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МИРОСЛАВ ЛАЗАРУК 
Х Р Е С Т О М ІЗ М О Г О ТІЛА 

Б О Г О Р О Д И Ц Я 

Пречиста моя Богородице — мамо 
Сльоза не сльоза — тільки слід на віки 
Та очі в оправі з віконної рами 
Та доторк легенький німої руки 
' І більше нічого? А світло досвітнє 
Щ о нас береже повсякдень повсякчас 
Ну що ми без нього сліпі та безплідні 
У цьому судилищі 
Скільки образ 
Ви нам дарували — прощали, і душу 
Ховали в найглибшу вечірню сльозу 
Та долю свою безталанну і непроминущу 
Ви не проклинали несли як несуть 
Дитя на причастя покірне й нетямне 
Неначе не буде для нього Голгоф 
Гріхів неспокутних і недомотканих 
Гостинців доріг манівців і тривог 
І я припадаю губами до вікон 
З яких розтікається світло земне 
Заплющено очі забито вже віко 
Цвітуть чорнобривці й сокотять мене 

Хто ти є в терновому вінку, 
Губи, мов ожина переспіла? 
Ти зійшов не з неба, не з ікон, 
Ти зійшов хрестом із мого тіла. 

Й розділились ми немов навпіл 
На отця і сина, що без плоті 
Множить тисячі бездухих тіл 
І купає їх у сріблі й злоті 

Слів своїх фальшивих. Не біда — 
Щ е хрести знайдуться і віночки, 
І тектиме вічність, як вода, 
Наче кров крізь полум'я сорочки. 
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. . . і з уст в уста напій од Бога, 
Хмільна різдвяна голизна. 
В очах жевріє осторога, 
Але тебе ніхто не зна 

Такою чистою — лиш вітер 
Лягає поряд горілиць. 
Та хто студені сльози витер 
Із наших, вже не наших лиць? 

Чому калина забуває, 
Яка у неї кров густа?.. 
Чому в мені тебе немає — 
Лиш гіркота із уст в уста... 

...звідти не чекають і не кличуть 
Звідти — тільки трави до колін 
Квітами дрібненькими кигичуть 
І віщують забуття і тлін; 

Трави не зривають і не косять, 
їх лишень утоптують назад, 
А вони ні плачуть, ні голосять 
І ростуть ні рівно, ані в ряд... 

Я благав їх, ставши на коліна, 
І молив, щоб більше не росли. 
Та земля німіла, мов нерідна, — 
Трави не рости тут не могли. 

І хрести чорніли, як монади, 
Хто їх терновинням вперезав? 
І витали невідомі птахи, 
І тремтіла янгельська сльоза... 
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П О К Р О В А 

Не дихаймо. Нехай ще ластовиння 
Оранжеве, брунатне, золоте 
Гойдається край синього цямриння, 
Допоки сніг його не примете. 

І срібні безголосі ВОЛОСИНКИ' 

Нехай співають щось весільне нам 
Давно забутим голосом тилинки, 
Щ о кличе не докличеться у храм. 

Пожухлої трави притихла мова, 
Уже вона відходить і зове 
Кудись. Але ще не збулась Покрова, 
Бо крізь мале віконце вітрове 

Не розпізнати і не угадати 
її утаємничений приніс, 
Ми бачимо лиш ріг старої хати, 
Й мовчить, затамувавши подих, ліс. 

Немов ось-ось вона поважно вийде, 
Розвіє, розворушить геть усе, 
І ми заціпеніємо від кривди, 
І нас кудись із листям понесе. 

Порожні річища, мов рукави калік, 
Сльоза твоя гойдає до знемоги, 
І лисими поділками толік 
Й зарінків голих, де не ступлять ноги, 
Вітрища котять перекотиполе... 
Та ж був і тут непроминучий слід, 
Який під серцем досі коле й коле, 
Неначе виріс невблаганний глід, 
І вже не від болить ніде й ніколи. 

7 



Я все забув, посмів забути, 
Немов знічев'я, знехотя, 
Немов зірвав із шиї пута, 
Але тяжке це забуття... 

Бо легша й плита мармурова 
І гріх найбільший — тільки звук, 
Усе в житті — лишень полова, 
Якщо в мені немає мук 

І слів, і сліз, і крихти солі 
З твоїх долонь, з твоїх очей... 
Ми граєм ролі, різні ролі, — 
Коли ж цей біль, як віск, стече, 

Тоді нічого, тільки темінь 
В закуттях уст німих уже 
Вночі спитає: «Де ми? Де ми?» 
«Ніде», — щось вимовить чуже. 

І 
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ОЛЕКСАНДР ШАРВАРОК 
Ж И Т Т Я Б І Ж И Т Ь 

Ми платимо за все. 
Подвійно і потрійно. 
Багатослізно 
І чималокрівно. 
З усіх усюд, 
де чулись наші стогони й молитви, 
вітри доносять запахи любистку: 
у ньому немовлят і суджених купали, 
у ньому черв'яки не заведуться, 
у ньому наші кості збережуться, 
надія безнадію перетлить, 
переболіле 
знову заболить. 

П О Д О Р О Ж 

Робочий стіл. 
І тиша. І папір. 
Столітній дуб. 
Тисячолітній двір. 
Від променя до променя — епоха... 
...бажання ще посидіти хоч трохи, 
посидіть, пересидіть — взагалі 
лишити час у себе на столі, 
хай тиша і папір попразникують, 
когось побачать і когось почують, 
а я тим часом пучечки зігрію, 
не скам'янію і не занімію, 
з кімнати у кімнату перейду 
і опинюся мовби у саду — 
у райському, едемському садочку, 
себе зустріну глеком на кілочку, 
я щойно з тої печі золотої — 
олжою ще не осквернив уста, 
на закалявсь примарною метою, 
не столочив ні літа, ні літі, 
ще півжиття у черзі не простояв, 
і людство вбогим словом не картав... 
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...увесь Едем пряде мені сорочку.. 

...та Бог—Отець 
ще грається в пісочку... 

Життя біжить, тече, пливе, 
та не минає... Не минає. 
І погляд звіра оживе, 
неначе зірка полиняє. 
І дух рахманної ріллі 
одверне запах тліні. 
І тінь безсмертної землі 
подовжить наші тіні. 

Д И П Т И Х 

А П О К А Л І П С И С 

І 

І встане той, хто вік отут стояв 
стовпом камінним, — встане знов камінним, 
важким, величним і одноплемінним, 
і візьме те, чого іще не взяв, 
і проковтне зажерливе нутро 
усе, чого колись не проковтнуло, 
і збудить те, що досі не заснуло, 
стовпом камінним 
і одноплемінним, 
важким, величним — 
прецінь він Петро... 

II 

Це буде той, хто ще ніким не ; був, 
бо бути кимось — це не буть собою, 
він прийде так, неначе крізь юрбу 
проходить згук, уярмлений юрбою. 
Це буде той, кого живі не ждуть: 
суворий муж і отрок неслухняний, 
він прийде так, неначе крізь падун 
останній зойк причинної Уляни. 
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П О П І Л Н А З Е М Л Ю В П А Д Е Р О С О Ю 

А П О К А Л І П С И С 

Смерть не постукає в двері, не скаже тобі: відчини, 
не завітає з косою в хату. 

...на сьомому небі батьків розіпнуть сини, 
Марія у Києві буде мовчати... 
...буде мовчати і дбати, щоб нагло у тяж не ввійти — 
смерть оно ходить з косою... 

На сьомому небі згорять дерев'яні хрести, 
і попіл на землю впаде росою. 

І З А Г О Р И Т Ь С Я С Н І П 

А П О К А Л І П С И С 

...І загориться сніп, і колосок згорить, 
і попіл рознесуть, одужавши, вітри, 
неначе гній на вилах хліборобів 
той попіл рознесуть 
поміж усіх народів... 

