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Т Р И П О Е Т И З А В С Т Р А Л І Ї 

Мирон Лисенко 
БУДЕННІ ПЕРЕЖИТТЯ 

САМОВПЕВНЕНЕ КАШЛЯННЯ 

Всі мої приятелі почали кашляти. 
Вони роблять це з розмахом. 
Вони кашляють авторитетно. 

Весь секрет в тому, щоб подих був свіжий, 
для чого тримаю мускусні цукерки в кишені 
і кашляю з гордо піднятою головою. 

Я вкладу в мої речення пунктуацію 
добре розвинутого кашлю, але 
я буду кашляти коротко, бо довгий 
істеричний кашель був би показним. 

Я вчитимусь кашлю різними мовами, 
крім французької. 
Французький кашель — старомодний, 
А до того ж — бойкот,* 

Я не буду кашляти в полотняні хустинки — , 
паперові краще, особливо кольорові. 
Рожевий колір ще дотепер в моді. 
Я вималюю мій кашель в рожеве. 

Ні в якому разі 
не купуватиму мікстур — 
медицину слід зневажати. 

Коли куритиму, не буду кашляти — 
Це було б надто просто. 
Коли буду цілуватися, не кашлятиму — 
Це було б незграбно. 
Я не буду відхаркуватись — 
Це було в моді минулого сезону. 
* Бойкот — у зв'язку з тим, що в Тихому океані відбувалися випробовування 

французької атомної зброї, деякі австралійські профспілки влаштували бойкот фран
цузьким імпортам. 
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Я намагатимусь зрозуміти свої кашлі, 
щоб встромлювати їх в розмови 
в найвідповіднішу хвилину. 
Я вправлятимусь у курінні наодинці 
і кашлятиму перед дзеркалом, 
виробляючи чарівну посмішку. 

Кашель у кафе притягне нових друзів, 
але я не буду кашляти з повним ротом. 
Я кашлятиму на порожній ніс — 
Це, мабуть, задасть доброго тону. 

Колективне кашляння, мабуть, благотворне; 
мій кашель міг би допомогти в кар'єрі. 
Справа не в тому, що я знаю, 
а в тому, як я кашляю. 

Я викашляю для себе чільне місце. 

Побажай мені вдачі на прощання. 
Решту свого життя я проведу 
в самовпевненому кашлянні. 

БІЛИЗНУ ЗА КНИЖКИ 

Я приїжджаю додому після короткої відпустки 
і не знаходжу своїх книг, 
а книжкові полиці заповнені білизною. 

Де мої книги?! — я кричу 
по дорозі до кухні, 
де сидять за обідом 
і напихають роти овочами. 

Ми замінили їх на труси! вигукнули. 
Що за дешевина — білизна до кінця життя; 
ми думали, що ти будеш в захваті, сказали. 
Вся твоя білизна з дірками, 
а на всіх твоїх книгах був порох! 
Ти не заглядав до них роками! 
Наша постанова була ідеологічно правильна. 

Білизна мене не збуджує, 
кажу тихо 
і йду до кімнати, набурмосений. 

Пізно вночі мені хочеться читати. 
Я підходжу поволі до полиць... 
Вибираю цікаву пару трусиків... 
поволі повертаюся до ліжка... 
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Я УКРАЇНЕЦЬ, МЕЙТ* 

Щосуботи від дев'ятої до першої 
я був в українській школі, 
прислухався до мови, 
вхоплював слова, 
писав тяжкі літери 
і намагався запам'ятати нашу історію. 

Але друга мова — це ва жко. 
У моїй голові все 
переключалось в англійську 
і тяжко було відвертати думки 
від друзів, що в басейні 
чи у футбольному клюбі, 
чи групками десь сиділи 
в легкій австралійській розмові. 

Українська школа навчила мене 
про прірву в моєму житті. 
Ніхто з друзів не розумів 
все те, що я помилково розумів, 
борючись з культурою і мовою 
землі, якої я ніколи не бачив, 
але якою гордився агресивно. 

Я всім казав: я — українець 
а коли мені закидали 
ніби я австралієць, я відповідав: 
Чи може кінь, народжений в хліві для свиней, 
стати тому поросям? 

Я українцем був і завжди буду. 
Хоч мову майже всю забув, 
хоч мабуть ніколи туди не поїду, 
хоч я забув кроки танців 
і мимрю слова пісень. 
Хоч як би я не виглядав на австралійця, 
я українець, мейт. 

* Mate — приятель, знайомий, колега. В австралійському варіянті англійської 
мови — форма звертання серед чоловіків, яка вказує на приналежність учасників у 
діялозі до однієї спільности. 
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НАМАГАННЯ ДУМАТИ ЩОДНЯ 

Я приймаю позу думання, 
сидячи на ліжку, 
радіо на повний голос 
і склянка на відстані пальців. 
Мої думки виходять 
в малесеньких напрямах 
і в голові з'являються фрази, 
змішані з уривками 
популярних пісень. 

Я намагаюсь думати щодня. 
Це діється якось підсвідомо, 
зовсім не так, як мало б. 
Мої думки рухаються 
в такт музиці. 

Мені треба б відповісти 
на всі питання 
в моєму житті, 
але з котрих починати — 
з найбільших 
чи з найлегших? 

Виходить так, що з ніяких. 

Я тренуюсь накладати зморшки 
на чоло 
і стискати губи, 
і робити серйозний погляд, 
щоб на людях, принаймі, 
я міг виглядати 
як дуже глибока людина. 

Такий я глибокий, 
що мої думки топляться. 
Мені потрібна землечерпалка. 

МОЛОДІСТЬ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ 

Колись я думав, що виростаючи, 
ми розумнішаєм, 
але ми тільки стаємо важчими, 
і тяжче нас зрушити. 

Я довго чекав, 
щоб сповнилось мені двадцять один, 
і намагався сповільнити життя, 
щоб не досягти тридцяти. 
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Недавно мені стало ясно, 
що тільки ті, що їм менше двадцяти п'яти, 
вважаються молодими. 
Я вже майже ціле десятиліття 
людина середнього віку — 
проліз крізь прірву між генераціями, 
маючи мінімум турбот, 
дітей та вусів. 

Старші люди кажуть: за п'ять років 
моє життя тільки починатиметься. 
Це довге учнівство, 
беручи до уваги, що я ймовірно помру, 
досяглій шістдесятих. 

Колись я думав, що люди, виростаючи, розумнішають, 
але вони просто старіють. 
Тому я купую поп-платівки 
і яскравий одяг, 
і розмовляю з підлітками, 
й ставлюся серйозно до зарядки, 
і кажу незнайомим, 
що мені двадцять чотири з гаком. 

ЗАКОХАНИЙ В АТОМНУ БОМБУ 

Я закохався, і то дуже. 
Я вже довго дивлюся на бомбу, 
я закохався в неї по самі вуха. 

Учора на вечірці я танцював з бомбою. 
Ми танцювали танго прекрасно. 
Ми розмовляли про філософію й гомосексуалізм 
і про те, як кожне з нас ненавидить свою працю. 

Я приголубив бомбу, і вона відгукнулась. 
Ми вирішили повернутись додому на моєму велосипеді. 
Бомба сиділа ззаду 
і ми їхали вулицями й співали: 
«Я б цілу ніч танцював...» 

Ми лежали на канапі й пили скоч з льодом, 
і бомба, нахилившись, поцілувала мене, 
і ми обнялись, і бомба поцілувала мене в шию, кажучи: 
швидше швидше натисни кнопку 
натисни кнопку натисни кнопку — 
і нас, розірваних пристрастю, 
пойняло почуття, що весь світ потрясло. 
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Пізніше ми лежали, розкидані на підлозі, й курили, 
і бомба призналась, що вона одружена, 
та вже було пізно, мені було все одно. 
Я хочу втекти з бомбою. 
Я знаю, що бомба попадає в депресії, 
і я хочу повезти бомбу на відпочинок 
геть до Балі, щоб від усього втекти. 
Бомбі потрібен передих. 
Мені здається, шо я зможу дати їй щастя. 

Але сьогодні вранці я прокинувся в порожньому ліжку. 
Бомба залишила папірець на подушці: 
Вдячна за чудову ніч, 
вибач, що кохаю й тікаю, 
я завжди буду з тобою. 

З любов'ю, 
бомба. 

НУДЬГА 

Часом 
мені надокучають 
і я йду геть 
щоб нудитись 
сам собою 

Моя нудьга 
особлива 

Часом 
нудитись — 
це апогей 
мого тижня. 

І 
МІЙ ВІКЕНД 

П'ятниця 

Після роботи я пройшовся до крамниці. 
Купив масло, майонез, гірчицю й вино. 
Забув туалетний папір, апельсини, вітаміни 
і список, що його так ретельно я склав на 

роботі. 
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Швидко повернувшись додому, про всякий випадок 
перевірив поштову скриньку. 

Налив собі склянку вина й зварив 
картоплю, цибулю й помідори. 

Все це залив майонезом і гострою англійською 
гірчицею. 

Ліг біля радіятора, викурив пачку сигарет: 
випив три надмірно білі кави й трилітрову пляшку ріслінгу. 
Чекав, щоб прийшла втома. 

Захопився думкою обрізати нігті на ногах, 
та не міг знайти ножиць. 
Відкрив другу трьохлітрівку, щоб перевірити, 

чи не перетворилась на оцет. 
Якось опинився в спальні й заснув у капелюсі. 

Субота 

Прокинувся. Ще встиг побачити, як щезає ранок. 
Випив літр води. 
Знайшов на порозі нову телефонну книгу. 
Прочитав кілька прізвищ і адрес. 
Викинув стару книгу в туалет і, не хотячи, розчавив павука. 

Збив два яйця на обід. 
0 пів другої два яйця подужали мене. 
Вирвав кілька сторінок із старої телефонної книги, 
Намагаючись забути павука, недбало розмазаного по обкладинці. 

Ліг біля радіятора, слухав футбол по транзистору, 
Жалів, що не маю ящика пива і в печі не сидить пиріг. 
Заснув, не почувши рахунку. 
Задзвонив телефон, я підбіг. 
Не той нумер. 
Хто виграв футбол? — я запитав. Там повісили трубку. 

З'їв давлену картоплю, помідор, капусту й паприку 
1 змив тим, що залишилось з трьохлітрівки. 

Намагався придумати якесь небуденне зайняття. 
Почистив зуби. Поволі. 

Намагався всю ніч вигідно вкластись на канапі. 
Нарешті мені пощастило. Я заснув. 
Снилося мені, що прибираю дім, 
Мстиві павуки теж снились. 
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Неділя 

Прокинувся рано від ерекції. 
Намагався зайнятись онанізмом, але так, щоб 

не ображати подумки жінок. 
Годинами тягнулось. 
Батарейка в транзисторі вийшла. 

Майже весь день просидів у туалеті, 
вживав стару телефонну книгу. 
Павук ніби звик до нової ролі. 

Вийшов прогулятись. 
Купив недільну газету й вино, 
змок, 
простуджений вернувся додому, 
ліг біля радіятора, та все ж було 

холодно. 

Хотілось товариства. 
Подумав — куплю кота 
або приваблю з вулиці. 
Думав поїхати автобусом до рибного ринку, 
та пригадав, що тепер він зачинений. 
Сонце вийшло з-за хмар і заглянуло у вікно. 
Хотів розгадати більш, ніж два слова 

кросворду, 
(щоб побити власний рекорд). 
Закінчив лайкою. і , 

Ліг в постіль і вправлявся в лежанні, 
поки не заснув. 

Десь щогодини прокидався, щоб іти до туалету. 

Знову прокинувся перед ранком в страху — думав, 
що павук лізе по нозі. 

Обережно перестелив ліжко, і 
Знайшов серед покривал третю'трьохлітрівку. 
Порожня. 

А це як трапилось? 

Вирішив поснідати 
і прийти — хай знають! — раніш на роботу. 
Подумав, чи не варто б зяплянувати наступний вікенд... 

З англійської переклали Марко Павлишин 
з Олею Павлишин та Анною Берегуляк 
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Ірина Романовська 
ГОЛОСИ, ЩО КЛИЧУТЬ 

ДОВГОЖДАННЕ КОХАННЯ 

Я спала б 
Як ліс — 
Твоя голова 
Коло моєї. 

Я знайшла б спокій, 
Якби твої очі 
Знайшли спокій 
В моїх. 

Всесвіт — порожній... 

О, так, я знаю, 
Що сонце сідає 
І зорі щоночі сходять, 
Незважаючи ні на що... 
Але я, 
Я повинна його наповнити; 

Я не можу наповнити його нічим 
Меншим, ніж ти. 

І я знаю, що 
Попереду і ззаду 
Голокости картин, 
Але їх тільки 
Пам'ятають чи забувають 
У межах вічности; 
Тебе впізнали, 
Коли розділялися два океани. 

Я завжди впізнаю, 
Запам'ятаю тебе 
Аж поки вони не з'єднаються. 
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Я бачила тебе біля вікна 
Тебе що вдивлявся в ніч 

— немає кому шептати — 

В пітьмі усе незнайоме 

— нікому помічати наш світ — 

Молячись за твою німу душу 

— навіть якщо ти можеш кричати 

Надія німа 

— Ніхто не чує ні шепоту — 

Світи вдаряються в сльозах 
Без жодного дотику. 

НАЗИВАЮЧИ НЕМОВЛЯ 

Я називаю його. 
Значу, даю обличчя: 
Європа. 

Повія. 
Поетеса... 

Вони відпадають. 

Колись, коли 
Його вже не смирити 
Обличчям, 

Іменем, 
Наміром, 

Воно проковтне мене. 

і 

...І після сміху — 
Літа очей темносиніх — 
Я — криштальна блакить сутінків 
Смокчу жаринку 
Сонця, що вмирає. 

Я дійсно ніколи не була 
Поза своєю уявою: 
А якою кволою вона стала... 
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АВТОПОРТРЕТ 

Якби я малювала своє серце, 
Воно було б 
Небом, що задихається. 

Якби я малювала свої очі, 
Вони були б 
Застиглими калюжами 
З поломаним склом. 

Якби я малювала свої слова, 
Вони були б 
Безлюдним містом. 

Якби я вміла малювати, 
Я воліла б кинути палітру 
В каналізаційну трубу, 
Щоб віднесло її 
В море. 

Відкрила ноги — 
Смерть ввійшла у мене. 
Спочатку спливала кров'ю, 
Потім паралізована. 

Життя витекло — 
Дивилася, як воно парує, 
Поки стало воно обрієм. 
Не розрізниш: 
Небо від моря, 
Розмову від тиші, 
Думки від душі. 

Густий туман — 
І подих 
Мимовільний. 

ВАМПІРА 

Вампіра носить серце як відзнаку, 
Відкриту пекучому сонцю, 
Не маючи вже де сховатись, 
Вона вносить в тебе свою тисячу вбивчих років 
І кришить їх там. 
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Вона розмахує блискучою голкою, 
Яку всуне тобі в серце: 
Зробить малесеньку дірку між ребра 
В яку протече хвилька світла. 
Боляче, гидко бачити, 
Як воно б'ється. 

Вони думають, 
Що впізнають 
У своїх усміхнених ротах 
Мою мету: 

Навіжені. 

В ЗАДЗЕРКАЛЛІ 

Образ у дзеркалі: 
Обличчя, надто близько. 

Маленька, бідна на пелюстки, 
Даремно ти 
Дивилась так напружено 
На себе... 
Ближче, ближче 
До кров'ю різаного скла. 
Ножів і голок. 
Намагаючись бачити: 
Не туди, 
Йди назад! 

Бідненька-маленька, о 
Чи,не знала ти, 
Що це тільки відображення 
З відрізаними кінцями, 
Де повинна би бути 
Безмежна можливість? 

І 
Солодка сумна-неспокійна 
Тендітна билинка. 
Що думала... Де 
Весь інший світ? 
Намагаючись знайти — 
Ближче, ближче — 
Намагаючись бачити, 
А їй перешкоджає 
Саморобна 
В маленькій ручечці 
Рама зору. 
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(Часом я бачу тебе — 
— миттєво-безмежно — 
З другого боку... 

Прощай, Луїзо... 
прощай.) 

ВОДОСПАД 

Колись давно слова 
Стерлися до скелету, 
Розмиті століттями, однак — 
Відмовляючись бачити правду — 
Хапаються, як гниле м'ясо тримається 
Білих кісток. 

В самому серці — 
Ув'язнений — 
Водоспад такий сильний, 
Що я втону в його струмені... 

Я: у водоспаді. 
Я є: мене тягне течія. 
Я безпомічний, я борсаюсь, 
Я хапаюсь нігтями 
За тоненьку сітку 
Туманних слів 
(Які самі тонуть 
У своїх великих, безглуздих абстракціях), 
Проковтнутих 
Ревом, що глушить, як кулак. 
Я відкриваю мертвий рот для крику 
І чую хор втрачених голосів, 
Що кличуть одні одних. 

Переклали з англійської Оля Павлишин 
і Марко Павлишин 

2. «Світовид» № 1, 1994 р. 17 



Ґ Р Е Н Т Ф Р Е Й З Е Р 

ВЕСНА 1992 

Земля віддала свою сталь 
наприкінці зими що ранила 
молочне сонце спотикаючись піднімається з льоху 
крізь культивовану іржу 
над клунями масними від солі 
біля бань онімілих дзвонами 
над всією розрахованою державою 
що на мілині мертва баржа на змарнілому Каспії 

Може в зелених впливах весни 
берези вітатимуть блудні черги 
вздовж рук набухлих бруньками 
а в тепліших імлах де літо снить 
послужливо тіні стоятимуть 
опівдні 
і вільні бджоли вражатимуть 

дрімливе сонце; 
тоді старі люди нагріті пробудяться 
і в жеврінні цьому потягуватимуть імена своїх святих 
і всміхатимуться знову мудрі мов старі акордеони. 

Переклали з англійської Марко Павлишин 
та Оля Павлишин 
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Оксана Нарожняк: «Ізіс», бронза, 
12x12 ін. (30*30 см). 
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Діно Будзаті 
ДЕКІЛЬКА ОПОВІДАНЬ 

ВАЖКЕ ОПОВІДАННЯ 

АНТОНЮ: Отже, було близько третьої ранку... 
БЕРТО: Близько третьої? 
АНТОНЮ: Кажу близько, бо я взагалі не певен. 
БЕРТО: Інакше кажучи: трохи раніше або трохи пізніше. 
АНТОНЮ: Точно. Але не виключено, що в цьому прецизному 

моменті баштовий годинник... (Усміхаючись). Ми себе зрозуміли, 
правда, юначе? 

БЕРТО: Зрозумів. 
АНТОНЮ: Отже, було близько третьої ран... 
КАРЛА: Я знала таке оповідання, що починалося в другій. Воно 

було таке красне. Я ним так гордилася, наче б вигадала його сама... 
Але коли тепер подумаю, то далеко краще в третій... Не відаю чому, 
але воно видається мені більш урочисте, більш таємниче. 

АНТОНЮ (утішений): От, бачиш? 
БЕРТО: Ну, кажіть, як далі? 
АНТОНЮ: Отже... Але якщо ви мене безперестанно будете пе

реривати, то як мені доказати його до кінця? Отже, було близько 
третьої ранку... 

БЕРТО: Вибачайте, вибачайте, але я дуже нетерплячий. Була 
гарна погода чи падав дощ? 

АНТОНЮ: Не каже. 
БЕРТО: Хто? 
АНТОНЮ: Оповідання того не каже. 
БЕРТО: Було літо? Була зима? 
АНТОНЮ: Не каже. 
БЕРТО: День вакаційний чи святковий? Парний чи непарний? 
АНТОНЮ: Парний. І 
КАРЛА: Як далі? 
АНТОНЮ: Отже, було близько третьої ранку, коли... 
БЕРТО: Коли — що? 
АНТОНЮ: Коли. І на тому все. 
БЕРТО: Що сталося? Можна знати? 
АНТОНЮ: Оповідання не каже, 
БЕРТО: Інакше кажучи: Було близько третьої ранку, коли — і 

крапка. І це все оповідання? 
АНТОНЮ: Не «коли» — і крапка. Але «коли» — і три крапки. 
БЕРТО: А! 
АНТОНЮ: Тут велика різниця, ні? 
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БЕРТО (задуманий): Не перечу... Три крапки? 
АНТОНЮ: Три крапки. 
КАРЛА: Щодо мене, воно чудове. Коротке, але чудове. Третя 

ранку... (Інспірована)... ота година, яку рідко хто бачить. Світ 
дрімає. Один лише — вітер. Той вітер, що — близько третьої годи
ни; і ліхтарі, що коливаються; і. незамкнені ворота, що в скреготі 
трепечуть; але ніхто не бачить, ніхто не чує, бо саме якраз третя 
ранку, і всі, як свині, сплять; вулиці — пусті; радіоприймачі — ви
ключені; вікна — затемнені; і в цю хвилину якраз трапляється по
дія. Яка подія? Оповідання знає, але не каже, залишає її у стані 
непевности. До певної міри, розповісти ту подію знівечило б усе... 
Влучно тлумачу? 

АНТОНЮ: Влучно, але лише частково. 
КАРЛА: Знаю. Лише частково. Але це неминуче. Розказати все, 

що містить оповідання, було б неможливо. Хто в дійсності був би на 
таке спроможний? Беручи до уваги годину, це була, безперечно, 
надзвичайна подія. 

БЕРТО: Чому? 
КАРЛА (запалюючись): Ану, спробуй. Спробуй придумати якусь 

звичайну або банальну подію, що могла б трапитися серед ночі у 
третій годині. Спробуй! 

БЕРТО: Не знаю... Наприклад... один, одна... 
КАРЛА: Бачиш, що ти неспроможний! Це неодмінно мусить 

бути надзвичайна подія. Зрештою, надзвичайних подій може бути 
дуже багато, вони практично незліченні. Одним словом, це опові
дання — наче брама, широко відкрита в ніч, і ми знаємо, що за нею 
криється щось напрочуд виняткове, але ми цього не бачимо, бо на
разі ніч, а вночі темно. 

АНТОНЮ: Проте, воно тут не так. 
КАРЛА: Не так? Невже я помиляюся? 
АНТОНЮ: Так, ти помиляєшся. Я раніше собі лише пожарту

вав. Оповідання на цьому не закінчується. Як же може кінчатися 
гідне поваги оповідання на слові «коли»? 

БЕРТО (глузуючи): Отак і я казав! 
АНТОНЮ: Навпаки, оповідання докладно вияснює все в най-

дрібніших деталях. А саме, воно дослівно ось що розповідає: Було 
близько третьої години ранку, коли... 

КАРЛА (загрозливо): Ні! 
АНТОНЮ: Що тебе бере? 
КАРЛА: Досить! Ти не промовиш слова дальше! 
АНТОНЮ (ображений): А чому? 
КАРЛА: Бо оповідання як таке зовсім досконале. До нього ти до

дай лише кому і цілком його занапастиш. І занапастиш також само
го себе. 

АНТОНЮ: Себе? 
КАРЛА: Так, себе. 
АНТОНЮ: Яким способом? 
КАРЛА: Ану, спробуй, спробуй-но, падло! 
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АНТОНЮ: От і тобі, спробую. (Скандуючи кожний склад). Було 
близько третьої ранку, коли... 

КАРЛА: На, на тобі! (Заколює його). 
АНТОНЮ (падає, корчачись у смертних судорогах). 
КАРЛА: Широко розкриті в ніч ворота! Бачиш те, бачиш тепер 

те, що було за ними? 
БЕРТО: Ой, лихо! Та ти його убила! 
КАРЛА: Яка важниця? Аби тільки поезія була врятована! 

ОБШУК 

«Ну що ж, дорогий пане, як це нам записати?». «Та я, пане 
поліцаю, присягаюся, ще годинку тому револьвер лежав у цій шух
ляді... Красний револьвер, заряджений і не декларований». «Ви всі 
так говорите, а згодом знаходиш в архіві правильно виписану 
реєстрацію». «Ні, ні, присягаюся». «В такому разі, де він?». «Та я... 
та я не знаю... напевно хтось забрав...». «Таке виправдання надто 
вигідне...». «Слово чести, пане бригадире, хтось тут потайки собі 
револьвер присвоїв... Джюдітто, Джюдітто, ти торкалася цієї шух
ляди?». «Що таке вам приснилося, пане господарю?». «Але тут хтось 
був, хтось, який хоче стратити мене». «Хай буде! Я чоловік доброї 
волі, тому й прошу показати мені принаймні ті розкладницькі листи 
і маніфести». «Так, так, зараз, пане сержанте. Ось тут вони, захо
вані в цій шифоньєрці, бачите, тут є секретне відділення, секрет
нішого не придумаєш, хе-хе, ми знаємо, як зберігати всі наші 
дрібнички, ми, вороги суспільства! Ось тут... ось... заждіть... але... 
вони були тут... були тут... Боже мій, нема їх, хтось викрав... щоб 
стратити мене... падла!». «Чоловіче добрий, мені здається, що я до
тепер був з вами дуже терпеливим». «Ой, біда зі мною... пане 
комісаре, пожалійте, хтось намірився мене стратити... прошу вас, 
дайте мені ще нагоду себе врятувати. Я маю два трупи в підваллі». 
«Аж два!». «Так, пане». «А чиї це трупи?». «Жінок. Молодесеньких, 
їх задушили оці руки». «А ваш мотив?». «Хе-хе, пане інспекторе, ви 
мені не повірите: справжнє природне збочення... Сюди, прошу, 
цими дверцятами, що праворуч, будьте уважні, бо сходи стрімкі... 
Сюди, дозвольте, я піду попереду. Он там, у кутку, під тим брезен
том». «Тут?». «Так». «Та тут лише купа вугілля». «Змилуйтеся!... я 
не розумію, ваша світлосте, не більше, як два дні назад... Нехай 
мене грім поб'є, якщо... Джюдітто, Джюдітто, то ти забрала ті два 
трупи?». «Я? Пане господарю, не кажіть такого навіть жартом; я в 
цій хаті ніколи нічого не торкалася, навіть найменшої шпильки...». 
«Буде! ви мене за ніс водите, і це мені набридло... револьвер... роз
кладницькі листи... трупи... Самі дурні вигадки! Іменем закону я 
тебе арештую. Сюди давай руки!». (І почувся клекіт ручних кай
данів). 
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СОБАЧА ЗАГАДКА 

Коли мене, собаку, ведуть на прогулянку біля тієї великої пала
ти з вітражами, статуями, вежами і банями, що на недалекому май
дані, я часто спостерігаю свого роду великий чорний багатомісний 
автомобіль, надзвичайно пишний й увесь прикрашений різними 
оздобами, що стоїть перед порталем. Навколо нього товпиться сила 
людей. Раптом, із порталя виходить четверо мужчин, які несуть на 
плечах довгу скриню, на якій немає жодного напису. Ця скриня 
також дуже пишна, розкішно прикрашена. В той час, як чотири 
чолов'яги з превеликою обережністю вантажать її в прекрасну 
півтонку, люди приглядаються до неї. Що це таке в ній може бути? 
Уважність публіки, надмірна пишність, урочистість маневрування 
могли б призвести до думки, що у скриню закрито щось надзвичай
но смачного, рідкісні та високо оцінювані страви, в кожному разі — 
речі їстівні, бо інакше не поясниш такої церемонности. Відтак, коли 
ладують загадкову скриню у фургон, я часто спостерігаю, що де
котрі з присутніх, особливіше жінки, заходяться нестримним ридан
ням. І це також підтверджує думку, що тут ідеться про вишукані 
поживи. А коли бачать, що їх геть забирають, то у найбільш ласих 
з-поміж них виникає такий глибокий жаль, що вони не в силі здер
жатися від сліз. 

От і висновки, до яких кожного довів би простий здоровий розум. 
Але люди — такі чудні диваки! Ану і розгадай, що таке вони закри
вають у ті пишні баулі, і чому, коли їм під самим носом забирають, 
вони не реагують і не протиставляться? Ревуть немов телята, але 
пальця не підіймуть, щоб припинити від'їзд. Що за дивна порода! 

