, охоплює всі оркест
рові партії), то — навпаки — набуває дивовижної прозорості, коли 
звукові обшири немов просвічують один крізь один. Саме так побу
довано перший та останній розділи симфонії. Звукова матерія в них 
складається з сонорних «туманостей» у струнних; у духових — не
мов вітерець (він створюється інтонаційно нефіксованим шумом від 
повіву при вдиху та видиху); у різних партіях спалахують ме
лодичні бризки. î все це не утворює сумарну звучність, а живе — 
кожний у своєму вимірі. Створюється ефект нескінчено віддалених 
один від одного планів, що зникають у безмежжі. 

А над усім цим раптом спливають мелодичні хвилі — то ледь 
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відчутні, то — навпаки — телескопічно наближені. В красі цих ме
лодій чутно дихання романтичного мистецтва — його щирість, до
брота, душевна відкритість. Строгі хорали мідних інструментів не
суть в собі вольову зібраність. Ці теми немов одухотворяють стихію, 
вносять в неї гармонію стають своєрідним виразником організуючої 
сили людського інтелекту. 

П'ята симфонія В. Сильвестрова важка для виконання — го
ловним чином у зв'язку з новою функціональністю, що складається 
у його партитурах. В них майже не подибуються звичні ролі 
«рельефа» і «фону» (вони взаємопроникають), другорядні, акомпа
нуючі голоси. Оркестр Сильвестрова це оркестр солістів, та й сольна 
функція виконання виражається незвичайно: вона диктується умо
вами стереофонії. Кожен звук у партитурі Сильвестрова — навіть 
якщо він має вигляд звичайної педалі — треба зіграти майстерно, 
як головну роль у п'єсі, бо надзвичайно важлива в його симфоніях 
сама матеріальна субстанція звуку — його об'єм, щільність, момент 
його започаткування й затухання. Звук як такий стає образною ка
тегорією, включеною до формування музичної драматургії. 

Приналежність до ліричного типу симфонізму споріднює Сьому 
симфонію В. Бібіка і П'яту В. Сильвестрова (зокрема, їй також 
притаманна «віршована» внутрішня організація), але тут лірика 
виступає в іншому драматургічному варіанті. Взагалі і творча доля 
Валентина Бібіка теж в чомусь нагадує В. Сильвестрова: він теж 
увійшов в Музику в середині 60-х, теж відразу виявив «неслух
няність» і зазнав все, що з цього випливало. Як і Сильвестров, він 
не витрачав час на участь у «ярмарку марнославства»: не домагався 
офіційного визнання, яке гарантувало одержання звань і премій. 
Він працював. 

Поринання у стихію емоції, гіпнотична дія ліричної монотонії — 
і раптові емоціональні вибухи, що порушують статику довгих 
ліричних образів-станів,— ось складові портрету Сьомої симфонії 
Бібіка. Три частини циклу — не контрастні, кожна — як варіант 
попередньої — і за тематизмом, і за композиційно-структурними 
ознаками. Вони — як три строфи поетичного цілого, пов'язаних за 
принципом поетичного паралелізму. Строфіка (більш того — 
пісенна строфіка: заспів-приспів) є визначальною композиційною 
ознакою кожної з частин. Ще один композиційний ритм — 
тричастинність. Накладаючись один на один, вони вуалюють ал
горитм форми, розкріпачують її, посилюючи аналогії з поетичним 
висловлюванням. 

Якості тематизму і «спосіб його життя» в симфонії теж сприяють 
створенню емоціональної статики, «триваючої миті». Тематизм ду
же пластичний, він немов повертає до «праджерел» ліричного мело
су: всі теми — немудрі награвання, народжені рухом по гамі, 
оспівуванням, фігураціє, секвенціюванням. Мелодична лінія фор
мується нанизуванням однотипних сегментів-мікрохвиль, кожна з 
яких може стати і початковою, і кінцевою (у живопису так бу
дується орнамент). Композитор ніби втягує слухача в процес 
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імпровізаційного прелюдування. Ефекти стереофонії, резонансу, що 
використовуються в симфонії, уповільнюють і зупиняють часові 
процеси, продовжують, розтягують час. Прийоми стереодраматургії 
працюють і в епізодах емоціональних вибухів (серединні розділи 
частин). Посилення інтенсивності звукового струменя (за рахунок 
кластерного «розбухання» мелодичної линії або імітаціцних наша
рувань — що створює ефект вируючої фактури) позначається і на 
педальних голосах, які в моменти найвищої емоціональної напруги 
повністю «поглинають» мелодію. Коли кульмінаційна динамічна 
хвиля кінець кінцем відкочується, вона, відступаючи, «оголює» 
сліди інтонаційних борінь, що відбувалися в її надрах: секундові 
(плачові) спадання, «зойки» терцій (їх імітаційні перегуки — з по
ступовим регістровим зниженням — далека аналогія до трагічного 
діалогу тромбонів в першій частині Шостої симфонії Чайковського), 
зловісні (у ритмі траурної ходи) ритмічні фігури літавр, сповнену 
мовної виразності речитацію скрипок. 

...Розглянуті твори безумовно не вичерпують всього поняття: 
«сучасний український симфонізм». Поза межами розмови 
залишилося багато яскравих імен, неординарних творів, цікавих 
тенденцій. Але хочеться сподіватись, що і ця — накреслена тут 
«пунктиром» карта дає можливість усвідомити, що український 
симфонізм сьогодні — це великий материк з своєрідним ландшаф
том і досить пересіченим рельєфом. 
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Ілона Сочинська: «Лий отруту», олія, 1988, 
56*56 ін. (142*142 см), 

колекція Мері-Еллен Фуллер 
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Павло Ромашок 
ПОРА ЗНАКІВ 

ІРМОС I 

За душею тихо 
зітхає гробова дошка 
ненародженими ще 
соками дерев 
йду в ніч 
за душею 
навіщо ? калини 
в горнятку зараз 
якщо осінь сумує 
на гітарі пір 
розсіювачи маком 
зорі зникнення. 

ІРМОС п 

Їде весілля часу, 
йде молодий, 
зі всіх усюд 
читають знаки 
щему грон землі 
щировповитої 
нейтроном 
іде приспів колядки: 
«Небо і земля, небо і земля 
нині торжествують...», 
й гряде в порі 
пора знаків 

ІРМОС з 

Розцвітає жовтоблакитна молитва 
на розі чуття, 
йдуть осики висот 
в слово сизо скупатись 
зернини ярої весни 
гомонять з зіркою мови, 
мов крук з висотами 
обожненими 
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й степами 
буйнесеньким вітром занесеними, 
гомонять з тінню Ярослава 
чорноземом накритою, 
пилом неба покритою, 
йдуть осики висот — 
за руку взявшись — 
аж ген 
за бунчук блискавки, 
в храм ока душі України. 

ІРМОС 4 

Один стоїть 
на зірці м'якій, 
мов вечір 
росте 
інший диктує 
непорочність тишині 
чорти вчотирьох 
гуляють квітами прощання, 
а там, в осені, 
один стоїть 
говорить, 
що й завтра 
кужіль Кассіопеї 
плакатиме кометами чуття 
жовтоблакитною китайкою огорнений. 

ІРМОС 5 

Гей, Гайдегер! 
не можу обняти 
стовп придорожньої казки 
горизонталі цитадель 
існуючого 
рвучись в само собі 
шукаю проходження 
лілеї кохання 
в невидимих силуетах сну 

ІРМОС 6 

Що ж 
там мито серця мите 
червоною гітарою душі 
зануреній в персах дієслова 
тужу 
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первиними елементами 
в піджмурки граючись 
з менделеєвською таблицею 
шепотом землі приколисаною 
вдариш об стіни печер потойбіччя 
міражу сну існування 
що ж 
там струни молитви 
деренчать 
а нові елементи будови 
мовляють шовково ув собі 
хай буде світло 
і було 
невидюще наше око 
плаче росою розуму 
коло мита 
червоної гітари душі 

АРАБЕСКА 6 

взяли кусок світла 
й розрізали на кубики 
тіні 
там коня вороного принесли 
й трепетом листя 
в Трою пісні посадовили 
коло босоногого слова 
оков любові 
розрізування кубка світла 
на поля чуттів 
щоб птахи з неіснування 
злетіли на ярмарок суєти 
народивши новий лет 
неповторної пісні 

АРАБЕСКА 6/1 

нарисую трикутник 
в твоїй тіні 
гітару зігну 
загорнувши в дзеркало 
що між словами 
перелаз ненаписаної балади 
поставлю в дугу 
і не журись що ангел пішки ступав 
по червоному асфальті 
думи загорілися 
дні лра-пра-праотчого 
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відтінку 
при синій тіні 
туги Дніпром течуть 
в оберненім ручаї 