— ізвідкіля цей мерв — 
— цей брут — 
— цей первопил — 

...стерня ж дихне. І ніженьки поколе. 
Стерня не скаже. І промовчить поле. 
Те, на яке уперше ти ступив 
або востаннє — через силу, 
бо — # 
...загориться сніп, і колосок згорить.. 
і ти не встигнеш назбирати сину 
ні попелу, 
ні вітру, 
ні жарин. 

Не встигнеш, та, спікаючись в огні, 
зернину ротом вилущиш недбало, 
аби весь вік шукати у стерні 
те, що випадком у стерню упало. 
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... не виплач себе до рахманного ніжного смутку... 

хай блищики простору вгору злітають і падають у незглибінь 
ти не скуштувавши отрути куштуєш солодку отруту 
амінь прошепочеш потому відчуєш амінь 

і гори і доли озвуться тобі непочутим 
і вир що вирує розвирить простору неторкану рінь 
і ти 
скуштувавши отрутку 
шукаєш важкої отрути 
амінь не устигнеш сказати 
відчуєш амінь 

Все бачив я і через те осліп. 
Тепер живу навпомацки і криво. 
Не впевнений, що зароблю на хліб 
пороком ока чи душі поривом. 
Але якщо на хліб не зароблю, 
навпомацки багаття разпалю, 
і той вогонь, ту заграву, те сяйво 
помітить хтось, хто серцем не заслаб, 
і стане на межі, дістане трут, кресало 
і слухати почне 
зі мною півчу жаб. 

І 
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БРАНКО ЦВЕТКОСКИ 
З Е М Л Я . П Р И Ч А С Т Я . О В Е С . 

Д В О Є О Ч Е Й . Д В І Д О Л И Н И 

Двоє очей 
Двоє самотніх ворогів 
Дві долини 
Пильнують ті ж само безодні 

їхні гострі списи 
Світлість збирають 
На відкритому чолі 
Лишаючи 

Того підземного дня 
Коли зсукається 
Золота нитка часу 
Безмилостивно зійдуться 
Кожен зі своїм полум'ям 
Кожен зі своїм мороком 

Під холодною аркою 
Черепа 

ГАСЛО 

Та цілина з-під дуба 
Щ о дивиться на мене 
Щ о на шляхах вистежує мене 
Й шпигує 

Той вогонь і з -поміж жолудів 
Який підносить 

Усе зі мною справляє полудень 
Усе зі мною дихає 

Н Е В І С Т К И З М О Г О КРАЮ 

Жінки з мого краю 
Усі невістки з моєї землі 
Із цієї місцевости 
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До посмертного портрета господаря 
На гладенькому мармурі 
Замовляли 
Прорізати місце 
І для їхніх світлин 

Зі страхом від зурочення 
Облишених років денного світла 
Говорили мені 
Щ о так пречувають 
Незабарне збирання 
До свого вдівця 
На той світ 

Деякі довго жили 
Вікували в печалі 
Деякі із притлумленою жагою 
Обожнювали нових святих 
До останнього дня 

По великих святах 
По довгому і тяжкому посту 
Невістки з мого краю з цієї землі 
У переквітті пристрасті 
Притулялися, лицями 
До овальних прорізів на гладенькому мармурі 
І в святковому одязі 
Виходили запалити велику свічу 
Й червонясто освітлені щоки явити 
Перед іконами 

вАЕСиїДЖ 

Усе те ж саме під деревом: 

Жінка спить 
Діти бачать у снах 
Великі зелені м'ячі 

Удосвіта знову відкрию / 
Щ о всі ми вписані 
В книгу життя 
Але сам не випущу 
Змія 

У височінь 

Приходьте ! 
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З Е М Л Я . П Р И Ч А С Т Я . О В Е С 

Ніч кришиться 
Опускається чорна покришка 
На нашу посудину 
Поспішає і звивається в орнаментах 
Відсічена грива змія — 
У святій воді вмочений Божий чуб 

Поверх цього моє земне обличчя 
Видовжується 
Коливається 
В небесному просторі 
Тане 
І молиться: 

«Стань навколішки коло поли 
Географа 
При ньому золотою голкою спраглий 
Розтули рота 
І пий причастя!» 

І так я вчинив 
І викришився перед рікою попіл - білою 
Принесеною 
І десь спинився шалений знак 
І знову зцілилося небо 
В нашій посудині 
Виповненій землею 
Для скльовування 

З македонської переклали Віра Чорний і Віктор Кордун 
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ФРАНКО де СОУСА 
ЄВАНГЕЛІЄ С Е Р Ж І У ІСУСА 
у тлумаченні його психоаналітика 
(уривки з роману) 

М О Р Е - К Р О В , С О Н Ц Е - С Е Р Ц Е 

Сонце вже майже торкалося безжурно дрімливого моря. Лиш на берег 
накочувалася хвиля, поволі всотуючись у пісок. Чайки, що гніздилися на 
скелях, зривалися звідти і, кигикаючи й звільна помахуючи крильми, 
шугали над водою. 

Під цей час там ніколи нікого не бувало. Він добре знав цей берег і 
дві священні скелі — високі й гінкі мов кам'яні ч©рні стовпи, зведені, щоб 
позначити вхід до невідомого храму. 

Ті скелі завжди вселяли в нього острах. Це були немов входини до 
тамтих світів, іншого часу. 

Сонце западалося в море прямісінько на прузі кута, утворюваного 
двома бескидами і чорною скелею, відшліфованою припливами і відпливами, 
що вивершувалась мов жертовний вівтар, і заповнювало мерехтінням 
простір між скелями — ще чорнішими в його сяєві. 

В його єстві пульсував дивний смуток. Він не гнітив, а поволі 
охоплював його, розростаючись і розпросторюючись. Щось його спонукало 
кинутися в воду і пливти, пливти по тому мерехтливому світлу в океані. 

Він не опирався покликові. Скинувши одяг, попрямував нагий до 
двох високоверхих скель. Його проймала внутрішня переконаність сповнення 
долі, трагічного апофеозу, до якого він завжди був покликаний. 

Його кликав якийсь голос. Та голос не до слухання. Він був безгучний 
і вловлювався не слухом, а мозком. Втілювався не в слова, а в ббрази, що 
виникали звільна і йшли зчерги спалахами. 

— Йди до мене! Не бійся нічого! Ти був світлом для світу, світлом мого 
світла, іскрою, що відпала од мене і до мене вертає. 

Вінповолі рушивдо моря. Поплив мерехтливими водами, відчуваючи, 
я к розчинялося в них його єство. Це вже був не він. Його єство поширювалося 
в безмірі. Була вода і було сонце. Море оберталося вколо в його артеріях. 
Сонце було його пульсуючим серцем. . 

Він плив і плив, дослухаючись до голосу, котрий не був голосом, і до 
слів, котрі не були словами. Вони промовлялися у ритмі світил, що ходять 
своїми орбітами. 

— Йди до мене! Йди, ти, що був сіллю землі, що пройшов землею, не 
втративши своєї міці! 

Йди до мене, ти, що вийшов посіяти! Якщо багато твого зерна було 
розвіяно вітрами чи ж упало на грунт кам'янистий, де, коріння не мавши, 
усохло, чи між терен, і вигнався терен, але ж багато впало там, де може зійти 
врунами. Йди, ти, що вийшов посіяти! 

16 



Він плив тепер у повздовжному колодязі густого мороку, почуваючи 
те, що може почувати хіба що зародень у водах материнської утроби. Морок 
не був безкраїй. Він це знав. Попереду проглядала світлина. Він мав 
народитися для нового світла, призначеного для нових очей. Голос надалі 
чувся в ньому, дрижав дрижма, то долинаючи, то відлинаючи, і щораз 
більшим ставав той, що промовляв, і той, що слухав. 