ДЗЕРКАЛА 

Надзвичайно шикарний молодець перейшов чайну залю модного 
дегустаційного сальону, злегка доторкаючись жінок, які густо сиді
ли за столиками із виразом безкрайньої індиферентности в поглядах. 

Сімона Черрі стиха засміялася, модулюючи свій сміх у свого ро
ду тремтяче белькотання, що й було її спеціальністю. «Ге-ге-ге, ти 
бачила його?»,— звернулася вона до подруги Фльоссі, своєї ровес
ниці. «Ах, нинішні молодці! яка жалюгідність — оті наші нинішні 
молодики! А що ж їм у голові мотається? Це річ незрозуміла, дивна 
і незрозуміла; слово чести, мені кортіло б знати, що їм по головах 
плутається.' А той, який щойно перейшов, лише один серед многих. 
Молодці — здорові, ти сказала б — зовсім зрілі вже мужчини, і до 
того навіть з виду непогані. Але на жінок! на жінок навіть оком не 
кинуть! Двадцять літ тому,— що я кажу двадцять літ? — п'ятна
дцять, може, десять років назад, молодь була інакшою. Слово чести, 
десять років назад якого-небудь молодика в цьому сальоні щонай
менше вразило б розтягнення шиї від настирливого споглядання та
кої тьми пишних дівчат. А ти бачила, як він собі мимо перейшов? 
Наче б ми лише самі крісла порожні. Ге-ге-ге»,— і дріб'язково 
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повторила своє лепетання. «Сам Бог його знає, що за людиська вий
дуть з такої породи молодости; такої молодости, для якої жінки не 
існують. Ах, не перечу, колись робилося аж забагато: йдеш вули
цею, а навколо — хмара слимакових поглядів; і, не дай Боже, тобі 
проходжуватися самотньою. «Панночко, панночко, дозволите?». 
Правда, це був просто штурм, але від цього до нинішньої інди-
ферентности!.. Фльоссі, як ти думаєш?». 

«Правильно, правильно, воно так, як ти кажеш. Змінилися 
схильності молодих. Та, зрештою, і сам світ вже не той, що раніше. 
Наприклад, чи ти запримітила дзеркала?..». 

«Що з дзеркалами?». 
«Та ж їх вже не виробляють, як колись, запевняю тебе; цілком 

затратили фахове уміння. Нині всі дзеркала — нерегулярні; не ві
даю як, але тобі деформують обличчя, раз тут, раз там, аж просто 
жах! — уста повикривлені, щоки цілком поморщені, очі запітнілі. 
Ти ніколи цього не помітила?». 

«Так, так!»,— жадібно схвалила Сімона. «Маєш повну рацію! 
Тепер я розумію, чому деколи... Нині вже не вміють їх фабрикува
ти, ось де й причина. Винайшли атомне, збираються ракетами леті
ти на місяць. Добре діло! А тут нездатні навіть змайструвати дзер
кало, що функціонує. 

ШЕФ 

Він завідує великим промисловим підприємством, йому вже за 
шістдесят, щоранку встає о шостій, так літом, як зимою, а в сьомій 
він вже у фабриці, де перебуває до восьмої вечора й пізніше. У 
неділю також іде до праці, навіть, якщо підприємство і бюра пусті, 
але встає на годинку пізніше, що саме й він уважає майже як ваду. 
Він — взірцево серйозний чоловік, рідко коли сміється, не сміється 
ніколи. Літком наділяє собі, але не завжди, один тиждень вакацій у 
віллі над озером. Він не має жодного роду слабостей, він не курить, 
не п'є кави, не бере алькоголів, не читає романів. Не толерує сла
бостей навіть у других. Уважає себе важливим. Він є важливий. Він 
є надзвичайно важливий. Розказує речі — важливі. Має друзів — 
важливих. По телефону веде розмови — лише важливі. Його жарти 
також, між своїми — дуже важливі. Вважає себе необхідним. Він є 
необхідний. Похоронна церемонія почнеться завтра о годині 14.30 у 
помешканні покійного. 

СОЛОВЕЙКО 

Що ти нам, соловейку, заспіваєш цієї ночі? Бо, хоч і місяць бли
щить, і все у саду звисає на непомітних крилах сну, тебе не видно. 
Однак ми знаємо, що ти вже примостився в гущавині, неврівно-
важено на гілочці, що вистає понад балдахином листя. Мовчазний, 
ти вичікуєш таємничу хвилину. > 
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«Але, пробачте, чи звідси ми виразно будемо його чути? Чи не 
краще б нам податися трохи нижче?». «У нього ж голос! Були б ми 
і на протилежному схилі долини, жодної ноти не пропустили б! За-
спокійтеся, пані, прошу, сядьте тут на лаву, візьміть цей плед, як
що бажаєте прикрити собі коліна, зрештою, в саду тепер не вогко». 
«Уявіть собі, я тут вперше, признаюся, що я розхвильована. А чи ви 
певні, що він таки й прийде? Коли почне?». «Незабаром, без 
сумніву». 

На верху рослинности — незначне тремтіння; але це, може, 
тільки вітер; або білка; або — що гірше — одна з тих мишей, що 
гасають по деревах, шукаючи заспаних пташенят; або, може, лісова 
сова, що інколи заблукає в ці сторони; але я радше схиляюся до 
думки,,що це він заклопотано шукає собі найвигіднішого місця. 

Що він нам заспіває? Прадавню казку? Подих моря? Скорботи 
вітру? Елегію Opus 27 № 3? Музичний сигнал радіостанції R. А. І.*? 

Замовчіть! Він починає. Тихо, тихесенько. Чуєш оте щебетання, 
що в'ється впівголоса, оту тремтливу філіґрану з кришталю? , 

Чи ти пригадуєш собі, як він співав останнього разу? І що він 
тоді казав? Кохання моє, не засинай, казав тобі, бо ніч коротка, на 
світанку буде вже запізно, втікаймо, шлях — білий, луги від
почивають, видиш, там нагорі за лісами є зачарований замок, де..? 
Без сумніву, він був на верху тої рослинности. Звісно ж, цього місця 
вже не впізнати. Воно виглядає зовсім інакше нині, коли падає дощ: 
лахмате гілля, що звичає, грязь, сірувате небо і так далі. Але все 
таки... 

Тут? Дерева — тут? Сад — тут? Абсолютно виключено. Якщо 
тут колись була якась вегетація, то, в крайньому випадку, хіба ли
ше мускуси і лишайники. Вілла? Залюднена вілла в цьому місці? 
Пане кавалере, що вам таке придумалося? Ні, ні, тут не було ніко
ли жодного живого створіння. Камені, як бачите, саме голе каміння 
і все. Як? Соловейко, кажете? Славетний соловейко, до якого здале
ка люди сходилися лише для того, щоб слухати його? Чисте безглуз
дя про таке й думати. В крайньому разі, у стародавні часи, тут 
траплялися, але тільки у'винятково сприятливих обставинах; хіба 
лише якась ворона, якийсь чубок або заблуканий кажан. 

З італійської переклав РОМАН БАБОВАЛ 

* R. А. І. — скорочення назви італійського телебачення. 
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Оксана Нарожняк: «Лежача фігура», бронза, 
12*12 ін. (30*30 см). 
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Олександер Смотрич 
ВІРШОВАНІ ЕСКІЗИ 

Тут вщух 
дух непокірний 
Запорожжя, 
тут ложе — 
лавка гола та кожух, 
тут злидні множать 
на біду 
і промовляють тихо: 
Бог поможе... 

Крізь морок часу 
та подій — 
похилої альтанки 
силует, 
а там, де стін готицьких 
порох — 
алея, 
прадідом моїм посаджених 
дубів, 
в полоні днів минулих 
та понурих, 
немов танцює задубілий 
менует, 
а може щось із полонезів 
чи мазурок. 

Коли було уже 
не до Прелюдій 
фортеп'янних, 
не до розніжених 
речей, 
од матюків в'язких, 
як клей, 
од солдатні 
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й матросів п'яних, 
од смертних мук 
життя втікало 
з тінистих парків 
та алей. 

Старих кімнат 
стемнілий кольорит, 
де гук дитячих 
радощів та втіх 
назавжди безнадійно 
стих, 
де романтичний дух 
принадливих баляд 
не йде з музейним 
описом 
у лад, 
де тільки сум 
смертей колишніх, 
панахид, 
немов до стін цих 
мертвих 
прикипів. 

Палахкотіло золото 
на вратах царських 
та амвоні, 
хор Вірую співав, 
а Він зійшов невидимо 
з ікони 
й пішов-заночував 
в якогось дядька 
на селі — 
в старій стодолі 
на соломі. 

Адажіо величної 
зими — 
не гріють домочадців 
розжеврілі 
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печі 
і мучить чад, 
і до весни хтось 
лічить дні 
й далеким літом 
голову собі 
морочить, 
а там — за вікнами 
спить мирно 
сад 
під покривалом 
біло-синім 
ночі. 

Як вечір синій 
переходив 
в електричну ніч 
і відлунали музики 
небесної 
останні такти 
з думками про земних 
жінок 
додому квапились 
голодні оркестранти. 

8 

Усе затьмариться, 
впаде, 
під тиском літ — 
потрібне стане 
непотрібним, 
у небуття піде 
близьке 
і виглядатиме 
столітнім, 
лиш з юности далекої 
надійні та веселі 
речі 
візьмуть й на мить 
весною часом 
оживуть 
у спогадах хитких, 
старечих. 
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9 

І знову тільки сон, 
не смерть — 
убогий хрест 
на перехресті — 
похмура смертним 
осторога, 
і жито кольору 
жовтка, 
і неба синь 
в життя закоханого 
ока, 
і постать старця 
в постолах 
така проста 
і одинока. 

10 

Усе чужу білизну 
прала, 
в чужому городі — 
сама, 
коли ж і жити 
сил не стало — 
допрала якось 
до кінця, 
і, як була, 
поклалась 
не прикрита 
й до ранку витекла 
сама — 
вода 
з дірявого 
корита. 

/ 
і 

11 

Село, 
колись Світлицький 
малював 
такі пастелі, 
співало сонце 
небу 
сонячний псалом, 
та час війни — 
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час невеселий, 
на станції, 
що за селом, 
повішаних хитали 
вітру 
п'яні каруселі. 

Я не журитиму 
нікого, 
моя журба — 
німа, 
глуха, 
безока, 
її хода — 
ледь чуті 
кроки, 
мов шелестіння 
в полі дуба 
одиноке, 
моя журба — 
моя біда, 
моя тривога, 
вона моя 
і ні для кого. 

(1989 
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Оксана Нарожняк: «Фігура», брон 
12*12 ін. (30*30 см). 
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Василь Портяк 
У КОРЧМІ 
(із кіносценарію « Довбу ш») 

Стріляючи в усі боки жвавими очиськами, хлопець вертівся між 
базарним натовпом. 

Побачивши ґазду, який був між скаржниками в управителя (то
го самого, що приходив досвітком у хату Довбушів), він притулився 
до нього й смикнув за сардак. Потім поманив пальцем. 

Здивований ґазда нагнувся. 
Хлопець щось йому нашептав і зник у натовпі. 

— Опришки йдут! 
— Довбуш з ватагові 
Хлопчаки бігли селом, галасуючи, а з хат витикалися цікаві по

дивитися на «параду». 
Це було справді красиво. Білої днини вулицею підгірського 

Печеніжина майже стройовим кроком ішла ватага. Було в ній уже 
чоловік дванадцять, всі «до зубів» озброєні. 

Олекса з Іваном ступали попереду. 

До хати Довбушів улетіла задихана дівчинка: 
— Олекса з Іваном у селі! — випалила. 
Мати, охнувши, сіла на лавицю. 
В Олени випала з рук дерев'яна точена миска й покотилася до

лівкою. 
Старий, сидячи на низенькому стільчику, морщив постоли. 
— Самі — два? —. запитав. 
— Та де, там їх... їк військо! — заторохтіла дівчинка.— При 

зброї всі, а так файно вбрані, що йой!.. Пішли до корчми. 
Олена почала хапати вбрання — кептар, хустку... 
— То я побігла? — запитала дівчинка і, не чекаючи відповіді, 

умент щезла з хати. 
— Оленко, сєдь! — сказав старий до невістки. 
Та розгублено глянула на свекруху, чекаючи підтримки, але Дов

бу щучка лише знизала плечима. 
— Вночі самі прийдуть,— сказав старий.— Здальше приходили. 
— За тілько місяців я їго лиш раз-другий уночі й виділа! — від

повіла Олена.— А тепер можу вдень, межи людьми. Хочу подиви-
тиси, з Ким він. Преці ж я Олексі жінка?! 

— Ти, дитинко, жінка опришка,— сказав старий.— Коротка ніч
ка — ото й усе життє з ним. Аж доки... 

І замовк. Потім додав тихо, але категорично: 
— Там, при народі, нам з ними не вільно бути. 
Олена, зібгавши в руках кептар і хустку, безсило сіла на ліжко. 

3. «Світовид» № 1. 1994 р. 
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Опришки гуляли! 
Не тільки зброєю вирізнялися серед решти — було вдягнуто все 

краще, були до синяви поголені обличчя й підстрижені вуса, а по
гляди кожен кидав увсібіч, як неабиякий вельможа. 

Хвиля од хвилі до корчми заходив хтось із цікавих, його тут же 
садили за стіл. 

— Гуляймо, братчики, тут, бо завтра не дадут! — гукав розчер-
вонілий Іван. 

. — Мой, домарєта, я заказував скрипку! — ревнув Андрій Дранка. 
— Є вже, є, принесли! — з готовністю вигукнули, і вже за секун

ду місцевий віртуоз запилив струни. Кілька горлянок-опришків і до-
марів упереміж — завели: 

У високій полонинці 
изродили рижки, 
ой, ци підем, пане-брате, 
навесні в опришки... 

Олекса не співав і, видно, мало пив.— Коло нього сиділи кілька 
газд і уважно слухали, що він говорив. 

Іван, співаючи, ревниво глянув на той вияв уваги до брата. 
Замовк і проштовхався до них. 
— Мой, а то чого в вас тут сухо? — гукнув.— Піню! 
Підскочив корчмар. 
— Горівки! — кинув Іван на стіл цілого талера. 
Олекса глянув на брата: 
— Ти варту змінив? 
— Зміню. 
Отаман кивнув на свою ватагу: 
— Зміни вже, бо не буде ким. 
Корчмар поставив на стіл повний штоф. Поставив перед Олексою: 
— Аби ви були здорові, пане ватажку! 
— Дай суда, песя віро! — Іван роздратовано шарпнув пляшкою 

до себе. 
Бухнув собі в погарчик горілки й тут же всушив. 
— Може я, брате, також у своє село прийшов? — спитав гостро, 

а все ж устав і рушив до виходу. . 
— ... Вже найменша дитина в кожнім селі знає,— говорив до 

Олекси ґазда.— Але тоти пани, тоти папери... Є в народі й страх. 
— Шляхта кричит, що ребелія, бунт,— пояснив другий.— А то 

вже, прошу отамана, недалеко й до карних загонів. 
— Що нам загони! — підсів на останніх словах до столу підхме-

лений Андрій Дранка.— Отаман хоче з десітьма хлопцями всу 
шляхту завалити. 

— Завалити — не завалити,— відказав Олекса,— але так уже 
пішло. Я не буду ґаздувати, але й пан не буде панувати! 

— Добре сказав! — похитавши головою, сказав один ґазда дру
гому. 
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— Ає!.. Я, каже не буду ґаздувати, але й пан...— значуще по
твердив другий.— Моцно сказав. 

— Отаман! — так само значуще сказав перший. 
— Йо! — відповів другий.— Ватажко! 
Самолюбивий Дранка не міг далі слухати того кадіння фіміаму. 

Побачивши Івана, що зайшов до корчми, встав і підійшов до нього. 
До столу підійшов ґазда, з яким перемовлявся Фока на базарі: 
— Перепрошую, чесні ґазди. Олексо, на дві слові! 
Олекса відійшов з ним у кут, там був незайнятий стіл. 

Іван з Андрієм перемовлялися, поглядаючи на Олексу. 

— В неділю до Яблунова... Кажете, дівка переказала? — спитав 
Олекса. 

— Так мені казав бахур. Є там така в Беня, Марічка си називає. 
— Мой-мой-жди!.. То не вна була тогди... на подвірю? 
— Тогди, коли?.. А була!.. — потвердив ґазда і ще казав щось, 

але Олекса вже не чув. 

Перед ним зринули жагучі очі, що дивилися спочатку ніби на
смішкувато, а потім захоплено. 

Коло столу вже не було ґазди, натомість сиділи Іван і Лукин 
Джимуга. 

— Заклич Головача,— наказав Лукинові Олекса. 
— А чо Дранку ні? — запитав Іван, коли Лукин відійшов.— 

Преці ж ми з ними зачинали. 
Олекса зігнорував репліку. 
Андрій спостеріг, що Довбуш чинить без нього раду, і люто сві

тив очима. Сердито штурхнув брата, який саме приклався черговий 
раз до чарки. 

— ... переловимо тих п'ятьох у лісі під Яблуновим, а тогди вда
римо на Беня,— розвивав план Олекса.— Доки не вспів дібрати но
ву охорону. 

— Добра гадка,— схвалив Головач, з новонабраних, але вже, 
видно, авторитет у ватазі. 

— Заткайси, Головач! Перше я скажу,— скипів Іван. 
— Вгомониси, брате,— застеріг Олекса. 
— Ні, це ти вгомониси! — відповів Іван.— Шо ти все їкіс вой-

ськові манебри вигадуєш? Йкого пса я піду тих гайдуків пересідати? 
— Ти не знаєш? — спитав Довбуш. 
— Не знаю! Шо мені з того буде — прокурена люлька йкогос 

гайдука? Андрію! — гукнув до гурту. 
" Насунувся Дранка. 

— Він тоже тобі скаже,— вказав на Дранку Іван,— чого ти ріжні 
коники з панами вироб'єїш. Хочеш, аби про тебе говорили, аби сла
ва пішла... 

— Доста! — гримнув кулаком Олекса. 
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— Ой-га! А ти хто такий? 
Олекса помітив, що конфлікт уже став центром уваги. 
— Я тобі отаман,— сказав уже спокійно. 
— Це ти їму отаман,— показав Іван на Джимугу. Потім на Го

ловача,— і їму. В рот тобі зазирают! А я сам собі Довбуш і срав на 
всіх отаманів... 

Тієї ж миті Олекса схопився, шарпнувши, відкинув стіл, що 
межи ними стояв, і тріснув брата в писок. 

Іван відлетів на кілька кроків, миттю схопився і, ревнувши: 
— А-а, мене?! Кур-рва штеля! — хапнув зі столу чиюсь бартку. 
Вона готова була летіти в чоло, але в останню секунду, зустрів

ши братів погляд, Іван пустив її нижче. 
Одночасно: 
ревнув і похилився, вхопившись за ногу, Олекса; 
вихопили пістолі Головач і Лукин Джимуга; 
стриг очима, тримаючи руку на руків'ї пістоля, Андрій Дранка. 
А Іван, побачивши братову кров, раптом протверезів. З повним 

розпачу, люті, болю стогоном ухопився за голову й сів на грубий 
табурет. 

Похилитувався і все стогнав, зриваючись на якесь тоскне гар
чання. • 

Селом бігла, збивши хустку на потилицю, Олена: 
— Олексику! Йой, падку гіренький! 

В корчмі стояв ледь чутний гомін. 
Олексі бандажували рану. 
Іван уже не стогнав і не хитався, але голову так само тримав у 

руках. 

— Лесьісу!.. Матко Божа, змилуйси! 
Олена задихана, збивалася на крок і знову бігла. 

— Ні, сам не ступ'ю! — похитав головою Олекса, ворухнувши 
ногою. 

Брати Джимуги.підвели його. 
— Слухай суда, брате! — сказав до Івана. 
Той звівся. Стояв понурий, винуватий і водночас — затятий. 
Всі завмерли. 
— Я тебе прощею. 
Корчма полегшено зітхнула. 
-г Але ворохобників у ватазі мені не треба. Забирай обох Дранок 

і йдіт собі з Богом. 
Іван рушив до дверей. З ним — Дранки. 
Бахнули двері, влетіла Олена. Глянувши на живого Олексу, спо-

стерігши напруження в корчмі, вона й сама мовчки завмерла коло 
порога, лише ріжок хустки притулила до уст. 

— Будь здоров, брате! — обернувся Іван. 
— Гости здоров! — відказав Олекса.— І, чуєте?.. 
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Ті зупинилися коло дверей. 
— Відходіт подалі! Двом Довбушам вузко буде в цих, горах. 

Лукин Джимуга тримав за вуздечку коня, на якому сидів Олекса. 
До стремена притулилася Олена. 
Коли підійшла мати, Олекса хотів злізти, але Довбущучка пома

хом руки зупинила: 
— Не треба! Тобі тєжко. 

*Щ, 
Старий Довбуш так само сидів на стільчику: за тією ж роботою. 
— Видіти їх не хочу,— сказав, не піднімаючи голови, до молод

шого Джимуги, який стояв коло порога.— Брат на брата!.. 
— Та то Йван, Олекса сказав... 
— Іди. Перекажи моє слово! 

— Тєжка твоя дорога, синку,— говорила мати.— Не ти пролив 
братску кров, але на твоїй дорозі пролиласи. Памнєтай це надалі. 

— Буду, мамко,— відповів Олекса. 
— Пішов ти із-за кривди, і за кривдників відповіж перед Богом. 

Але заклинаю тебе! — Аби-с не мав відповідати перед селами за 
кров свого люду. Не переступи цу кров! 

— Не переступлю, мамко! 
Мати ступила ближче. Олекса нагнувся з коня й поцілував її. 
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Олесь Ільченко 
КРОКОДИЛ ІЗ ОЗНАКАМИ СТАТІ ЖІНОЧОЇ 

Тема — 
хвиль плюскіт 
(бажано — моря, 
адже молюски, 
прибравшись у мушлі, 
колористично 
стимулюють уяву). 
Тут я мушу 
зробити заяву: 
співпадіння із 
реальним морем 
є випадковим. 

Дивлюся зі скелі вниз. 
Втім, скеля теж, 
бачу, напів-
реальна. 
І синє море без меж 
навряд чи наявне. 

Канали із плюскотом хвиль, 
казковий Сан-Марко 
живуть за багато миль 
(верст, кілометрів, лі) 
від високої арки 
нашого двору. 
Землі 
хочеться бачити більше, 
ніж дозволяє обрій. 
Але 
літаки 
сплять, 
а кораблі 
вимерли, певно, як обри. 
Отож тільки хвиль морських 
синусоїди очманілі, 
Ходять туди-сюди 
сотні з них; 
отже,— усі при ділі. 
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Маємо справу й ми — 
посідали в утомі 
мов справжні господарі 
у власному домі. 

Вночі помічаємо крок, 
навіть не крок, а тінь 
смерти, 
що вже пройшла. 

Лежить перемита рінь 
perpełuum mobile моря; 
а левантійський дрок 
подався у жовті гори. 
Слід додати сюди 
пінії, лаври, оливи, 
і на воді сліди 
випадкової зливи. 

ВЕСНЯНА ВРАНІШНЯ МЕДИТАЦІЯ 

Так хрінова, аж гидко; 
бо щось загубив, 
а що саме — згадати не можу. 
Від цього 
та в роті противно. 
У готельному ложі, 
під боком, 
лежить крокодил 
із ознаками статі жіночої. 
Це страшно і дивно. 

А весна, взагалі, 
вже по нишпорках, 
курва, пішла. 
Алкоголь дорогий, 
і до праці ставати несила. 
Я хотів би послати всіх баб 
і сходити в кіно, 
у якому би файна кобіта 
орально любила. 

Всі книжки, 
вічне місто, 
дерева, земля 
досить дивно сприймаються, 
наче баласт, 
котрий скинути варто 
із повітряного корабля. 
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В голові — 
ідіотський мотив: 
«ля-ля-ля!», 
також — Екклезіаст. 
А в кишені — 
зім'ята плацкарта. 

ЩЕ ОДНА ВЕСНЯНА ВРАНІШНЯ МЕДИТАЦІЯ 

...гріх гордині здолав 
і вночі кружеляв 
млосний spiritus vini. 

Нащо ранок отой? 
Амнезія нічна 
заперечує вечір веселий. 
Чи був справжнім той сміх? 
Передюбний-бо гріх 
залишився гріхом у оселі. 

Пилу шар на вікні. 
«Ми з тобою одні» — 
у квартирі побачень. 
Сей безрадісний секс 
певно має свій сенс 
серед безлічі значень 
існування, буття, 
пиятик і виття 
на цвяхований місяць. 

Знов автобус тряский... 
Напророчив малий: 
«Мамо, хочеться пісять!» 

КАЗАНОВИЧ 

СПОГАДИ / 

Великий Казанович — прадід мій. 
Борець невтомний, охоронець правди, 
знавець мистецтва, гуманіст, філософ, 
і вірний жінколюб, і белетрист. 
Він із своїм семизарядним другом 
вмів дані вибити із ворогів народу: 
чиї вони агенти, шпигуни, 
хто їхні хазяї, де вражий центр, 
і як ця наволоч займалася шкідництвом. 
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Він після праці чесної, тяжкої 
любив відпочивати в колі муз... 
0 Казанович! 

Німфи молоденькі — 
дотепні, лагідні, веселі і грайливі 
були доповненням коштовним до вечері, 
що подавалась просто в кабінет 
профактивіста, мужнього аскета... 

Я Казановича щоденник віднайшов: 
які глибини думки, точність слова! 
Як він усе докладно описав, 
як оспівав принадливість жіночу! 
Як високо і вірно він кохав!.. 
Перегорнімо ж ветхі сторінки, 
1 переймемось почуттям глибоким! 

«...я роздягнувся теж і поруч ліг. 
(Забув, на жаль, ім'я спитати в неї"). 
її волосся тепле, світле, чисте 
так ніжно пахло... Я схиливсь до нього. 
Тут губи наші стрілися. Давно 
не пив таких нестямних поцілунків 
з дівочих вуст, що спрагою палали 
і мріяли про вічну ніч кохання. 
її верткий дотепний язичок 
торкався мого, вібрував грайливо 
і намагався зовсім утекти 
із ротика рожевого коханки. 
Під час отих запійних поцілунків 
моя швидка рука уже знайшла 
її горбочок моховий принадний 
і теплу горошинку, що ховалась 
в щілині горбика. Я лоскотав її, 
а молода коханка все щільніше 
тулилася до мене. 

Майн готт! 
Я відчував, як більшає, росте 
той набряк пристрасті одвічної моєї, 
як солодко розтягується плоть 
прихованого кореня мого. 
Як він погладшав! Солодко свербить... 
Тут впевненості стан прийшов до мене, 
як вже бувало в мить таку не раз. 
Так, впевненість, надійність і краса! 
Я милувався нашими тілами, 
що вже спліталися в гарячому двобої. 
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...Тут пригадалося, яким я був колись: 
дурний сором'язливий підглядач 
принад жіночих в лазнях і вбиральнях, 
Наївний! Я всерйоз тоді гадав, 
що вічним поллюціонером залишуся... 
Уникнув, друзі! 

• Сталося це так: 
ясним і гожим днем я стрів її — 
вона у скверику захоплено читала. 
Я придививсь: Олег Южанін, «Пенис
тый кубок». 

Автор той — «не наш». 
А я був при погонах... Полякав, 
завів до нашої контори, в кабінет... 
І ось вона моя! Я припадав 
до теплих губ її, дитячих майже, 
я зосередив хіть на трунках дивних, 
що діяли невідворотно й певно, 
сповільнено, тим збуджуючи мене. 
І мій маленький друг, мій корінець 
змужнів, не схибив у момент рішучий. 
Тоді пізнав я чарівне тертя: 
і легкість, і блаженство після того, 
як пролилися райськії потоки. 
Відтоді пив я мед хмільний оргазму 
із багатьма кобітами... 

Вернімось, 
однак, до найостаннього кохання. 