РЕАЛІЯ 6 

не знаєш що волосок 
не доторкнений буде 
з твоєї голови 
що книжник книжку 
не читає 
а волосся 
паднем не паде 
на асфальт зігнутий в корінні 
да да і таке ж існує 
сном якщо мурашка 
впала з свого неба 
чоловічу постать 
тінню назвати 
дивується і мре 
да да не знати 
не знай що волосся 
колоссю подібне 
в бездобовий час 

РЕАЛІЯ 45 

і далі птахом 
не вірю в лет 
Екзюпері 
екс екс дерево 
й невпадений лист 
і пісок мовчить 
шукаючи 
шукаючи 
хоча ти при мені 
роялем екстазу 
куєш думи 
в серці журбу 
й далі долі не видно 
крізь порох 
екс 
невидимого серця 
стоїть піщана пора 
серед пустелі життя 
далі долі не видно 
крізь порох існування 



чекаючи 
сизого літака чекання 
й зелень степів 
в дитині живе 
екс екс 
Екзюпері 
пташиним крилом 
маячити буду 
над могилою 
в повітрі проміння 
в якому живеш криком 
птаха 

сонним й весвітним 

АРАБЕСКА 7 

а що ж 
якщо мовчить дієз 
ой за одвірком партитур 
сповнюється колядка 
і віра що ти ідеш 
да да 
так тихо 
без ночі шукаючи 
зразок вінка 
а що ж 
якщо мовчить дієз 
питання у вічних подорожніх 
маком осіннім 
розсівається 
княжою росою думки 
що сенс гітари 
не вмира 
в нутрі пісні 
ІРМОС 7 

коні козацькії 
коні з ненародженої думки 
плачуть осінніми дощами 
на повороті долі 
заховавшись тінню 
за бунчук історії 
ждучи 
янтари пісень 
розсіятись 
в долині суєти 
тополя дум грає 



ірмос неповернення 
степом 
крізь серце рожеве 
сизокрилі кручі поглинаючи 
своїм горизонтом 
божественно плаче 

СИНЯ ЕЛЕГІЯ 

бо вчора 
зійшов я з яблуні 
на рястку смислу 
так так 
непорочне моє мовчання 
шукаючи Тебе 
з великої чи 
маленької букви 
Ти бо Один і повсюди 
а чи будеш передо мною 
ненарнодженим дитям 
питається рястки 
ще недоторкненої трави 
нам потрібно 
вчора і сьогодні 
оздобити птахами 
сходи сходу і хмари 
заходу 
в конвейєрі сонця заплака и 
мовою листя непорочного 
в існуванні 
говориш що людина 
хрусталь і крапка молитовна 
й тростинна хитаюча 
мов зоряні ночі 
де горять свічади віри 
в людину 
вчорашньої ряси 
рястки Великого Дня 
піднімаючи 
мовою птаха 
хрест в невидиме 
полум'я-мовчання 
аж до терпіння сонця 
так так вчора 
я зійшов 
з яблуні 
написавши 
в повітрі 



непорочну тишу 
синьої яблуні Слова 
невидимим розп'ятого. 

ІРМОС 8. ГРА І 

Беру камінь 
серцем товчу місяць — 
ридає повітря 
омісячнене 
мов дівка зелена 
сміється косицею полонин 
беручи кладку й праник горизонту 
на білії пасма рук 
мовою тіні сосни 
танцюючи на лиці золотої брюківки 
беру місяць і 
товчу ним 
осколок білої історії 
від Володимира річ аж 
до Січової Січі 
пряду мов дівка 
на вечорницях 
м'ячем підскакує сонце 
з грядки діда Нестора 
на ліжко княгині Ольги 
сусіди сіли і 
говорять рясткою вечірньої Зірки 
скоро бо буде війна холоду 
де спектри вітру північного 
пронизують 
серце і місяць 
ридаючи повітря 
сміється 
і я беру за груди каменя 
і товчу слова 
на сині бриз ги смислу 
бо так 

АРАБЕСКА 8 

палає й горить весна ув оці неба 
що Ти створив в моїй душі 
і опташинюється й ліс у мені 
й роса пушиста замріяна стоїть 
ой йдуть ліси синьо-блакитні 
крізь перстень думи віру 
серце дощу барвінково тече 
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і знову я зійду сходами молитви 
на поле зачарованої битви 
горить весна палає 
і степ в калині 
баладу грає 
на дощовій струні 
вертаються сини 
на лоно неба 
шаблями мови 
розрізуючи браслет тьми 
законів-гриб-чума 
розсіяних пацьорками 
на китайці любові 
в храм неба пішовши 
межи зірки кохання й мерехтіння 
макову пісню відроджуючи 
для крові твоєї Елладо калинова 
ой осинена й оріднена 
аж під осінню чвирю 
Весільної Пори. 

їлона Сочинська: «Венера», олія, 1990, 28*28 ін. (71*71 
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Ілона Сочинська 
УРИВКИ З РОЗМОВИ ПРО СЕБЕ 

В розмовах про моє мистецтво часто випливало питання мого 
відношення до поп-арту. Я була окружена поп-артом, коли 
студіювала в Мистецькій школі Ргоуд Айленду в 1965—1969 роках. 
Та я раніше отримала академічну підготовку в Національній ака
демії мистецтв, тобто середній мистецькій школі; також Мистецька 
школа Ргоуд Айленд все ще заохочувала до академічної програми. 
Прецизність і техніка, якої там вимагали, перенеслись, у моєму 
випадку, в фото-реалістичний вислів, коли я 1979 року повернулася 
до малювання, закривши власну комерційну студію графічних 
робіт. 

Різниця між моїми працями і поп-артом була у відношенні. Я не 
дистансувала себе від своїх тем, ані не вдавалось до іронічного чи 
сатиричного коментування консумеризму того часу. Мене тоді за
хоплювали мотоцикли й машини, прямо збуджували мене сенсуаль
но, і мені було приємно малювати їх (наприклад, «Кадилляк», 
«Пружина», «Не переходи»). Вони теж становили для мене певну 
містерію, інтригували багатоплощинністю і глибиною. Та поскільки 
я вивчала графіку й навчилася орудувати типографією (клієнтами), 
продавати речі та творити корпораційні зображення,— я відразу 
відділила комерційне мистецтво від малювання. Для мене були це 
дві різні категорії, а мистці поп-арту, як, наприклад, Енді Варгол, 
включали комерціялізм у свої твори. Я теж не мала потреби ні ба
жання включати в свої картини коментарі на комерціялізм даного 
часу, як це, знову ж, робили мистці поп-арту. 

Я, натомість, дослівно вглядалася дуже близько у свій об'єкт, 
щоб прослідити й проникнути в нього до тої міри, що деякі частини 
його ставали непізнавальні — коли йшло про колір і форму — а тоді 
реконструювала його у власну картину, у власну розповідь. Мене 
теж дуже цікавила композиція картини, особливо напруження між 
тим, що діється на полотні, і краєм картини. Йде тут про рішення,-
як композиційно закінчити картину, коли перестати малювати. 
Звичайно, образи компоновані краями так, що вони є само-замк-
нені. Мої картини вибухають назовні, поза себе. 

Згодом я почала експериментувати з простором — спершу тво
рячи простір, а тоді ставлячи щось поруч нього, чи на нього, щоб 
знищити ілюзію його. Я теж почала фрагментувати той простір, 
працюючи з частинами об'єктів — деякі були репрезентативні, де
які ні. Вживаючи комбінацію зображень і фотографій, я ломила 
простір у двох вимірах: площинно, вживаючи фрагменти об'єктів; і 
просторово, витворюючи натяк тривимірносте («Карло»). Окремі 



частини об'єктів можуть жити і діяти індивідуально, але вони му
сять теж вкладатися в одну цілість, бо це саме визначає успішність 
чи невдачу картини. 

Якщо питання про людські форми, то вони завжди були 
частиною мого мистецького словника. В більшості випадків, коли я 
малювала людські фігури, вони мали дефінітивне відношення до 
свого оточення,— акти проти урбаністичного тла і т. п. В картинах, 
скомпонованих з фрагментів, тіло стає теж фраґментоване; базова
на на фігурі основа нищиться, а розчленовані частини тіла почина
ють набирати іншого значення і стають символами чогось іншого, і 
то іншого для кожного глядача. 

Коли ж питання про «абстрактність» деяких моїх картин з 1989 
і 1990 років (як от «Крик», «Кокон», «Пий отруту»), то я часом тво
рю форми, що можуть нагадувати частину тіла чи об'єкту, але які 
створюють цілком відмінний образ чи стимул. Так було, наприклад, 
з картиною «Крик» (стор. 4). Вона зображує наче відкритий рот 
перед об'єктом, що ледь нагадує нагробний камінь. Для мене це, 
просто, протест проти смерти. Але моє пояснення зовсім неважне. 
Глядач знайде свою відповідь, він не потребує знати, чому я малю
вала цю картину. Він відчує в ній розпач і лють. 