— Йди до мене, ти, що побільшив мудрість, яку ніхто не може відняти 
і якою ти живив іскру духу, одержаного від мене. Бо я є Господь, що через 
своїх слуг розповсюдив свій талант. Ти не закопав його в землі. Ти змусив 
його дати плоди й повернув мені те, що я тобі передав, і те, що набув, і таким 
чином збільшуєш світло моє. 

— Йди до мене, рабе добрий і вірний, увійди до радощів пана свого. 
І з тобою я доповнююсь і вивершуюсь, бо від тебе беру примножену в твоєму 
житті мудрість. 

Т Р И ВІКИ СЕРЖГУ 

Ця оповідь Сержіу про крайобраз із скелями, призахідним сонцем, 
проникливим голосом біблійної мови збентежила мене. 

Доки я читав, Сержіу зиркав час од часу на мене, відводячи очі й 
намагаючись збагнути з виразу мого обличчя перше, найщиріше враження. 
те, що слова затемнять. 

— Отже, докторе? — нетерпляче спитав він, тим часом я к я задумливо 
згортав аркуші. 

У тому сні я відразу впізнав Нагірне казання і спитав: 
— Ч и боговірний Ви? 
Так, він міг назвати себе так Його віра була найближча до християнства 

калабрійського ченця Йоахіма де Флора. 
Помітивши, що я мало обізнаний з ученням цього містика, Сержіу 

розтлумачив мені його історичну теологію Трійці. Доба Отця, Закону, 
Старого Завіту, пережита юдеями, є добою жорстокого бога, що змушує 
поважати свої накази через страх; потім доба Сина — Ісуса Христа і його 
церкви; зрештою настане доба Духу — без панів, без власників, без 
заможних, без убогих, коли кожна людина буде жрецем храму, покладеного 
в собі самому. 

Доба доброго й вірного слуги, що не зарив свій талант у землі, а 
замінив його на більше світло Князеві Світла. 

Ця концепція сягала сивоїдавнини. На потвердження Сержіу засипав 
мене цитатами. 

— Я є Жива Душа... В мені поєднуються всі долі Всесвіту. З Книги 
Мертвих стародавніх єгиптянів. 

— Той, що вірить: «Бог є один, а я інший», є невігласом. Цитата з 
Упанішад. 

— Коріння в небі, гілля і листя на Землі — таке є священне дерево 
Життя. Бхагавад Пта. 
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Спину йому не було. Він цитував Будду, Дао, пророка Ісаю, 
продекламував прекрасну «Пісню Сонця і його Творінь» святого Франциска 
Асизького. 

В усіх тих цитатах жила, по суті, одна й та сама засаднича ідея — 
повернення людської іскри до Сонця боговитості, яку Сержіу проте збагатив 
концепцією, що, принаймі для мене, була нова: шляхом розповсюдження 
свого вогню сам Бог вивершувався, через людську свідомість збагачував 
свою, і людина, стаючи щораз свідомішою себе і світу, робила Бога більш 
свідомим себе самого і Всесвіту, оскільки Людина і Бог є язиками одного 
вогню. Тому велика мета людини—бути богорівною в мудрості й самопізнанні, 
я к Сержіу розумів притчу про господаря й челядників, і справжній зміст 
доби Духу згідно з Йоахімом де Флора і ближчим у часі Тейяром де 
Шарденом. 

Сержіу пережив уже перші дві доби. Вступав у третю. Першу скінчив 
на порозі підліткового віку, понівечивши образ розіпнутого Христа. 

Я відчув, що маю в руці ниточку, яка мене поведе лабіринтом, і 
наполіг, щоб він мені розповів геть усе. 

Наступні розділи належать перу Сержіу. Ними починається нарешті 
автобіографія, що виправдовує публікацію цієї книжки, 

Б У В Ш И Б І Д Н И М , Я Н А Р О Д И В С Я В Р О З К О Ш А Х 

Звати мене Сержіу і, бувши родом бідний, я народився в розкошах. 
Я — син пралі, котра привела мене на світ, кусаючи губи, щоб господиня 
пані Наталія не почула її зойків. Мій батько помандрував на чужину і там 
залишив свої кістки. Я навіть не відаю, де в світі ті сім п'ядей землі, на яких 
покоїться його прах. 

Я не знаю на ймення свого батька. Мати моя звалася Марією. 
Вони були бідарями, що в поті свого чола гарували на землі од зорі 

до зорі. На мене теж чекала така доля, аби, як буває в цьому світі, стерно 
мого життя не дало такого великого крену. Це я збагнув, коли мені якось 
довелося розмовляти з одним простолюдцем, що ніяковів переді мною — 
представником іншого класу. Приголомшений, я зрозумів, що те, ким я є, 
уважаючи на мої знання і мої достатки, — лише примха долі. 

Мій батько не хотів їхати на заробітки, не полишивши сімені в лоні 
моєї матері. Вагітність він вважав кращою запорукою вірності, ніж обіцянки. 
Думалося, стане двох років, ну хай трьох, щбб призбирати трохи франків. 
З Інасіу вже домовлено про купівлю землі. А то був чолов'яга не з лопуцька, 
і вона мала йому платити з того, що надсилатиме батько. Тут, на горі, біля 
колодязя й горішини, було розмічено підвалини майбутньої оселі для них 
і сина, котрого чекали на цей світ перед Різдвом. 

На той час батько вже подався в мандри. Моя мати, багатіючи 
думками, змушена була прати на річці всю білизну маєтку. Але одного ранку, 
полишивши простирадло на камені, вона так нажахано втупилася в 
протилежний берег, що інші жінки, помітивши безпричинний страх в її 
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очах, перелякано захрестилися, побоючись душ з потойбічного світу. 1 
більше вгадали, ніж почули, як вона прошепотіла: 

— Помер... 
Ніхто не перепитував. Про кого ж бо могло йтися, як не про чоловіка, 

котрий блукав десь на землях французів? 
І, слухаючи їїтужіння, — горе тому, хто впав так звисока! — бідолашну 

відвели додому. Вона спотикалася, ніби не вміла ходити, а великий живіт 
утруднював їй ходу. 

її посіла байдужа туга. Вона майже не їла, кухарка Консейсау — 
дебела, але моторна жінка з таким гучним сержантським голосом, що їй 
личило б командувати новобранцями,— гримала на неї, намагаючись 
розворушити: 

— Спам'ятайся, жінко! Ти ж бо носиш в утробі сина! 
І підсовувала їй перед очі добрячі шматки м'яса з кров'ю та великі 

казанки з ситим бульоном. 
На Різдво, коли дім перетворювався на вулик, метушливо готуючись 

до святкової вечері, в неї почалися перейми. Робота на кухні стала. Гріли 
воду в казанах, а Консейсау порядкувала: 

— Несіть мерщій крісло! 
То було крісло з поруччям, аби можна було вчепитися руками. 
— Сідай сюди! Потужся, жінко! 
Вона встала навколішки перед моєю матір'ю, бо настав час приймати 

того, хто пише ці рядки. 
За якусь хвилю Консейсау дзвінко ляскала мене долонею по сідниці 

й потішено сміялася на мій перший плач. 
— Ба, який парубок! Тут ти серед тих, кому тйпотрібен! Ну бо, жінко, 

звеселися! 
Але моя мати не хотіла жити. Вона чекала лиш мого народження, щоб 

вдіяти те, що їй вроїлося після смерті мого батька. 
Другого дня по обіді вона принесла мене, сповитого в кошику на 

білизну, і поставила на велику канапу під образом Христа з напрочуд 
голубими очима і кривавими потьоками від тернового вінця, що бігли йому 
обличчям. 

— Ось маєш! Народився того ж дня, що й ти. Може, ти будеш 
ласкавіший до нього, ніж до його батька і до мене... 