...Пружними стали груди, і вона 
вже терлась ними, цілувала стегна 
мої міцні, а я дививсь на неї. 
Блискуча і гладенька, ніжна шкіра 
її хлопчачих литок... Обрис ніг 
струнких і сильних... Персиковий пух, 
що в неї нижче ліктя, лоскітливо 
мене торкався... Із зачудуванням 
помітив я відбиток на стегні 
від трусиків блакитних, що лежали 
так зайво зараз серед подушок... 
Тут нерви насолодження мої 
враз заспівали пісню перемоги,— 
адже відчув я радісний політ,— 
коли вона охоче показала 
всю магію свого м'якого рота, 
рухливість губ, зубів тендітний дотик — 
вони ж бо пестили життя величний жезл! 
А після того мій дружбан нестримний 
полинув до жаданої щілини, 
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що між рожевих пелюсток 
принадло крилася. 

...І торувала шлях жагуча насолода, 
ішла до найсолодкіших судом, 
останніх рухів... І гарячі краплі 
отрути вічної під коренем мужчини 
були готові вийти на роздолля... 
І я терпляче уповільнив рух, 
щоби тривала довше мить блаженства...» 

Мені нелегко отаке читати: 
мій прадід був вітчизни патріотом, 
до того ж — гармонійним мужиком. 
О, як я заздрю тим часам прекрасним, 
коли жінки охоче віддавались, 
і зрозуміло всім було, хто ворог! 
Щасливим був мій прадід! Чи не так? 
А я лише дивлюся на «дівчаток» 
в журналах кольорових. От і все. 
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Оксана Нарожняк: «Маасаї», бронза, 
20*20 ін. (50*50 см). 



Віра Вовк 
ШІСТЬ ПРИНАГІДНИХ (І НЕЧЕМНИХ) 
НОРМАТИВНИХ ВІРШІВ 

До кінця XVHI-ro віку в європейській літературі панувала нор
мативна поезія з усталеними приписами: думки й почування, 
висловлені в рахованих складах, у метричних чи римованих віршах, 
пов'язаних у строфах строгого формату, з приспівами чи повторен
нями і т. п. Усе те вимагає своєрідного словесного і синтаксичного 
штукарства, що робить з поезії майже об'єкт прикладного мис
тецтва. Кажу «майже», бо, очевидно, і в нормативній поезії існують 
інспіровані поети. Всі клясики здебільша творили нормативне мис
тецтво. Поети різних літератур довгими століттями плекали норма
тивні ліричні форми, такі як мадригал, вілянелю, рондо, рондель і 
інші, серед яких найвибагливішою і найпопулярнішою об'являється 
сонет. Часто середньо- і далекосхідні літератури правили за джерела 
нових видів. 

Тріолет 

ЕРОТИЧНИЙ ПАНЕГІРИК ДО ПОМАРАНЧІ (з довгими рядками). 

У плоті твоїй люблю, загнуздану сонця силу, 
Як сьорбаю твою кров повільним цілунком. 
Я пещу шкіру тверду, помаранчеву, достиглу: 
У плоті твоїй я люблю загнуздану сонця силу. 
В Оранжереях надибали ми садибу нам милу, 
Де твоїм золотим упиваюся трунком, 
Помаранчо, але ж бо я п'ю загнуздану сонця силу, 
Як сьорбаю твою кров повільним цілунком. 

Газель 

BILLET DOUX ДО ОДНОГО ПОЕТА 

Я читала твої переливи надхненні, як і читав книгоїд. 
Я пірнула у глиб твоїх почувань, як і пірнув книгоїд. 
Я спроможна без переміжка смакувати їх дні і ночі 
Облизаючись, як облизався небіжчик естет-книгоїд. 

або: НЕКРОФІЛІЙНІ ЗІДХАННЯ МАРҐЕРІТИ ЮРСЕНАР 
Яка розкіш кластися в ліжко в товаристві Гомера або Віргіля! 
Тримати в обіймах на грудях Гомера або Віргіля! 
Але не слухати як хроплять, не бачити як слинять на подушку, 
І, як забагнеться, знову відправити на полицю Гомера або Віргіля. 
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Гайку (множина гай — кай) 

ОРАТОРАМ 

Чуйте, промовці! 
В тіні тиха робота 
Вголос вас лає! 

або: ПЕКУЧЕ СЛОВО 

Слово пече вам? 
То значить, ви маєте 
Німі пороки. 

Сонет 

СОНЕТ НА 100 СОНЕТІВ ОСТАПА ТАРНАВСЬКОГО 

БАНКЕТ 

Не сто музик нам крутить катеринку, 
Не на стоногу шитий черевик, 
І як би не трудився лісовик, 
Стокротки він не виростить на ринку. 

Сто царинок не стане під хмаринку, 
Сторіччя не досягне боровик, 
І листоноша — добрий домовик — 
Столистий лист не кине нам у скриньку. 

Але в поета — інший привілей: 
Він з рим готує чародійний клей 
І ліпить нам вареники стокрилі. 

Вже шарудять лякери й постоли, 
Позасідали гості за столи 
Й підносять мед настояний в барилі. 
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Вадим Лесин 

ПРИМРУЖЕНИМ оком 

й 
ЩЕ ОДНА ВАРІЯЩЯ НА ТЕМУ МІСЯЦЯ* 

Місяцю голомозий, 
ти єси дупою сонця, 
пощо з тобою возяться 
сновиди — ідолопоклонці? 

Череп твій — порожнеча 
під ночі старим капелюхом, 
лиш — хмари волочиш на плечах, 
кокетливий волоцюго! 

Згубив ти — і свиту, і портки, 
і голизною нам світиш, 
та й думаєш, з певністю, гордо, 
що ти найважніший у світі! 

Дивно, як всякі поети 
гугнявлять до тебе й про тебе 
скучні тріолети й сонети 
в своїй віршоробній потребі, 

як затикають всі діри 
в октавах і у катренах, 
забувши і міру, і віру 
в своїх закапелках надхнениих. 

Хоч ти мовчазний, ніби — мертвий, 
про тебе — лунають сонати: 
— твої, чорнокнижнику, жертви — 
безкрилі — й могутньо крилаті. 

В розпачі чорній, собачій, 
з мордами, як саксофони, 
собаки до тебе плачуть 
в собачі ночі безсонні. 

* Вадим Лесич відомий читачам як один з найкращих, суворих, а то й трагічних 
поетів діяспори. Лише групка його найближчих друзів знали його вишуканий, а часом 
карколомний гумор та іронію. Ця рідкісна добірка віршів посвідчує це. Ред. 
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Нишком смієшся беззубо, 
доскочиш масні молодиці, 
їх стегна і бедра голубиш, 
як прелюбодійний пройдисвіт. 

Людям статечним і гідним 
нераз заглядаєш у вікна, 
закравшись щілинками світла 
в достойні їх заковики. 

Блудиш по столах, канапах, 
і нипаєш в нішах виходків, 
аж — вчуєш в присмоктаних лапах 
їх таємниці солодкі. 

Підлесно хитаючи лобом, 
цинічно настроюєш нерви, 
диктуєш їм вірші любовні 
на клозетовім папері. 

Діви — і білі і чорні, 
всяченної форми і масті, 
сором забувши, й покору, 
— в твоїх, безсоромнику, снастях! 

Сняться їм, дівам невинним, 
дива всі — розкішних наложнииь, 
як місяць до них підплигне, 
любовником ставши при ложі. 

Тож бережися, ласуне, 
не липай більмом на дівчата, 
бо може скінчитися сумно 
в гріху твоє діло почате! 

Краще сховайся в кущах десь, 
або повісся на мурі, 
забудь — молодиці й дівчата 
і поетичні котурни! 

Прийми це — уважно й поважно, 
не скривлюйся і не смійся, 
мелодраматичний блазню, 
бо ти — тільки місяць!.. 

48 



Не «Риба і розмір», 
не — розмір і риба, 
вони нам не грозять 
у наших садибах, 
а «Мости»* й помости, 
а «Світло співуче»*, 
такі куцохвості, 
такі закарлючні, 
такі свято-мудрі 
і пишно-порожні, 
в рожевому пудрі 
на ляльки похожі. 
І слово — десь відси, 
і образ — десь відтам, 
і в притупцях біса 
вже повна макітра. 
З пером велемудрим 
— не з гусі, а з пави, 
— нам, темним, одуреним 
правлять морали. 
Як з яблуком — перець, 
шкарпетка — у супі, 
— так нам ужерлися, 
так нас оглуплюють! 
В різних «Свободах» 
ними обкручені, 
— стікаємо потом, 
заумністю зрушені, 
або — в цих самих 
статечних «Свободах» 
— прихвали, похвали 
хвалькам віршоробним! 
І вірші, віршила, 
і віршоньки милі, 
що навіть Падура 
Тимко — із могили 
за ними б заквилив! 
Серцещипучі, співучі, співучі, 
хоч переспівані краще — давно вже, 
але — ще тонші, але ще вужчі, 
множаться, множаться, множаться. 

Не «Риба і розмір» 
і не Андієвська, 
а повінь віджила віршарської прози, 

* «Мости» Остапа Тарнавського, «Співуче світло» Ірини Шуварської (Ред.). 
4. «Світовнд» № 1, 1994 р. 



частушки Фрозини, 
переспіви Хвеськи, 
і їм подібних обабіч куртини, 
та катеринковий вічний переспів 
— от, що нам грозить! 
Тиха провінція, і геніяльність, 
така, що — собі лиш, в масштабі народнім, 
і власні міри, власна похвальність, 
бо нас зрозуміти у світі — негодні. 
Негодні й негідні,— тому замикаймось 
у вежу з слонової кості, у гетто, 
бо ми — є найкращі, хоча й неохайні, 
бо ми є найбільші у світі поети! 
Оці самохвали, запишнені півні — 
на патріотичних задвірках вельможі, 
— нам душі вбивають осиковим клином! — 
— оце нам грозить! 

Альбомних слів альбомна сила 
і сантиментик закамарку 
— змахнули курявою крила 
— і ти тепер — що-небудь вжар тут! 

Жарів покруч, слів гуловіса 
шукати сил — лиш може в біса, 
в бездушній грі снаги не стало, 
— а слів, а слів самих замало. 
Тож поклонімось Вельзевулу 
і обіцяймо — душу в зашморг, 
— і всі, що чули і не чули, 
хай б'ють прокльонами чортяку, 
але, що ж нам зосталось, бідним 
піїтам, віршеплетам кволим 
— лиш словом гримати й гриміти, 
й ховати в маску — тіло голе. 
Колись вчинив так славний Косач, 
пройдисвіт тне так: І. Костецький, 
то ж і не згадуймо поночі 
імен цих лиходіїв пеських, 
отож забудьмо всяку погань, 
нездар, каналій скуррвесинських, 
і знов почнім все від порога, 
як починали у дитинстві. 
І може — в цьому вся потуга, 
що навіть Штокалка не треба, 
— та хто б там доктора ще слухав, 
коли вже знову цілі ребра. 

50 



БЕЗ ПРИСВЯТИ 

Перекинено дном блиск сузір'їв. 
І кості костецькі, кощаві хрящі 
— лиш гудуть крізь примари і прірви, 
жадно виють шакалом вночі. 

Тліє місяця миска за лісом, 
прожовклого висмерку чад, 
де Мефістовий євнух повісивсь, 
щоб лякати малих потерчат. 

Не заквітне тут квіт мандрагори, 
де кості костецькі, кощаві хрящі, 
— у непам'ять їх плуг переоре, 
їхній попіл сполощуть дощі. 

І тут навіть будяк не ростиме, 
у язвах шакала слідів! 
— Бідний Боже, мій Боже, прости нам 
камінь хліба невдячних людей!.. 

АВТОПОРТРЕТ 

В маленькім світику рибалок — майже майстер, 
в маленькім світику поетів — підмайстрій, 
— а так — незамітна людина, що за щастям 
кудись іде, чогось шукає, із-під маски 
трагічно кривиться,— і нишком гасне, 
задивлена у видива прозрінь. 
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Сергій Квіт 
БОРХЕС, ЩО КОСИТЬ ГАЛЯВИНКИ 

Скільки би письменник не складав заяв про наміри власної твор
чості, не змінював би манеру письма, тематику, жанри, навіть пере
конання, у нього залишається божевільний «пунктик» подряпинки 
від залетіло'/ туди Божої іскри, що, як і будь-яке інше людське неща
стя, позбавляє його спокою, не залишає жодної можливості не писа
ти, і, разом з тим, окреслює певний кут зору для бачення всіх без 
виключення проблем, які він може, або навіть хоче побачити. Цю 
подряпину почасти можна порівняти з Алефом та Заїром, двома ме
тафорами Хорхе Луїса Борхеса. «Алеф — одна з точок простору, де 
зібрані всі інші точки» (Алеф). Тут перетинається все з усім. Нато
мість Заїр стоїть ближче до мого невдалого порівняння. Герой одно
йменного оповідання намагається пояснити те, що зрозуміти дуже важ
ко. «Інші побачать, що я збожеволів, а я буду бачити один лише Заїр. 
Коли ж усі люди на землі день і ніч будуть думати тільки про Заїр, 
що буде сном і що — дійсністю, земля чи Заїр?» За визначенням «Ас-
рар-Нама», «Заїр — тінь троянди і подряпина Повітряного покрову». 

Згаданий мною письменницький «пунктик» є надзвичайно кон
сервативним, незмінним, статичним, не приховаємо гріха — зако
стенілим назавжди. Все у природі змінюється з плином часу, крім 
нього — він або існує, або ні. Стає важко розрізнити твори, напи
сані в різні часи тією самою людиною, змінюється внутрішній світ 
мистця і загалом усе — крім цієї Божої позначки. Для зручності її 
можна уявити кристалом. Тоді кожному окремому споглядачеві він 
зблискуватиме різними геометричними фігурами своїх боків. 
Скільки читачів — стільки фігур. Це власне і є праця дослідника — 
приглядатися до сліпучого мерехтіння Божественних кристалів. Я 
не знаю, що хотів сказати своїми писаннями Борхес, але завчасно 
не вірю його деклараціям і напевне знаю, що, народившися на світ, 
його твори промовляють до читача власною мовою, а мої візії є ли
ше одним, з безкінечного числа можливих, поглядом на те, що вони 
сказали. Це мав на увазі й сам Борхес. «Ми не вороги — я живу, 
залишаюся серед живих, щоб Борхес міг займатися своєю літе
ратурою і доводити нею моє існування. Одного разу я намагався 
звільнитися від нього і змінив міфологію околиць на ігри з часом і 
простором. Тепер ці ігри належать Борхесові, а мені потрібно вига
дувати щось нове» (Борхес і я). Завжди існує момент відчуження 
мистецького твору від автора. Хорхе Луїс Борхес цінував сам текст. 
«Якщо текст є добрим, яка різниця, чи написаний він сьогодні 
вранці чи століть двадцять тому, чи тільки він буде написаний [.... ). 
Мені розказував Рой Бартолом'ю, що в Персії також не вивчається 
історія поезії. Там не з'ясовують, чи впливає один автор на другого 
і хто чий послідовник. Вони існують в якійсь моделі вічності, там 
усі — сучасники. Ми ж, навпаки, підвладні цьому злу: історія, дати. 
Все це дрібниці». 
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Прочитавши певну кількість творів, читач може скласти для себе 
уяву про постать і наміри самого Борхеса. Одна справа знати думки 
автора, друга — читати те, що він написав, і третя — студіювати 
сумнівні інтерпретації «третіх осіб». Розтріюючий кристалевий ко-
мертон авдиторного резонансу зливається у монотонний подзвін лі
тературного процесу. Виділитися з нього власним голосом дослідник 
може лише двома шляхами, які залежать від мети розвідки — ін
формативним і концептуальним. Обмежене коло джерел не дозво
ляє навіть думати про відкриття якоїсь Америки на першому. 

«Література починається з міфу і закінчується ним» (Притча про 
Сервантеса і Дон-Кіхота). Це твердження змушує нас віднести Бор
хеса до «міфологічної школи» (така науці невідома) літератури і лі
тературознавства. Його цікавлять не просто міфи, а міфи-архетипи 
людської свідомості. Борхес іноді називає їх «сюжетами, що постій
но повторюються» (Сюжет). «І скільки б часу нам не залишалося, 
ми будемо повторювати їх — у тому чи іншому вигляді» (Чотири 
цикли). Борхес узагальнює їхнє значення, виводячи за межі мис
тецтва. «Можливо, всесвітня історія — це історія різної інтонації 
при вимовленні кількох метафор» (Сфера Паскаля). Іван Петровсь-
кий дав прекрасну розвідку про метафорику Борхеса, метафори 
якого є його міфами-архетипами. 

Для з'ясування деяких суттєвих рис Борхесового стилю (письмо
вого, поетичного та інтелектуального), розглянемо відоме оповідан
ня «Тльон, Укбар, Orbis tertus». Борхес цікавиться різними точками 
відрахунку. Дві такі точки, що знаходяться поруч, передбачають іс
нування двох цілком окремих світів. Залежно від вихідного крите
рію. Автор спочатку наводить неіснуючу статтю про міфічну країну 
Укбар в Англо-Американській енциклопедії 1917 року. Потім з'яв
ляються вигадані книжки про Укбар і про Тльон. Борхес полюбляє 
цей прийом — вводити у контексті епохи, певної ситуації чи літе
ратурної дискусії, що дійсно мала місце,— вигаданих ним самим 
письменників і вчених, статей та книжок, розпочинати власні дис
кусії або інтерпретування з єдиною метою — уникнути видимого 
переходу до світу вигаданого, фантастичного, поетичного. І — тако
го ж реальною (бо втіленого-в-слово), як і той, в якому ми фізично 
існуємо. В Укбарі «видимий світ був наповнений ілюзією, чи (точ
ніше) певним софізмом. Дзеркала й дітонародження ненависні, бо 
вони продукують (множать) і розповсюджують існуюче». Літерату
ра Укоару описувала неіснуючі країни Млехнас і Тльон. Пізніше 
з'ясовується, що вигадані світи творилися групою інтелектуалів. 
«Якось увечері першої половини 17 століття — чи то в Люцерні, чи 
то в Лондоні» було засноване «таємне благонаставлене товариство». 
Праця продовжувалася з покоління в покоління, 1924 року товари
ство знайшло собі спонсора, «мільйонера-аскета Езру Баклі, який 
запропонував придумати не країну, а планету. «Цей твір не всту
пить у спілку з брехуном Ісусом Христом». Баклі не вірив у Бога, 
але хотів довести неіснуючому Богові, що смертні люди здатні ство
рити цілий світ». Тльон — це від початку до кінця штучна планета 
й суспільство на ній. Все до дрібниць описано в одній системі коор
динат. На Тльоні всі ідеалісти, світ для його мешканців — «не 
зібрання предметів у просторі, але строкатий ряд окремих вчинків». 
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Тому «не існує слова, яке б відповідало значенню «місяць», але є 
глагол, який можна було б перекласти як «місячить». Відтак «куль
тура Тльону складається лише з однієї дисципліни — психології», 
там «не існує поняття "плагіат": є само собою зрозумілим, що всі 
твори — це твори одного автора, позачасового та анонімного». Існує 
таке явище, як подвоєння загублених предметів. Це «хрьоніри». 
«Поріг, що існував, поки на нього наступав який-небудь жебрак, 
зникав, коли той помер». І так далі. Борхес відчуває насолоду в опи
сування вигаданого світу. Гарно й цілісно вигадане, для цього існує 
так само, як фізично присутнє, бо воно має таку саму естетичну 
вартість. Справедливо підказують, що ідея оповідання була навіяна 
Борхесові галасливим крокуванням нацизму. Він описує вторгнення 
«того» світу Тльону у наш світ: «контакти з Тльоном та звичка до 
нього розклали наш світ. Причарована стрункістю, людина все 
більше забуває, що це стрункість шахистів, а не ангелів». Накинув
ши людині певну систему поглядів, можна повністю змінити оточу
ючий її світ, насправді не змінюючи його. Світ залишиться тим са
мим, але сприйматиметься людиною по-іншому, бо вона матиме 
інше бачення — таке, яке їй накинули. 

Ми вже погодилися з іронією Борхеса щодо безпосереднього 
пов'язання «витоків» світогляду письменника, його думок чи конк
ретних творів до тих чи інших постатей і подій. Так само не потріб
но вбачати у Тльоні пряму аналогію з гітлерюгендом, хунвейбіна-
ми, жовтеняпіонерокомсомольцями й феноменом «радянської люди
ни». Це буде спрощенням. Тут можна прослідкувати натяки на 
«новий порядок» третього райху, засудження автором масонства, 
пропаганду християнства тощо. Насправді Борхес найбільше жаха
ється уніфікації, перемоги однієї доктрини над усіма іншими. «Тоді 
зникнуть з нашої планети англійська, францізька й іспанська мо
ви». Тим то і страшний стрункий вигаданий світ. Борхес шанує різ
номаніття і може творити власні сентенції, метафори-міфи лише на 
тлі палітри, збагачуючи її. До питання стилю наведемо принагідно 
його слова. «Я міркую так: зрештою, єдине, що я вмію,— це твори
ти сентенції». 

Борхес розгублюється перед міфологічною експансією нацизму, 
адже сам він закоханий у міфі, сам є міфологізатором. Тому нама
гається розрізнити «злочинний» і «мистецький» міфи через проти
лежність головної тенденції — до уніфікації та до урізноманітнення. 
Цікаво, що Борхес не захищає людину як недоторкану екзистенцію. 
З одного боку, він захоплюється Шопенгауером та Ніцше, а з дру
гого — його зовсім не цікавить волюнтаристичний момент. Борхес 
пропонує інший рецепт. «В епоху розквіту гіпотеза постійності, 
незмінності людського існування засмучує або дратує, в епоху зане
паду (таку, як наша) вона — запорука того, що ніяка ганьба, жоден 
диктатор зменшити нас не в змозі» (Історія вічності). Занадто мала 
втіха для людини. Але Борхес виступає лише від власної екзи
стенції, з її наставлениями, смаками та системою уявлень. Він про
понує своє розуміння проблеми — і цього вже більше, ніж достат
ньо. Борхес ледве дає собі раду з власними світами. «Відчув, що й 
Аверроес, який прагне уявити, що таке драма, не маючи іншого ма
теріалу, окрім дріб'язку Ренана, Лейна й Асіна Паласьоса. Відчув 
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уже на останній сторінці, що моє оповідання — відбиття тієї ж лю
дини, якою я був, поки його писав, і, щоб вигадати це оповідання, 
я повинен бути саме тією людиною, я повинен був вигадати це 
оповідання і так — до безкінечності» (Шукання Аверроеса). 

Безкінечність у просторі, часі й уяві, вічність скрізь і завжди — 
головний персонаж творчості Борхеса. її змістом є вигляд цієї пер
манентної вічності та можливі варіанти її інтерпретації. Але найго
ловніший персонаж стоїть поруч Борхесової гри. Це людина, яка 
намагається мислити і споглядає. Полишивши міркування про 
впливи Едгара По, Густава Мейрінка, Маседоніо Фернандеса та 
Моріса Абрамовіца, вчень християнства, магометанства, іудаїзму, 
каббали чи буддизму, зазначимо, що Борхес передусім — співець 
«всеєдності». Якщо тут можливо вжити частину означення ро
сійської «філософії всеєдності», до якої аргентинський сліпець не 
має жодного відношення. Він хотів культурно осягнути безкінечний 
і вічний Всесвіт. На культурний універсалізм Борхеса натякає Джон 
Барт: «Точка зору бібліотекаря!., оповідання Борхеса — не лише 
посторінкові примітки до уявлюваних текстів, але взагалі поскрип-
тум до всього корпусу літератури». Намагаючись охопити все, Хор
хе Луїс Борхес не мав на гадці підводити під людське культурне 
розмаїття якийсь спільний знаменник. Навпаки, він послуговується 
текстами різних культур для творення власного поетичного світу. 
Його захоплює дух кожної окремої культури. Із цього погляду 
Борхес виглядає радше не великим космополітом, який 1932 року 
кинув гасло «наша традиція — весь універсум» (Дискусія), а вели
ким націоналістом. Націоналістом всеєдності. Творча натура Борхе
са розчиняється в кожній культурі, що потрапляє в його поле зору. 

Борхес сприймає світ крізь метафори. Кожна культура для нього — 
метафора. Оповідання оперує різними метафорами і саме стає окре
мою метафорою. «Відійшовши від авангардизму,— пише Інна Тер-
терян,— Борхес відмовився від несподіваних візуальних метафор. 
Проте в його прозі, а потім й у віршах, з'явилася інша метафорич
ність — не візуальна, а інтелектуальна, не конкретна, а абстрактна. 
Метафорами стали не образи, не рядки, а твори в цілому,— мета
форою складною, багатоскладною, багатозначною, метафорою-сим
волом». Головне у нього — інтелектуальна метафора на всіх рівнях 
цього поняття. Тому Борхес твердить, «що чарівність теології є на
багато більш чарівною, ніж чарівне літератури чи поезії». Його при
ваблює не лише «естетична вартість релігійних чи філософських 
ідей», тут не тільки мета охудожнення релігійних сюжетів, як-от у 
тріллері «Євангеліє від Марка», цьому літературному фокусі на біб
лійну тематику. Для Борхеса особливу вагу має інтелектуальний 
момент літературного твору на шкоду ліричному, почуттєвому. 
«Кожна людина втрачає віру у своє мистецтво та його засоби. Нава
жившися поставити під сумнів безкінечне життя Вольтера чи Шекс-
піра, я вірю (в цей вечір одного з останніх днів 1965 року) у вічність 
Шопенгауера та Берклі» (3 приводу класиків). Оскільки світ мис
тецтва і є фактично світом естетики, таке розуміння літератури ста
вить під сумнів її текстову абсолютність. Борхес не послідовний. По 
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великому рахунку, в суто мистецькому плані його тексти є літе
ратурно вторинними в розумінні пониження. На високий естетич
ний щабель їх ставить конструктивна маргінальність сутності, пере
межування з глибоким філософським та культурологічним грунтом. 

Поетичний світ Борхеса вміщує небагато «головних метафор». 
Вони вказують на шляхи, куди лине людська уява. Тому настрій 
його літературної культурології можна схарактеризувати фразою: 
людина над прірвою Всесвіту. Для Борхеса уява є «серйозною» не 
лише у мистецтві, а й по відношенню до фізично існуючого світу. 
«Я думаю, що люди взагалі помиляються, коли вважають, що лише 
повсякденне представляє реальність, а все інше є ірреальним. У ши
рокому сенсі пристрасть, ідеї, міркування так само реальні, як фак
ти повсякдення, і більше того — вони творять факти повсякдення. 
Я переконаний, що всі філософи світу впливають на повсякденне 
життя». Ці слова можуть належати тільки невиправному ідеалістові. 

Повертаючись до міфологічної школи літератури, зазначимо, що 
міфічний світ — це світ магії, містики. Немає жодних сумнівів у 
містичній основі творчості Хорхе Луїса Борхеса. «Я запропонував 
розрізняти два різновиди причиново-наслідкових зв'язків. Перший 
природній: він — результат безкінечної множини випадковостей, 
другий — магічний, обмежений і прозорий, де кожна деталь — пе
редвістя. У романі, по-моєму, можливий лише другий. Перший за
лишимо спекулянтам від психології» (Розповідне мистецтво і магія). 
Сам процес творення текстів є у Борхеса містичним явищем. «За
вдання літератури покриті таємницею [...]. Ти просто намагаєшся 
виконувати накази — накази, вимовлені Кимось і Чимось. Я про
мовляю ці слова з великої літери». Разом з тим, він не вважав себе 
вірним жодної з релігій. «Оскільки я використовував різні метафі
зичні й теологічні доктрини з літературною метою, читачі, ймовір
но, вирішили, що я сповідую ці доктрини, коли насправді єдине, що 
я з ними зробив,— застосував з літературною метою, не більше то
го. Якщо б мені довелося висунути власне визначення, я би схарак
теризував себе як агностика — іншими словами, як людину, що не 
вірить у можливість знання. Як мені вже неодноразово доводилося 
говорити, зовсім не обов'язково, щоб універсум був пізнаний освіче
ною людиною XX чи будь-якого іншого століття». Видимий єретизм, 
а насправді невір'я неминучої віри Борхеса, розкриває безмежний 
світ нашого незнання, свідчить про наявність таїни ніколи не пізна
ного, а, отже, віру в Того, хто є творцем Усього. Іван Петровський 
наводить слова Андрія Тарковського: «У Борхеса є чудовий малень
кий есей про Шекспіра. Це діалог між Богом, Борхесом і Шекспі-
ром, де йдеться про те, що Борхес створений Богом так само, як 
Шекспір створював свої твори. Що все це — ступені творів, які на
тхненні тією ж самою силою». 