Попрацювавши останні два роки над величезними форматами, 
які я назвала б «масками інспірованою серією», («Пий отруту»), я 
почала малювати далеко менші картини, в яких практично все кон
кретне перевтілене у своєрідну геометричну абстракцію («Краєвид з 
білою хмарою»). 

Кажете, що мої праці вражають концептивністю чи інтелек
туалізмом. Можливо, таке сприймання зумовлене складністю ком
позиції моїх картин. 

Бо я не є чисто концептивним мистцем. Я малюю так, як 
відчуваю, і при малюванні зважаю, в першу чергу, на форму, щоб 
картина була добра. Зрозуміло, я маю певне концептивне 
відношення до об'єктів і тем,— але це виходить несвідомо в процесі 
малювання. 

Як усе це відноситься до українського світу? Скажу лише, що я 
маю дуже сильне почуття української ідентичности й духовної 
приналежности. Мене турбує доля української людини чи народу. 
Але я політично не ангажована, і моє мистецтво не має відношення 
до українськости. Бо людина може творити тільки з того, в чому 
живе і що переживає. 
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Тадей Карабович 
ДЕКІЛЬКА ЛИСТІВ САМОТНОСТИ 

Десь тільки наша присутність 
а поруч ніж 
пробиті долоні Спасителя 
і ти біля Йордану стоїш 

але скільки Богородиць 
заціпеніло в снігах 
біля твого гробу 
і моєї присутности цвях 

сич кадильницею робить займище 
на опущеній дзвіниці в церкві 
і кукіль мого народу 
в винограднику Господа меркне 

скалічений вістрям самоти 
стоїш без захисту як тополя 
або мальва 

скалічений життям 
неначе жебрак змиваєш своє 
обличчя 
перед свідками 

не повіриш що можуть 
над Львовом летіти журавлі 
а відтак мій погляд скерується 
на жовто-синій прапор біля 
якогось будинку 

але небо таке високе над містом 
що земля здається прірвою 

цей погляд мій колір 
твоїх коханих очей 
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я в дитинстві 
вчився літати 
неначе жайворонок 

щойно пізніше 
збагнув що це неможливо 

в дитинстві 
помічав лише найближчі обрії 
Карчунок дорогу до Тарнова 
Бубнів 
щойно пізніше 
світ розрісся неначе яблуко 

хтось допише цього настрою око 
або вимолить самотність 
назавжди 

але віра в Бога тримає мене 
при житті 
і ці записані слова можливо зрадять 
мене 
як один з учнів 
Ісуса 

зміст молитов рідко коли зрозумілий 
народам 
у їх глибині майбутність 
вічності 
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Марія Ревакович 
ЗЕЛЕНЕ ЦАРСТВО 

НА ПОЧАТКУ БУЛА ВОДА 

Море — прозора склянка тиші. 
Небо вливає туди блакитні соки 
і прикрашує вершками хмар. 
Спраглим — дещицю сонця й ребро хвилі. 

на початку була вода 
два зелені рамена 
один тулуб 

Розпалене обличчя сонця 
шле світляні усмішки босим стопам 
богомолів, цикадок, трисів — 
тож якщо ми думаємо часами, 

що земля — для двоногих і мислячих, 
тоді присниться нам лялечка, 
загляне слизьким тілом в наші душі 
й зітре з них останки гордощів. 

на початку була вода 
два зелені рамена 
один тулуб 

ХВІСТ НЕБА 

Місяць завис на гілці, 
закривши лице серпанком дерева, 
й висить так, гойдаючись, 
мов хвіст неба або волосся ночі. 

Білка притихла. Хвостом 
зачепивши супокій небозводу, 
понесла дві вуглини 
тиші місяцю й осталась без зірок. 
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ПРОМЕТЕЙ НА ЗЕЛЕНІЙ СТІНІ 

Вже давно не було такого світла в цьому домі — 
сьогодні прийшов до мене вересень 0І 
і акапунктурою неба промив мені скроні 
й стало так, що з очей потекла зелень. 

Птахи розпинали тишу й п'янко дихали сонцем. •• 
Павутиння за вікном не разило 
більше. Цю сріблисту ткань поткав павук з ниток душі, 
що хворіла місячною темінню. 

Тепло з кутка ока спливло на поверхню тіла. 
В цю мить так хотіла б бути шибою, 
яку з розгону розбив би якийсь птах приречений, 
прийняти укол дзьоба мов пестощі. 

Так хотіла б заснути, коли зелень — ще зелена, 
коли крик сонця, зашитий у листках, 
кожного ранку протирає очі співунам, 
а я — Прометей на зеленій стіні. 

ЛИЦЕМ ДО ЗЕМЛІ 

Коли небо стане тріщиною між душею й тілом, 
а хмари на даху міста, роздерши нутрощі 
об шпилі брехні, тріснуть миттєво і несподівано, 
як надуті бальони в руці дитини із пальцями, 
мов голки, тоді він, знявши оболонку з очей, лицем 
припаде до землі, порине устами в чорне тіло 
збезчещеної коханки й співатиме про невинність. 

Коли б хоч умів назвати по імені всі дороги 
на її обличчі — легше було б осеніти, 
легше було б брести крізь пожовклі кості забутої 
історії,— легше розчинити думку в її крові. 
Він дивиться й бачить — з очей стікають спомини, 
йому слизько, наче б хробаки пили шкіру, здається, 
вже сам стає пожовклою кісткою в горлі коханки. 

Як вона стане тріщиною між тілом і душею 
й чорна лава заллє останні щілини буття, 
любов стане зсохлим листком, порожнім словом на гілці 
часу, а він вибляклими буквами на списку в клерка, 
якому місяць випив очі й залишив білу 
палицю,— дорога далека, списки довгі, і тільки 
земля спроможна свідчити про зачаття і кончину. 
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КРАЄВИД З ВІКНА 

З мого вікна на роботі 
виростають кам'яні дерева 
із сірими, синіми й чорними 
гніздами заліза зверху. 

Росте ліс з потрісканими очицями зелені. 
Сонце — за ґратами газових хмар, 
хай буде дощ — це добре для грибів, 
в місті також вирощують гриби — споживачів тьма. 

В такому світі й повітря мовчить 
або відходить за сьоме небо, 
залишаючи кратер порожніх надій 
і... за моїм вікном зелені немає. 

ЖОВТІ МЕТЕЛИКИ 

На гілках дерев — жовті метелики 
готуються до лету. 
Відтак олов'яні дні, мов жолуді, 
падають в лице кам'яної землі. 

Хмара жовтих метеликів лягла на 
очиці зелених трав. 
Літо тратить зір й синіми пальцями 
намацує дорогу до жовтої 
княгині. 

ОСІННІ РИТМИ 

Кожної ночі наслухуєш кроки посланців дуба 
на даху совісти. В напрузі рахуєш східець за східцем, 
очікуєш її — з пожовклим усміхом на обличчі. 
Не та то материнська теплота, що лащиться між плечі. 

Все одно чекаєш, як дитина матері перед сном, 
немов від приходу її залежить увесь спокій ночі. 
1 кроки б'ють, б'ють, б'ють об віко душі і падолистом 
здаються роки. Коли б то знати, яких богів посланці? 

Тоді ритми осени в тілі стали б музикою хмар, 
стали б очищуючим дощем перед порогом темряви. 
Дерева-дуби за вікном були б тільки деревами, 
а падаючі жолуді — звістунами гострої зими. 
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в і з и т и 

З дерев випадають вікна. 
Стоять беззахисні з пустими кімнатами 
й квадратним поглядом дивляться в вічі вітрам 
у них на руках сірий шаль. 

Зима приходить чайкою 
цього року і на крилах несе чорний биль. 
Кружляє над безокими хатами дерев 
і малює їх на біло. 

Це знайома гостя дерев. 
Щорік приносить їм вживані, білі меблі, 
прибирає долівку хвостом сніговія, 
хоч не всім це до вподоби. 

То птахою завітає, 
то ласицею зачаївшись глядить з нори, 
а то білявим сторожем стане у воріт, 
проклинаючи горобців. 

Візити продовжуються. 
Чорне прикрите білим. Дерева бо знають, 
що вікон їм не закрити і зима повік 
корчитиме їхні спини. 

ЗИМОВІ ДЕРЕВА 

Стоять безкрило, кволо й приречено, 
втупивши лиця у «світле минуле», 
з очей стікає зелей спомин 
і рештки влади над синім небом. 

Стоять без друзів, тупо й безсило 
і ловлять сонце в павутину гілляк, 
з-під кори видовбують цвіль років 
і біліють під спинами вітрів. 

ДО СТАРОГО ДУБА 

Поваленому дереву смерть не загляне у вічі. 
Хоч і стовбур зогниє, і листя зів'яне, 
та глибоко в чорноземі живе коріння — 
і в голубім часі завесніє зеленим волоссям. 
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На місце старого дерева виросте молодий ліс. 
Розп'ятими пальцями вріжеться у небо й 
викарбує рясну правду на його лиці — 
смерть клітини не покладе тиші на повіки дуба. 