І, вив'язуючи зашморг з мотузки, вона визивно спитала у Христа: 
— Пощо ти такий лихий до бідних? 
Приволікши стільця до вікна, вона неквапно затягла мотузку на 

залізній штабі. Посіпавши, переконалася, що та витримає, і переставила 
стільця так, щоб стати на краєчок сидіння. Знову вилізла на нього, накинула 
зашморг на шию, перекинула коси через мотузку і ще раз поглянула на 
Христа. 

— Це ти винен! Ось тобі! 
Тицьнувши йому дулю, вона загойдалася в зашморгу. 
Так народився я. Так померла моя мати. 
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Д О М О В И Й ХРИСТОС 

Той Христос, якому ввірила мене мати, мав великий вплив на моє 
життя. 

Похилена голова, а очі зведені у вись, де в колодязі вітрів гуляли 
вихори. І там, у височині, — та сама блакить очей. Певне, не випадково 
маляр надав Христовим очам кольору неба, що чекало на нього. Але в тому 
погляді був якийсь незбагненний вираз, зблискжиття, і я багато разів думав, 
здригаючись од жаху, чи то не материні очі так пильно дивляться на мене 
з образа. У кімнаті, де завжди панували сутінки, вони навіювали страх. Вікно 
виходило на задвірки маєтку, до вітряка, котрий помпував воду з колодязя 
і скрипів, рипів, немов хтось плакав. 

Поночі той Христос починав жити дивним життям у величезному 
домі. Я називав його неоднораз оселею мого страху, і переконаний, що від 
нього походить багато лихого в мені. 

Я жив у тих холодних стінах, де брався кригою кожен згук радості. 
Голоси понижувалися, щоб їх не почула істота, яка порушалася серед них. 
Я вірив, що це він змушував пульсувати той смуток по величезних залах, де 
сутінки прибирали непевних обрисів. Високі і непорушні меблі погрозливо 
здіймалися над моєю дитячою малістю. Мені здавалося, що у важких шторах 
хтось ховається, дослухаючись до моїх кроків, щоб, коли я наближусь, 
розправити великі крила, огорнути мене ними й задушити. Але це вночі 
розгулював страх. Я чув рипіння дерева, немов старі мостини вгиналися під 
вагою невидимих кроків — повільних і обережних. У коридорах з височенною 
стелею відчувалися холодні подихи, і легкий свист вітру, що проникав через 
щілини та замкові шпарини, приносив з собою жаский плач усіх заблуканих 
душ, що там померли. Так, дім мого страху! Картини, портрети, коли на них 
падало світло, набували інших розмірів, порухів, очі оживали і пантрували 
мене. Але найдужче мене жахав Христос. 

Ті очі! Заходячи до зали, я відразу натикався на них. Живі, напрочуд 
ясні й блискучі, вони мінялися у ряботінні світла. І завжди той погляд 
супроводив усі мої порухи. В ньому мені вчувався сарказм і лиховісність. 

Моя мати довірила мене тому Христу, і біля нього мене знайшли, щоб 
віддати пані Наталії. 

МАГДАЛИНА 

Магдалина теж лякалася приявності. 
Бо відчувала її. Якось вона призналася мені в цьому, навідавшись до 

мене в консультацію. 
Увесь цей розділ грунтується на її розповіді про Сержіу. 
Так, вона теж відчувала чиюсь приявність. їй було страшно. Але 

Магдалина сміялася. їй подобалось боятися. 
Вона не скидалась на повію. В її очах прозирали ніжність, меланхолія, 

і я придивлявся до неї уважно й допитливо, шукаючи сам не знаю що. 

20 



Аж до зникнення Сержіу вона була його подругою і стала 
спадкоємицею. Він одружився з нею в рік, що передував його смерті. 

Магдалині важко було збагнути Сержіу. Знала лише, що потрібна 
йому і цим удовольнялася. Хоча її тішило також, і неабияк, постійне ліжко, 
гарні сукні, що він їй купував, затишна оселя, гарантований щоденний 
обід... 

На віддяку намагалася зарадити йому в його нічних кошмарах. 
— Ось він ще й земля двигтить, — підводився Сержіу в ліжку — блідий, 

мерзлякувато зіщулившись, у накинутому на плечі халаті. Він не зводив очей 
з кутка, підтримуючи рукою щелепу, щоб не так цокотіли зуби. 

Магдалину обсипало морозом, і вона теж перелякано вдивлялася в 
куток примар, я к його назвала, але до Сержіу ставилась як до сина. 

— Яке двигтіння, коханий мій? Я тебе не розумію, любий. 
Вона пригортала його до себе й радила: 
— Лягай! Ні про що не думай! 
Для Магдалини біда Сержіу полягала в думанні. Він так багато думав, 

бідолашний! І вона цілувала його в чоло, як мати цілує сина, де болить. Отут 
болить, так? 

Сержіу коли дратувався, а коли, почуваючи себе таким нещасним, 
схлипував і відказував: 

— Так Магдалино, болить. 
Вона давала йому поплакати, доки не минало те «двигтіння», а потім 

питала, що його-так лякало, що він дрижав дрижма. 
— Навіщо це тобі? — розпачливо зітхав Сержіу. 
Вона дурепа і анічогісінько не розуміє? 
— Ні! Я ж бо тобі пояснював! 
— Поясни ще раз! Я люблю, коли ти розмовляєш зі мною. 
І Сержіу говорив, спочатку байдуже, знаючи наперед, що його не 

зрозуміють, доки не розпалювався від власного розпачу. 
Його божеволила думка про смерть. Це жахлива трагедія людини. 

Навіщо їй свідомість? Щоб знати, що смерть... 
Магдалина не відала до пуття, що таке трагедія, але слухала. Вона 

кохала Сержіу мов чарівного принца, що з'явився в її житті, я к то буває у 
фотороманах — її улюбленому читві — і дав їй життя, про яке вона не 
наважувалась навіть мріяти. Магдалина не знала, що то була за трагедія, але, 
бачачи його дитинячі, перестрашені від нічного жаху очі, відчуваючи, як 
тремтить його тіло, що передавалося і їй, переповнювалась ніжністю, 
невтримним бажанням обійняти його, відвернути те лихо, що йому 
загрожувало. 

— Бідолашний! — вона палко цілувала його, пригортаючи до грудей. 
— Говори! Говори все, що хочеш! Викажи все, що маєш на душі, і тобі стане 
легше. 

Сержіу довго відмовчувався, а потім зачинав говорити довгим 
монологом. 
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Людина своїми стражданнями, своєю трагедійністю вивищується над 
живими істотами, не позбуваючись кайданів смерті. 

Подеколи Магдалина, втямивши смисл якоїсь однієї фрази, судила 
по ній про всю промову. Але частенько її смішили його слова. Ці чоловіки 
справжні діти! 

— Мені хочеться взяти тебе на руки й поколисати мов дитину! 
Цього вже не розумів Сержіу. 
— Жартуєш? 
Магдалина не жартувала. Вона хотіла упокоїти те лихо, що оселилося 

в її Сержіу. 
— Смерть не така вже й страшна. Ось послухай! Моя бабуся... 
І вона розповідала про свою бабусю, котра помирала, згасаючи 

потихеньку мов світильник, в якому закінчується олія. 
Поклавши долоню йому на чоло, вона нашіптувала про повільне як 

сон умирання від глибокої старості, в якому засне той його біль. 
Таке втішання тільки дратувало Сержіу. 
— Не сердься! Я дурепа. Не зважай! 
Бували ночі, коли Сержіу говорив багато — стільки, що зрештою 

раптово засинав геть виснажений. Магдалина слухала, захоплюючись тією 
нестримною запальною красномовністю, незак інченими фразами, 
перериваними новою думкою того бурхливого водоспаду, що не встигав 
оформити їх у слова. 