Борхес намагався охопити різні напрямки людської уяви. По-пер
ше, це власна уява. 

Згадаємо його фантастичні сюжети. По-друге, метафора книжки. 
Книга — це і людина, і китайська стіна, і подія (Стіна і книжки), і 
музика, і Всесвіт. Все записано і все треба читати. «Бібліотека безкі-
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нечна і періодична. Якщо б вічний мандрівник йшов би в одному 
напрямку, він зміг би переконатися по декількох століттях часу, що 
ті самі книжки повторюються в тому ж безпорядку (який, повторю
ючись, стає порядком і Порядком)» (Вавілонська бібліотека). Це 
впорядкований хаос природи. Людина стикається з безкінечністю, з 
тим, що їй ніколи не зрозуміти. Герой оповідання «Книга піску» хо
ває безкінечну книжку на полицю у вогкому підвалі бібліотеки. 
«Стало трохи легше, але про те, щоб з'явитися на вулиці Мехіко, не 
хочеться й думати». Мотив вічності відбивається й у «Письменах 
Бога». Тсінакан, ув 'язнений конкістадорами маг піраміди Кахоло-
ма, вирахував заклинання, що допоможе йому повернути все, втра
чене після приходу іспанців. Проте він не робить цього. Прочитав
ши письмена Бога, він пізнав вічність. Відтоді все земне видається 
Тсінакану дрібним і тлінним. Перед обличчям вічності Борхес стає 
космополітом. «Віха — за нею майбутнє — що пророкує збуття кро
ві й нації, солідарність роду людського» (Сором історії"). У цьому слаб
кість Борхеса. Справді, разом з безкінечністю життя, втрачається 
його сенс (Безсмертний). Але відмова від своєї «крові й нації» озна
чає відмову від національної культури. Звідси висновок про ми-
нущність культури людства взагалі. Такий песимізм заперечується 
Борхесовою же вірою у вищість мистецтва. 

По-третє, метафора сну. Сон не лише продовжує людську уяву, 
він є такою самою реальністю, як життя. Все існуюче і мистецки 
витворене — однаково реальне, оскільки має рівнозначні естетичні 
права на існування. Бачене уві сні — також витвори мистецькі, міс
тичні. Навколишній світ — також твір, текст, лише мистець іншого 
рівня. Тому і «кола руїн», «кола» — різні рівні. «І з полегшенням, з 
болем приниження, з жахом він зрозумів, що сам він також лише 
привид, якого хтось бачить уві сні» (Кола руїн). «А якщо кошмари — 
це щілина пекла? І страшні сни переносять нас до пекла у букваль
ному сенсі? Чому б і ні? Світ є дивним: у ньому все можливе» 
(Страшний сон). 

По-четверте, метафора дзеркала, де множиться навколишній 
світ. З його глибини до нас взирає відляк затемненої незбагненної 
містичної таїни. Також пов'язане з людською уявою, дзеркало є 
більш відчуженим від неї. 

По-п'яте, метафора лабіринту. «Цюй Пен, володар цього саду і 
автор незакінченої книги, вірив у безкінечність часових рядів, які 
сходяться, розходяться і перетинаються» (Сад стежок, що розходять
ся). Світ — це і книга, що ніколи не закінчиться, і лабіринт, з якого 
немає виходу. 

Безкінечність і вічність, яких людський розум не осягне ніколи, 
на рівні нашого сприйняття перетворюються на безглуздя. Борхес 
виразив цей абсурд у метафорі вавілонської лотереї. «Хитромудрі 
тонкощі лотереї, які дедалі більше ускладнюються, хоч невідомо, чи 
існує та Компанія, яка займається лотереєю, а, отже, сама лотерея» 
(Лотерея у Вавілоні). Існує декілька можливих варіантів: або Ком
панія давно вже не існує, а все рухається за інерцією, традицією, 
або вона вічна, поки «останній Бог не знищить світ, або Компанія є 
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всесильною, але впливає на зовсім незначущі явища, як-от крик 
птахів, колір іржі та пилу, ранкову дрімоту, або Компанія ніколи не 
існувала і не буде існувати. «Ще одна версія, не менш бридка, пе
реконує нас, що абсолютно байдуже, підтверджуємо ми чи запере
чуємо реальність цієї таємної корпорації, позаяк Вавілон — не що 
інше, як безкінечна гра випадковостей». Лотерея фактично дорівню-
ється за своїм значенням дзеркалу — властиве Борхесові перемежу
вання метафор. Невідомо (чи байдуже), що там відіб'ється. Абсурд
ність вселенського безмежжя потверджують і «Аватари черепахи». 
«Нам (нерозрізненому розуму, присутньому в нас) уявився світ. Ми 
побачили його щільним, таємничим, зримим, простягненим у про
сторі та стійким у часі, проте варто було лише припустити в його 
будові вузькі й вічні щілини безглуздя, як стало зрозумілим, що він 
є брехливим». 

З великої літери Борхес говорить про все те, що має мистецьку 
вартість. Борхесова непослідовність не перекреслює достатність ес
тетичного явища у сенсі його присутності у світі. Парацельс не ви
казав ніяких секретів учневі, якому треба було доводити їх існуван
ня, який не вірив, але хотів бачити на власні очі. Великий учений 
спалив троянду. Коли молодик пішов, «Парацельс залишився на са
моті. Але перед тим, як загасити лампу і примоститися у втомлено
му фотелі, він висипав у жменю ніжний попіл і тихо вимовив якесь 
слово. Троянда воскресла» (Троянда Парацельса). Певна естетика 
притаманна навіть негативним з точки зору моралі явищам та лю
дям з їхніми вчинками, як, наприклад, героям книжки «Загальна 
історія безчестя» (1935) — злодіям та вбивцям. 

Своє містичне розуміння літератури з такою самою наполегле-
вістю наголошував Дмитро Донцов. Проте Борхес найближчий у 
нас, мабуть, до Миколи Гоголя з його українським циклом. Те ж 
саме захоплення, замилування, смакування міфологією, її «олітера-
турення» та містична недомовленість. Містика — осяйна населена 
темрява за слічною завісою людської душі, яку (завісу) кожний роз
писує за мірою власного блазнювання, відкритий «внутрішній кос
мос» людини, безмежжя, що ніколи не буде осягнене нами, як і 
Всесвіт навколо нас. Справжня містика — завжди мистецтво. Бор
хес, однак, живе не Всесвітом, як митець, а лише культурою, кори
стуючись вже існуючими інсинуаціями людської уяви. Він є люди
ною островів — міста посеред природи та культури посеред хаосу. 
Проте він більше митець, ніж мислитель. Борхес має власну точку 
відліку на кондових і розмитих рівнях класифікації. Його тексти по
будовані на метафорах, вони самі є метафорами, як цілі книжки та 
вся його творчість. Метафорою є сам Борхес. Борхес, що косить га
лявинки — ось найближча до його творчої натури метафора з аме
риканського кінонепотребу «для мас», можливо, єдине досягнення 
якого — метафоричність. І радянський кінематограф заслужив би на 
увагу Борхеса, адже він також є повноправно-цілісним штучним 
світом, із власними законами — своєрідним Тльоном,— лише з від
міною від здорового глузду точкою відліку. Звідси і зацікавленість 
Борхеса найрізноманітнішими міфологіями. Михайло Рудницький 
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відзначив, що національна міфологія, індивідуальна доктрина — 
завжди перешкода для «непосвяченого» читача, зокрема, на шляху 
західних мислителів до архаїчного українського світу. Для Борхеса 
оригінальність чужого — не перепона, а ще більший каталізатор. 
Поруч із передбаченням пізнішого поступу герменевтики (П'єр Ме-
нар, автор Дон-Кіхоту), така «віротерпимість» фактично окреслює 
постструктуралістичну «рівноправність». Таким чином, Хорхе Луїс 
Борхес, поруч з українською ментальною «деструктивністю» висту
пає автономним відповідником спільного розімкнено-барокового на
прямку певних тенденцій розвитку людської самосвідомості. 

Засудивши «шукання витоків» як метод, звернемося все ж корот
ко до його походження. «В мені, наприклад, тече баскська кров. Але 
чим відомі баски? Вони доять корів, варять сир... мають поганий ха
рактер — як у випадку Унамуно — і все [... ]. Жидівська мабуть, 
швидше за все, є, оскільки прізвище моєї матері Асеведо, а одного з 
предків — Пінедо: це жидівсько-португальські прізвища [... ]. Затим 
андалуська: Кабрера, засновник міста Кордови [...]. В мені, перед
усім, змішані три крові: іспанська, португальська і англійська [рід 
Хезлем — С. К. ] . . . думаю, що англійське — найголовніше, тому що 
майже все мною прочитане було написане англійською мовою». В 
культурному сенсі Борхес визначив себе як спадкоємця насамперед 
двох культур. «Це Греція та Ізраїль. Але... навіщо відкидати інші 
країни? Навіщо відмовлятися від Китая, Японії? Як і від ісламу. До 
того ж іслам своїм походженням зобов'язаний Ізраїлю». Можливо, з 
психологічним впливом іудаїзму (його настановою замкненої-в-се-
редину «віри й святості для себе») пов'язана деяка міра цинізму, яку 
мав Борхес у ставленні до необхідної передумови існування культури 
людства: органічного національно-культурного та екзистенційно-
ідеалістичного грунту, який є основою статичної сталості віри, спо
рідненої за значенням із статистичністю «кристалу мистецької сві
домості». Цей момент, у свою чергу, виразно відчужує Борхеса від 
українського світу. Хоч і не заперечує згадуваний скептицизм щодо 
можливостей людського розуму. Тому, наприклад, ідеологічне спря
мування (суспільне значення) американського міфу (зокрема кіне
матографічного варіанту) так само є неприйнятним для Борхеса. 

Він завжди залишатиметься недомовленим. «Думаю, що кожна 
книжка говорить інше [має підтексти — С. К. ]. Адже кожна відби
ває досвід людини, яка її написала... те, що людина пише, повинно 
виходити за межі її намірів. Саме в цьому полягає таємничість лі
тератури»,— вважав Комендаторе Італійської Республіки, Командор 
Ордену Почесного Легіону «За заслуги в літературі й мистецтві», 
Кавалер Ордену Британської імперії «За видатні заслуги» та іспан
ського ордену «Хрест Альфонсо Мудрого», доктор гоноріс кауза Сор-
бонни, Оксфордського й Колумбійського університетів, лауреат пре
мії Сервантеса — Хорхе Луїс Борхес, Борхес, що косить галявинки. 
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Оксана Нарожняк: «Маски», бронза, 
16*16 ін. (40*40 см). 
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Іван Андрусяк 
ТРИ ВАРІАНТИ АВТОПОРТРЕТА 

ВАРІАНТ ПЕРШИЙ. Я: 

це нетипове відчуття 
нсперевернутого світу 
коли спокійно по софіті 
курсує ґречний паротяг 

коли з нервово білих стін 
на станцію виходять люди 
і кожен третій просто лютер 
а може мартін або кінг 

коли приблудного кота 
ховаєш в сумку ніби клунок 
коли із лона чесних юнок 
раптово вилітає птах 

та вибач 
ти уже не крамЯр 

бо скоро з-поза гурту блуз, 
закутий у жарівку глузд 
мигне розпеченим вольфрамом 

ВАРІАНТ ДРУГИЙ. ЧОРТ: 

я обриваю цих людей 
немов листочки 

але дармо 
з-поміж героїв мелодрами 
один залишиться 

спудей 

йому турбота замала 
і навіть море до порога 
його врятує лиш пірога 
і прогодує камбала 

йому коричнева ропуха 
подасть загублену стрілу 
його зашпотає валун 
у царстві скорченого духа 

бі 



він там незаймано засне 
накрившись паростком натини 
і як епіграфа з латини 
згадає уві сні 

мене 

ВАРІАНТ ТРЕТІЙ. БОГ: 

ти будеш сам 
ти будеш слива 

перед губами мертвих суджень 
ти знаєш 

істина фальшива 
бо озивається на суржик 
але ні титли ані коми 
тобі не впише синагога 
ти недоречний 

як ікона 
в передчутті Живого Бога 

тож навіть я тебе 
прощаю 

і птах прощає як уміє 
і біла крівця молочаю 
тобі бородавки омиє 

ЧОТИРИ НЕЗАКОННІ ВІРШІ 

1 
ще не народився Станіслав 
ще довкіл не лоно а болото 
і несуть не коням а ослам 
пійло із комори саваота 

о яриле ярмарку ярмо 
мо' зайдем до менделя на чарку 
визирає з-за комори мор 
їж мене татаре та не чавкай 

2 
середньовічних полювань 
картате знамено 
вже просурмив у ріг Іван 
готуйся звірино 
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а ти вполюй мене чи ні 
я буду зайцем тут 
у глечику в Галичині 
мої діди ростуть 

з 
не герб яготина 
не губи ятагана 
принади гарпуна 
і привиди нагана 

лиш Господи — 
— прости — 

— Ми боїмось — 
— Обоє — 

— найліпше — 
— з висоти — 

— об камінь — 
— головою... 

4 
я не ті думки собі навіюю 
знаю Боже що життя не мід 
переспав Ти в небі із повією 
в отворі її зачавши світ 

є у нас від батька і від матері 
німби перетворюєм в шлеї 
усміхаються до тебе матами 
незаконні отроки твої 

над косовом сміється білий сип 
яка заангажована принада 
а ти його прийми і вознеси 
рожденний акы азъ во чреві ада 

це алергія на звіриний крик 
загубленого колеса в баюрі 
це плаче серед паші вільний бик 
сопе коняка загнана в алюрі 

і я сопу і сохнуть три хрести 
і під кущем похована корова 
і гріш як вірш у пазусі хрустить 
і коло призьби мліє казанова 
нова коза пробачте 
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ліс чуток це обіграс 
але вшистко єдно 
змії що заховалася в куток 
і зайцеві що кривиться єхидно 
показуючи зуби як кістки 
примруживши ячмінні оченята 

візьми хоч груду і щосили кинь 
в лице мені бо лишусь непочатим 

ПАМ'ЯТІ ХУДОЖНИКА-МОЛОДОМУЗІВЦЯ 
ІВАНА КОСИНИНА 

завертай мене Боже додому 
там дівчата як писанки гарні 
там лубка на огризку лубкому 
намалюю під муром каварні 

там химери злітають з полотен 
пастуха Леонардо да гойї 
там не ждуть покривала для плоті 
а сльози аскетично нагої 

там в труну підстеляють подушку 
там готують салати з кропиви 
там лиш скрипка простить і послушно 
піде жебрати грошей на пиво. 
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Юрко Гудзь 
ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТІВ МОВЧАННЯ* 

Настає, повертається знову пора наприпочатку чистої сторінки 
писати: неділя, Немильня, зима: 

небо призахідне і дорога до нього, сніг, темрява, очікування 
дизель-потягу на Житомир — навпроти довічно зачинених дверей 
Новоград-другий, сніг, темрява від мовчазної присутности ліхтаря-
самовидця (закреслено — самогубця) густішає, липне до рук, не-
уникно повторюється досвід минулої безпритульности — ніби з 
майбутнього повертається, йде вздовж дерев'яних лавок вузьким 
вагонним коридором старий прошак, колишній вояка батальйону 
«Нахтіґаль», розтягує потерті міхи колись дешевої «Бєларусі», 
співає щось Христа ради, вояк,— музика невидимого (тепер майже 
повністю) небесного «Нахтіґалю», посеред ранньої зими соловей 
ранкового похмільного синдрому, співає щось Христа ради, на
прикінці життя пригадуючи слова старосвітського канту... Так 
відбувається моє щотижневе повернення до Києва, до залишеного 
на середохресті прочитання (проживання) чужого власного тексту, 
коли... Я маю змогу читати тільки тут: щокою прихилившись до ва
гонної шибки вже ранкової електрички Фастів — Київ, вбираю по
глядом злютованість і темну злуку минулого, теперішнього і май
бутнього в єдиний рухомий пейзаж за вікном, розірвані сторінки зи
мового палімпсесту, чорно-білу температуру поєднаних силою 
невимовного слів на папері, де вже незалежно від волі автора, від 
моїх намагань уникнути вибору власної долі, десь поза всіма глояя-
ми витворюється болючий простір для найостаннітих і боаї^ецицу 
свідчень — простір таємних схронів для ніким ще не омовлених 
сутностей... 

...Десь приблизно в такій тональності, в ритмі неспішного про
живання рухомих пейзажів з вікна дизель-потягу й відбулися в мені 
несподівані зустрічі — читацькі найсильніші враження з осени-
зими вже минулого року. А поряд них — деякі думки, тими текста
ми спровоковані. Відтак, про найпершу з тих зустрічей... 

«Демонологія в залишковій формі; хтось стоїть за дверима: кор-_ 
пуси і покинуті лікарні, обдерті стігіи і стелі конюшень з ПРОРОСЛИМ 
донизу грибовинням де ж іще знайти притулок ув сновидін
нях (...): незамкнені оббиті дермантином двері, щоб відхилити ї х 
одним пальцем і побачити мертвого біля порога: (...) 

Думка, що ці двері вже хтось одтуляв і не гукнув покликати на 
допомогу — сім'єю мирно пересиджують у сусідній кімнаті; страх 

* Прочитано автором як співдоповідь на засіданні Аналітичного Клюбу. 

5. «Світовид» JA І . 1994 p. 6 5 



не од тіла, бо мертвий гарніший од тебе живого,— простирадла у 
блідо-іржавих плямах, кров у мисці під ліжком, кров зашаркана на 
підлозі, ознака шляхетности того, що вмирає; ще чекає доторку 
друкарська машинка на столі, бо дощ перейшов, і досить світла в 
кімнаті. Згадка завжди запізно — вбивча: затхлість кімнати само
тнього чоловіка ще не завжди трупний дух. Знесамовитіло нахи
ляєшся над тілом коханої на інших поверхах, не зізнаючись про 
трупний дух у твоєму видисі. Пошуки іншого одуху і смаку — у 
втаємничому місці тілі, живе й неживе однаково пахне й сумує (...) 

Зурочено налослідок мало не триєдиний вимір твого буття; при
четність чужої—смерди, хата в зарослому серед горбів селі, 
опівночі шелести аби страхати твою невмирущу душу. Залишки де
монології — неспроможність свідомости ЕИЖИХИ...» 

Тепер ім'я автора: Вячеслав Медвідь. І назва того, цю означує 
найсуттєвіше в його прозі: 

«КРОВ У МИСЦІ ПІД ЛІЖКОМ»,— назва, що підсвідомо улов
лює щось дуже істотне, щось потаємне у всій нашій сучасній літера
турі... 

Отже, маючи таку гарну нагоду, як проза Вячеслава Медвідя, 
гріх було б не поговорити трохи на тему, що вже не вперше в різних 
дискусіях формулюється як «кінець роману». Ще 1922 року в своїм 
есеї (саме з такою назвою) Осип Мандельштам, намагався пояснити 
чому наша доба унеможливлює використання традиційної романної 
форми, в межах якої девальвує і сам спосіб подачі характеру героя, 
його психології й біографії, сюжету, замішаного на цих складниках. 
Що ж сталося, чому ж раніше відбувалося масове самопізнання су
часників, які вдивлялися в дзеркало роману, масове уподібнення, 
пристосування до типових образів роману, а нині бачимо протилеж
не — тотальну байдужість до всіх тих дзеркал? А сталося ось що: 
відбулося витіснення людської особистости з їй належного місця в 
історичному просторі. В наш час окрема людина безсила перед зако
ном «Великих чисел». В неї не завжди вистачає сил опиратися спро
бам знівелювати її унікальність і неповторність. Відтак і сучасний 
роман був позбавлений свого підґрунтя: фабули, що спиралася в 
свою чергу на автономну, спроможну самостійно діяти, особистість. 

Так вважав Мандельштам. Й не тільки він один. Світова літера
тура тоді вже вийшла на шлях пошуку нових форм, нової поетики. 
В еСеРеСеРі ж всі формалістичні шукання були обірвані владою: з 
утворенням загальносоюзного літературного колгоспу найменші 
ухили від «генеральної лінії» каралися на горло. Чому ж держава 
так була зацікавлена в збереженні змертвілих мистецьких форм? 

їх легжо було заповнювати будь 7якою ідеологією! Механіка тра
диційного роману, чітко відпрацьована ще,в минулому столітті, да
вала змогу «інженерам людських душ» оперативно, без особливих 
зусиль, виконувати будь-які замовлення Хазяїна й отримувати з 
його рук щедрі подачки й звання. Цим і пояснюється те молодече 
завзяття, та вируюча наснага, з якими радянська література більш 
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як півстоліття експлуатувала позаісторичну, мертву форму психо
логічного, реалістичного, з обов'язковим дидактичним наповненням 
роману,— форму, яка у всьому світі давно вже не використовується, 
І все тією ж державною зацікавленістю в порепаних міхах для нової 
ідеології пояснюється нинішній стан речей, коли вчорашні совде-
півські прапороносці вже ходять з лейблом «совість нації», «голос 
нації», «печінка і селезінка нації...» З таким же успіхом і правом 
можна проголосити Володимира Цибулька містичним фалосом ук
раїнської нації,— і в тому буде значно більше голої правди, аніж у 
всіх офіційно-фальшивих титулах,— бо саме жива й вируюча стихія 
його поезожиттєтворчости й обумовлює сенс тої правди... Але це 
так, по «ходу дєла»... 

Перед тим, як повернутися до прози Вячеслава Медвідя, я хотів 
коротко зачепити одну проблему, що її в межах нашої розмови оми
нути неможливо. Це проблема переоцінки і перегляду т. зв. «радян
ської класики»,— Або ж як формулює це в ж-лі «Авжеж» (№ 3, рік 
1989) Юрій Тетянич — «міфу примусової класики». 

Зовсім недавно мені до рук потрапила книжечка Івана Коше-
лівця «Літературний процес, або дещо з віддалі», видана позамину
лого року в Парижі. Автор в ній пише: «Все, що створене за яких 
70 літ радянською літературою, за малим винятком, під впливом 
вимушених поступок мітові світової пролетарської революції, 
ідеології класової боротьби, засадам соцреалізму і ще бозна чому, 
більше чи менше несе в собі познаки фальші, а тим часом воно існує 
не тільки в довідниках чи бібліографічних покажчиках, а ще й на 
полицях бібліотек, існує в шкільних хрестоматіях. Отож існує саме 
в дії на свідомість читача, має вплив на сучасний літературний про
цес. Від ставлення до того доробку залежить, як піде подальший 
розвиток нашої літератури». Кошелівець наголошує на тому, що в 
завдання сучасної критики рівночасно з формуванням живої літера
турної атмосфери, входить і перегляд цієї класики. Для прикладу 
він зупиняється на творчості Михайла Стельмаха: 

«Це письменник, що був також і фольклористом, досконало знав 
народну мову. Але орудував нею, сказати б, з присмаком інфан
тилізму. Так, що його твори сприймаються наче автопародії». Ось 
який казус стався з одним із романів Стельмаха. Вірніше, мова йде 
про два твори: «Велика рідня» і «Кров людська — не водиця». Пер
ший роман був підписаний до друку 13 грудня 1955 p., ще перед 
доповіддю Хрущова на XX з'їзді. А вийшов уже 1956 p., після до
повіді. Своїми густо розсипаними дифірамбами Сталіну* він являв 
собою скандальний анахронізм. Ледве з'явившись на світ, цей ро
ман пішов у макулатуру і зробив авторові погану послугу. Тоді 
Стельмах поскреслював усюди Сталіна і два роки пізніше видав той 
же самий роман, вже під іншою назвою «Кров людська— не води
ця». «Дивовижа є в тому, що ця одна річ досі фігурує в довідниках 
як два окремих твори». Кошелівець згадує і останній великий роман 
Михайла Стельмаха «Чотири броди». Кілька слів про сюжет. 
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1933 рік. Куркуль Магазаник якимось чином згромадив з усього се
ла зерно і закопав його в лісі. Село від цього почало голодувати. Але 
позитивний комуніст вислідив куркуля і знайдений хліб роздав се
лянам, й від голоду ніхто не помер. Більшої фальші і наруги над 
пам'яттю жертв цієї трагедії важко придумати. І якщо з мовчазної 
згоди нашої критики, яка нагадує того розумного пса, що все ба
чить, розуміє, лише нічого не хоче сказати, такі опуси і далі вважа
ти класикою, хто ж тоді скаже читачеві, де правда? У Володимира 
Маняка чи у Михайла Стельмаха? 

В контексті переоцінки радянської класики не можна оминути й 
іншу «визначну постать» — не меншого фальсифікатора дійсности, 
аніж Стельмах — Олеся Гончара. 

Щодо останнього Кошелівсць теж не має ніяких ілюзій, хоча у 
згаданій книзі тактично ухиляється від оцінок, розуміючи добре, що 
мова вже йде не про реального письменника, а про певний ідео
логічний фантом. Таку оцінку надибуємо в іншій його праці («Су
часна література в УССР», вид-во «Пролог», 1964 p.), де автор ви
соко поціновуючи роман Леоніда Первомайського «Дикий мед», зна
ходить в його художній структурі певну спільність з творчою 
манерою Марселя Пруста й пише далі, що творчість Леоніда Перво
майського останніх років «висунула його на перше місце у всій те
перішній радянській прозі й поза всяким сумнівом вище тих, кого 
штучно на першому місці називають: Олеся Гончара, якому в нор
мальних умовах вистачило б таланту на цікавого оповідача-белет-
риста, але аж ніяк не на майстра прози...» Це було сказано майже 
тридцять літ тому, й дуже жаль, що до того ніхто не прислухався. 
Тепер гірко усвідомлювати, наскільки якісно іншою могла б бути 
наша література, як би не бар'єр, зліплений з творінь «державних 
класиків». 