НАД МОГИЛОЮ ШЕВЧЕНКА 

Коли б уміли мовчати 
принесли б тишу тобі 
й поклали замість квітів 
у підніжжі твого склепу. 

Коли б вміли відчувати 
чули б — пахне повітря 
думами а голос ріки 
вигладжує зморшки неба. 

Коли б вміли бачити 
сон зійшов би з повік сердець 
й очі стали б вічним листям 
на гілці твоєї пісні. 

Ілона Сочинська: «Краєвид з білою хмарою» 
олія, 1990, 18*16 ін. (46*40 см) 
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Марта Ґрегем у «Лементі», 1930 

Богдан Бойчук 
МАРТА ҐРЕГЕМ ВІДІЙШЛА У ВСЕЧАССЯ 

В Нью-Йорку померла (1.IV. 1991 р.) на 97-му році життя Мар
та Ґрегем, «гранд дама» чи «жрекиня», як її часто називали, модер
ного балету. Повернувшися в грудні з гастролів по далекому сході, 
вона захворіла на запалення легенів і цим разом не подолала не
дуги. 

Марта Ґрегем створила, в суті речі, епоху модерного балету, 
зробила революцію в ньому, винайшовши нову балетну мову в 
противагу до мови клясичного балету. Вона така ж величина в ба
леті, як Пікассо в малярстві чи Стравінський у музиці. 

Вплив Марти Ґрегем на розвиток сучасного балету в Америці й 
цілому світі — величезний. Вона випустила зі своєї школи сім гене
рацій танцюристів, з-під її руки вийшли такі славні хореографи, як 
Пол Тейлер, Мере Каннінґгем і Твайла Тгарп, які згодом створили 
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Марта Ґрегем у «Лист до світу», 1940 

свої власні балетні компанії та школи. Вона впливала теж на таких 
славних танцюристів клясичного балету, як Маргот Фонтейн, Ру
дольф Нурієв, Міхаїл Баришніков та інші. Не згадуючи вже впливу 
на фільмових акторів, композиторів, художників і декораторів, з 
якими вона працювала. В її школі вчиться сьогодні близько 400 сту
дентів з 27-ми країн світу. Не менший був її вплив і на глядачів у 
цілому світі,— вона десятками років гастролювала з своїм балетом 
у 50-ти країнах всіх п'яти континентів. 

Моє знайомство з балетом Марти Ґрегем сягає початків 60-тих 
років. Тоді саме я вперше побачив її повнометражний, якщо можна 
так висловитись, балет «Клітемнестра». Марта Ґрегем танцювала 
головну й тяжку партію Клітемнестри, яка упродовж двох годин 
вимагала сталої присутности на сцені. Марта Ґрегем була прекрас
на: молода, динамічна, прецизна й неперевершена в виконанні. 
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Марта Ґрегем у «Клітемиестрі», I960 
Коли я на другий день прочитав у «Нью-Йорк таймсі», що їй було 
під сімдесятку, я прямо не вірив, перечитуючи те речення кілька 
разів і перевіряючи в довіднику. Дсювідомивши все це повно, я 
почувався так, наче пережив маленьке чудо. 

Після того, я ходив на кожний її виступ, але ніколи вже не мав 
такого глибокого пережитая, ба ввесь час боявся, щоб з нею щось не 
сталося на сцені. Але з Мартою Ґрегем нічого не ставалося. Вона 
дотанцювала до 1969 року, тобто до свого 75-ліття (і 40-ліття своєї 
балетної компанії), .і граційно зійшла зі сцени, присвятившись тво
ренню нових хореографій та веденню свого балету і школи. 

Довгий час я боявся іти на виступи її балету, щоб не розчару
ватися. Щойно 1985 року знову пішов побачити три старі й одну 
нову її хореографії. Розчарування не було. Танцюристи виконували 
дуже добре. Правда, колишні партії Ґрегем, виконувані Крістіною 
Дейкін чи Тересою Капуєіллі, виходили дещо м'якіше, лірич
ніше,— та це тому, що кожний танцюрист завжди вносить нові 
виміри інтерпретації танцю; крім того, мені здається, сама Марта 
Ґрегем «пом'якшала» дещо з віком. її найновіша в той час хореог
рафія «Сова й кішка» була опоетизованою чи оказкованою фантас
магорією — з елементами гумору й легкости. Я мав теж відчуття, 
що Марта Ґрегем омолоділа ж опромінилася під своє 90-ліття. 

Доля часом укладає явища й події так, що вони стають наче , 
символічними, наче зловісними. Асоціація поетів Нової Англії за-
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Балет Марти Ґрегем «Розваги янголів», 1984 

просила мене з читанням поезій до Гарварду. Читаючи вірш 
«Embattîed Garden», який я написав у 60-тих роках і присвятив 
Марті Ґрегем, я розповів теж публіці про усі ці мої взаємини з ба
летом Марта Ґрегем. Це було 1-го квітня, в день її смерти. 

100 

.Марта Ґрегем народилася 11 травня, 1894 року в Аллеґені, шта
ту Пенсильвенія, як найстарша з трьох дочок Джорджа Ґрегема, 
лікаря по психічних хворобах. В 1908 році родина переселилася до 
Санта Барбара в Каліфорнії. Вже від початків Марта Ґрегем була 
інакшою в кожному відношенні. До балетної школи Денішовна в 
Лос Анжелес вступила щойно 1916 року, коли їй було 22 роки. Свій 
перший дебют мала в Нью-Йорку 1926 року, коли їй було 32 роки. 
Після того заснувала в Нью-Йорку свою балетну школу, а 1929 
року балетну компанію, що складалася виключно з жінок. Щойно 
1938 року включила до свого балету мужчин. Танцювала вона, як 
ніхто в історії балету, до свого 75-ліття. 

За своє життя створила понад 180 хореографічних праць. Ста
рости не любила,- ввесь час твердила, що старість нудна, й поборю
вала її невсипущою працею. Останній балет «Реґ (музика) кленово
го листка» створила дослівно минулого сезону, коли їй було 96 
років. В цьому балеті виявляла гумор і своєрідний самоглум. 



Максін Шермен (справа) і Тіріс Капусіллі в 
«Реґ кленового листка», 1990 

Як було згадано, Марта Ґрегем створила нову кодовану балетну 
мову, відкриваючи цим іншу можливість вибору поряд клясичного 
балету. Для своїх хореографій використовувала цілий спектр дже
рел і тем. В ранній творчості зверталася до ритуалів американських 
індіян та до суто американських тем. В сорокових роках перейшла 
до драматичних тем — біблійних, мітологічних та старогрецьких. 
Наприкінці перевтілювала властивості й слабості людини, пропу
скаючи їх крізь примружене око. 

В ранніх 20-тих роках вона побачила абстрактну картину 
Кандінського (червоний мазок на синьому тлі) й рішила, що буде 
так танцювати. Відкинула дослівність балетного образу і звернулася 
до абстрактности. Але абстрактність цікавила її лише для того, щоб 
видобути сутність якости руху. Іншими словами, вона не була фор
малістом у хореографії, не цікавилася ні самою абстрактністю, ні 
чистою формою. Форма в неї завжди була пов'язана із змістом. «її 
зміст,— писала критик Анна Кіссельґоф,— тому такий дра
матичний, що її структура і рухи такі формально міцні». Дефор
мації тіла в її балеті, наприклад, виконують подібну роль, як у 
картинах Пікассо: «чим більше нереальна форма, ти реальніший є 
портрет зображуваної особи» — каже Анна Кіссельґоф. 

Крім балетних обдарувань, Марта Ґрегем мала теж великі теат-
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Марта Ґрегем у 90-ліття 

ральні здібності,— «танець для мене є театром»,— висловлювалася 
часто. Вона вміла захопити глядача драматичним сюжетом і 
незвичайною образністю. Але рух був справжньою основою її балет
ної техніки. Рух у неї завжди починався і виростав з віддиху. В 
дійсності, ціле тіло танцюриста було включене й змагало до того, 
щоб створити форму руху; не окремі кроки, як у класичному балеті, 
а рух; не гладку лінію, як у класичному балеті, а ламану. Бо гладка 
лінія є штучна, згідно з Мартою Ґрегем; ламана лінія є природна в 
житті. Тож вона вживає ламану лінію в балеті як метафору 
емоційного вислову. 

Як було відмічено, балет для Марти Ґрегем був театром. Але во
на ніколи не зверталася до реалістичного театру, її, радше, цікавила 
«внутрішня реальність». У своїх хореографіях показувала деформо
вані або дисльоковані тіла танцюристів, давала такий монтаж 
динамічних форм, щоб видістати якнайбільшу експресивність. 