— В час, коли... Усе міститься і помирає в ньому. В часі народилася 
ця іскра, це пекло думки... Можливо, іскра назавжди розплавить кригу 
смерті... Але доти, до наступника людини, буде смуток. Нам лишається 
тільки втішатися обіцянками всіх релігій про безсмертя. 

Магдалина наважувалась вставити слово: 
— Хтозна, може, й справді так? 
— Ти віриш? 
Так, вірила. 
— Мої сумніви такі великі, що мені хочеться померти. Розум — 

величезна сила. Але не моя і не твоя. Вона величезна в своєму океані... 
Еволюція має статистичний розум. Ця хвиля завжди б'є... Мур смерті... 
Треба зробити бреш і пробити. Завжди так робив. Його не обходять краплі... 
Але що мені хвиля, якщо я — крапля — не хочу вмирати! Не приймаю смерть! 
І це така велика безнадія, що попри страх смерті волію вмерти, ніж повільно 
конати. Можливо, тут він припустився помилки. Смуток може бути таким 
безмірним, що люди його не витримують. Цей жах повсякчасного очікування 
може бути таким великим... Таким великим, що, можливо, краще покласти 
цьому край. І він не такий божевільний, як гадаєш... Великий біолог... 

Магдалина давала йомувиговоритися. Коли, зрештою, бачила, що він 
заспокоювався, досі важко дихаючи, цілувала його в чоло, поправляла йому 
подушку, ковдру... 

— Вже минулося? 
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Пестила його і будила в ньому мужчину. їй подобалось, я к кохав 
Сержіу. Він робив це теж із безнадією, немов з небезпекою для життя, над 
прірвою з далеким морем унизу. 

Вони любилися. І лише в ці моменти забували про приявність. Але 
вона не гаялась нагадати про себе. І то так, що Сержіу знову починав 
тремтіти. 

— Он! Он там! 
І Магдалина теж дивилася, куди показував його палець, широко 

відкривала очі, силкуючись розгледіти те, що бачив Сержіу. 
— Хто це може бути? Твоя мати? Чи, може, той професор, про якого 

ти так багато розповідав? 
І тоді сталося так, немов Сержіу дістав відповідь. 
— Ні. Це той, що прийшов здалеку, з далекого далеку. 
Від тієї ночі він геть заспокоївся. Його страхи більше не поверталися. 
— Тепер я знаю! Тепер я знаю! 
І він сміявся — безжурно і щасливо. 

ВОЛАЙТЕ 1 ВАС ПОЧУЮТЬ 

Але що знав Сержіу? 
Магдалина, з котрою я знову говорив після його зникнення, розповіла 

мені, що від тієї ночі він перестав боятися приявності. 
— Я к тільки ми будемо готові прийняти його, Янгол навідає нас. 
Магдалина дивилася на нього з острахом. Сержіу сміявся. 
— Зі мною все гаразд. 
Нібито так. Але в глибині душі Магдалина віддавала перевагу нічним 

страхам Сержіу перед тим раптовим супокоєм, причина якого її лякала. 
— Щ о з тобою сталося? 
— Ти не повіриш? 
— А все-таки? 
Сержіу відказав, що це неможливо пояснити. Для цього бракувало 

слів. І говорив їй, що розумів тепер, наскільки правдивими могли бути 
видіння біблійних пророків. Вони мали інтуїтивні осявання, я к у нього, 
коли все відразу ставало ясно, а те, що ставало ясно, назавжди лишалось я к 
переконання — що це так і не може бути інакше. 

— Ти коли-небудь ходила полем горобиної ночі? 
Так, Магдалина бачила багато горобиних ночей — на лоні природи 

і в місті, але все одно не розуміла його. 
— Мої осявання саме такі. Пітьма, а потім зненацька блискає, і я бачу, 

як із світла постає... 
Він знову заводив мову про Біблію і про ніч змагання Якова з 

Янголом. 
— Коли ми будемо готові прийняти його, Він прийде. Так було 

завжди. 
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Ссржіу усміхався чомусь далекому, і очі його були водночас спокійні 
й невидющі. 

— Ти став іншим. 
— Я людина. Всесвіт в мені питається і пізнається, і оскільки є 

сильніші голоси, які линуть далі, то моє волання сягнуло вище і знайшло 
того, хто його почув. 

Магдалину непокоїла його усмішка. 
— І хто ж тебе почув? 
— Янгол. 
— І що він тобі сказав? 
— Нічого не сказав. 
Він не говорив. То не була мова людей. Лиш символи, видіння, 

образи... Щось подібне хіба що до видінь пророків. Тільки одне видіння він 
не розумів. Те — з морським крайобразом, двома дивними скелями і 
призахідним сонцем, що перекидає до вод золотавий міст... 

— Берег з двома скелями? 
З виразу її обличчя Сержіу упевнився, що й вона не без причини 

з'явилася в його житті. 
— Зачекай! 
Узявши альбом для малювання, він швиденько начеркав скелі, лінію 

обрію... 
Навіть не докінчив. 
— Сержіу! — вигукнула Магдалина. — Ці дві скелі... У нас кажуть, що 

інших таких немає. Це ж бо мій прекрасний берег дитинства! Аби ти тільки 
знав, як я знудьгувалася за ним! 

Того ж вечора вони від'їхали, і мені вже ніколи не довелося бачити 
Сержіу. 

К О Л О Н И П Р И ВХОДІ Д О ХРАМУ 

На верховинні, високо над берегом і двома чорними скелями, він 
звелів поставити дім з повернутими до моря широкими терасами і білу 
альтанку в гущавині зеленого сосняка. 

Звідти він виходив в ефір, там він заснував «Сяєво». 
Я до цього причетний не був. 
Дізнавшись про його смерть від Магдалини, я слухав її, дивуючись, 

що почув те, що вже знав кілька років до тог^о. 
Це сталося при заході Сонця. Сержіу, як і щовечора, спостерігав з 

альтанки занурення Сонця в океан. Так уже повелося, і Магдалина запізно 
занепокоїлась, що його так довго немає. 

У переліску неподалік їхнього будинку, звивши собі гніздо з папороті 
й трави, любилося двоє закоханих. Вони все бачили. Спостерігали за 
Сержіу, не підозрюючи про його наміри. Його авто спустилося до берега, 
і вони перезирнулися, усміхаючись. Уявили собі чоловіка й жінку, що 
шукали на косі самотності. Але постерегли тільки Сержіу. Він сів на велику 
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пласку брилу і так замер, споглядаючи Сонце. Потім неквапливо роздягся 
і, ретельно зібгавши одяг, поклав його біля себе. Добрівши до двох високих 
вузьких скель, він зупинився між ними. Розвівши руки, поклав долоні на 
скелі і знову завмер на якусь хвилю перед Сонцем і його віддзеркаленим у 
водах світлом. 

Закохані, як вони розкажуть згодом, захоплено і навіть розчулено 
спостерігали за ним. На тій косі, звідки долинав легкий, ритмований у пульсі 
серця шерех хвилі й квиління чайок, панувала дивна урочистість 
першопочатку світу. Утому нагому чоловікові, що в призахідному світлі мав 
силует чорного хреста, осяяного Сонцем, вони відчували тоскну красу 
дббровільно прийнятого розпинання. 

Вони бачили, я к він увійшов в океан, кинувся у хвилю, що закипіла 
піною, і поплив уже тихими водами. Засліплені мерехтінням моря, вони то 
бачили, то губили чорну цятку його голови. І лише коли ген далеко, дуже 
далеко, він зник з очей, зачудування перейшло в тривогу. 

Вони кинулись на пошуки допомоги, але тільки за дві години, вже 
поночі, спорядили човна, що подався його рятувати. 