В травні минулого року в редакції журналу «Авжеж» відбулася 
дискусія: «Проблеми сучасного літературного процесу». Серед її 
учасників, зокрема, були: Володимир Даниленко, Василь Врублев-
ський, Анатолій Сірик, Юрій Бедрик, Роман Кухарук, автор цієї 
статті... Можливо, матеріали цієї розмови колись будуть надруко
вані повністю. Щодо згаданого радянського класика, зійшлися ось 
на чому: «Саме на прикладі творчости Олеся Гончара бачимо, чого 
варта теза Максима Горького про те, що література є область прав
ди. Найбільшою ганьбою української післявоєнної прози є те, що 
саме тоді, на мертвому пустищі знищеної Сталіним і його соратни
ками української словесности з'явився такий будяк, як роман «Пра
пороносці». Написаний буздушною людиною, персонажі якого були 
зліплені за зразком бутафорських манекенів і зовсім позбавлені 
історичної пам'яті, готові виконати будь-який злочинний наказ, 
будь-яку спущену згори агітпромом місію. З цієї епопеї ми ніколи 
не довідаємося про реальні трагедії людей, яких держава, за своєю 
злочинною суттю ще страшніша від гітлерівської Німеччини, пере
творила з визволителів Європи на її окупантів. А логічним завер-
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шенням, ідеологічним крахом цієї епопеї є ганебна поразка тих же 
самих прапороносців в Афганістані». (Особисто мене, наприклад, 
кожного разу, коли на День Перемоги поспіль вже котрий рік, десь 
післяобідньої пори по «Українському радіо» починають «крутити» 
радіовиставу за тими ж «Прапороносцями», пробирає жах,— невже 
люди не відчувають тієї непереносно фальшивої патетики, котру ще 
більш підкреслюють однаково обезбарвлені неживою (дикторською) 
інтонацією голоси акторів — невже це мусить так жахливо довго 
тривати? «...Прапороносна тема була особливо дорога і близька то
му ж Сталіну. Він мав певний страх і органічну ненависть до Ук
раїни. А тут такий підходящий випадок. Від імені українця написа
ний такий «правильний», такий безпам'ятний щодо сталінських 
злочинів на Україні роман. За вказівкою кремлівського горця рома
нові було дано зелену вулицю. І по сей день. З боку Гончара це був 
свідомий розрахунок на неминучий успіх. І все, що писав 
сталінський лауреат далі, так само є зразком вправної кон'юнктури. 
Новим «шедевром» став роман «Собор». Саме таким він не був тоді 
оголошений цілком випадково. Якби місцем дії роману була б, 
скажімо, Полтава, а не Дніпропетровськ, звідки вийшла «славна» 
брежнєвська когорта, то Гончар отримав би свого героя соцпраці ще 
у 1968 році. В тому романі не було нічого такого, що працювало б 
на Україну. Тут фальшиве все — від початку і до самого кінця. Ко
му потрібен собор, з якого зроблять музей атеїзму чи космонавтики? 
Хто повірить, що Махно був тільки (і таким) бандитом, як це зоб
ражено в романі? Хто повірить, що Брежнєв був такий бездоганний 
керівник, з широкими бровами і ще ширшими лампасами, як це там 
зображено? Хто повірить, що наші люди їдуть з радянського пекла 
в Індію з єдиною метою: віддати себе до останнього прапора (бо зно
ву ті ж самі «Прапороносці») і повернутись з єдиним бюстгальтером 
(для жінки), бо все віддав на дитсадки? Марно щось говорити про 
художній бік,— роман витримано в такій дубоворайонній стилісти
ці, що читати його тепер майже неможливо». 

Мабуть, саме це мав на увазі Юрій Тетянич, коли в статті 
«Великий міст і розірваний простір» (ж-л «Авжеж», № 3 ; 91), пи
сав, що романи Гончара написані неукраїнською мовою. Бо мова — 
це не просто слова, а їхнє живе життя... Ідеологічно змертвлені 
конгломерати не можуть претендувати на українську мову. То є 
щось інше. 

Не просто й не вельми приємно про все це говорити, але ж... По
при моє особисте співчуття до людини, яка переживає найостаннішу 
ситуацію власного віку, мовчати про речі, хай і загальновідомі, але 
чомусь ніким не омовлені, немає сенсу. Бо саме так, без отих фаль
шивих цезур, й може відкритися дійсна трагедія людини, яка за все 
своє довге життя так і не змогла, не зуміла сказати бодай кількох 
слів правди — своєї особистої, а не партійної, «народної» чи держав
ної... Такий погляд допоміг би краще зрозуміти, як саме живу лю
дину, з певним літературним хистом, перетворили на ідеологічного 
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зомбі, позбавили можливості хоча, б наприкінці життя звільнитись 
від обраної ролі й пережити на рівні письма, не тільки фізично, 
загально-унікальний досвід вікової межі, простіше кажучи — смер
ти... 

Я не збираюсь нікого судити й не маю особливих надій, що ска
зане тут якось відіб'ється на усталеній ієрархії, щось змінить в ній... 
Але якщо посеред сьогосвітнього зруйнованого часу моїм єдиним 
притулком і сховищем є текст, є мова як дім буття, то мушу в тім 
помешкані час від часу відкривати фрамуги, мушу говорити про 
це — хоча б для самого себе... 

Я навмисне навів приклади ставлення до проблеми перегляду й 
переоцінки примусової класики збоку літераторів старшого поколін
ня. Бо існує тенденція будь-які спроби вирватися з-під мертвотного 
впливу тієї «клясики» розцінювати як суто віковий бунт молодих, 
які згідно Фройду, намагаються вбити батька, Великого Прапоро
носця і заволодіти матір'ю — Спілкою письменників. Твана Коше-
лівця в тому важко запідозрити... 

Без повернення естетичних критеріїв в літературу, без відмови 
від заскорузлих ідеологічних схем ми ще довго не матимемо повно
кровного літературного життя. І ось тут, поряд з проблемою пере
оцінки виринає ще більш складніша проблема стилю, і я врешті-
решт маю змогу повернутися до прози Вячеслава Медвідя. 

В останніх його текстах, опублікованих наприкінці минулою ро
ку в газеті «Слово», журналі «Світо-вид» і «Авжеж», невеликих за 
розмірами, але надзвичайно об'ємних, глибоких своїм осмисленням 
трагічної онтології повсякденного існування, вражає саме той екзи-
стенційний рівень не тільки написання, але й проживання власного 
тексту, присутносте в ньому захованого болю за тим, що реальний 
простір його недавнього життя, його дитинства і юности перетво
рюється на метафору неможливосте в неможливому, що все менше 
й менше в ньому залишається живих людей, які пам'ятаю. - його, 
автора, малим і несамотнім хлопчиком. 

Я не знаю, як стався цей прорив у Вячеслава Медвідя тв- від 
його, як на мій суб'єктивний погляд, невдалого роману «Збирачі 
К.ІМІННЯ» (але з дуже гарною авторською післямовою до тієї книги 
«Село як метафора»), від накинутого рецензентами, володарями 
«обволохатілих пупків й осклизної плоті», обов'язкової соціально-' 
сти і народности, обов'язкового сюжету з його зомбі-рушіями — 
змертвілими раз і назавжди характерами, як вдалося йому так 
стрімко вийти у вібраційний простір сучасної динамічної форми... 
Адже саме в ньому він зміг висловитись так, як хотів того давно, 
зумів сказати щось з найостанніших, найпотаємніших речей про се
бе й свій час (адже Медвідь — це людина, яка відає, знає, де захо
ваний мед — гіркий мед якоїсь невимовної істини). З отих невели
ких текстів, коротких філософських есеїв, зібраних в єдиний енер
гетичний простір авторських буттєвих рефлексій,, і міг би вийти 
н о в и й роман... Бо коли говориться «кінець роману», «кінець-
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літератури», то це не є якесь тотальне заперечення, а лиш усвідом
лення назрілої потреби виходу на якісно новий щабель розвитку, 
звільнення від метафізичної фальші змертвілих структур. Й тут без 
пошуку індивідуального стилю не обійтись, не пробитись... Без
притульне вміння вмирати і народжуватись поміж рядків власного, 
тексту дає змогу витворити свою особисту долю, і не приймати 
накинутого безжальним часом знеосіблення. Бо наш текст, його 
стиль — то наш останній притулок і захист, бо мистецтво, як і 
релігія, завше захищає людину від надлюдських сил, хоча й не мо
же захистити її від смерти. Народжений в самоті голос такого тексту 
стягує в себе цілий всесвіт, надає йому людських інтонацій, прити
шених і теплих, й цілі тисячоліття мовчазної глини, каміння не 
здатні заглушити самотній голос Гільгамеша. Його непоказна тра
гедійність обумовлена ще й тим, що кожна епоха витворює свою 
форму колективної долі, й час, історія безжально і невмолимо лама
ють кожного, хто повстає супроти тієї загальної форми... В цьому 
сенсі ми дійсно каліки й інваліди — за влучним означенням В. Ци
булька... 

...Бо стиль — це ще й високий рівень внутрішньої свободи. Це 
стосується не тільки лексико-семантичного ряду, самої ритміки, а 
й власне світобачення самого автора, його християнського не
прийняття демагогічної правоти будь-яких форм насильницької 
влади над людиною, певна іронія щодо її зовнішніх проявів. А поряд 
з цим — розуміння того, що свобода по своїй суті є привілей ари
стократичний» а не власне набуток демократії. Ось як про це сказа
но у Бердяева: «Свобода не цікава й не потрібна повсталим масам, 
вони нездатні витримати. її тягар. Наші часи стоять під знаком Ве
ликого інквізитора — відмови від свободи духу заради хліба».. Тим 
більше значення має тепер опір окремої особистости, її індивідуаль
ної стилістики будь-яким різновидам сучасного поневолення. 

Звідси й той парадокс, який підмітив й спробував осмислити 
Юрій Бедрик — парадокс стосовно Шевченка і Стуса: якщо доба 
першого вимагала героїзму належати до маси, то доба останнього 
вимагала героїзму протиставити їй себе. В того ж автора читаємо 
далі: к...Чужим і чуждим там, де йдеться про Стуса, виглядає й 
кревно успадкований нами від попередньої епохи і незрозуміло, до 
якої галузі суспільної думки притаманний термін «народ». Або ж,4 

коли відвертіше,— псевдотермін, що його не зводилася рука напй^ 
сати без лапок у добре знаного і шановного Стусом Ортеги-і-Ґасета. 
Тим наче, дивно сьогодні зустрічати в промові поетеси Раїси Л miii, 
виголошеній з нагоди вручення їй премії ім. Стуса, протиставлення 
поетові офіційної літератури, що розминулася з «духом і душею на-' 
роду». Власне, коли б Стус відповідав «духові народу», то звідки 
було б узятися самій його трагедії? Не офіційна література, а саме 
Стус, як послідовний вільнодумець і аристократ моралі, розминувся* 
з тим мазохістично-боязким духом»*. * 

* Ю р і й Б е д р и к , щ.-я «Перевал», ч. 2, 1992. ' „ 
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Ось тому кожного разу художньо вартісний текст, його інди
відуальна стилістика — то є вияв і виривання з власного і суспіль
ного рабства, то є моя особиста реконкіста, процес звільнення (і 
страждання) від поневолення власною долею, хай і короткочасна, 
але перемога над ентропією і хаосом смерти. 

Саме в буттєво-стилістичній площині можна, хоча б побіжно, 
глянути на ще один міф, безпосередньо пов'язаний з міфом приму
сової класики і означений терміном «шістдесятники». Бо є досить 
ризикованою і — як на мене — сумнівною затією те, що під цю ко
лишню радянську вивіску тепер тягнуть всіх, хто так чи інакше пе
ребував в опозиції до режиму: дисидентів, студентів, діячів культу
ри й науки, тисячі інших людей, які кожен в свій спосіб захищалися 
від радянської влади й боролися з нею. Бо ж вивіска та зовсім не є 
символом часу і боротьби. В моїй власній свідомості образ дійсного, 
так би мовити, автохтонного, автентичного шістдесятника асоцію
ється перш за все з людиною, якій виповнилось чи скоро вже ви
повниться шістдесят літ і яка обіймає високу державну чи адмі
ністративну посаду, або ж видає — редагує товстий і тлустий жур
нал — для тих же шістдесятників... В матриці цього образу ознака 
приналежности до структур влади є визначальною. Спробую пояс
нити чому. «Автохтонні» шістдесятники витворили самі про себе 
міф власної боротьби з радянською владою. Насправді ж вони не 
тільки співвідносились з тією владою, але й натхненно, самовіддано, 
з комсомольським ентузіазмом допомагали зміцнювати її. Перед 
моїми очима (та й не тільки перед моїми) ще й досі миготять при
мари чорно-ошкірених червоних кінокомісарів, лунають їхні за
хриплі в пасіонарній люті самознищення голоси... То було сильно 
зроблено, набагато цікавіше, аніж теперішні шароварно-шабелькові 
вестерни. І держава не залишалася в боргу. Давайте згадаємо дорогі 
(а прямому товарному значенні цього слова) імена тих «авто
хтонів», яким в роки існування безвиїздного режиму держава 
відкрила «зелену вулицю» на Захід. Саме вони, ці євтушенкі, воз-
несеньхі, коротичГ — далі самі можете продовжити в риму — допо
магали режиму обдурювати Європу і Америку щодо так званого 
«соціалізму з людським обличчям». Саме вони через посередництво 
власної творчости, необмежено тиражованої державою, заклали в 
масову свідомість блоки стереотипів: «революція — то романтика», 
«соціалізм — то справедливість», «комунізм — то взагалі суцільні 
марципани на деревах». Отримавши за вірну службу всі можливі 
державні премії, «автохтони» вже прагнули не тільки бути при 
•ладі, а й самі хотіли бути владою. Оце і є те, що найбільше мене 
вражає як основна риса шістдесятників — маніакальний потяг до 
влади. Коли ж, ненароком, вони залишаються поза тими структура
ми, то починається самоедство, комплекс неповноцінносте... 

Що сюди ще можна додати? Вірність колективним ідеям — то 
завжди спосіб заповнення порожнечі в душах людей,— того місця, 
де має бути віра в особисто вистражданого Бога. Мабуть, саме від-
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сутністю цієї внутрішньої буттєвої основи (хоча й не тільки нею) і 
пояснюється те, що шістдесятники були завжди вірними прапоро
носцями панівної ідеології, витриманої в тому чи іншому кольорі... 
Тому так невтримно і легко виходить геть, у простір внутрішньої 
свободи, з-під тієї офіційної вивіски люди, що зберегли свою осо
бисту, а не колективну віру: Василь Стус, Валерій Шевчук, Лео
польд Ященко, Ліна Костенко, сотні інших людей, живих й замуче
них, добре знаних і невідомих нікому, наші сучасники і ровесни
ки — й не обов'язково за віком... І якщо у мій виступ десь вкралося 
слово «ми» — то воно не означає чиєсь угруповання, якийсь напря
мок чи певне покоління. «Ми» — то тільки слово, займенник, одне 
з багатьох слів. «Ми» — то тільки частина мови, що відчуває в собі 
свою мовчазну і давню зболеність... 

Наостанок хочу розповісти коротку приповідку китайську — на 
доказ того, що література може бути не тільки злочином, не лише 
Грою в бісер, але й засобом останнього порятунку — навіть не на
родів чи націй, а конкретної окремої людини: 

«...Тоді імператор Піднебесної наказав повісити художника Вея. 
Той спирався на землю тільки двома великими пальцями ніг. Коли 
ж він втомиться... то саме дозріє для зашморга. Тоді Вей сперся на 
землю одним великим пальцем. А другим великим пальцем на
малював мишей на піску. Миші були намальовані так гарно, що 
швидко видряпалися по ньому вгору та й перегризли шнурок... А 
відтак, як імператор мав повернутися тоді, коли Вей втомиться і по
висне у зашморгу, то художник не став його дожидатися — пішов 
собі геть. За ним і миші подріботіли...» 

А може то були не миші, а ієрогліфи невідомих нам слів? 
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Оксана Нарожняк «Ноут», бронза, 
12*12 ін. (30*30 см). 
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СКУЛЬПТОРКА ТРАНСЦЕНДЕНТНИХ СТРЕМЛІНЬ 

Бразилійська скульпторка Оксана Нарожняк народилася в Ні
меччині, мабуть, у перселенчих таборах Ді Пі. її батьки походили з 
Дрогобиччини, і з ними вона маленькою дівчинкою емігрувала до 
Бразилії, від них теж успадкувала українську мову. 

Отже, Оксана зростала й формувалася духовно в Бразилії. 
Дев'ятнадцятилітньою дівчиною поїхала до С. Ш. А. студіювати 
мистецтво. Вчилася у Вейн-стейтовому університеті в Дітройті, в 
Гавайському університеті, в Мистецькій студентській лїзі в Нью-
Йорку та в Гантер-коледжі теж у Нью-Йорку. Досі мала десять 
індивідуальних і чотирнадцять групових виставок в галеріях і музе
ях Бразилії й Америки. В останні роки стала відома у світі як одна 
з визначних скульпторів із Бразилії. 

В 1993 році Оксана (це її професійне прізвище) мала аж три ви
ставки в Нью-Йорку: в Ікаро-галерії, в Українському інституті Аме
рики та в Джел (JAD-галерії. Абрагам Ілейн так висловлювався про 
скульптури Оксани в мистецькому журналі «Артспік» за березень, 
1993: Праці Оксани — це «абстрактні скульптури в фігурі. Такий 
парадокс наголошує той факт, що її трактування фігури є формою... 
Скульпторка шукає геометричних співвідношень, тому вживає тон
кі фігури з різкими лініями, кутами, які підкреслюють контрасти. 
Оксана творить відкритий простір, так що площини всередині 
скульптури набирають значення в її композиції,.— витворюють не
гативний простір.» 

Оксана зображує в своїх скульптурах основно жіночі постаті. 
Але в них цілком відсутня почуттєвість, нема в тих скульптурах ані 
емоційности, ані сенсуальности. Вони, елегантні й дивні, діють го
ловно на естетичні почуття глядача, діють, в першу чергу, як фор
ма. І перше, що впадає в очі, є «дивність» тих скульптур. Вони, з 
одного боку, позбавлені реалістичних деталів, зредуковані до най
суттєвіших формальних компонентів, щоб діяти як символи; з дру
гого ж боку, вони достатньо деталізовані, але вже такими формами, 
які переносять ті скульптури понад реалістичність і поза себе. 

Жіночі скульптури Оксани, замість емоційности, висловлюють 
стремління в «поза» і «понад», тобто висловлюють трансцендентні 
стремління. Досягає вона цього виключно формами. В першу чергу, 
легкістю й «худістю» самих фігур. Також гострими формами, як у 
скульптурі Ізіс, які наче підносять цілу скульптуру у вись. А 
найбільше дивовижністю самих форм, оті «неприродні» вигини й ви
довження, чи внутрішні негативні й зовнішні позитивні простори в 
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скульптурах, чи, врешті, своєрідна аскетичність форм,— створюють 
почуття дивинности й нереальности. Вправді, ані скульптури, ані 
окремі форми Оксани не є нереальними,— вони, в суті речі, спро
щено реальні, але мова, якою вони говорять, і враження, яке 
викликають,— є понад-реальні, дивосвітні, трансцендентні. 

На заключения варто відмітити, що людина почувається добре у 
світі скульптур Оксани Нарожняк. її скульптури дають людині ду
ховну й естетичну повноту. 

(ББ) 
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В'ячеслав Медвідь 
КРОВ ПО СОЛОМІ* 

Торигало вже немов-то хатніми дверима — а яка це та хата, які 
це ті двери; світи вже такі понаходили, що тільки світи й знати,— 
береш тако один світ, зо два їх, скільки ще там не хоч, та й не 
зопріч же тобі світів, як-то з пучки, а й піднебіння горатить на ви
диво голки — гадання таке, що й ти світ і ті світи млакувато на 
вістрі голки незвіданням таким обкутують, кожде, яке не є, 
вповідання — позадсвіт, млак; запевне, як-то спогадання ^ позад-
світу, то ще й не так десь, не в тім, не по тому — принашують 
округи землів, виходжують жахами проз очі,— ото вже внадження 
світу у світ і пощип од пучки до вістря голки; забутіло вицяцькову
ють сніння, та й сон, та й вгавання жахіття на взір обмолоту 
знебіння,— сни такі, випрошання жита: вистрахуєш зовтіху проз 
світ, проз бачіння, проз такі дверяні хатиська, що й жаху не зна
ти — а познак жаху, вповідження жахових гибів по закутнях,— ще 
коли, ще як з татом такі молоді, кострубачать ці лантухи, сяєво 
зосвітів коморами й коморами навстріч дородів світових — зовстріч 
полотен страху, бачать тако у долині: зробилося наче полотно, гре
беться її полотняних вдеж, зоднаковіти ж вам, полотнам тіла мого і 
полотнам долинш — вифуркують цідельцем у драбини ті й ті полот
на, страх зострахів бурею, полотнами, кіньми —- тра злізати, а тато 
тоді взяли й батогом, і теї хвилі полотно вляглося й щезло, буря 
втихла, та й коні пішли; і шапку татову вхватило, що й досі ніхто 
не знає де,— храмляють порешті світи клубаками, навздогін жах, 
на тобі й шапку татову,— та й це ще тоді: навздогін що одному, що 
другому, попуст одне одному, невдерж утіхи ненавздогону, заким 
не доломляться, а де ж твоє жито, скільки то мірка твоя удома в 
коморі,— а сорок гарців не є — справедливий корець; як не буде 
колода вщерть, і щіркач як не щиркне, і це твоя міра — чи на-
взворіт страху, чи страх недоміру, що й в шапку заховано, і полотна 
у долинах обжичені; отаковісінька бубка горбом вибавляється — 
повміст такого писання по басамагах рядовиняних — колода така 
колода, видовбана, як корито, з дуба, не кругла, а поздовж, так, як 
корито, як скриня, що влізе якраз сорок гарців, корець,— догибаєш 
остатньої міри, та й то ще не так: ще впродаж тобі зосинання зовид-
нить — виписують на столах, на папґрах полотних впродаж не 
остатньої мірки; а цей корець важить на вагу сім з половиною 
пудів,— там була така колода — на мірку, а третя — на півкорця, 
тоже так видовбані і справедливі, і такі послухи, таке щось як люди, 
вигибують замірятися шапками до татової шапки, і знати на все 

* 3 Книги Небуття. 
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знаття уперш: колода таї* саме стояла, де потім драч на базарі був; 
й от ще рихтується ладовисько таке, що буде чи був такий чоловік, 
хтось його призначив, і то ж тобі знати од рання шляху: як не стане 
колоди, вже впослі, то на тому місці буде казьонна вага, така вели
ка, на коромислі — і страх не той, що полотна, що фуркає в драби
ни, що не шапка татова впозад світу, а тако око одне на вмір твеї 
душі, на млак повідання, на змирк щйркання: вертатись легкісінь-
ко, двері в хати та комори вчинені, тато на війнах якихсь; і вгляд 
помочі на все, що є: випрошання жита. Торгикало ж наче вже 
хатніми дверима, і вваж на той страх, що осьдо вгребуться, то ти ще 
жива, ще прядеш всниділим зором на якесь випрошання по стіняннх 
стругах — такими літерами, такими квітками; кинуться вовком — 
цю мишу присиділу з ночі на лобі винюшкувати повгреб рядка, де
рев'яним поренчем, позад дихтовий лист при стіні,— та й тобі по
рятунок; бійсь око звернути на впростір хати — повсідалися лавою, 
дають їй ще час спам'ятатися, лантухи засипані, щиркають уже в 
хаті на лаві, коні храмкають буряки з опалків — чий це тато вер
тається за такою сторожею, що сторожа в хаті, а тато надворі. 

Звела одну ногу в коліні,— нога, ще мляво прив'язана до тіла, 
забираючи рядно з-під стіни, м'яким скрутнем звалилася на край 
ліжка. Шкіру з боку і з живота потягло за ногою, аж заболіло під 
лівою цицькою, а серденько, зраділе, що тіло, скорившись розумові, 
оговтується, мовби вітало той манєнький біль кількома дужчими 
поривами, і ця радість віддалася в скронях різким спазмом. Ще ох
ляла, рука потяглася заступити голову од болю, але безтямно доло
нею звалилася на лоба та ліктем на груди. Не маючи сили в плечі 
ослобонити чоло від цієї важкої ноші, баба давала волю руці важко 
сповзати самій,— проминувши чоло, кострубаті пальці вчепилися 
за брову, й тільки втіхи, що, розчепірившись, впускали окові трохи 
світла, а так до іншим оком бачила чорного килима на стіні з чер
воними якимись цятками; те вільне око могло бачити трохи стіни 
навпроти, де нічого не висіло, але думку тішило, що з того боку 
стіна затулена шматярою пластика, й око, втішившись таким захи
стком від дощів і вітрів з поля, перемайнуло трохи вгору, вгледівши 
кінець бантини, підвішеної до гачка в стелі, яка другим кінцем за
ходила на піч попід стелею, але ще двох килимків, згорнених і на
кинених на бантину, око не діставало. От якби хто хотів украсти, то 
й цього з стіни, думаєш, не зняли б хіба. Од усього побаченого в 
голову вступала тривога, бо стіни, і килим, і стеля, видні їй по цей 
бік, довше, певне, втримували в собі нічні ляки, і, лихі на хазяйку, 
що дає страхові тіпати хатою, дихали ще на неї сутінковою прохо
лодою. Аж коли пальці ковзнули по глевзякуватій шкірі далі, 
звільнивши інше око, світ у хаті почав спокійніше простилатися пе
ред її зором, і тривожні сутінки попід стіною сплелися з сухим за
тишним світлом, яке проступало у троє вікон з поля, і хата давньою 
знайомою душею щось їй прошепотіла. Звологлим трохи на пучках 
пальцям знайшлася припона у ямках на щоках, але обличчя видов
жилося і полегшило дорогу пальцям. Вони цупкіше вхопилися за 
розтулені, як у риби, губи, надавши цим судомним рухом більшої 
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зосередженості очам і просвітленому розумові. Тепер можна було 
щось згадати й відомою тільки їй мовою відповісти хаті, але скла
стися цій мові перешкодила знов рука, бо щелепа під вагою долоні 
припала на груди, і пальці, зішкрібуючи по куточках рота засохлу 
з ночі слину, спробували свою силу на нижчій губі, здушивши її в 
лопушок, проте надовго тієї сили не вистачило, і вони, черкнувшись 
пучками по ряднині, під якою ледь вгадувалися розплескані груди, 
купкою збилися на впалому животі. В чеканні потужнішого поштов
ху крові, яка мала б оживити розм'яклі суглоби в плечі і лікті, 
пальці ще сіпнулися і, стулившись у кулак, завмерли у затишній 
ямці між стуленими ногами і животом. Тепер їй змога була пересох
лим ротом хапнути повітря і видихнути його разом з залишками 
страху з таким аж гуком, від чого вона надовго закашлялася. 

Й найперш, коли відбухикалася, її взяв подив, що в двері більш 
не стугоніло. Дивися-но ти на них. Якусь тамо шматку налапала під 
подушкою й витерла чоло й шию. Так легко, як молода, ступила 
припухлими підошвами на долівку. Е-ге, пожди-ио цього вечора, то 
геть самими кістками наче дибаєш. Тра було попід піччю тако про
братися до дверей і подивитися, що там. Ще якась тінь жила на 
вікні і нагадувала про нічні страхи. Обмацала ватяною рукою на 
припічку край старої полотнини, гладишку, алюмінієві миски на 
купці. Одною ногою влізла у рогачі і постояла з переляку, щоб цей 
шурхіт десь туди не пішов. А то вони причаїлися і чують по звуку, 
де вона. Штовхне тако двері в сіни й гукне, г-ах, щоб або вже амінь 
їй тут, або звільнити душу й зовсім. Нікого в сінях, коморі, затим 
на горищі не побачила. Відімкнула й ті двері й дала їм волю зі скри
пом похилитися всередину аж до стіни й, узявшись рукою високо за 
одвірок, висунула голову у прохолодний ранковий світ. Хата дихала 
з-поза її спини рівніше й сухіше, мовби пишаючись перед заспаним, 
зарошеним на травах і на кущах смородини ранком. Лишаючи двері 
вскрізь порозчинювані, щоб хатнє й надвірне тепло перейшло одне 
в одне, баба ступила назад в хату й сіла на своє звичне місце на 
високому ослоні край столу, очима до дверей. Якби оце зара щось 
таке вскочило й глянуло поглядом іншого світу, то не страшно було 
б і вмерти тако біля столу, вдягнутій і спокійній. Заходьте, гості, 
коли вже вночі не добилися. Перша встрибнула в сіни курка, дума
ючи знайти зернину, але й не забуваючи боязко роззиратися, потім 
по драбині спустився кіт, стрибнувши з другої поперечки, й про
брався під лавку в хаті, де в нього місце було взимку. Ніхто нічого 
в баби не просив, бо не звикли дуже рано їсти. 

Баба, зразу боязко, одною рукою гладячи коліно, а другою вору
шачи на столі, аж голосніше щось собі почала згадувати. Але ж вона 
лягла спати тако ввечері, та й лишень задрімала, як чує, щось її 
термосує за плечі. Вона встала, легенько звелася, так буцім до 
ліжка й не притулялася, аби воно не чуло, що піднімає голову, по
дивилася, нема нігде нічого. Роззирається, чи де не сховалося у ку
ток,— нема, нічого не видко, лишень чисті стіни. Вона лягла другий 
раз і щойно задрімала, а воно знов телепає. Встає тоді бере, обхо
дить тако з-поза печі, а нею ну так телепає. Вона тоді вертається, 

79 



рядно на голову та й знов лягла в ліжко. Задрімала третій раз, а то 
як щось прийшло, як вгріє якоюсь вориною в плечі, а вона собі га
дає: бий тепер, кілько хоч, уже не встану. Чує, що б'є, а не бачить 
нікого. То її не боліло, лиш такий страх дало. 