В цьому контексті експресивносте її цікавила теж сенсуальна 
експресивність або сексуальність. Це було наслідком того, що вона 
намагалася «рисувати карту серця» своїми працями. Це найбільше 
виявилось у так званому грецькому циклі хореографій: «Медеї», 
«Йокасті», «Федрі», «Клітемкестрі* та інших. Похіть і ненависть 
пов'язувалися у цих працях як полюсні але й взаємно доповнюючі 
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себе компоненти того самого психічного явища. В ширшому аспекті 
«танець ставав колективною пам'яттю і міг комунікувати 
універсальні для всіх цивілізацій емоції» — як писала 
А. Кіссельґоф. Марта Ґрегем зверталася навіть до мітологічних дже
рел' із подібними настановами: «мітологія .була психологією 
старинных племен»,— казала. 

Б усіх працях упродовж свого життя Марта Ґрегем пере
втілювала у візуальні форми те, що відчувала. Але не в загаль
ноприйнятому й ніби самозрозумілому сенсі. її танці не були про 
біль, радість чи тугу, наприклад, а були вони болем, втіленням бо
лю, радости чи туги. 

Марта Ґрегем мала теж дар висловлювати свої думки,— чи то 
про балет, чи життя, чи минуле, чи про мистецтво в загальному. 
Міні-добірка її висловів хоч частинно висвітлить її як мислителя й 
теоретика: 

«Я танцюристка. î вірю, що ми вчимося, вправляючи. Чи то 
вчимося танцювати, вправляючи танець, чи вчимося жити, вправ
ляючи життя,— принципи ті самі. В одному й другому випадку є це 
виконання прецизної схеми актів, фізичних чи інтелектуальних, з 
яких виходить форма досягнення, відчуття власного буття, задово
лення духа. В якійсь площині людина стає атлетом Творця». 

«Рух ^у_модерному танці не є вислідом винаходу. а_відкгжітя,— 
відкриття того, що тіло буде робити і шо воно спроможне робити у 
вислові почуттів».. 

«Рух — це мова, яка не може брехати. В русі все, що фальшиве 
або видимо вивчене, стає прозоро наглядне. Це важливе, коли роз
глядаємо модерний танець, бо він радше займається рухом, а не 
кроками». 
"<Гжиття не треба інтерпретувати, а танець є життям. Його треба 
пережити, а не розбирати й розтинати. Танці бо вражають також 
тіло, не лише ум. Танець не є дзеркалом, а співучастю, висловом 
захованих, але загальних емоцій». 

«Для мене те, що роблю, є природне. Воно підходить мені, як влас
на шкіра підходить мені. Я почуваю, що воно є природним пульсом 
сьогоднішнього життя. Модерний танець вимагає співучасте гляда
ча — найбільшого відчуття театру, на який публіка спроможна. Вона 
мусить дозволити досягати себе економністю, простотою і конеч
ністю лінії, радше ніж складністю деталю чи особливістю сюжету». 

Виконання «є божественним діалогом між танцюристом і 
публікою». 

«Ніякий мистець не є попереду свого часу. Він є своїм часом; це 
прямо інші є позаду часу». 

Накінець хочу висловити надію, чи радше переконання, що 
Марта Ґрегем упродовж століть буде жити у своєму часі. 
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Віктор Неборак 
СМЕРТЬ І ВІЧНІСТЬ У ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СВІДЗІНСЬКОГО 
(натурфілософський аспект) 

Чи існує ще досі дохристиянський міфологічний світ ук
раїнців? — однозначної відповіді на це питання немає. Але незапе
речним є факт з'яви носіїв цього світу в українській поезії XX 
століття, модерних ліричних суб'єктів, які здійснювали спов
нені таємниць і небезпек химерні подорожі потьмянілими шарами 
цього світу, де, як скарб, зберігається Наш Завіт. Це гіпотеза. Одну 
з її версій (унікальну як на українську поезію 20—30 років) дає 
лірика Володимира Свідзінського. 

Поетичний світ Свідзінського пронизано ефіром, вітром. Вітер — 
це перша названа стихія, яка динамізує світ, примушує йото текти, 
як на картинах Ван-Ґога. Один з перших людських персонажів — 
старенька сліпа (вірш «Темна», збірка «Ліричні поезії»), яка «ні 
синього неба, Ні свіжого листя не бачить», доживає свого віку у 
ліплянці, що «Хутко повалиться зовсім...» Î наступний рядок: «Як 
пахнуть акації білі!» Безумовно, в цьому випадку людина і 
природа — контрасні, такими їх робить старіння, повільне вмиран
ня людини і видима вічність природи. Оце і є головне знання 
ліричного суб'єкта поезії Свідзінського — знання смертності 
людини. Це чисто модерне, екзистенціальне знання. Чи ж знайдемо 
тут вихід за межі смерті? Хай це питання буде для нас сюжето-
творчим. 

Найзагальніша структура поетичного світу Свідзінського — це 
ліричний суб'єкт серед елементів природи, куди вряди-годи потрап
ляють нечасті соціо-персонажі, в невпинному колообігу часу, 
одиниця якого — колообіг доби, зміна світла і темряви, дня і ночі, 
сонячного і місячного світла. Елементи цього світу чітко розділені 
часом вічності і часом проминання, тобто, умовно кажучи, цей світ 
розкладається на макроелементи, від яких залежить його стан, і 
мікроелементи — минущі, смертні, підкорені макроелементам. 
Крізь поезію Свідзінського протікає ріка смерті. Спробуймо виявити 
і охарактеризувати ці елементи. 

Звернімося до віршів з книги Вересень. 
З чотирьох світових стихій земля — фактурно найближча 

Свідзінському. Кожний елемент землі, кожний предмет, рослина, 
істота — виокремлені, чітко окреслені, персоніфікуються; в їхньому 
ряду, не вище і не нижче, знаходиться ліричний суб'єкт, який 
підлягає тим самим законам буття, що й найменша травинка на цій 
землі. Треба зразу ж означити, що «інші» люди, соціо-люди, за 
винятком коханої жінки, яку важко, до речі, охарактеризувати ка-
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тегоріями соціуму, з'являються лише двічі як більш-менш чітко 
окреслені персонажі. У вірші «Широка вулиця, зелена краєм...» в 
рослинну музику природи вплетено образ «Микити-діда, лірника 
сліпого», над сліпотою якого глумляться діти і якого більше розуміє, 
наприклад, трав'яний коник: 

І, вусики повівши імовірно, 
Задеренчить, і довго лірник темний, 
З лицем проясненим, склонивши ухо, 
Сидить і непорушно наслухає 
Оте сухе, разливе цвіркотіння. 

Це ситуація, що нагадує «Перебендю» Т. Шевченка, але в 
лірника немає навіть і маски для контакту з соціумом, і лише з 
природою — злагода. У віршші «Одна Марійка, друга Стефця зва
лась...» йдеться про долі двох дівчат, однієї з яких вже нема — «По
гасло все і скрилося землею...», а друга стала нещасною матір'ю не
щасної дитини, яку не може прогодувати. Соціум — безвідрадний, 
Свідзінський це знає, і погляд його рідко тягнеться в цю 
безвідрадність, люди — хворобливі, нещасні, неприродні істоти, 
майбутнє не для таких істот: 

Місяця чоло 
Дим обволік. 
Зникне, як дим той, 
Звір-чоловік. 

Землю покриють 
Інші сади, 
Інші істоти 
Прийдуть сюди. 

Буде їм чутний 
Шелест зірниць. 
Зірвуть печаті 
Всіх таємниць. 

(Вірш «Ніч голубая») 

До тих прийдешніх істот поки що самотньо належить ліричний 
суб'єкт поезії Свідзінського. Він — серед природи, елементи 
природи і є його оточенням, співрозмовниками, співжильцями. Най
важливіший з елементів природи — сонце. Цей елемент, безумовно, 
не належить до ряду земних елементів, але він творить земним еле
ментам часопростір, його рух — це модель існування земних еле
ментів. Усе під сонцем підлягає сходженню, паланню і згасанню. Це 
є найперше, аксіоматичне знання ліричного суб'єкта. Це всеза-
гальиий закон сонця, який не можна змінити, навіть спробувавши 
наздогнати призахідне сонце (вірш «Запало сонце в далекі 
землі...»), бо ця спроба може призвести до неприродного 
пришвидченого вмирання: 
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І зійде місяць, високо стане, 
Розснує пасма мертвого сяйва — 
Тоді пізнаєш тайну жадану... 

Для ліричного суб'єкта важливіше знання вечірнього згасання 
сонця, ніж його ранкове воскресіння. Навіть композиція книги «Ве
ресень» підтверджує що думку: вечір — ніч — день — вечір — це 
най загальніша побудова книги, де кожний вірш має відношення до 
певної години доби. Воскресіння сонця і є тим моментом, який роз
межовує денне світило і земні елементи — сонце має здатність вос
кресати, земні елементи — минущі, тлінні, смертні від найменшого 
листочка до ліричного суб'єкта. Отже, безумовно, сонце — макро
елемент. Усі стани ліричного суб'єкта і земних мікроелементів 
пов'язані з ним. Власне, життя — це і є стан горіння, а горіння — 
це спосіб трансформації енергії макроелемента у мікроелемент, це 
поєднання усього сущого в єдиному стані: 

Із огневого джерела, 
Розкритого в небеснім полі, 
Ви пили, древа лісові... 