Тіла так і не знайшли. 
Морські течії понесли його до далекого берега іншого континенту. 
І, я к у євангеліях, мовила Магдалина: 
— Він не помер! 

Переклав з португальської В'ячеслав Сахно 
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БОГДАН БОЙЧУК 
Д О Р О Г А СТРАСТЕЙ 

П Е Р Ш А СТАНЦІЯ 

Води суму розмивають дюни історії і залишають мул на совієтях. 
Від цього темна тінь вини простягається у майбутнє 
й падає в наші зіниці. 

Промиваючи очі, перехиляємось поза ранню райдугу 
і заглядаємо потойбік. 
Від напруження нам ще більше темніє в очах 
і коротшає зір. 
І можемо тільки побачити біль 
у власному серці. 

ДРУГА СТАНЦІЯ 

Йому встромили у плечі хрест, 
і людство впало в щілину півночі. 
Поблідлий місяць облив їхні чола мирром 
холодного сяйва 
і заморозив мислі. 
Все кругом застигло між межами миті, 
щоб відчути серце вселенної. 

І висне передчуття прийдешніх терпінь і надій. 
Плахти суму зсуваються з зимного неба 
і обвивають боки Голгофи. 

ТРЕТЯ СТАНЦІЯ 

На міжхрестя хреста звалились пороки світу 
і мороком налягли 
над проваллям свідомосте. 
Під їхнім тягарем схилитнулося тіло 
й припало до згортків землі. 

Молільниця шепотом втерла його чоло і він підвівся, 
щоби з'єднатися з духом 
і йти назустріч призначенню. 
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ЧЕТВЕРТА СТАНЦІЯ 

В обличчі матері біль набухає до вимірів світу, 
переливається з вінець очей і падає в душі, 
ціпеніє у ямах сердець і холодить тільця, 
криком сушить уста й застряє у горлах. 

Син же дивиться крізь материне лице 
і бачить по другому боці 
смерть і безсмертя своє. 
Надземне сяйво освічує жаль у ньому 
й осліплює очі. 

П'ЯТА СТАНЦІЯ 

Симеон — це тільки ім'я. 
Підпирати хреста — тільки жест. 
Бо тягару душі поділити не можна, 
ні передати призначення, ні обійти. 
Кров я гнати — це тільки злочин. 
Кров тече і не змиє вини. 
Білі кості в землі не вибілюють вбивства, 
ані більма гробів. 

Шлях до вічності йде від Голгофи. 
Шлях до ясности йде через ніч. 
Ми засвічуєм свічі, щоб глянути глибше — 
в корінь терпінь. 

Ш О С Т А СТАНЦІЯ 

Хустка Вероніки ввібрала його обличчя, 
і він остався безвидою тайною світу. 
Люди продовж віків угадують образ його, 
щоби зайти у нього і віднайти себе. 

Люди продовж віків 
звертають до нього очі, 
щоб він зайшов у них 
і віднайшов себе. 
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С Ь О М А СТАНЦІЯ 

Падати вдруге — це знак людини. 
Вставати знову — це вияв віри. Падати в прірви, — 
з прогнилих висот, з переламаних літ, із розбитих надій, — 
це бути жертвою сили і волі всевишньої, 
що із космічних пустель кидає нас потойбік; 
і ми не встигаєм догнати себе, ні пізнати. 

Вставати — з-під костей, що ломлять смерть; 
з-під крови, що ломить зір; 
з-під болю, що ломить дух; — 
це понад данність людини. 

В О С Ь М А СТАНЦІЯ 

Його слова не плачте наді мною входять у тіло жінок 
і освічують там найтемніші прогалини болем, 
споліскують їхні серця і обтулюють духом. 
Його слова наді мною входять в очі жінок 
і вихлипують жалісні наспіви. 
Його слова не плачте заходять в очі жінок 
і в них спалахує відсвіт. 

І так — від початків буття і поза сьогоднішній час 
жінки випивають устами відчай із мужчин і дітей, 
гамують косами їхній переляк 
і в білих обіймах 
виводять їх поза межі розпачу. 

ДЕВ'ЯТА СТАНЦІЯ 

Падати втретє — це залишати себе. 
Незмога встати — це прощатися з землею. 
Чути, як сипляться зверху удари на тіло, 
я к пробивають свідомість прокльони товпи, 
як глум розчовгує мозок, 
як голосіння жінок 
промиває роз'ятрені рани. 

Та, почувши голос отця, 
збирає рештки сили 
й іде на хрест. 
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ДЕСЯТА СТАНЦІЯ 

Під гарячим сонцем одіж присохла до ран. 
Оголивши тебе, вони з одежею 
стягнули з тіла й рани. 
І тіло, чисте болем, забіліло на ретині світу, 
забіліло болем світу, одягаючись в його гріхи. 

І не було вже проходу назад, 
і не було ще виходу до світла. 
Тільки біло засвітилось тіло, 
я к обіцяна земля. 

О Д И Н А Д Ц Я Т А СТАНЦІЯ 

Крізь ноги й руки цв'яхами пробили діри в дерево, 
щоб перелити кров твою у нього. 
І дерево закільчилося тілом, 
на конарах розтягнуло мускули твої. 
Вітер, дуючи з біблійних полонин, 
продув між ребрами твоїми отвір, 
з якого сочилася темрява й падала в кручу 
між булим і будучим. 

Коли застигали душі, 
світло місяця промило гріб у скелях. 

ДВАНАДЦЯТА СТАНЦІЯ 

Тіло зосталось людиною — з нього виходить дух 
і залишає форму відсутності. 
Тіло зосталось сном — дух ширяє над ним 
і обдихує видивом світла, 
дух підноситься в вись . 
і продихує вихід у засвіт. 
Тіло зосталось землею — темрява точить його 
і протікає в глибінь. 
Холод стишує кров, 
біль заходить за біле. 

ЗО 



Т Р И Н А Д Ц Я Т А С Т А Н Ц І Я 

Хрест нагинається до землі, 
щоб передати матері тіло. 
Ріки давить у гирлах скорч 
і затишує шум води. 
Ліс опускає тремтячі віти, 
щоб захистити щебет пташні. 
Квіти ховають голови в сум. 
Сонце кулиться під небозводом 
і затемнює вид. 

Білі жіночі руки , , 
вкладають тіло у тишу. 

Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т А С Т А Н Ц І Я 

Камінь боронить тебе від хреста. 
Камінь хоронить тебе від люду. 
Камінь холодить рани твої 
і зарубцьовує біль. 
Через гріб заломився світ; 
від ущелин ослизлого зла 
до криниць воскресаючих ранків. 

Через світ заломилась весна, 
п'є живучість з засвітніх джерел 
і скроплює очі прозрілих. 

IX-XI, 1990 
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Слава Геруляк: "Три царі", 1974 
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ЕММА АНДІЄВСЬКА 
КАЗКА П Р О М А Н Д Р І В Н И К А 

Був колись на світі чоловік, який став великим мандрівником, бо 
йому якось забаглося довідатися, чому все є таким, як воно є. Прокинувшись 
однієї ночі в повню, чого з ним доти ніколи не траплялося, він вихилився 
з вікна, аби подивитися, чому це так сяє навколо. А що вночі кожен предмет 
згортає своє нутро, зосереджуючися на собі, й не заважає іншим, як удень, 
то майбутній мандрівник побачив, що місяць тримає повну жменю ниток, 
які він вряди-годи смикає. 

— Щ о ти робиш? — запитав чоловік місяця, і той скрикнув так, що 
посипалися зорі. 