«Мій Петро розказував, що йшов уночі, та й каже, що пліт 
тріщав і щось скакало на той бік, то на той бік». 

Хто це до неї балакає, що голос відомий, а не познає,— її самої 
це друга душа могла обзиватися. То чо це вона буде забуватися, оно 
Богиньку пам'ятає, як одного року прибилася мішечка позичати. В 
комору до себе нікому доступу не давала і винесла бабі в сіни. Тато 
ще такі замашні зчеплював мішечки. Не згадає тепер, коли в неї 
позичали, чи цей рік, чи той, але якось лапнула в коморі на скрині 
й не дорахувалася одного мішка. Татові полотняні сорочки, аж три, 
позв'язувані у вузол, висіли на дротяному гачку. А від мами нічого 
не лишилося, бо вона зарані померла. Все в хаті лежало, не чіпане 
чужою рукою. В корзині, перетрушені соломою, були виделки й 
чарки, але вже літ з двадцать ніяких свят не бувало. Богинька пи
талася, чи нема чарок і виделок, а вона забулася, що в коморі в 
корзині є. Коли ж це той похорон був, що вона не знає,— чийого це 
сина ховали, привезеного з цеї останньої війни. Ще так допитували
ся, що вам помогти, бабо. Вона сама собі раду дасть. Принесли раз 
хліба київського, вона подякувала. Коли це той Петро йшов 
удосвіта, га,— якось така зима випала гарна, але темно чогось було 
в полі, і от вона спати вкладається, коли шибка полетіла. Душа з 
переляку як не пенькне, а потім двері почало вивалювати. Тако ж 
чула од сільських, що якісь зайди трапляються". Або з тих, що газ 
клали, повженювалися на місцевих, і досі гальтують. Коли погу-
потіло десь до сусідів. Вона куфайку на тіло і гайда в село,— лиша
ють її вдома, а самі побрали шворні та й злапали, якраз вертався 
попри її хату. Розпитують, куди йде, а той допетрав, які це по
дорожні. Ведуть до свеї вже хати, а там дім щитовий, казенний, і 
двері тоненькі, то двері були побиті. Хотіли вбити, але пожаліли, 
що свято. Коли ж це той Петро йшов — вона б почула, якби якийсь 
рух був. Під ранок вона подрімує тільки, але не спить. Колись і тут 
стояло село о шістнадцяти хатах. Першим ділом чоловіка позбула
ся, вийшов на вуличку, гримнув до Лагути, чого ти товар пускаєш 
в город. А той з жінкою накинулися, як звірі, долотом носа стесали. 
Замкнулися в хаті — нема їх. Лагутиха впослі свідчила на суді: я 
його просила, щоб не вбивав. Е-ге, суд то тобі повірив, а це не роз
казуй — бачили у вікно, як шмаття з Лагути здирала окровавлене і 
запихала у піч. Чорт їх матір знає, що воно за люди, в крові обоє 
купалися б,— казав Більмович, той, що старостою за німців був. 
Але садовлять Лагуту, і та десь за ним повіялася, а ці дітлахи на 
кого. Мусила забирати до себе, щоб не повмирали. Не мала змоги 
раз викупити облігації, й що ти робитимеш. Почала думати, як ко
рову продати. Коли об'явився лист від старшого сина Лагутиного, 
якийсь капітан на морі, і гроші од нього дістала. Викупіть, мамо, 
так пише, а корову не здумайте продавати, бо дітям без молока не 
можна. Викарзяли якось і ці з горем наполовину. 
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«Забулася ти, як вона хвалилася,— відстібнутою зсередини ки
шені шпунькою єднала краї складеного на колінах мішечка, от ди
тинка така вийшла, ще й пробрала там, де голівка мала бути.— Мій 
Лагута курки не вб'є». 

«А людину вб'є,— згадала й собі,— так, так». 
Це була новина для неї, що сільським позичити, й тепер, як хоч, 

розминися з людиною. Стояла на порозі й чекала, коли Богинька 
надумається вже йти. Чогось страшно робилося, що це треба довше 
з людиною побути. То мало їм тако, що дай. Ще й віру подаруй, 
буцім це не горе чи скрута змушує до цих позичок, а іншого чогось 
потребували, й не поодходять, заким всього не скажуть. Вона ро
зуміла й не могла дати ради. Ну й не така ж, щоб шкодувала, але 
хотілося, щоб мовчки. На і йди. То в селі вони там позвикали, не 
так щось, як побалакати. Зроби добро, і потім не позбудешся тієї 
вдячності, що гірш нема. 

«Петро мій раз писав, пише, Борисе, навідайся до своєї мами, 
вони самі зосталися на дві хати». 

Геть би скікнула тако з гарчанням — мені нащо ця поміч ваша, 
не потребувала її ні колись, ні зараз, але змертвілим поглядом і ру
хом долоні по одвірку трохи нижче, якого й далі не одпускала, про
бачила й ще раз цьому світові надокучливому. Коли це той Петро 
вспів написати, що вона не знає,— таким мовчазним допевнянням 
допомагала Богиньці втриматися ще на одну цілу вічність в своїй 
душі, даючи право їй ступити знов на подвір'я. Притулений на 
стовпчику мішечок вказував на таку вже собі нетривку межу, яка 
на трохи знов поєднала обидвох: як її власність, робив тривкішим 
одвічний кордон між світом й усеньким іншим світом, ставав доко
ром з-поза спини цієї прийшлої бабери, і та, бідна, пориваючись хоч 
душею, як не тілом, на ту дальшу заборонену ділянку чужого жит
тя, яка ще більше вабила і робилася немов рідною, одколи опинила
ся в її руках часточка з того життя,— й просила б, ну не побоялася 
б, уголос, одлучуючи од тіла одну руку, яка таким змертвілим во
рушінням оповідала не тільки про колишнє, а й за майбутнє не за
бувалася, а другою була готова втримати не дати впасти цьому 
своєму наче, але й ще позиченому згортку,— просила, впрошувала 
не так цю жінку на порозі хати, а немов аж якусь вищу силу, що 
керувала цим закутком, не дати обірватися цій павутині приязні. 
Ця хата стільки перебачила оно, але тривкого сліду нічийого не 
тримала в собі. Вона й себе немов-то гостею вважала, та й чом ні. 
Здалося тільки, осьо-го коли вони з хатою душею до душі так пере
лякано пообзивалися — коли навала якась обступила їх обох. От, на 
віру, легко було думати, що тут минуло й ще чиєсь життя, й якби 
тако хотіла, то поуявляла б тіні всіх перейдених тут душ, але чого 
це вона має їх одного з другим по пам'яті знов вигодовувати, знов 
у днів чорних й одноманітних випрошувати для них сон чи їжу, як 
оно інші люблять. Було так: цими згадками вона й не думала жити, 
але все воно мало десь бути записане, й не словами на папері, не 
цими то млявими, то шпаркими спогадами в щоденних сутичках і 
замиреннях, бо для того літопису слова нічого не варті, і хай це бу-
6. «Світовид» № І, 1994 p. gl 



ли б тіні слів, з яких отамо десь — і ні в часі, ні в просторі, й не 
поза ними, але десь — складається справжня правда, до якої тра 
дорости й жити з нею або хоч доповзти до порота її оселі й сконати 
скраю; і це знання було її твердим переконанням, мовчазною 
втіхою довгого життя. Ці розлізлися, порятовані од голоду, одна 
лиш Марія не забуває, якісь штирі слові напише. Мамочко, ніколи 
мені в житті не було добре і ніколи я не була щаслива, як тоді, коли 
побачила вас у вікно з в'язкою соломи на спині. Але це така в'язка 
була, як хура ціла, і я бачу у вікні, що це не мамочка йде, а хура 
ціла суне, аж не видно ні голови, ні рук, а я вже знала, що то ви, я 
вже в хаті знала, ще ви й не зайшли, що це тепло до нас йде, і мені 
геть тепло так стало. Вона за ту хуру не забуде, горе ти моє, сяде 
на лавку під те саме вікно, що біля мисника, у яке й малою її виг-
ладала, і за цю хуру починає Не було хіба чогось іншого, спитайся; 
а це припре недоїдків з свеї роботи, ну такі гостинці, і знов за цю 
хуру. Везуть їх машиною повз хату; бабка, яйка, млеко; десь поха
пали по інтернатах, кому не вдалося позаховувати; юде, юде; див
ляться на неї ці оченята з-під брезенту, на її хату, на цей рай бо
жеський — аж проситься одними очима; махає до цих: хай оно йде 
поможе; залопотіло босими п'ятами — горе, куди й звідки тобі ті
кати; припало до спідниці, то це тобі такий порятунок; гарикнуло 
десь з-позад лісу,— ці гер-гер і вйо, тільки закуріло; та й на тобі ще 
на догляд і жидівську дитину. Навчилася і її біль тепер сприймати, 
не показуючи свого роздратування, балакай, хіба мені що. Звикла 
собі дивитися з глибини очей, душа скам'яніла, тільки рука знала 
якусь роботу, викладена од ліктя до пальців на високий стіл; ця че
репаха ворухнеться, зведеться на п'ятеро ратичок, горб якийсь, 
страхіття таке, візьме осьо відділиться од її тіла і поповзе хатою 
надвір, а там усеньким світом десь до лісу, до свеї схованки. Ляка
ючись цеї думки, придушувала черепаху черевом до столу і слухала 
про хуру. А третього чи когось десятого не так само хіба слухала б, 
вона нічого не позабувалася, але вже не могла видобути з теї ми
нувшини якісь до прикладу випадки, минуле в ній закам'яніло і пе
ребуває так само, як у стінах її хатини, здатне обізватися поглядом, 
похлипом, давніше й теперішнє злилося докупи, і вони обидві з ха
тою, оточені полем і страхом, вели цю мовчазну розмову з усеньким 
світом. Цей світ обступав їх, заглядав у саму душу, і вони думкою, 
поглядом зустрічали його питанням однаковим щоразу — що тобі, 
світе, і світ, розуміючи саме таку їхню мову, таке питання, в якому 
ховалися й відповіді на всі запити світові, одступався і розступався, 
щоб потім знову надбігти, захекано, розлючено, підступно, улесли
во, похнюплено; прошаком, вбивцею, злодієм, розбишакою, добро
дійником, мерцем з того світу, просто душею, страхом, тінню. 
Могла собі подумати й так, що от вони з хатою такі вічні, що не 
розграбастали їх у згадках і споминах, проте ж вони усі щось хочуть 
од них. Хай би вже брала цього мішечка та йшла, заки одчиняно, 
бо розберуть. Матиме час, то принесе, ніхто не каже, що взавтра. 

«Мені таке було раз,— вертається й ще крок подвір'ям,— як я за 
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Петром у місті сиділа, признаюся осьо вам, їй-бо, стіни до мене ба
лакають, а я до них ні». 

Вже була одною ногою в сіни одступила, але хата стояла позаду 
твердо, не потребуючи нового вертання і нових спогадів, й вернула 
ногу на кам'яний поріг свій, рукою так само тримаючись за одвірок, 
мізинною пучкою потрапляючи у невидне окові дупельце: стаючи 
на порозі своєї хати знов на повне світло й ведучи мовчазну розмову 
з Богинькою, тручала пучку далі в пошуки, доки не торкнулася чо
гось м'якого, живого. То воно собі там сховалося й думає у паву
тинці перебувати до кращого часу. Але ніщо не ворухнулося, не 
одізвалося до її пучки, так хочучи обдурити бабу, мерцем прики
нувшись чи справді вже мрець. Але попробуй мерцем не бути, як 
так хитало цю ніч стінами. Стривожений світ її хати довірливо об
даровував бабину пучку аж гарячим чимось з країв дупельця, впро
шував не допоминатися далі загадки смерті й не смерті, і вона сама, 
нажахана цим знанням, бігла б десь викричати чи вибалакати но
вий страх. Схолодим і збайдужілим трохи серцем прийняла це нове 
знання, попустила руку, долучивши її до тіла, й була готова до чо
гось нового для себе у спілкуванні зі світом. Але ж душа хатина, 
щось прошепотівши, не звідала їй мовбито головної якоїсь думки, 
щоб це штовхнуло її до новішої дії, одмінної від попередньої, від
сторонилася душею від їхньої ранішньої спільності,— ти собі, бабо, 
побудь сама. Чи це світ здитинів геть, чи вона вдуріла зовсім, чи це 
весна така, чи осінь, що не розбере путньо. В душі трохи такого бо
лю почувала, буцім тягло її в глибокі сіни й далі у хату лягти на 
своє дерев'яне ложе — чо ж ти так рано звелася, й ще частка 
ранішнього переконання, що й цього разу вижила, штовхала ступ
нути обидвома ногами за поріг, стати підошвами на холоднуваті такі 
пласкі камінці, які не давали робитись болотові перед самим поро
гом, і вже впритул стати до світу, який так просився його приголу
бити, не одпускати з двору з сумнівами і винуватістю. То хай би 
Богинька лишила собі цього мішечка, вона ще має такі на хазяйстві. 
Рука, звикла до дерева, налапувала продовження хати, переповза
ючи без болю сучечки і закручені дротики на верхній латі, 
відшукувала більшої тривкості, ніж дарувала ця, без кори, дереви
на, і, цупко вхопившись за першу штахету, позбулася хоч трохи 
сумнівів, які хотіли відвоювати в її душі тепленьке десь кубельце, 
одколи вона пустилася порога; штахета з нефарбованого дерева, яке 
купками здовбувалося, стала руці дужчою підпорою, дарувала 
певнішу віру в свої давні звички. Та й тобі продовження хати — 
тріщав цей пліт перед ранком, але в його похилених старих ребрах 
ще жила хазяйська твердість і сподівання в свою потрібність. Такі 
тини не переставлять — ще підопреш з боку смородинових кущів, 
та й буде тобі не на один рік. Друга рука повелася до низу дальшої 
штахети, спрямувала її витрухлявілою діркою на цвях, що стримів 
у латі,— пригуцнула ногою. Цвях виліз по цей бік штахети, продер
ши голівкою ще більшу дірку, але вже не був таким сиротою, як 
допіру. І ліктем тепер зіперлася на щось темне й м'яке, не маючи 
змоги згадати одразу, що з свого добра не внесла до хати звечора; 
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вивернула кишенею до себе одну полу і надлубала в кишені 
торішню квасолину. Згорнула знов свого піджачика, не знімаючи з 
штахетини, доторками й поправляннями вибачаючись за свою за
будькуватість. Не забрало, ти бач, й аж трохи насмілилася озирну
тися на хату, сердито й винувато, бо скільки їй шкрьомбати цим 
двориськом, долаючи принизливий шлях поступок і пробачень чу
жої невгамовності; зір вже одвертіше захопив півхати, а не тільки 
той ріг, що стримів проти перехрестя крайніх хатів села з великим 
шляхом, і погляд уже, а не позирк повідав цій півхаті трохи непе
редбачену новину, яка зрушувала аж на сміх,— мовляв, радій, ба
бо, що от не вкрало. Згорнутий у калачик піджачок завис між нею 
і Богинькою, ця рідна тканина ще тулилася до її руки, але і їй була 
радість перебувати у цьому урочистому русі до нової хазяйки; по
служи й людям, як мені служив,— таке мовчазне обдаровування 
чужого світу потребувало якихось зо дві слові, але з наступним кро
ком вздовж тину до воріт і ця потреба згубилася, навіть подумані 
оці слова — нате оддайте Петрові — вона не допустила до погляду 
й виразу вуст, щоб вони не те що не постали у зорі її чи відбилися 
на вустах, але й не сколихнули її зсередини. 

«Була б Петра прислала, хай би поміг що зробити»,— не було 
віри, що зможе цю ношу відтербічити, і не думала ні руки простяг
нути, ні порух зробити, щоб виказати й свою прихильність до цеї 
хутірської баби, хоч більше то до цього таємничого закутка, бо вже 
що б не зробила, яке слово не сказала, однаково пролягала дорога 
назад не в тій радості одкровення й пізнання, яка сюди її привела,— 
і щоб хоч так борг за свою нещасну втіху сплатити, аж вигукнула, 
аж душею звернулася десь на той край світу: то хай би Петро що 
поміг. 

Щось собі таке намислила, шкребучи пучками жилаву шию, за 
тих людей, що їй усе в спомин, хоч вона то їм нічого не заподіяла.1 

Скільки цеї крові, аж коржі оддирати від стін треба. Вони лихо пе
ребули і всталися живі, то їм тепер треба їсти й пити, щоб викарзя-
ти трохи. Вони всі щось до неї мають, але хіба їм ті позички в го
лові, скажи. Не все хіба пооддавала, не всі дерева повирубувала в 
садку, коли ці чотири роти мала в хаті. Не сміх хіба, як цей кри
венький приходив та боявся в подвір'я зайти. Скільки щеп у вас, 
цьотко, а само в очі не дивиться. Скаже йому з порога, а він запише 
на одно менше й гайда. Чо це дерево всохло^ Марто,— той старший 
з сільради. А я плакать під нього виходжу вночі, а сльози гарячі. За 
цього меншого, Гандрея, очі видирали, коли вже він виросте; хай 
росте, вона йому не боронить, хіба у них в канцелярії не записані 
года всіх її цих дітей, чо ви сікаєтеся. їй не тоді страшно було, як 
записувала Гандрея, осьдо тепер думай, як цей дядько прокльони 
десь посилає, що до пенсії на три роки більше тягти. Ото молодий 
годами, та старий літами. А єй-бо, вона чогось до цього меншого 
більш ласки мала, ті як-то чужіші були і що дальш цю свою прови
ну залатувала то ласкавим словом чи коржиком припасеним. Але ж 
ці очі щось знали, що так дивилися,— раділи та дякували за хліб і 
сіль, ждучи, певне, коли вже вигребуться з неріднього кубла. А 
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Гандрійко прикипав до духу й звичаю її хати — що менший був, то 
од спідниці не відступить, а далі то вже ого яка поміч була. Такий 
був моцний, що од людожерки втік, прибігає радісінький; мам, мене 
тітка в льосі зачинила, а я через верх продерся. Чогось, знає, сиділи 
тако сім'єю на лаві й дивилися, як він біля печі на ослоні вибирає з 
миски пісний борщик, забувся за їжею про своє щастя, що живий 
зостався, і їй тоді плакать захтілося, цьомнути в голову цю чужу 
дитину, поприсувати до себе й цих старших трьох, які так і не по
збулися страху перед нею: ця тітка лиха до нас, вона нам не мама 
ніяка. Просила, називаючи донею, щоб не витирав рук об ослін, і 
він слухняно тер обома рученятами об штанці на колінах,-— не так 
протиратимуться, як жирне. Стукоту полякалися ті перші, аж од 
мисника так на неї повитріщувалися, а Гандрійко вже в пелену 
ліктями вперся і з цеї колиски видивлявся на двері, хто це його ду
має назад знов у льох повернути, ще радість йому не минає, що от 
послухався маму, та й будуть його штани як брезент та й чорта по
рвуться, то вона, щоб не перебити йому втіхи, тільки нагадувала, 
щоб сидів і не ворушився, обіцяла, що більш його по сірники ніхто 
не посилатиме, й ті, пораділі з її певності, радо допитувалися, чи 
відчиняти, кажучи до неї мамо. «Хтось так біг на шлях, аж гупа
ло,— ще з сіней, одхиливши двері, голосно забалакала Богинька,— 
а в вас не світиться, думаю бож-ж». Бачила Гандрійка біля колгос
пу, а послям чує, жінки балакають, буцім заходив до Килини, і їй 
тра було на ту гулицю, і щось повело в двір, а там тако двері на все 
розчинені і з темних сіней чиргик-чиргик,— бо-ж, ножа гострить, 
де цей Гандрей. «А осьдо-го я, гов»,— з пелени на всю хату гукну
ло, а вона йому цю радість ну не знала б як продовжити, та й знов 
його в пелену та коліньми здушує, а сиди, бо оно ще не таке вва
лить до хати. «А то що,— витріщився,— прийде мій тато й вашого 
дядька цюкне». Й мову їй одняло, а ці старші повкипали в стіну, 
ото, думають, зара буде. «Цить, дурний, твій тато ще вернеться, а 
дядькові вороття не буде. Твій тато десь чоботи у лісах шиє людям, 
щоб їм ноги не мерзли».— «А ваш дядько коні й там пасе?» — 
«Дядько Кіндрат щось до твого тата мав, а твій тато двічі його вбив. 
Хто двічі вбитий, не прийде ніколи. Як дядько Кіндрат помер, почав 
навідуватися до мене. Але що не йде, то по дорозі стане в твого тата 
під вікном та й каже: «Нащо це ти мені черевики тісні пошив?» А 
чи вертався знов назад, то знов не забував сказати в твого тата під 
вікном: «Нащо це ти мені черевики тісні пошив?» Твій тато як ска
зився, бігав до мене й молив, що пошиє нові черевики й щоб я їх 
віддала Кіндратові та щоб він більше не ставав під вікном і не казав. 
А скільки ж ти за нові черевики возьмеш, Пилипе, питаюся твого 
тата».— «Мого тата в допр забрали, і він не мав коли шити, правда, 
мам?» — «Тоді такий час був, що й суду не було. Але він сам собі 
суд вчинив. Дядько Кіндрат хазяїном був, раз настрашив коляд
ників. Він думав, це хтось у комору закрався, я винесла калача, а 
він пішов за ними, і вони побачили, й полякалися, й в ноги. А він 
прийшов під вікно й стоїть. Діти понастрашувалися і почали казати: 
«Мамо, подивіться, що це дивиться в вікно». І мати подивилася, що 
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це не Кіндрат, а вмерлий Кіндрат. Потім почали допитуватися в 
дітей, що то є. Вона почали відповідати, що вони колядували в тітки 
Марти, а він за ними біг від самої хати».— «Ми показали й татові 
калача, а вони в гвалт та в сіни, а потім у коморі страшно тара
баниш, коли це заходять бліді геть і сіли чогось на ослінчику біля 
припічка».— «Скоро ж йому той осиковий кілок і послужив»,— Бо-
гинька й собі право здобула далі пробратися в хату. Марта помалу 
в пелену далі розповідала: «Так собі другу смерть знайшов, ходив, 
поки осиковим кілком не прибили. Так кров, казав впослі Пилип, 
по тому кілку і цвиркнула».— «Баба Марценька тата й маму чортом 
лякали, та й вони боялися у колгосп та й поїхали десь»,— старшень
ка підпряглася до розмови. Старший од Гандрея хлопчик згадав і 
собі щось: «Баба Марценька лякала, що як підуть у колгосп, то чор
тові душу запродадуть, і ми з мамою плакали».— «Бо на чорта й 
душі не стачило,— од печі Богинька,— як вона в них дияволу за
продалася ще перед початком роду людського». Заворушився 
Гандрійко, аж мокрий, гукає на всю хату: «А тато хвалився, що 
курки не зарубають».— «Цить,— до нього сестричка,— тато при
їдуть, то знатимеш».— «Біжи-но, Ганю,— до старшої,— може, кур
ка знесла, то тітці гостинця дамо». Тягне й тих двох, щоб не так 
страшно; то двері хай будуть вчиняні. Не думає вона в Західну йти 
по картоплю, на кого цю дітлашню покине. Лушпайки посадимо, та 
й, може, щось вродить. Повлазили двоє менших до хати й поставали 
на порозі, нема яєчка. 
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Василь Рябий 
ПРОЩАННЯ І ПОВЕРТАННЯ 

що я можу 
коли мій двійник 
пішов проти мене 
скочив на коня 
І гарцює у мені 
зливається з конем 
обростає густою шерстю 
гавкає лютим псом 
блеє жалюгідною вівцею 
під темним безпросвітним 

небом 
за яким моя мама 
в росяній траві 
збирає мої очі 
і ще не знає 
що прийду я 
зі своєю 

розбурханою уявою 
про себе 
і про неї 
в голосі 

коня 
пса 

і вівці 

ЕЛЕГІЯ ДЛЯ НЕВЛОВИМИХ ДІТЕЙ 

І є собі діти 
з воску 

з глини 
з хліба 

обвішаймося 
обчіпляймося 

обліпімося ними 
як листям 
як реп'яхами 
слухаймо як вони 
перебирають руками 

ногами 
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як вони не дають 
тобі і мені спати 
невагомо падати 

в землю 
здіймати дурманні пахощі 

нічних квітів 
і вивергати грішним 
то хлопчика 
до дівчинку 

діти провалюються у сон 
діти вивалюються з вікон 
діти губляться у траві 

вощані глиняні хлібні 

діти заповзають в дзвін 
діти в його голові 
з воску 

з глини 
з хліба 

діти люблять 
дурман 

збивають дрімотний 
дзвоняний пил 

хлопчик наздоганяє 
дівчинку 

дівчинка втікає 
від хлопчика 

червоний пуп'янок 
вулкан 
вулик 
бджіл 

І 
І прощаюся, 
і повертаюся, 
щоб знову відчути доторк, 
дихання брунатної 

бджоли. 
І повертаюся: 
між промінців-стебел 
прокинулась раптом дитина, 
несе попід небом її 
тихесенько з вітром, 
мов насінину... 
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йде на нерест трава 
як риба 

гонить хвилю 
перестрибує 

кам'яні пороги 

жовтий місяць 
рев чорної ікри 

цілуюся з твоєю тінню 
не націлуюся 

звиваєшся в обіймах 
і лиш язик тріпоче 
на кінчику ночі 
і кличе в глибоке 

провалля безуму 

де хтось 
не спить 

ворушиться 
марить церквою 
гарячим воском 
солодким змроком 

не запитую нічого 
в цьому знівеченому 

храмі 
пригублюю тінь 
ковтаю намул 

старий горіх лізе у вікно 
лиш скло не пускає 
напружується потріскує 
вигинається 

мов криве дзеркало 
в якому відбиваються 
порожні мої зіниці 
роздовбані 

цікавими воронами 
в час пташиного цвітіння 
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І коли пробивається 
перша крива гілка 
в мою білу кімнату 
стає так зелено 
що я починаю 

прозрівати 

Боже! 
я той же горіх 

той же гріх 
спокутую у вікні 

І все в цьому світі 
безжально 

горіхове 

не ніч — а млин — 
перемелює мою свічку 
І я не сплю 
чекаю поки 

вона не скрикне: 
все! 