Життя — це з'єднання золотих порошинок, коли поєднуються 
«тисячі сонців», з'являються любов і злагода, дні мають здатність 
спалахувати, плисти «за сонцем, за зорями», є й знання того, що «В 
полум'ї» був спервовіку / І в полум'я знову вернуся...», що «Настане 
день мій сумний —/ Одлечу, одімкнусь від багаття живого...», 
життя, його суть, може бути потрактована так: 

Два листки на єдиному дереві, 
Ми спалахнули колись, 
Î зчарованим зором уздріли 
Цвіт огневий над собою... 

Але в горінні закладено й згасання, і це також всезагальний за
кон: 

Небо горить, і земля, 
І сонце, і всі світи. 
— О вогню, вогню великий, 
Де ж коріння твоє знайти? 

Навіщо знаходити коріння вогню? Щоб здобути вічність, гар
монію, адже саме мотив смерті наповнює світ поезії Свідзінського 
тривогою, дисгармонією, ліричний суб'єкт прагне вийти за межі 
всезагального закону. Відтявши свої зв'язки з соціоструктурою, 
ліричний суб'єкт поезії Свідзінського облишений сам на себе, тому 
він так чітко фіксує «окремість» мікроелементів, минущість їх, як і 
самого себе, тому він сумнівається в абсолютній вічності макроеле
ментів і шукає доказів цієї вічності. Гармонійний світ — у спогадах, 
сонний візіях (вірші «Дитинство», «Давніх літ сон солодкий...», 
«Там, на рідній межі...>•>), але спогади і сни — ефемерне опертя. 

Отже, життя означене рухом сонця. Про присутність паралель-
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ного світу, смерті, зникнення нагадує темрява, ніч, освітлена 
таємничим двійником сонця і його протилежністю — місяцем. 
Країна ночі — це не країна порожнечі, це країна таємничого 
тривожного світу, який зазнає дивовижного перевтілення, в якому 
панує страх. Колобіжність часу — не відрада для ліричного 
суб'єкта, він, як рослина, чутливо реагує на світло і темряву, і коли 
панує темрява, сприймає її як вічність, адже у нього є знання май
бутньої непроминущої темряви: 

Ми в ніч ввійшли. Зоря погасла нам. 
Наш світлий день замовк і одійшов. 
Над нами смерть с клонилася. А там, 
На сході нашому, ьоря сіяє знов. 

Нехай вона зоріє молодим, 
Як нам колись. А ми — добича тьми. 
О брате мій, востаннє спом'янім, 
Як золотились ми. 

Що протистоїть макроелементу темряви? Що може бути неза
лежним від темряви, може вознестись у ранг макроелементу в 
світі темряви? Як це не дивно — ліричний суб'єкт, який у світі сон
ця стоїть в ряду земних мікроелементів. Так, адже cogito ergosum, а 
існування за Свідзінським тотожне паланню, і це єдине джерело 
світла: 

Далекі мовчазні поля. 
Лиш иевпокійиа мисль моя 
Над ними носиться самітно. 
Б'ючи упертими крильми, 
Змагається з навалом тьми... 

Вірш «Вільготна темрява на полі...») 

Вода у Свідзінського субстанційно близька до темряви. Ця 
стихія, як і пітьма, протистоїть паланню, несе забуття, таємничість, 
це потік минулого, який постійно і невмолимо змиває теперішнє: «Я 
над озером днів пережитих /Віти серця глибоко склонив...», «Днів 
потік не має вороття...» «Куди пливем? Чого ці води/ Так смутно 
плюскають у тьмі?», «Пливуть мої дні / І ночі мої/ За сонцем, за 
зорями...», «Навколо глибина бездонна і таємнича кожна мить...» і 
т. д. При сонячному світлі вода перетворюється в джерело, озеро, 
море — «оформлюється», втрачає свою таємничість. 

Єдина всепроникаюча стихія — ефір, вітер. Ця стихія присутня 
в сбидвох паралельних світах, перебирає їх кольори, пахощі, пере
носить їх звуки, але вона непідвладна часові, невловима. Можливо, 
ця з найбільш ефемерних стихій і має найбільше відношення до 
вічності? Земні елементи тлінні, сонце приречене на згасання, во
да. — минуле... Що ж тоді вітер? Залишмо поки що це питання 
відкритим. 
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Вітер непідвладний смерті. Знання смерті — найважчий тягар 
ліричного суб'єкта поезії Свідзінського. Але як тільки це знання 
зникає — завдяки сонячному світлу чи спогадам про колишнє 
дитинне незнання — досягається ілюзорна гармонія. Ніч перестає 
бути країною смерті, тайна не здається страшною, а кохана 
жінка — це втілена таємнича природа: 

Як повно кругом 
Солодкої тайни! 
То дзвінко падуть 
Гарячі плюскоти сонця. 
То сиплються в морок 
Блискучі стружки зірниць. 

Ти, мила, дивна. 
Чиї невидні одежі 
Віють на мене блакиттю, 
Як поглянути в очі твої, 
Як дойнятись твоєї руки? 
Чи то вії твої 
Тихо срібляться вночі? 

Стану я в полі. 
Зайду в глибінь лісову. 
Тисячі уст живих 
Шепчуть мені одно: 
Як повно кругом 
Солодкої тайни! 

Але таємниця жінки у Свідзінського, як і вода, може бути солод
кою, а може бути і гіркою, може відображати, як озеро, сонячний 
день, а може і темряву ночі («Я сказав тобі слова привіту./ Темний 
був твій погляд і німий...»). У жінці, як і у воді, ліричному суб'єкту 
важко знайти опертя. Він боїться свого знання смерті, намагається 
.його позбутися, це також не може бути опертям для нього. Темрява 
як макроелемент йому чужий. Свідомий палання і згасання, він 
тягнеться до сонця і знаходить поки що опертя в самому собі як 
частці сонячного світу: 

Не в бога смерті і рабства — 
Вірю в одвічне буття 
Творчої сили і радості світлої 
І що я її паросток. 

У поетичному світі Свідзінського мале — паросток, дитя — мо
же стати великим. У вірші «Біла пушинка пливе над сіножаттю...» 
найдрібніший земний мікроелемент — пушинка з зернятком — 
вкинуто між світових стихій, та він має шанс дорівнятися до них: 

Голову потім підвівши, 
упевнено гляне круг себе. 
«Буду владати цією країною. 
Чуєте, трави? 
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Тут розцвіту, розхилюся, 
розсію потужний нащадок. 
Слово незламне моє. 
Зачувайте, готуйтесь до бою». 

Перехід мікроелемента в макроелемент — шлях до гармонії. Які 
можливі способи такого переходу? Звернімося до книги 
Свідзінського Поезії. 

Структура її поетичного світу, по суті, та сама, що й у Вересні. 
Хіба що зміна світла і темряви дещо сповільнена, так ніби загаль
мовано колообії' доби. У Поезіях Свідзінський більш 
«зафіксованіший» на мотивах, відомих з попередньої книги. Один з 
них, як на мене, розвинутий до ступеню чи не найголовнішого 
мотиву цієї книги,— перехідний елемент від мікроелементів до мак
роелементів — сад. Ліричний суб'єкт Свідзінського — рослинний, 
часто співставляє себе з рослинами, реагує на стан зовнішнього 
світу як рослина, пов'язаний своєю рослинністю з сонцем — «Як де
рево, вдихаю запах літа...» — і т. д. Сад же — це структура олюд
нених ліричним суб'єктом найближчих, знаних, рідних рослин. З 
садом пов'язується, як і з сонцем, усе наймиліше в житті людини, 
включаючи найінтимніші сфери. Сад з'являється у першому вірші 
книги «Сонце» (Ідуть ряди кущів/ На дальні межі саду...»), про
ходить лейтмотивом крізь всю книгу, зазнаючи, як і ліричний 
суб'єкт, різноманітних метаморфоз, наприклад, процесів мо-
лодіння-старіння — «Різьбою пагілок нових/ Сад молодіє по 
весні...», «Старезний сад стоїть, бувало,/ Мов задурманений до
щем...» Сад як найближча олюднена частина світу не переходить в 
паралельний світ темряви, не перетворюється в страшну таємницю 
зі зникненням сонця, не втрачає своєї здатності бути садом, хоча, 
як і ліричний суб'єкт, піддається нападам темряви і її таємничих 
персонажів («Балади. І»). Сад — це в якійсь мірі замінник соціо-се-
редовища, елемент, споріднений з ліричним суб'єктом, який вико
нує по відношенню до нього захисну функцію. «Перехідність» — 
найхарактерніша його риса. їй притаманні кілька рівнів: пере
хідність від мікроелемента «ліричний суб'єкт» до макроелемента 
«сонце» і перехідність від виокремленої, закинутої в світ особистості 
до певного соціо-середовища, адже погляд Свідзінського помічає ще 
й інші сади, які, очевидно, оточують інших людей: 

І помічаю: в кожному саду 
Набрунилися вишні, а дерен 
Стоїть уже в гудінні та цвіту, 
Немов намісник сонця між дерев. 
Мале дівча несе фіалки сині. 