— Ти своїм недоречним запитанням налякав мене, бо так питають 
тільки ті, що на кожному кроці ставлять мені пастки. Нитки, якими я 
регулюю припливи і відпливи, я надто міцно смикнув, а це спричинило 
потоп там, де його ніхто не очікував. Твоя цікавість призвела до загибелі 
багатьох людей, за життя яких я несу тимчасову відповідальність, і тепер 
частину цієї провини ти мусиш спокутувати, мандруючи доти, доки знайдеш 
вхід до вчорашнього дня. На порозі вчорашнього дня лежить золота галузка, 
яку ти мусиш мені принести, аби я міг якось зарадити лихові, яке ти накоїв 
своєю цікавістю, такою згубною для людини. 

— Я не хотів чинити нічого злого! 
— Ніхто цього не хоче, але не можна бути дурним. Хіба ж ти не знаєш, 

що малі причини можуть мати великі наслідки? 
— Ой лишенько, — забідкався чоловік, — де ж мені тепер шукати той 

вхід до вчорашнього дня. 
— Він скрізь і ніде. Однак ти мусиш його знайти, бо інакше не тільки 

мене, а й тебе негайно спостигне смерть. 
Чоловікові не вельми хотілося кидати тепле ліжко й дах над головою, 

та іншої ради не було, і він подався в мандри. На своєму довгому шляху 
відвідав багато різних країн, перепитав силу-силенну людей — бідних і 
заможних, розумних і дурних, однак ніхто не міг сказати йому, де є вхід до 
вчорашнього дня. 

Врешті чоловік дійшов до царства, на межі якого стояла сторожа, і 
кожному, хто бажав іти далі, вартові веліли роззуватися і ретельно 
обнюхували його ноги. 

з. 4-г.ое зз 



— Який дивний звичай, — не стримався мандрівник, ніяково 
простягаючи пильнувальникам порядку свої натомлені ноги. 

— Пощо ви це робите? 
— Тільки з запаху ніг видно чи людина зла, чи добра. — 3 усього тіла 

лише ноги доторкаються до землі, що унедійснює всі маскувальні перегородки, 
а ми охороняємо нашу країну від тих, що коять зло. 

— Може, ви тоді знаєте, де є вхід до вчорашнього дня? 
— Для цього ти не потребував нас. Адже цей вхід ти сам носищ на 

власних кісточках. 
І справді, тієї миті, як вартові це вимовили, мандрівник роздивився, 

що ті синці на кісточках його власних ніг, що їх він набив падаючи в 
провалля протягом свого довгого шляху, це не садна, а вхід у вчорашній 
день, на порозі якого лежить золота галузка. 

— Місяцю, місяцю! — подумки покликав мандрівник, вимахуючи 
золотою галузкою, від якої ширилося м'яке лагідне сяйво. — Ось тобі те, що 
ти бажав. 

Проте цього разу місяць нічого не відповів, тільки усміхнувся, не 
повертаючи до мандрівника голови, а чоловік постеріг, що він може тепер 
з галузкою в руці мандрувати крізь видиме й невидиме до самої сутності 
речей, за якою відкриваються неосяжні рівнини Божого віддиху. 
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КШИШТОФ ДОРОШ 
М И С Т Е Ц Т В О С В О Б О Д И 

«Христос нас на те визволив, щоб ми були вільні» 
(Гал. 5,1) 

У 1440 році італійський гуманіст Лоренцо Валла довів підробку так 
званого «дару Костянтина». Цей документ, який нібито був записом про 
передачу земної влади цезарем Костянтином, протягом століть складав 
основу світського панування папи, котре, як ми знаємо, тривало аждо 1870 
року. Валла скористався філологічним методом, проаналізувавши як стиль, 
так і зміст документа, після чого зробив висновок, що він в жодному разі не 
може походити з IV століття. Історична легітимація папськоївлади виявилася 
плодом політичної уяви. 

, У1616 році трибунал святої інквізиції засудив доктрину про рух землі, 
а Галілеєві, котрий був її речником, заборонив проголошення його поглядів, 
їх визнано божевільними, абсурдними, помилковими з філософської точки 
зору і формально єретичними. Одначе, незважаючи на те, що на терези було 
покладено авторитет релігійної науки і влади, зберегти геоцентричну 
систему не вдалося. Наукові дослідження і відкриття, додатково зроблені в 
ХУІІ-ХУІІІ століттях, підтвердили рух землі довкола сонця і світ погодився 
з Галілеєм. Натомість церква реабілітувала його аж у 1989 році. З огляду на 
драматичні обставини всієї суперечки та її символічне значення, в пам'яті 
постренесансної цивілізації залишився виклик науковця, кинутий релігійним 
авторитетам: ерриг БІ тиоуе . 

Нарешті була піддана скрупульозному науковому аналізові одна з 
найбільших реліквій католицької церкви — Туринська плащаниця. 
Дослідження показали, що вона з'явилася не в новозавітних часах, я к 
вважалося до цього, а в середньовіччі. Звичайно, автентичність плащаниці 
ніколи не обґрунтовувала офіційної релігійної науки, але у свідомості 
деяких католиків вона стала ледь не запорукою Воскресіння. Тимчасом 
незвичайний відбиток Христа на білій тканині виявився плодом релігійної 
уяви. 

Ці непоодинокі випадки мають символічне значення. Вони належать 
до знаків, які добре ілюструють розклад церковного авторитету і релігії в 
європейській культурі. Розвитокнауки і раціонального методу дослідження, 
який не відступає перед захищеними релігійною санкцією районами, вже 
кількасот літ демаскує багато тверджень, що до цього вважалися в християнстві 
безсумнівними. Звісно, це демаскування не зачіпає самої суті релігійної 
віри, одначе, воно є достатньо промовистим, щоб відштовхнути людей, які 
повірили не Богові, а інституційним авторитетам. Але чи можна протиставляти 
Бога інституційним авторитетам? Чи можлива «чиста» віра, не скована 
інституцією? Ч и може взагалі тривати зв'язок людини з Богом, якщо йому 
бракує міцної закоріненості в землі? В цьому есе я схильний до твердження, 
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що така «чиста» віра не лише можлива, але й вкрай необхідна. Необхідна 
особливо сьогодні, в час кризи релігійних авторитетів, коли консервативна 
турбота про збереження духовних вартостей зосереджується на переоцінці, 
а подеколи навіть глорифікації самих інституцій. Я далекий від заперечення 
величезного значення і потреби інституцій, однак, віра реалізується не в 
них, а в свободі і самотності. Пробним каменем віри для християнина є 
Хрест, крайня ситуація, в якій зв'язок людини з Богом не підтримується ні 
могутністю влади, ані силою реліквії. 

Справа в тому, що така крайня ситуація природно не надається до 
узгодження з інституцією; вона є запереченням не тільки влади, але й б у д ь -
яких земних починань та здобутків. Перед хрестом кожен авторитет мусить 
видаватися якщо не цілковито ефемерним, то, принаймні, тимчасовим і 
непевним. «Чиста» віра не плекає великих надій на земне життя. Тому 
релігійні інституції, завдання яких полягає в збереженні неперервної віри та 
її пропаганді, щосили бороняться перед втратою авторитету, навіть тоді, 
коли фундамент його викликає сумніви. Звідси криза, яка триває в західній 
культурі вже кілька століть. Двадцяте століття є лише її посиленням, 
посиленням настільки значним, що вияви кризи більше не можна вважати 
за тимчасові труднощі. 