це буде 
останній пломінь 

перетертий 
прогнилими жорнами 

і пребіла мука 
просиплеться 

з його голови 
в наготовлені міхи 

сміху 
ми будемо їсти 

пречорний хліб 
будемо давитися 

його тихим світлом 
а зі стиглих світів 
вирине змелена 

ніч 
ні / 

голод поглине 
млин 

і всіх нас 

ловлю хвилю 
я хочу спіймати 

медову хвилю 
але медова хвиля — 

гріх 
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я ловлю гріх 
у повітрі 
У воді 

я люблю гріх 
медової хвилі 

прокушеної зливи 

виловлюю медову хвилю — 
витрушену з пеленки 

дитину 

мене вкрали в дитинстві 
цигани 

з-перед зеленої брами 
трави 

і з ними я мандрую 
циган 

на трав'яному коні 
сміюся до дикої мальви 
говорю до білого 

диму 
змагаюся з вітром — 
моїми давніми родичами 
які ,/ніколи не гублять 

одне одного 
на перехрестях доріг 
чують поклик крові 
в голосінні 

пульсуючих стебел 

гнізда наші 
по всій землі 

без дверей 
без вікон 
переповнені іржанням 

коней 
і гамором 

крадених малят 
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Андрій Деркач 
ПРИРУЧЕННЯ ЧАСУ 

камінь — дволикий янус 
горілиць як вояк 
забитий пострілом у спину 
долілиць як ратай 
що знайшов свою смерть в борозні 
цей камінчик потенційний вбивця 
тота брила майбутній хрест 
і кожен — Петро 
що чекає приходу Месії 
я вправляюся нині 
у мистецтві збирати каміння 
а воно проростає корінням 
щоби стати садом 
просто лежати остобісіло 
вечір завше заскочить зненацька 
і разом з камінням я кам'янію 
сподіваючись 
ранок вкотре вирізьбить Андрія 

прокинувся як народився 
отже вчора помер 
але то було так давно 
що на нейтральній смузі 
між мною сьогоднішнім 
та мною вчорашнім 
піднялося жито по груди 
а в ньому загубилися волошки 
йду кроками непевними 
по нашій житній батьківщині 
на межі якої 
ти така самотня і струнка 
у синім лігві свого надвечір'я 
дарую тобі волошки 
та з батьківщини ані руш 
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діогенові епігони 
Україну в Україні шукають 
а вона попід хмарами 
гайстром шугає 
знесиленим гайстром 
з відтятими ногами 

рух кави 
імітує рух крови 
ті що п'ють 
мавпують німі фільми 
початку сторіччя 
роблять круглі очі 
й рота дірочкою 
лівими руками затуляють роти 
правими накривають 
спорожнілі філіжанки 
імітують цікавість 
визирають на вулицю 
і бачать насправді 
як авта обминають 
священну корову Слово 
що йде до кав'ярні навпрошки 
аби підживити 
охляле у місті тіло 
травою 
що вибуяла на каві 

ПАМ'ЯТІ МАТЕРІ 

мати сказала 
живем ніби без чоловіка в хаті 
немає кому ножа нагострити 
я промовчав 
а по павзі 
гідність над усе 
нагострив 
але дуже довго гострив 
мати втомилась чекати 
та й пішла 
а за нею хата 
на столі ножів багато 
туга давня 
як до решти сточений ніж 
заходилася їх присипляти 

93 



стіл цей тут 
відколи себе пам'ятаю 
правив за обідній 
і за письмовий 
підозрював я 
що стіл мандрує по хаті 
пильнував до четвертої ранку 
обводив крейдою ніжки 
накладав нитяні пута 
а на 40 днів 
два чужі чоловіки 
не спромоглися зрушити стіл 
за яким ти зошити перевіряла 

змовчати 
замовкнути 
заніміти 
слова почуті хоч раз 
потрапляють у чорну діру свідомости 
й звідти спостерігають 
як руйнуються їхні мови 
вони лишилися на волі 
на волі чорній і страшній 
і кожне тамує тужливий стогін 
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Оксана Нарожняк: «Леда», бронза, 
12*12 in. (30*30 см). 
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Роман Кордун 
ДАЛІ, ЩЕ ДАЛІ 

Відбувалося це надто просто. Мені практично нічого не треба бу
ло робити — вони самі домовлялися про зустріч, привозили мене в 
потрібне місце. Звичайно це було так: за 5 хвилин до призначеного 
часу ми під'їжджали, зупинялися на протилежному боці вулиці. 
Мені показувала клієнта. Далі — моя робота. 

Діалоги з ними завжди були короткими. Зміст їх не мав абсолют
но ніякого значення — достатньо було того, що бесіда відбувалася. 
Ми прощалися, я переходив на інший бік і сідав у машину. 

Як вмирали мої співбесідники, я не бачив жодного разу. Става-
лося це десь хвилин через 10—15 після того, як ми від'їжджали. 
Я не міг пояснити, чому це відбувається. Знав, що я — вбивця, яко
го неможливо ні впіймати, ні, тим більше, звинуватити у злочині. 
В якийсь момент я відчув, що можу робити це, не бачачи свою 
жертву. Просто подзвонити по телефону. 

Спливав час. Кількість моїх жертв зростала. Простішим, буден
нішим став сам процес їх знищення. Мало того, що я не відчував 
ніякої ненависти до цих нещасних,— я був просто знаряддям вбив
ства. Але совість! Я ніяк не міг розібратися, чи мучить вона мене. 
Просто було якось нестерпно. Все стало настільки механічним, що 
здавалось, щось керує мною поза моєю волею. Інколи ввижалося, 
що й самого мене вже давно вбито. А це — ось ці руки, цей зви
чайнісінький, трохи навіть бляклий погляд (а колись же я пишався 
силою свого темного погляду) — усе це лишень оболонка, не мною, 
а кимось заповнена... 

До того ж я мав звичку подумки розмовляти сам із собою, собі 
заперечувати. Але тепер, той, що у мені не давав спокою, ніби за
мовк... Така спустошеність, якийсь присмак зникнення. 

Лагідне, вже трохи матове вересневе сонце неприскіпливо загля
дало мені у вічі. Крізь прочинене вікно долинав солодкувато-пря
ний, трохи гіркуватий запах — палили листя. Звідкілясь здалеку 
долітав стогін-сум самотнього дзвону-баритона. Мабуть, вже досить 
пізно? Так і є — за чверть одинадцята. Куди там, якщо й надалі 
мені снитимуться такі страхи, мене взагалі не можна буде розбу
дити. 

Коли бачу уві сні щось жахливе, сплю так міцно, що навіть старт 
балістичної ракети під вухом не подіє, що й казати про мій безпо
радний будильник. 

Одначе, який дивний сон. Знову той самий. Слава Богу, почи
наю розуміти, що це лише сон. Та все ж не можу позбутися 
відчуття, наче пройшло казна-скільки часу. 

Не тільки вставати — ліньки ворушитися... Перемигуюся через 
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вікно із сонцем. Не хочеться вилізати з-під ковдри — вікно від
чинено, в спальні досить прохолодно, а постіль моя така тепла й 
зручна! Можна впоперек, можна по діагоналі — стільки років вже 
шлю один. Е-е-е, а скільки? От тобі й пам'ять! Раніше я був абсо
лютно точним, культивував у собі педантизм, обожнював складне 
плетиво з дат, системи певних повторюваних місяців, років, 
періодів життя; постійно забивав голову числами, якими я оперував 
блискуче, дивуючи всіх цим хронологічним мотлохом. Час? Магічна 
фікція, всевладна імперія, під пресом якої животіють чи процві
тають події. Стихія над стихіями. 

Добре, нумо згадувати: тридцять п'ять років тому я розлучився 
з Глорією. З того часу звільнив собі простір від блимання перед очи
ма набридливо-облесливих халатів, остогидлих кумедних бігуді, 
агресії та безпорадносте і знову ж таки агресії. 

Так, що я згадував? Я починав тренування пам'яті завданнями 
на зразок: що я робив у цей день рік, два тому. Намагався, мов ре
тельний реставратор, із тьмяних шматочків спогадів відновити й 
оживити усе в пам'яті. Інколи виникало пекуче бажання все пере
ставити, переробити у тому минулому. Але у такому випадку, лан
цюг спогадів розкручувався в зовсім іншому невідомому напрямку 
і згадувалось, причому абсолютно достовірно, те, чого ніколи й не 
було. 

Я занурювався у спогади на все більшу й більшу відстань. Робота 
була майже ювелірна. Ніяких домішок зовні. Спогади мусять бути 
абсолютно стерильні. Так, наприклад, скрип воріт повинен бути са
ме у тій тональності, що й колись, і тоді подув вітру буде точні
сінько такої забарвленосте і принесе ті самі пахощі, які давно вже 
поглинув час... 

Я змусив себе вести щоденник. І виявилось, що це надзвичайно 
складно. Ритм подій і часу ніяк не збігались, поглинаючи одне од
ного. Але сьогодні, сьогодні я на коні. Є чіткий берег. У мене день 
народження. Здається, я можу згадувати до нескінченносте. 66. А 
десять років тому я ходив з Сонею в знамениту Маріїнку. Слухали 
«Годунова». Колись партію Бориса співав мій батько. Так уже пове
лося в імперії, що найкращими співаками були сини мого народу і 
навіть сам князь Розумовський, вінчаний чоловік Єлісавети, почи
нав кар'єру в придворній капелі. 

Двадцять... двадцять років тому не стало мого сина. Він вибух
нув над океаном. В день мого народження. 

Тридцять років тому я вперше потрапив до Європи. Цей день 
випрозорюється якось не зовсім чітко. Його затьмарює той, що був 
напередодні. Я познайомився з Сонею, точніше з її батьками. їй бу
ло всього 16. Карооке темноволосе примхливе звірятко. Детально 
вивчивши мене з голови до п'ят, вона, дивлячись з-під своєї черво
ної панами мені прямо у вічі, спитала, чи страшно було при Перл-
Харборі, і, дізнавшись, що в той час я тільки закінчував школу, 
здається, втратила до мене інтерес. 

Сорок років тому я останній день догулював в Йокагамі — в 
пятидесятому я нарешті звільнився в запас. Десь далеко, Страшен
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но далеко була Глорія з дітьми, а я гуляв поміж паперовими буди
ночками, купував сиру рибу з приправою, що відгонила болотом, 
дивився на сонце, яке народжувалось з надр океану і ніяк не міг 
збагнути, що в мого «Граммана Еванжера» вже інший хазяїн, що 
більше я ніколи не буду мерзнути в його жорсткому і малозручному 
кріслі і не треба буде морочитися з капосними полярними замками 
на шлемофоні і рукавицях, подумки вираховувати середню витрату 
масла на решту часу польоту. Датчик масла так і не полагодили 
і дошка приладів витріщалась на мене більмом у лівому верхньому 
кутку. 

А п'ятдесят років тому мене тільки-но прийняли в бостонську 
команду «Red caps» («Червоні капелюхи») і я був найщасливішою 
людиною на Східному узбережжі. 

А шістдесят років тому мене взяли з собою на інший кінець 
світу, до дядька Джіма, в місто Беррі-Айленд, штат Нью-Йорк. Я 
бігав по вагону, заговорював до пасажирів по-українськи, до мене 
посміхались щирою, черговою американською посмішкою і хитали 
головами. Певно, я вів себе не зовсім чемно, бо мати сердилась, а 
батько сміявся і казав їй, що з мене виросте кошовий отаман Бату-
ринського куреня Федір Михайлович Суховський. Навряд чи мати 
його розуміла — її, певне, більше цікавило в чому прийде на перон 
моя дядина. 

: Для матері я завжди був Тедом, мого слов'янського імені вона не 
визнавала і навряд чи знала більше двох сотень українських слів. 
Та й не дуже хотіла знати. Царство їй небесне, упокій, Господи, її 
душу. . • 

Який би собі вигадати подарунок на іменини? Нічого цікавого не 
приходить в голову. Біс із ним, подамся спочатку до міста, а там 
буде видно. 

Різко встаю і вибігаю надвір. Легка зарядка — хочеться тримати 
себе в формі, але який у тому сенс, коли тобі, старий дурню, ось-ось 
стукне сімдесят. 

Втім, поки що нічого. Швидкоруч готую сніданок. Відчуваю за
доволення від власної вправности. Так, поки що нічого. Вдягаюсь. 

Моя машина. О! Є чому позаздрити. Хоча... Річ у тім, що я не 
зовсім комфортна, якщо бути точним, то й зовсім некомфортна, не
затишна людина. Звичайно, через це ми й розлучилися з Глорією. 
Тобто, для неї це була вагома підстава. У мене ж на те були свої 
причини. Хо! Ось уже тридцять років, періодичними напливами, 
точно розрахованими масованими ударами мене намагається пере
робити Соня. Звичайно, я багато в чому поступаюсь, або просто роб
лю вигляд, але... Моя незатишність передається речам — за все 
життя я не мав жодної нормально-пристойної машини, хоча цілком 
міг би це собі дозволити. Джіп, фордівський легкий вантажник, 
фордівський всюдихід і ось тепер «Датсун — патрол», куплений пе
ред самим переїздом з Америки в Старий Світ. Я форсував двигун, 
змінив амортизатори, кермову тягу, поставив всюдихідні прожекто
ри, хоча і у первозданному вигляді машина була розрахована явно 
не на «King's X». І на довершення я перефарбував її в колір хакі з 



химерними розводами на зразок камуфляжу. Внтурішнє оздоблення 
салону цілковито відповідало призначенню машини, смаку і вдачі 
господаря з ностальгійними нахилами до техніки сорокових років: 
легше встановити циркулярну пилу, ніж кондиціонер. 

Через кілька хвилин після сніданку я летів на своєму «Мулі» по 
втрамбованому піску-черепашнику, повз рибальські сіті, розвішені 
для просушування на рамах. Навсебіч розліталися перелякані гуси, 
що до цього безтурботно розгулювали по просторих «проспектах» 
нормандського селища із звучною назвою Сен-Жермен-де Во. 

Отже я вибираюся на шосе і десь годині о другій планую бути в 
Шербурі. Чудове шестирядне шосе через усю Нормандію, десь за 
Ріо-д'Озувіллем виривається на Ла-Манське узбережжя. Втискую 
педаль на 3/4 (!) ходу (справжній дальнобійний вантажник, а не 
легкова машина) і, посміхаючись, смикаю на себе кермо,— а ну, як 
злетить моя таратайка. А й правда, чудово було б раптом одірватися 
від яскраво-білої розмітки шестирядника понад рекламними щитами 
і черепичними дахами містечка Омонвіль ла Дегульвілль. 

В той день стояв повний штиль і, здавалося, тільки сталь злітної 
смуги нашого «Сан-Хосінто» зможе утримати спеку дня, що тільки 
починався. 

Але поки ще ранок. Мені дев'ятнадцять з половиною років. Я 
надто самовпевнений і абсолютно спокійний. Чекаю на старт, див
люся на офіцера-сигнальника. Ось він дав червоний сигнал, з-під 
моїх шасі висмикують підп'ятники — пішов! Вмикаю форсаж — я 
вже над океаном. Наша ескадрилья Т-51 іде на бомбордування 
острова Бонін. Т-51 — це Дон Мелвін, Мілт Мур, Джордж Буш 
(так,, так, той самий) і я — Тед Суховскі. І в мене, і в Джорджа 
п'ятидесятий бойовий виліт. 

Через багато років, згадуючи цей день, я мимоволі чув перші 
такти «Атомного сердця матері». Набираємо висоту до 8000 футів, 
йдемо над хмарами, вмикаю танченту на внутрішній зв'язок, слу
хаю доповідь механіка і стрільця, переходжу на ефір — нічого, крім 
забиваючого робочий діапазон синатровського шлягера «Мій милий, 
чорноокий». -. ; -

Білі сплески вибухів.., б'ють із зенітох. Під нами — пекло, йде 
висадка десанту. Противник намагається спихнути наших марінерів 
назад у воду, та і його засипає рудою в'язкою глиною — з моря 
криє головним калібром «Міссурі». Слава Богу, я високо в небі, 
який жах — бути інгредієнтом у дикому місиві з крови, землі, свин
цю, гуркоту й нелюдських криків. 

Ось він — Чічі — Джіма, ось вона — радіостанція — моя ціль. 
Перше піке — Мальвіна, за ним — Мура, тоді моє і Буша. Лягли 
перші бомби і 4 по 500 фунтів, ніби вдало. Виходжу з піке, бачу, 
Джорджеві влучили в черево, хвостове починає горіти. Ми звикли 
виконувати завдання до кінця,— палаючий літак виходить на ціль, 
відбомбившись, не набираючи висоти, йде в бік океану, заклавши 
крутий віраж вліво. Ще один захід, йдемо слідом за Бушем. Стриб
нули двоє, розкрилися білі бані парашутів. Де третій?!! Хто тре
тій?!! Довга черга з берега — у воду повільно спускаються з неба 
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двоє небіжчиків. Де третій?! Завалюю на крило, потім різко знижую 
висоту... Ось він! Ось він бовтається у воді, відгрібаючи від клятого 
острова. Бачу два японських катери, що йдуть до нього, ще зни
жаюся, вогнем відганяю їх назад. 

Дві гашетки з двох боків штурвала як продовження пальців. Іду 
на п'ять тисяч, бачу, як плавця вогнем прикриває командир ескад
рильї. Раптом ліве стегно пронизує різкий біль, і я відчуваю, як в 
цьому місці починає припливати гаряча хвиля. Уламки битого скла 
на колінах — вщент розлетілися покришки приладів, прошило ка
біну, розтрощило дошку і перебило маслопровід. Щастя, що ліхтар 
з броньованого скла... 

На шосе сьогодні надзвичайно мало машин. Висунув руку, лов
лю потік повітря. 

Соня мабуть вже прилетіла з Делі. І я, звичайно ж, їду до неї. А 
вона нічого, зовсім нічого не знає, що я вже із місяць живу у 
Франції, на самому краю Європи, націленому на пихату Британію. 
І, звичайно, робитиме вигляд, що абсолютно не здивована моїм 
приїздом, а просто дуже рада. Сьогодні ввечері я слухатиму її роз
повіді про Індію, удаючи, що дослухаюсь до подробиць, насправді ж 
роздивляюсь, як відсвічують промені її очей, як відлунює вересню 
уже не чорне, а каштаново-червоне пасмо її волосся. Як дивно, як 
незвично — я тепер житиму від неї на відстані в півтори години 
їзди. 

Соня Пліссар молодша за мене на двадцять років. Зараз їй сорок 
шість. Це та жінка, про яких кажуть, що вона зберегла загадку 
своєї привабливости. Ні, вона ніколи не була красунею у стилі 
вітринних манекенів чи дикторів телебачення, але вона надзвичай
но яскрава, справжня зірка. 

Дивне поєднання отого далекого дівчатка-звірятка зі стабіл&но-
квітучою жінкою, дещо уповільнені елегантні рухи котрої можуть 
бути непередбаченими, різкими та пружними. Для мене вою м і — 
повна несподіваність, яка навіть при повному взаємному поро
зумінні й довірі примушує бути, як би то сказати, дещо настороже
ному, мов мисливець. 

Вона — зовсім непідвладна часу — на відміну від мене, того хто 
надавав виключного значення долям секунди, а кожну годину вга
няв у складну систему рівнянь, наче вона жила поза часом, 
відчуваючи і доводячи його фіктивність і неспроможність, уперто 
руйнуючи бар'єри та кордони всевладної Імперії часу. І, якщо світ, 
розкладений на безконечні частини часових вимірів, розпадався, то 
Соня могла його з'єднати своєю дивною здатністю сприймати цілим 
те, що іншими роздріблено та розгублено. 

В будь-яку з наших зустрічей, скільки б років до цього ми не 
бачилися, я не відчував ніякого відчуження, ніби ми розлучились 
напередодні. Коли мені було погано — нічого не хотілося крім того, 
щоб бути поруч з нею. Коли я був щасливий — потребував її вдвічі 
сильніше, щоб збагнути реальність цього щастя. Для мене вона була 
тією частиною, яка довершує відчуття до гармонії. 

Доля послала мені її тридцять років тому. 
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— Скажіть, мсье Суховські, а довго бомбардували Перл-Харбор? 
Колись я збирався з нею одружитися, але тоді, в сімдесятому, 

загинув у В'єтнамі мій старший син. 
Моя зла доля мене пожаліла, але пережила на покоління — мій 

син, морський льотчик, загинув у день народження свого батька. 
Щоразу, згадуючи сина, я відчуваю дотик льодяної руки. Без

глузда помилка... А теплий вітер розвіяв попіл над океаном, не роз
бираючи, де людина, де літак... Син мій був морським льотчиком. 

..Ледь утримуючи літак над водою я йшов на захід. От і «Сан-
Хасінто». В повітрі була ескадрилья легких винищувачів, вони го
тувалися на посадку. Плювати — ... і не бачачи нічого окрім білої 
смуги на кормі, я почав сідати. Уявляю очі сигнальника. Марно на
магаючись загальмувати, заховавши фінішери, я затрясся під пере
дзвін аварійної тривоги. 

Госпіталь у відбудованому Перл-Харборі, де я й дізнався, що 
третім на воді був пілот Буш, що його підібрав підводний човен. Я 
зустрів його вже у Штатах — він літав у центрі перепідготовки на 
Східному узбережжі. В сорок п'ятому я разом з Mілтоном Муром 
був у нього на весіллі в Рай, Штат Нью-Йорк. 

А в минулому році він прийняв присягу. Побачивши мене по
руч, на трибунах, він замахав мені рукою. В той день у морському 
параді на честь інавгурації брав участь і «Трамман Еванжері», або 
просто ТВ. 

...75 миль на годину. Треба замінити циферблат спідометра на 
кілометровий — Європа. Сержант дорожчої жандармерії буде довго 
морщити лоба і висолоплювати язика: рахуватиме, переводитиме 
милі в кілометри, а тоді, винувато посміхнувшись, розведе руками. 

Був у мене випадок, я тоді тільки починав працювати в PA AM... 
Ба; та в мене бензин закінчується. 

Простягую усміхненій дівчині дві стофранкові банкноти. Все, 
можна їхати далі. 

Про що ж це я, а, дірява голова. Так пишався пам'яттю. Пам'я
таю, як впав у глибокий транс прочитавши в п'ятнадцятилітньому 
віці «Київ незнайомий». Вразила мене сила Фатуму. От і схиляюсь 
перед ним все життя. Все життя він вривався в найнесподіванніший 
момент, владно розриваючи струнку лінію логіки, перебудовуючи її 
на неймовірні лабіринти. 

Інколи здається парадоксальним те, що все замислено на Небе
сах, ще задовго до того, як відбудеться. 

З обох боків дороги широкі пасовища. Отари білих з чорними 
плямами корів. Хто зна, може, їхня суть — така ж висока й 
піднесена мрія, як оце безхмарне небо. 

Крихітний сонячний зайчик перебігає по склу. Починаю мугика
ти собі під ніс якусь легку оперетку та-ті-та таа-таа-таа. 

Раптом після повороту зліва відкривається вид на море. Незво
рушне, мовби зосереджене лишень на собі, на своїй глибині. 

До речі, варто на повороті пригальмувати. Ще один такий пово
рот і від мого «мула» лишиться купа брухту. 

Та-ті та таа-таа-таа. Кружляй, моя душе. Дивовижний день. Чо-
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мусь зовсім легко, майже невагомо. Може, взагалі ще нічого не бу
ло. І ти нічим не обтяжений, Теде. Чи був ти? Тільки ім'я тебе 
прив'язує до цього світу. Чи й це сон? 

Ось ти летиш на своєму «Мулі», не торкаючись землі. Розгор
тається стрічка дороги, мов чийсь задум. А ти, чи ти, бува, не ви
бився з оцієї всевладної мислі. І більше їй не належиш? 

Заплющуєш очі, зливаєшся з машиною. Ти — похідна від швид
косте. Де береги відліку? З чого починалось? Коли? Числа, роки, 
мов хвилі в унісон потужному потягу сонячного світла. 

Плавно, давно доведеним до автоматизму рухом беру штурвал 
на себе. 

Море холодне й спокійне. Яка краса летіти над ним. 

Оксана Нарожняк: «Апя Таляссіні», 
бронза, 43 ін. (110 см). 
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Роксана Харчук 
ЩЕ РАЗ ПРО «ДВІ ЛІТЕРАТУРИ НАШОЇ ДОБИ» 

Теза про дві літератури нашої доби належить, як відомо, Донцо
ву. Нас може вражати кондовість останнього, безапеляційність його 
суджень, одначе теза, висунута ним понад півстоліття тому, вияви
лася живучою. Нагадаю, Донцов поділяв літературу на експансивну 
або таку, що зростає з характеру, і підлеглу або таку, що вкорінена 
в апатії, безнадії — безхарактерності. Цей поділ, як бачимо, тяжіє 
не так до соціології, як до психології. 

Здається, сьогодні все менше підстав говорити про дві літера
тури. Одначе у цій статті ми ще раз повернемося до старої тези з 
тією різницею, що в ній герметична література протистоятиме 
літературі відкритій. 

Думаю, що визначати українську літературу сьогодні як 
відкриту, було б передчасно. Просто злам в духовній атмосфері зро
бив вимогу відкритости очевидною. Для герметичної української 
літератури з'явився шанс. Як завжди, його реалізуватимуть оди
ниці. Герметизм української літератури може бути подоланим, але 
за умови, що одиниця, реалізуючи свій шанс, не шукатиме точки 
опору, виправдання у грунті (часі, обставинах і т. д.), продуктом 
якого є, а пам'ятатиме, що вона — організм самодостатній, який до 
ґрунту має слабку або й не має з ним жодної дотичности. 

На жаль, ми ще надто мало знаємо, що таке духовна атмосфера. 
Одначе існування останньої не викликає сумніву. Зміна ідей, прин
ципів, стилів — це результат зміни духовної атмосфери. У цьому 
переконуємося на власному досвіді. Ще донедавна наша духовна 
атмосфера, яку можна окреслити як стан національної ейфорії, ви
магала і логічно обґрунтовувала тезу про зв'язок і взаємозалежність 
між літературою і національним, суспільним ґрунтом, з якого ця 
література зростає. Одначе сьогодні духовна атмосфера змінилася 
настільки, що півміри — намагання притримуватися національного 
соціологізму і водночас не надто соціологізувати літературу — не 
мають вирішального значення. Настає час рішучого протиставлення 
тезі про зовнішні фактори впливу на літературу, про специфіку 
української літератури. Це несвідоме бажання стає дедалі усвідом-
ленішим. З літератури мають бути зняті всі і будь-які обмеження. 
Вона має розглядатися як відкрита система, здатна до саморегуляції 
і саморозвитку. її специфіка має поступитися місцем універсаль
носте. 

Передбачаю, таке формулювання може викликати або 1) невдо
волення, навіть гнів: наша фарисейська логіка чомусь постійно 
ідентифікує зняття меж із вседозволеністю, відтак аморальністю і 
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нехудожністю; або 2) побоювання — а що, коли герметична україн
ська література під натиском відкритосте розпадеться? 

На перше застереження відповів Г, Е. Лессінґ. Він довів, що кож
не мистецтво саме встановлює свої межі. Прекрасне — перша і 
остання межа. Яких би змін не зазнавало це поняття, але воно не 
стало анахронізмом. Прекрасним керується будь-яке мистецтво, 
навіть те, що доведене до саморуйнації. Щодо другого побоювання, 
то на нього відповів Ю. Шерех. Саме йому належить теза про ук
раїнську літературу як відкриту систему. Сформульована в період 
літератури ДіПі ця теза розвивалася Шерехом у наступні десяти
ліття. Зроджена в час, коли Шерех обстоював національно-орга-' 
нічний стиль, вона була і прямим запереченням цього стилю і його 
результатом. Зазначу, критик не пише прямо про відкриту систему, 
не вживає навіь такого терміну, але суть його поглядів зводиться 
саме до відкритости. Шанс України і української літератури, на 
думку Шереха, у її рубіжності. Українська література мусить бути 
відкритою до історії, перед впливами із Заходу і зі Сходу, мусить 
сама впливати і на Захід, і на Схід. Українська література як 
відкрита система не зруйнується, бо її цілісність утримує консерва
тивна сила — традиція. При цьому підкреслимо: Шерех завжди, на 
відміну від Ю. Лавріненка, акцентує не на специфіці української 
літератури, а на її універсальності. Універсальність — ціль і наслі
док відкритости. Специфіка — ціль і наслідок герметичности. 

Симптоматично, що наступне покоління еміграційної літератури 
розвиває саме ті положення Шереха, що стосуються відкритости. 
Одночасно нове покоління критикує попереднє за недостатню кате
горичність у ставленні до призначення літератури. Дж. Грабович, 
характеризуючи так звану «велику літературу» (літературу ДіПі), 
вважає, що гасло «великої літератури» обмежувало письменників 
моральним обов'язком перед народом і незалежністю. Саме ці ідеї, 
на думку дослідника, зближали теорію «великої літератури» з соц-
реалізмом. Різниця між ними — лише в мірі гуманности. Покоління 
Грабовича мало рацію. У питанні відкритости воно пішло далі за 
Шереха і покоління ДіПі. Однозначно, за І. Костецьким, вимагало 
звести роль читача до мінімума, за Ю. Косачем, обстоювало «суве
ренність митця», висувало гасло «не що, а хто і як». Це покоління 
заперечувало попереднє і водночас успадковувало від нього ті поло
ження, які відповідали духовній атмосфері XX ст. — атмосфері 
відкритости. Зазначимо, духовне протистояння поколінь є, може, 
одним з вирішальних моментів у розвитку української літератури 
XX ст. Як Грабович заперечував Шереха, так свого часу Шерех за
перечував Донцова і «вісниківство». Заперечуючи ідею фізичної екс
пансії України, Шерех прийняв і продовжив ту ідею «вісниківства», 
що стосувалася духовної експансії. 