В цій структурі «мале дівча» органічне і не є якимось чу
жорідним випадковим персонажем з далекого світу «інших» людей. 
Але, підкреслюю, сад — це лише замінник соціо-структури, про 
реальне існування якої Свідзінський дуже добре знає, але ігнорує 
його. Світ Свідзінського — казковий, міфологізований ; в реальному 
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соціумі, де цих ознак немає, немає й грунту для поезії 
Свідзінського. Персонажі «інших» виникають з образів най
ближчих людей — кохана жінка, донька; або вплетені в ряд 
природних елементів так, що їх навіть важко виділити як соціо-пер-
сонажі. Хоча зрідка трапляються і контрасні до природи типажі 
(вірш «Угляр», «В колі світла електричного...»). Але в цьому світі 
навіть найближчі люди зраджують, перекидаються на бік темряви, 
знищують сонячну гармонію світу, наближують смерть (цикл «Зра
да», вірш «Коли ти була зо мною, ладо моє...») і, що найнебез-
печкіше, руйнують казковість: 

І забув я творити казку. 
Так гостро дивлюсь, 
А бачу тільки видиме, 
Тільки можливе, ой ладо моє.. 

Соціум, «інші» — небезпечні для поетичного світу Свідзін
ського, вони здатні зрадити. А рослини не зраджують. Тому сад — 
це спосіб досягнення певної гармонії між особистістю і світом за 
умови їх «указковлення». Свідзінський здатний «творити казку» 
навіть з трагедії (вірш «Відколи я сховав мертву голубку...»), каз
ковість тут тотожна поетичності і протиставлена соціо-реальності. 
Тому марно намагатися охарактеризувати ліричного суб'єкта поезії 
Свідзінського категоріями соціуму, наприклад, визначити його 
суспільне становище, зате безконечно довго можна наводити 
приклади його ставлення до сонця і темряви, вітру, вогню, води, до
щу... До речі, в Поезіях вода часто виступає як дощ. На мою думку, 
це пов'язано з увагою до образу саду, який частіше явлено в денно
му світлі. Дощ — це небесна вода, яка ввібрала в себе сонячне тепло 
і проміння, несе їх землі, саду: 

Добігла — проливень затих. 
Тепер, цілуючи, вдихаю 
З плечей оббризканих твоїх 
Тепло і запах неба маю. 

Рослинність ліричного суб'єкта поезії Свідзінського зумовлена 
його настороженістю щодо світу тваринного. Тварини, як правило, 
з'являються вночі — «Дивен звір походив/ У моєму саду...», «По 
зарослім бологі/ Клятий іде,/ На короткій оброті/ Золотого коня 
веде...», (звірям, які дивляться вночі на місто) «Влискує зловісно 
шерсть.» 

Тварини — мешканці ночі, ніч — таємна, зловісна, смертонос
на, ніч — це жінка, яка зрадила, ніч — це час, коли рослини 
завмирають. Але ніч це і час панування Еросу. Ліричний суб'єкт 
Свідзінського, в такому разі, позбавлений нічної, фізіологічної 
еротичності. Така еротичність йому невідома, не може бути для 
нього опертям. Тому і жінка для нього — нерозгадана таємниця, 
зрадниця, яка переходить на бік ночі, він і не здогадається про те, 
що вона споконвічно тотожна ночі, фізіологічному, тваринному на-
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чалу, а не є його рослинним двійником. Ліричний суб'єкт 
Свідзінського позбавлений знання Еросу, а тому й ним заволодіває 
знання Танатосу, знання наближення смерті. 

Реальне соціо-життя, яке зрідка проривається у поезію Свідзін
ського, лише додає доказів цьому наближенню: 

І в серце входить темний страх і сум: 
Там, як хижак, гніздиться лютий глум, • 
t школа там понура, як тюрма, 
Там друга і заступника нема! 
Мій путь ламають сходи до ріки. 
Я бачу те, що бачили віки: 
Руїни башт, каплицю, журавель, 
Ряди хаток, притиснених до скель, 
Затоптане, злиденне живоття, 
Отруйне шмаття, купами сміття, 
Розвернене гноїще і над ним 
Гіркий, зелений, ядушливий дим! 

(вірш «Листок на холод скаржиться листку...») 

У віршах, які залишилися поза збірками, наростає мотив холо
ду, ночі, самотності, помирання. Зима заволодіває садом, з'являєть
ся новий персонаж ночі — чаклун, сонце згасає, ліричний суб'єкт 
уже не радіє його з'яві («Ні, сонце, більше не приходь...»), живущої 
води немає на цьому світі, ніхто, в тому числі і вмираюче сонце, не 
здатен відвернути течію часу («І довго я шукав живущої води...»). 
Смерть всезагальна і невідворотна. Можливо, це пояснюється соціо-
некомунікабельністю ліричного суб'єкта Свідзінського? В цих 
віршах подекуди з'являються картини міста, але місто 
Свідзінського, збудоване з елементів природи, не творить нової 
якості, не позбавляє самотності («Загудів трамвай — і зник поволі/ 
В місячному блиску за домами,/ Як зникає в лісі за кущами/ Звір 
високий з зіркою на чолі...», «Î я сам ходжу, мов у лісі,/ Ніде не 
жданий, нічий...»). Ліричний суб'єкт Свідзінського свідомий своєї 
соціо-некомунікабельності: 

Із мурованого покою 
Виходити смутно мені. 
Тільки в самотині 
Можна бути собою. 
Хто дає мені душу чужу, 
Коли я з людьми? Чому їм кажу 
Не ті заповітні слова, не ті 
Що родилися в самоті? 
Легко 
До гілки руку простягти. 
Погладити билинку несвідому. 
Чому ж так трудно 
Себе при людях зберегти? 

Ліричний суб'єкт Свідзінського не здатен «перевдягатись», натя
гати на себе соціумну маску, він притягається світом природи, але, 
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позбавлений еротичності, проектує на цей світ свою людську тлінну 
сутність, застановляючись більше на вмиранні, ніж на воскресінні, 
відродженні. Смерть заволодіває всім цим світом, і тільки вітрові, 
всепроникній, незалежній, невловимій стихії Свідзінський дарує 
вічність: 

Та я хотів би уявити, 
Серед своїх останніх мрій, 
Що ти довіку будеш жити, 
О буйний вітре степовий! 

(«Умруть і небо, і земля...») 

1 саме ця стихія збереже «слово поетів прозорливих». Отже, все-
таки вічність знайдено — це вітер, це і поезія, «боже слово» за «Пе
ребендею» Шевченка, яке поглине вітер. І збереже його. 

Такий наслідок першого проходження української лірики крізь 
товщу дохристиянського міфологізму. Проходження незалежного 
від соціуму 20—ЗО років. Непоміченого ним. Î ще й тому 
унікального. 
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ОГЛЯД НАДІСЛАНИХ КНИЖОК 

«Томас Стернз Еліот», «Вибране», упорядкування, передмова та 
примітки Соломії Павличко, 197 сторінок, видавництво «Дніпро», 
Київ, 1990. 

Це найповніше досі видання творів Т. С. Еліста має кілька 
особливостей. Поперше, в ньому співпрацювало 12 перекладачів: 
М. Габлевич, О. Гриценко, В. Діброва, І. Драч, В. Коротич, Г. Ко-
чур, Ю. Лісняк, О. Мокровольський, М. Москаленко, Ф. Неуваж
ний, Д. Павличко і М. Стріха. Такий підхід позитивний тим, що 
вказує на багатогранне зацікавлення творчістю Еліста, але він не 
сприяє одностилевому висвітленню даного автора. По-друге, Со
ломії Павличко пощастило знайти у своїй ґрунтовній аналізі твор-
чости Еліста той делікатний балянс між доступністю для ширшого 
читача та фаховістю викладу. Цікаве теж її динамічне упорядкуван
ня, де вона наводить у примітках посилання до різних перекладів 
тих самих творів. По-третє, видання це, крім менших віршів, 
вміщає всі найголовніші й найславніші твори Еліста,— і саме на 
них коротенько зупинимося. 

Переклад «Пісні кохання Дж. Альфреда Пруфрока» зробили пов
но О. Гриценко та В. Коротич. Поскільки Гриценко структуршший 
у підході до перекладу (таким був і T. С. Еліот),— переклад його 
стилістично точшший, ніж переклад В. Коротича, який вдається до 
вільнішого інтерпретування. Хоч, треба відмітити, Коротич краще 
відтворює настрій нудьги цього твору. 