Як бачимо, думка про відкритість української літератури не є 
новою. І то не лише для діаспорної літератури, а й для материкової. 
Про відкритість української літератури почала говорити ще Молода 
Україна. Пізніше цю думку продовжував М. Зеров і М. Хвильовий. 
Через шестидесятників вона дійшла до нашого часу. Кожне літера-
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турне покоління XX ст. відчувало вимогу відкритосте. Духовна 
атмосфера давала шанс. Кожний з митців використовував цей 
шанс на міру свого таланту, характеру. Про вагомість відкритосте 
свідчить вже те, що за неї жертвувалося не лише добробутом, а й 
життям. 

Відкритість — начало об'єднуюче, творче. У ньому співіснують 
різні художні явища. Різні у часовому, просторовому, стильовому 
відношенні, але єдині щодо мистецької вартосте. Саме відкритість 
дає можливість змоделювати контекст української літератури 
XX ст. Контекст цей єдиний. Єдині й оціночні критерії. Останнє 
твердження вимагає детальнішого пояснення. 

Стало звичним поділяти українську літературу XX ст. на мате
рикову й еміграційну. Здається, між ними й справді немає жодної 
дотичности. Аргументів скільки завгодно: принципи різні, світогля
ди різні, навіть мова — відмінна. Дійсно, українська література 
XX ст. надзвичай строката. Цим вона цікава. Будьмо послідовни
ми — додаймо до згаданих вже двох літератур доби ще й інші 
підрозділи: офіційна радянська література, література розстріляного 
відродження, література дисидентів або табірна, література 
внутрішньої еміграції, авангардна. Такий поділ є цілком логічним. 
Одначе будь-який умовний поділ чи то за географічним, соціо
логічним, чи психологічним, стильовим принципом не заперечує 
аксіоми: існує єдина українська література XX ст. Критерій оцінки 
цієї літератури також єдиний. Важить, що у цій літературі є мис
тецьким, художнім, а що ні. Література — не Протей. Вона або є, 
або її немає. Якщо немає, то і двадцять підрозділів, і двадцять 
різних контекстів не створять контексту найсуттєвішого — власне 
літературного, в якому життя стає вартістю мистецькою. Перекона
на, питання про те, як поєднати різні контексти української літера
тури XX ст., позбавлене сенсу. Ще більша помилка — шукати, який 
із цих контекстів визначальний, головний. Вони взаємопов'язані і 
взаємозумовлені: Тичина зумовив Маланюка, але й Маланюк, хай 
з хронологічним розривом, таки кшталтує українську літературу. 

Схема, що її подано нижче — це спроба подати українську 
поезію XX ст. як цілість. Ця схема недосконала, може викликати 
безліч застережень. Одначе в ній незаперечне одне: попри розриви, 
зміщення, диспропорції українська література XX ст. (а це перед
усім поезія) таки шукала і знаходила лінію свого розвитку — дала 
єдиний власне літературний контекст. 

t. Покоління символістів. Назвемо його Молода Україна. Хроно
логічні рамки — від «Самостійної України» Міхновського (1900), що 
була не лише політичною, а й духовно-етичною програмою цього 
покоління, до встановлення УНР. Вороному, Олесеві пощастило. їх 
не прийнято вважати емігрантами. Якщо ж зважити, що Дж. Грабо
вий, наприклад, початки української еміграційної літератури 
відносить до періоду ДіПі, то не лише представники старшого по
коління символістів, як Неприцький-Грановський, Черкасенко, а й 
наступне покоління органічно функціонує у контексті материкової 
української літератури. 
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2. Покоління постсимволістів. Хронологічні рамки — від виз
вольних змагань до 30-тих років до розгрому української літера
тури. 

На стикові двох поколінь, двох стилів був Тичина. Його можна 
вважати промотором поезії постсимволізму. 

Неокласики прищепили українській літературі європейську тра
дицію. Празька школа зробила українську поезію модерною. Гово
рити про існування двох стильових течій у цей період, а саме про 
неоромантизм і неокласицизм, здається, не зовсім доцільно. Доціль
ніше говорити про постсимволізм. Постсимволізм — це урівно
важування неоромантичного символу класичним зразком. 

3. Покоління катастрофістів. Хронологічні рамки — від 30-тих 
років до середини 50-тих. Найвагоміший чинник — досвід україн
ства 30-тих років і передчуття II світової війни. 

На стикові поколінь і стилів був Осьмачка. Він — промотор цьо
го покоління. До катастрофістів належать: М. Бажан, О. Близько, 
М. Вороний, Б.-І. Антонич. До нього тяжіє О. Стефанович. Остан
ній приклад свідчить про певну рухомість рамок даної схеми. 

4. Покоління постмодерністів. 
Для материкової літератури — це покоління доби розширення 

меж соцреалізму й до сьогодні. 
Для еміграції — покоління розширення гасла «великої літера

тури» й до сьогодні. Фактично — шестидесятники і Нью-Йоркська 
група. Варто зазначити, що шестидесятники пройшли наче по
двійний шлях: відштовхнулися від постсимволістів, дали імпульс 
постмодернізму. 

Дана схема засновується на двох положеннях, про які писав сво
го часу І. Фізер: усі мистецькі явища, що в ній розглядаються, 
функціонують 1) у європейському контексті, де зобов'язує естетич
ний критерій; 2) в контексті національної традиції, де вирішальним 
критерієм є критерій лінгвістичний. 

Наведена схема позбавлена оціночного забарвлення. За своєю 
суттю вона не є ієрархічною. Саме тому вимагає доповнення-кОре-
ляції схемою наступною, яка несе в собі оцінку — відділяє зерно від 
полови. 

тоталітарна література 

неофіційна. ' -^ 
розстріляного відродження 
еміграційна 
дисидентська 
внутрішньої еміграції 

> офіційна 

графоманія 
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Говорячи про українську літературу XX ст., не обійтися без 
терміну тоталітарна література. Саме це поняття пояснює, чому в 
українській, літературі була офіційна й неофіційна літератури, був 
власне літературний і позалітературний контекст. Якщо для власне 
літературного контексту вирішальне значення має естетичний кри
терій, то для позалітературного — фальш. І. Кошелівець — автор 
історії української соцреалістичної літератури показав, що фальш.— 
це. фундамент соцреалізму. Він же дослідив механізм добровільного 
засліплення і зневолення ідеєю, довів, що соцреалізм — це не ме
тод, а стиль: стиль життя, стиль мислення, стиль літературний. Ко
шелівець не відділяє соцреалізму від графоманії. Поряд опиняються 
Тичина і Шеремет. Справді, вони поряд, але з істотною різницею^ 
Шеремет був графоманом з народження, так би мовити несвідомим, 
тоді як Тичина ставав ним свідомо. Більшу рацію, як здається, має 
польський дослідник Клевінський, який відділяє графоманію, що є 
нормальним явищем літератури, від літератури-мутанта, що змінює 
людську свідомість, прищеплюючи їй нелюдську ідеологію. 
Літературу-мутанта часто творять талановиті люди. Саме тому це 
явище є потворнішим, небезпечнішим, ніж звичайна графоманія. 
Якщо графоманія, будь-яка, із соцреалістичною включно, відходить 
натуральним шляхом непам'яті, то література-мутант вимагає по
яснення. Тичина, Драч, як і багато інших, опиняються не те, що 
поміж двох схем, вони розщеплюються на дві несумісні істоти. Одна 
входить до власне літературного контексту. Інша залишається по-
залітературною. 

Таким чином контекст української літератури можна виявити, 
застосувавши естетичний критерій, що відкидає графоманію, та 
критерій без фальшу, який відкидає літературу-мутанта. Таке очи
щення контексту української літератури є необхідним. Таке очи
щення не заперечує відкритости, навпаки, сприяє їй, бо відкритість 
неможлива поза ієрархією. Для української літератури питання 
очищення й ієрархії є важливішим, ніж для інших літератур так 
званого тоталітарного культурного кола. Дослідник тоталітарної 
літератури Е.. Можейко виділив два типи соцреалістичних літе
ратур: 1) бунтівничий, як у поляків, 2) підлеглий, як у болгар. Як 
це не прикро, але українська література належить саме до другого 
типу. Про це свідчить і сучасний її стан. Щоб побачити це, досить 
звернутися до деяких творів, які з'явилися друком нещодавно. 
Повість В. Дрозда «Музей живого письменника або моя довга дорога 
в ринок» — належить до так звавних творів-порахунків із системою. 
Зрозуміло, свідоме засліплення рано чи пізно, але завершується 
прозрінням. Важить не так прозріння, як рівень його усвідомлення. 
Можна збагнути: підлеглости літератури, фальшу позбутися нелег
ко. Нелегко здобутися на повну свідомість. Дрозд, на жаль, на таку 
повну свідомість не здобувся. Він не є чесним до кінця. Хоча й на
зиває свій шлях — шляхом до галіфе, а себе «галіфетчиком» (вра
жаючий образ), проте тут же повторює відоме тичинівське: «Я по
бачив ясне в далині», говорить про ідеал соціальної справедливости 
і витравлений приватновласницький інстинкт. Галіфе і соціальна 
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справедливість взаємовиключають одне одного. Почуття власної ви
годи і високий ідеал несумісні. Ця несумісність і з'ясовує фальши
вий тон. Фальшивий тон у сповіді одного з найшанованіших україн
ських письменників не наводить на жодну іншу думку, крім тієї, що 
ця література належить до другого різновиду літератур соцреаліз-
му — не бунтівничого, а підлеглого. 

Про те, як нелегко відійти від соціального замовлення свідчить і 
«Московіада» Ю. Андруховича. Андрухович — вже інше покоління. 
«Московіада» не стала таким проривом з герметичності у від
критість, яким була «Катастрофа» Дрозда. У ній немає прориву, але 
є фальш. І що з того, що він вишуканіший. Безсумнівно, читача 
здивує, чому Андрухович подався аж у Москву. Невже йому влас
них вождів і вожденят мало? Напевно, вистачає. Просто про чужих 
писати безпечніше. Крім того, гротеск має узагальнююче, метафо
ричне значення. Може, «Московіада» і була б доброю метафорою, 
якби не очевидна вторинність. Андрухович — чудовий знавець 
Т. Конвіцького. Загалом — ерудиція колосальна. Не будемо спиня
тися на тих ремінісценціях, на яких талановито замішано «Мос-
ковіаду»: тут і Кафка, і Достоєвський. «Московіада» — не плагіат. 
«Московіада» — це еклектизм. Еклектика позначилася і на мові, 
яка являє собою дивовижну суміш польської, російської, подекуди 
англійської, а на довершення — вишуканої татарської. 

Ці критичні зауваги (хай нескромні, але у цьому їхній сенс) пря
мо стосуються відкритости літератури, бо перша її умова — від
сутність фальшу. Доки існуватиме фальш, доти література лишати
меться позірною. Якщо за словами приховується політика, ко
мерція, то слова ці складаються не на літературу, а на примітку. 
Адже всі знають про згубний вплив фальшу на душу —- не тільки 
людську, а й речей, самого повітря. 

Крім критерію «без фальшу» і критерію естетичного, про який 
вже йшлося, не менш важливим для відкритої літератури є критерій 
нового. Він формується у протистоянні традиційного і експеримен
таторського. Нове безпесередньо впливає на ієрархію літератури, бо 
створює її другий рівень. Нагадаємо, саме Ортега-і-Гассет вивів два 
рівні мистецтва: перший — банальний, другий — жорсткий, катего
ричний у досягненні цільности і краси. Підкреслимо, банальна літе
ратура не є злом. Зло — це відсутність ієрархії, відтак розуміння 
банального. Наше життя — банальне в св,оїй суті. Якщо змінити 
своє ставлення до банального, воно може виявитися навіть цікавим, 
а то й перерости себе. Все залежить від того, як дивимося і бачимо. 
Все залежить від того, хто дивиться і бачить. Банальна літерату
ра — необхідний рівень ієрархії. Другому ж рівневі, а його, як пра
вило, створює нове, надається перевага: Дебюсі природно перемагає 
Мендельсона. Загал, призвичаєний до банального, виявляє до цієї 
перемоги інтерес, але не виявляє розуміння. Одначе загал може цю 
перемогу осягнути. Злам у його розумінні відбувається під тиском 
нового. Нове — синонім молодого. Воно покликане завойовувати, 
формувати духовну атмосферу — усвідомлювати сучасність. Одно
часно молоде живе в борг. Це теж природно. Щоб борг цей не ли-
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шився невідплатним, молоде мусить пам'ятати не лише про свої 
права, а й про обов'язки. Обов'язки тим більші, чим меншими були 
вони у попередників. На Україні інтелектуальної еліти не буде доти, 
доки обов'язок і відповідальність не переважать прав. Йдеться не 
про одиниці, а про інтелектуальний загал. Останньому вигідно ви
користовувати авторитет одиниць, але авторитет одиниці і автори
тет загалу — речі нетотожні. 

Обов'язок молодости — не шантаж. Обов'язок молодости — про
ковтнути старе з усім властивим йому фальшем і примітковістю. 
Ортега-і-Ґассет радив ковтати швидко, рішуче і цілком. Інакше — 
ризикуємо вдавитися і загинути. 

Марні сподівання, якщо ковтатимуть футлярні люди. Факт, що 
футляр той зветься інтелектом, не змінює справи: футлярна 
література нічим не краща герметичної. Може, інтелект і врятує 
світ, хоча краса, як бачимо, його не врятувала. Я особисто маю 
сумнів і щодо того, чи варто взагалі рятувати світ. Може, рятувати 
варто себе? Рятувати не втечею від світу, а, навпаки, відкритістю до 
нього. Може, відкритість вигострить наш розум, зробить наше по
чуття категоричним, чесним. 
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Оксана Нарожняк: Торсо «Птах», бронза, 
31*31 ін. (80*80 см). 

по 



Богдан Бойчук 
СПОРУДЖЕНИЙ ХРАМ МИХАЙЛА ГРИГОРІВА 

Михайло Григорів, Спорудження храму, поезії, 167 сторінок, 
Український письменник, Київ, 1992. 

На збірку Спорудження храму Михайла Григоріва треба було 
чекати від ранніх 70-тих років, коли то здушено голос цілої гене
рації поетів,— у вужчому сенсі так званої Київської школи, в шир
шому сенсі генерації семидесятників (М. Воробйов, В. Голобородь-
ко, В. Кордун, М. Григорів, І. Калинець, Р. Лиша, В. Ілля та інші). 

Дивлячись тепер із перспективи, стає чимраз нагляднішим, що 
генерація семидесятників була чи не найсильнішою творчо в Ук
раїні від пізніх тридцятих до вісімдесятих років. їх часто називали 
шестидесятниками чи пізніми шестидесятниками, але назва така в 
усіх відношеннях неправильна і треба шукати іншої (я умовно вжи
ваю назву «семидесятники»). Не можна цю генерацію підтягати під 
шестидесятництво, бо їхнє творче обличчя діяметрально відмінне 
відТворчого обличчя шестидесятників. Схематизуючи,— шестиде
сятники (за вийнятком Драча) поверталися до джерел 20-тих років, 
коли семидесятники йшли вперед із стилем і духом часу. Крім того, 
семидесятники зайняли суцільно анти-коляборантну настанову, і це 
зберегло їх творчо невикривленими. 

Наскільки поезія Григоріва була неангажованою, посвідчить ко
ротенький, дослівно восьмисловний вірш: 

В розколинах лісів 
скліє 
галявина 

<• (де ж 
ти 
помер?) 

Ці рядки включають і унагляднюють теж найголовніші прикмети 
стилю Григоріва: прозорість, делікатність тону, дивинність метафор, 
метафізичність, мініятюрність та вибагливу композицію вірша. 

Живучи в несприйнятливому для поета, дегуманізованому світі, 
в якому людина втрачала всяку вартість, Григорів творив свій влас
ний світ, де «літає вітряна криничка з калиною в головах», де «сад
ки розхитують вузький полудень», де «тінь без овиду розповиває 
обручки німоти». Створив він цей світ головно засобами метафор, 
які водночас оригінальні, дивні й органічно пов'язані з українським 
духовним ляндшафтом: 
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світ 
піднесений листком 
згойднувся на гілці 
що стоншала 

ще дерево 
вез кінця 
й початку 
світає 

десь 
порожніють 
скрипки 
дерев 

Метафори Гри горі ва, хоч і переступають границю реальности, та 
сюрреальними в стислому сенсі вони не є. Дивність чи дивинність 
його образів виходить радше від світу казок, тобто наче проекту
ється крізь світобачення дитини. 

Поезіям Гри горі ва характерна прозорість і делікатність ліній та 
тону. Це наче світ, заселений скляними постатями, об'єктами і 
краєвидами, це наче прозорі подихи Бога,— неторканні, але від
чутні. Враження прозорости посилює ще й те, що вірші Гри горі ва 
( з а вийнятком лише двох) — короткі, в більшості м і н і а т ю р н і . Ко
роткі теж (часто однословні) рядки,— вони вражають як делікатні 
штрихи на старинних китайських рисунках. 

Варта окремої уваги композиція віршів: вживаючи один рядок, 
образ чи вислів, поет рефренно творить наче відгомін чи переклик 
між початком, серединою і кінцем вірша. 

Поезія Григоріва позначена мислями, але не є інтелектуальною; 
має відтіні філософськости, але не є філософічна. їй імпліцитно х а 
рактерна метафізичність, але й вона не є різкіше окреслена, а рад
ше інтуїтивно відчутна, та тим самим не менше глибока. Цю 
інтуїтивну метафізичність проілюструють такі рядки: 

і 
покладіть мене • 
на зелений листок 
капусти 
і 
попри оту гору 
що пахне рослинами 
й звірятком 
і 
попри віконце 
над птахом 
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Фронтально ніби нічого не сказано, але інтуїтивно читач від
чуває, що відбувається якась містерія. Відразу асоціативно прихо
дить на думку ритуал, коли небіжчика кладуть у труну й несуть 
попри його хату, попри городець, щоб попрощався з усім тим, що 
любив. Поет же підносить цю містерію відходу в рослинні й тва
ринні сфери (на листок капусти і попри гору, що пахне рослинами 
і звірятком), тобто у сфери життя на землі. 1 саме тому цей відхід 
стає сприйнятний, навіть ліричний. 

Свідомість відходу чи проминання, чи, вживаючи вислів самого 
Григоріва, «порожнявіння у той бік світу»,— пронизує усе світо
бачення поета, де по людині залишаються лише будинки 

замешкані пусткою 
з її байдужістю 
до продовження 
роду. 

Бо існувати («отут чекати») — це «віддалятися від... потоку ча
су, стверджуючи будь-чию присутність лише випадком»; це знову 
повертатися 

до наївного самообману 
ніби існуєш іще там 
де ніколи не можеш зустрітись. 

існуєш де? В пам'яті, в позачассі? Зустрітись з ким? З собою? З 
другою людиною? З Творцем? Поезія Григоріва дає тільки натяки, 
дає імпульси, які зроджують багато питань, без відповідей. Відповіді 
мусить шукати кожний читач для себе. І це є чи не найціннішою 
властивістю справжньої поезії. 

Одним із найпомітніших символів у творчості Григоріва є вода,— 
чи то у виді рідини, чи дощу, чи річки, чи краплин. Часом це свята 
вода, що затікає в рани й оживляє істоти й рослини; часом це повінь 
рослинносте, яка «перетікає верхів'я вікон»; часом це життєдайний 
струмінь, що «розхиляє щілину квітки, коли прийметься вода». 

Часто символ води має метафізичні імплікації, наприклад : 

стулений власною тінню 
розливаєш якусь воду 
ніби вертаєшся 

і знову насуваються самі питання: яку воду розливаєш, куди 
вертаєшся? Воду життя, повертаючись поза життя? 

Світ теж безнастанно шукає «світла води», щоб* промитись і 
знайти просвітлення чи катарзіс. А «віск води» (який підносить 
пір'їни сповідей) може бути теж духовним висловом. 
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Вряди-годи символіка води стає дуже складною: 

цієї ночі 
розіллялась вода 
занурених . 
у втечу 

Отже, істоти, занурені у воду втечі, розливаються,цією ж водою, 
тобто втечею. 

Підсумовуючи,— поезії Григоріва властива своєрідна плинність: 
плинність форм, тиші, болю, краси й існування, В його світобаченні, 
творчість і буття — це наче ріка, яка є минальною (текучою) і вод
ночас стало присутньою; це наче метафора дочасного й вічного. 
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ПРО АВТОРІВ 

ІВАН АНДРУСЯК (1968) — поет, член літературного угрупування 
«Нова дегенерація». Народився на Косівщині, закінчив Івано-
Франківський педінститут. Працював кореспондентом газети 
«Західний кур'єр», зараз редактор відділу критики журналу 
«Перевал». Опублікував збірку поезій Депресивний синдром. 

ДІНО БУДЗАТІ (1906—1972) — італійський прозаїк, автор числен
них романів, повістей, оповідань, поезій, п'єс та лібретт. Пра
цював журналістом у мілянській газеті // Carrière delia Sera. 
Поміщені тут оповідання взяті з книги Шановний пане, прикро 
нам. 

ВІРА ВОВК (1926) — поет, прозаїк і перекладач. Опублікувала 11 
поетичних збірок, 6 прозових та десятки перекладних праць. 
Живе в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. 

ЮРКО ГУДЗЬ (1956) — поет і прозаїк, народився на Житомирщи
ні. Закінчив Київський педагогічний інститут. Друкувався в 
численних газетах і журналах, опублікував одну збірку поезій. 

АНДРІЙ ДЕРКАЧ (1965) — поет, живе в Чернігові. Співпрацює з 
бахмацькою естетико-філософською школою ДАК. Опубліку
вав збірку поезій Займенники. 

ОЛЕСЬ ІЛЬЧЕНКО (1957) — поет і сценарист. Народився в Києві, 
закінчив Київський педагогічний та Московський літературний 
інститути. Опублікував дві збірки поезій — «Зимовий сад» і 
«Сузір'я Ас». За його сценарієм створено художній фільм «Я 
той, хто є». Нині — головний редактор квартальника «Арка». 

СЕРГІЙ КВІТ (1965) — літературознавець, публіцист, народився в 
Ужгороді. Закінчив факультет журналістики Київського уні
верситету. Автор багатьох літературознавчих та публіцистич-

- них статтей. 
РОМАН КОРДУ H, народився в 1970 році, студент гуманітарного 

факультету Міжнародного університету «Києво-Могилянська 
Академія». Живе у Києві. 

ВАДИМ ЛЕСИЧ (1909—1982) — поет, Журналіст і критик образо
творчого мистецтва. Народився в Галичині, закінчив журна-
лістичну школу в Варшаві. Опублікував 11 збірок поезій та мо
нографію Никифор з Криниці. Перекладав польських поетів, 
Еліста і Хіменеса. Після Другої світової війни жив у Західній 
Німеччині, 1948-го року переселився до Нью-Йорку, де жив і 
працював до кінця життя. 

МИРОН ЛИСЕНКО (1952) — поет і драматург, народився в місті 
Гейфільд, Австралія. Автор понад ста публікацій в літера
турних журналах Австралії (оповідання, рецензії, статті). 
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Опублікував збірку поезій Coughing with Confidence (Кашляю
чи з певністю). Він є співавтором п'єс Я зроблю будь що та 
Діялог з машинками до писання, які були поставлені в Мель
бурні 1984 року. Готує другу збірку для видавництва Пенгвін. 

В'ЯЧЕСЛАВ МЕДВІДЬ (1951), прозаїк та есеїст, народився на Жи
томирщині. Видав чотири книжки прози. Працює над романом 
Кров по соломі (Книга Небуття). Має невидрукувану книжку 
щоденників та літературно-філософських есе «Філософія Стра
ху, або ж Проклятий народ». 

ОКСАНА НАРОЖНЯК — бразильська скульпторка. Мала десять 
індивідуальних і чотирнадцять групових виставок в галеріях і 
музеях Бразилії і С. Ш. А. 

ВАСИЛЬ ПОРТЯК (1952) — прозаїк, кіносценарист, народився 
на Івано-Франківщині. Закінчив факультет журналістики 
Київського університету. Живе у місті Фастові. Автор прозової 
книги Крислачі та сценаріїв кількох художніх і документаль
ного фільмів. 

ІРИНА РОМАНОВСЬКА (1959) — поетка, народилася у Вел
лінгтоні, Нова Зеляндія. Дворічною дитиною переїхала з бать
ками до Мельбурну в Австралії, де живе по сьогодні. Працю
вала деякий час вчителькою. Пише й публікує англійською 
мовою. 

ВАСИЛЬ РЯБИЙ (1953) — поет, живе у м. Коломії на Івано-
Франківщині. Закінчив факультет журналістики Львівського 
університету. Працює відповідальним секретарем у регіональ
ній газеті Аїро. Автор чотирьох поетичних збірок. 

ОЛЕКСАНДЕР СМОТРИЧ (1922) — поет і прозаїк, дитинство 
провів у Основі на околиці Харкова, юнацтво — в Деміївці на 
передмісті Києва. За фахом учитель музики (навчався в 
Київському музичному училищі). Автор чотирьох збірок но-
вель та одинадцяти збірок поезій. Підготовив до тфуку книжку 
Короткі оповідання про забутих. Живе а Торонто, Канада. 

ҐРЕНТ ФРЕЙЗЕР (1947) — поет. За фахом правиик. Часто дру
кується в літературних журналах. Живе г. місті Джілонг, 
Австралія. 

РОКСАНА ХАРЧУК (1964) — літературознавець, кандидат 
філологічних наук. Народилася і живе у Києві. Закінчила 
філологічний факультет Київського університету. Працює в 
Інституті літератури АН України. 
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До уваги наших авторів л 
та читачів 

Редколегія журналу «Світо-вид» вирішила 
встановити щорічні премії за найкращі пое
тичну, прозову та літературно-критичну пуб
лікації в розмірі по 100 доларів США, які 
можуть вручатися в еквівалентній сумі в 
національній валюті. 

Преміальний фонд створюється зарубіжни
ми членами редколегії «Світо-вида». 

Редколегія 



Культурний центр *€шіттие» 
ê 1994 році 

випускає y Шпі такі еиаанпаі 

Богдан Кравці». Зібрані твори. Том 3 .— Ця книга, до якої 
вміщено публіцистичні та літературознавчі статті та 
вистуш видатного українського поета, критика, гро
мадського діяча на еміграції, е продовженням видання 
його творчої спадщини. 

Богдан НиханківськиЙ. Вирішальні зустрічі. Оповідання.— Упо
рядкована та зредагована Богданом Рубчаком збірка опо
відань відомого поета, письменника, митця. Видання 
ілюстроване, зі вступною статтею Богдана Рубчака. 

Герхард Фітуау. Мій тридцять третій рік. Східиолруський свя
щенник в архіпелазі Гулаг.— Документальна сповідь 
п р о страждання цивільного населення Німеччини під 
час Другої світової війни, депортацію до радянських 
трудових таборів, духовний подвиг завдяки глибокій 
вірі, Книга мала великий успіх в США, Канаді, Авст
ралії, Новій Зеландії, Кенії тощо. 

Крім того, Культурний центр «Світовид» разом із Спілкою 
письменників України, Фондом «Літературна скарбниця» та 
Акціонерним видавничо-поліграфічним товариством «Оберіг» 
готує серію поетичних книг, серёд авторів яких Ярослав Паву-

; ляк, Катерина Міщеяко, Володимир Затуливітер, Петро Мідян
ка, Ірина Жиленко, Ігор Маленький, Тетяна Каунова, Олег 
Лмоіега, Василь Осадчий та інші. 

Замовлення на оптове придбання видань 
надсилати по факсу: 

(944) 293-61-63. 