«Безплідну землю» переклав І. Драч. Переклад цей високопо-
етичний і позначений творчою особистістю перекладача, як це 
завжди буває, коли перекладачем є сильний поет. Можливо су
воріший і більше інтелектуалізований наголос був би тут властивим. 
Другий повний переклад цього твору зробив Î. Костецький. Але 
переклад Костецького штивний, «роблений» і тим самим часто 
штучний; він не може протистояти Драчевому перекладу, ні до
повнити його. 

Надзвичайно вдалий переклад Коротича «Порожніх людей». Ко
ротич точно схопив ритміку, яка в цьому творі ключева, образи та 
мовну фактуру; а п'ятий розділ «Обтанцюймо кактус колом» — 
майже конгеніальний. В примітках поданий переклад Ф. Неуважно
го, який, крім стилістичної незугарності, нічого не вносить. 

«Великопісну середу» та «Мандрівку трьох царів» переклав адек
ватно О. Мокровольський. Жалко, що Соломія Павличко не взяла 
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до уваги перекладів цих речей Вадима Лесича, які ритмічно й 
стилістично співзвучніші з оригіналами. 

«Чотири квартети» перекладали Г. Кочур, М. Москаленко, 
Д. Павличко та М. Стріха,— кожний по квартету. Всі ці переклади 
по-різному високоякісні (я дав би, може, деяку перевагу перекла
дові М. Стріхи, якщо йде про тон), але, знов же, тут четвертується 
один твір і позбавляється його стилістичної одности. Тож «Чотири 
квартети» чекають ще на одного конгеніального й інспірованого 
перекладача. 

Технічне оформлення книжки — у «старо-радянському» стилі, 
тобто солідне й не інспіруюче. Також серйозність і високоякісність 
матеріалу вимагали більшого, ніж кишеньковий, формату. 

Стефан Маллярме, «ИоезВ», «реклад , передмова І примітки Олега 
Зуєвського, 190 сторінок, видавництво канадського інституту ук
раїнських студій і фонду українських студій та досліджень при 
оттавсьхому університеті, Едмонтон, 1990. 

Це видання, на відміну від багатьох інших, люксусове й елегант
но оформлене: в твердій оправі з суперобгорткою, з літографією 
портрету Малларме роботи Едварда Мунка та ілюстраціями Анрі 
Матісса. В додаток, тексти подані паралельно в французькій та ук
раїнській мовах. 

Є це повне видання «канонічної» збірки Маллярме «Поезії»; та не 
є воно повним виданням всієї творчосте поета. Не включені сюди 
його поезії в прозі та композиція вільним віршем «Кинутий жереб 
ніколи не усуне випадку», не згадуючи вже юнацьких і випадкових 
віршів. 

Щасливим рішенням, всі поезії перекладала одна людина, то й 
книжка ця сприймається, як праця одного автора. Ще щасливішим 
випадком, Олег Зуєвський, сам поет символістичного напрямку, 
знайшов органічну взаємність і стилістичну співзвучність з таким 
же символістом Маллярме,-— і внаслідок цього досягнув одности 
стилю у своїх перекладах. 

Найхарактернішою рисою перекладів Зуєвського є витонченість. 
З делікатною відчутністю Зуєвський відтворює образи, гумор і 
особливо еротику, не йдучи при цьому на компроміси, якщо йде про 
витонченість, навіть коли еротика чи гумор набирають грубших 
виявів. 

Передмова Зуєвського — непретенсійна. Він накреслює ко
ординати давнішого негативного ставлення до творчосте Маллярме 
українських поетів і критиків, наводячи теж паралелі оцінки його 
творчосте у світі. Відтак він подає історію пізнішого перекладацько
го зацікавлення поезіями Маллярме на Україні та вплив тих поезій 
на оригінальну творчість українських поетів, особливо неоклясиків. 
В усе це він вплітає фрагменти оцінок творчосте Маллярме, 
залишаючи прн тому читачеві остаточний привілей доповнювати 
собі образ поета, читаючи його твори. 
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«Микола Лукаш — від Бокаччо до Аполлінера», переклади, редак-
тор-упорядник і автор передмови М. Москаленко, 508 сторінок, 
видавництво «Дніпро», 1990. 

Михайло Москаленко зробив велику й прецінну роботу, 
зібравши в одній книзі такий широкий спадок Миколи Лукаша. 
Його праця дозволяє повніше ознайомитися й зрозуміти так званий 
«феномен Лукаша». 

Микола Лукаш був феноменальний у двох відношеннях: перше, 
(твердять, що він знав 20 мов, у книзі цій 

українській поетиці. І саме ці дві великі пристрасті (мова й 
стилістика) визначали характер і сутність його літературної 
діяльносте. Лукаш був теж великим ерудитом,-— його знання ук
раїнського мовного й духовного космосу та світової літератури — 
подиву гідне. 

Все ж, питання, чи був він у справжньому сенсі перекладачем, 
залишається відкритим і чимдалі суттєвішим. Найкращим перекла
дачем є той, хто вміє вжитися у стиль поета, якого перекладає, мо-

KV.v-yi ггу ч і ч . ./•/ \>( ' і О ;.03..-;.іЯІЗуваТН Себе) І ПЄРЄ-
кладати його, зберігаючи якнайточніше властивості стилю й духов
ного світу даного поета. Лукаш цього не робив. 

Мені здається, що Лукаша, в першу чергу, інспірувало вивчення 
чужої мови, щоб познайомитися з автором, який його захопив. 
Поскільки ж він був «різносторонній стиліст», як відмітив Григорій 
Кочур, його надзвичайно, мабуть, інтригувало, а то й бавило те, як 
даний автор буде звучати в стилізованій українській мові та як буде 
виглядати в українській поетичній формі. Тож він підбирав 
відповідну мову для автора, стилізував для нього форму і вкладав 
його туди. Коли підібрані Лукашева мова і форма були співзвучні з 
мовою і стилем автора,— тоді виходило щось близьке до перекладу. 
Це в найбільшій мірі стосується Роберта Бернса, також Ґете, Гюґо, 
Верлена, Валері і Тувіма. 

Коли ж світ автора і стилізація Лукаша були дисонансні, 
виходило щось зовсім відмінне від перекладу. Це найбільш наглядне 
в циклі «З японської клясичної поезії», в Л. Керрола, в 
Ф. Ґ. Льорки та ін. В японських поезіях, наприклад, Лукаш римує, 
вживає метричну, замість складової, систему, вживає народні зво
роти в мові й «українізує» японських поетів до тої міри, що гублять
ся основні ознаки японськости та всі ознаки стилю окремих поетів. 
При цьому треба зазначити, що все це зроблене надзвичайно добре, 
поезії ці читаються з великим задоволенням як українські вірші. 

Ще наглядніше все це у Льоркя. Встановивши, що Льорка 
використовував еспанські народні елементи в своїх поезіях, Лукаш 
рішив перевтілити його засобами української народным поетики і 
мови. Та не досвідомив він того, що українська й еспанська народні 
стихії відмінні до тої міри, що часто стають взаємовиключні. Бо ж 
такі вислови, як «царівна-місяцівна», «Гавриїле мій святенький, зо-

перекладав із 12-ти) і глибоким знанням стилів в 
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лотенький мій Гаврильцю», «вродиш сина, буде леґінь», «у ту ніч, у 
ту срібній — ой ви ночі, переночі»,— не лише не мають нічого 
спільного з стилем Льорки, але й не мають співзвучности з суворою 
й різколінійною еспанською народністю. Крім того, будучи таким 
багатогранним стилістом, Лукаш, видно, все таки почувався непев
но в вільному вірші. Тому втискав навіть неримовані поезії Льорки 
в регулярні й римовані схеми, внаслідок чого Льорка вийшов у ньо
го в цілком фальшивому тоні. 

Свого часу американський поет Роберт Лоуел видав книжку 
перекладів, які він називав «імітаціями». Бо, замість перекладати, 
Лоуел, інспірований віршем чужомовного поета, писав власну 
поезію. Подібно Драй-Хмара створив у двадцяті роки сонет про 
п'ятірне гроно співців, «імітуючи» чи парафразуючи «Лебедів» Мал-
лярме. Лукаш, маючи таке тонке відчуття стилю, не мав, виходить, 
творчого дару. Тому не міг писати власних поезій, не міг теж 
творити «імітацій». Він прямо інкрустував даного поета в зазда
легідь підготовану форму й мову. 

«Імітації» Лоуела викликали колись бурхливу контроверсію в 
американських літературних сферах. «Інкрустації» Лукаша — це 
теж унікальне, цінне й контроверсійне явище в українській 
літературі; вони теж варті якнайбурхливішої дискусії. Бо набожно 
схиляється в пошані голови тільки на похоронах, перед мертвим. 
Лукаш же живий. 
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