Суть кризи залишається більш-менш однією і тією ж. Підрив 
автентичності Туринської плащаниці мало чим відрізняється від падіння 
авторитету геоцентричної теорії або автентичності Костянтинового дару. 
Наука, — позаяк ?,она шукає істину в суто земній сфері, — демаскує 
релігійний авторитет, який міститься в ній надто глибоко. Релігійні істини, 
котрі раніше були обов'язковими то в мистецтві правління, то в пізнанні 
світу, вона вважає узурпацією. Не тільки вважає, але й спроможна це 
довести. Та небезпека, яка криється для релігії в науці, не обмежується 
питаннями в певному сенсі другорядними, такими я к дочасна влада папи, 
автентичність реліквії або обертання небесних тіл. Оскільки християнство 
є історичною релігією, науковий метод загрожує і його центральним 
положенням. Хіба Втілення і Воскресіння не є «квазі-емпіричними» істинами? 
Адже вони виражають не міфи, а події, які вступають в межі нашого 
фізичного світу. В такому разі вони бодай якоюсь мірою підлягають 
науковим судженням. Досить зазирнути до багатьох сучасних теологічних 
праць, щоб переконатися, яке спустошення і змішання зробила наука в 
традиційних концепціях Воскресіння. Про збереження цілісного викладу 
віри вже не може бути мови. / 

Розклад релігійного авторитету, який датується від періоду ренесансу 
або ж від проникнення природничих наук у наше життя, вплинув на розклад 
будь-якого авторитету. І не тільки тому, що церква стояла на сторожі 
авторитетів моральних, інтелектуальних, ба навіть політичних. Це сталося 
ще й тому, що наукове мислення повільно і систематично атакувало сферу 
сенсу, сферу, яка визначала напрям людського життя, відповідаючи на 
питання «звідки ми прийшли?», «куди йдемо?», «що маємо робити?». 
Дійсно, всупереч багатьом ілюзіям, наука виявилася неспроможною «довести, 
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що Бога нема», ані навчити, як жити, одначе, вона мусила заперечити 
цінність колишніх дороговказників. Виявилося, що моральні, інтелектуальні 
і духовні норми не витримують натиску мислення, яке виникає з наукового 
методу пізнання дійсності. Відкриття, зроблене Лоренцо Валла, було лише 
ілюстрацією загального принципу: авторитетові бракує раціональних підстав; 
ті, що посилаються на такі підстави, розминаються з істиною, хоч би й 
чинили це в добрій вірі. Принагідно додамо, що Валла є «батьком» наукових 
досліджень Святого Письма, пропагандистом філологічних методів, які в 
багатьох випадках поставили під сумнів освячені з давніх-давен біблійні 
інтерпретації. 

Не виключено, що в європейській культурі розклад авторитету набрав 
особливо драматичної форми, оскільки церква, що піддалася світській 
спокусі, під кінець середньовіччя стала не тільки дуже земною, але й 
статичною та важкопроникною інституцією. Відтак, під натиском реформації, 
з одного боку, і вільнодумства, — з іншого, авторитет церкви гучно тріщав. 
Тріщав у свідомості тих, хто сам відважився йому протистояти, і тих, хто з 
різних причин солідаризувався з цими противниками. Щоправда, для 
багатьох авторитет церкви зберігся до сьогодні, але зберігся він значно 
пошкодженим, у стані неперервної облоги з боку секуляризованої цивілізації, 
одним з фундаментів якої є моральна і духовна автономія особистості. 
Наслідком цієї облоги стала роздвоєність свідомості віруючих, яка виникла 
з конфлікту поміж релігійною юрисдикцією і світською свободою. 

У двадцятому столітті подібну роздвоєність переживають люди, які 
залишаються в межах впливу інших релігій або агностики, що прагнуть 
зберегти вірність так чи інакше усвідомленому моральному праву. їхня 
лояльність щодо норм неминуче стикається з характерним для нашої 
культури моральним скепсисом або, в кожному разі, з програмовим 
відкиданням будь-яких принципів задля свободи особистості і її нічим не 
обмеженої самореалізації. Така лояльність підлягає щонайменше подвійній 
загрозі. Автономність людини спокушає не лише повнотою життя, але й має 
в своєму розпорядженні ряд раціональних аргументів. Вони, щоправда, не 
пропонують «позитивної програми», одначе підривають значення авторитету, 
чого для нашої епохи, позначеної раціональним мисленням, достатьньо, 
щоб зруйнувати або, принаймні, значно ослабити владу норм, законів і 
цінностей. Не лише релігійний авторитет, але й авторитет цінностей — 
моральних, інтелектуальних, естетичних, — втрачає силу під натиском 
таких невинних, на перший погляд, епістемологічних питань, як «звідки ми 
це знаємо?», «чому?», «на якій підставі?» Адже ці питання, котрі чудово 
зарекомендували себе як у науковому пізнанні світу, так і в звільненні від 
авторитету суто деспотичного, тобто такого, за яким не стоїть жодної 
визнаної цінності. 

В цьому місці введемо розрізнення. Авторитет, опертий на живих, 
творчих і визнаних цінностях, назвемо ладом, а авторитет, заснований на 
цінностях здеґенерованих або вигаданих — деспотизмом, пам'ятаючи 
водночас, що деспотизм може бути не лише політичним, але й моральним 
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або інтелектуальним. Якщо в світлі такого розрізнення ми поглянемо на 
дуже поширене в нашій епосі ствердження свободи, то зауважимо дві її 
форми: спротив деспотизмові і спротив ладові. Проблема полягає в тому, що 
обидві ці форми часто перемішані між собою і така.суміш створює особливу 
ситуацією, яка сьогодні з багатьох людей робить ліберальних консерваторів. 
Вони хочуть врятувати лад, одночасно прагнучи свободи, прагнучи її хоча 
б задля того, щоб стримати розростання деспотизму. 

Але хто такий ліберальний консерватор? Це хтось такий, хто шанує 
цінності і вірить не лише в необхідність ладу, але і в його існування; звідси 
походить його консерватизм. Разом з тим, він вірить, що свобода є не лише 
знаряддям розправи з деспотизмом, але й самостійною цінністю; звідси його 
лібералізм. Поза тим він прекрасно знає, що сфера цінностей залягає 
глибоко в міфологічній свідомості і цим самим неминуче приречена на брак 
раціонального інструментарію, тобто аргументів, які визнає чистий розум 
(1). Ця негативна обставина тільки зміцнює лібералізм ліберального 
консерватора. Оскільки він легко приходить до висновку, що розумом і 
умовляннями мало кого переконаєш в цінностях, отож, якби йому забаглося 
їхнього суспільного закорінення, він мусив би вдатися до інституційного 
примусу, котрий в нинішніх волелюбних часах напевно б мав результати, 
протилежні очікуваним. Окрім цього, ліберальне сумління здригається 
перед застосуванням будь-якого примусу. Здригається тим більше, чим 
більше раціональний аналіз унаочнює основи цінностей в свободі. Якщо це 
так і цінності дійсно не мають обов'язкової сили ні в інтелектуальній, ані 
в суспільних площинах, тоді їхнє реальне існування в так званій земній 
юдолі може втриматися виключно завдяки вільним рішенням людини. 
Тобто до ладу, суперечного з цілковитою автономією особистості, ладу, 
який визнає моральні та інтелектуальні обмеження, вимагаючи виконання 
відповідних служб, — до такого ладу шлях лежить через свободу. Ось дилема 
ліберального консерватора! 

Цю дилему загострюють численні сумніви. Чи дійсно лад можна 
вільно обрати? Чи не знищить його свобода? Чи лад і свобода не перебувають 
поміж собою в стосунках, подібних до стосунків між вогнем і водою? 
Сумніви посилюються консервативним сумлінням, яке вимагає великої 
обережності, пропонуючи візії чистого ладу, вільного від ліберальних 
домішок. З цих візій виникає, що лад може бути лише даним людині, даним 
сповна і без лишку, — адже вибір кидає тінь на його правомірність, 
послаблюючи фундамент і тривкість. Одне слово, лад може дійсно існувати 
тільки в душі того, хто в ньому народився.Тому сьогодні треба захищати не 
свободу, — сліпу, розперезану, позбавлену гальм і норм, — а лад. Якщо 
збереглися лише його рештки, якщо він вижив у здеґенерованих формах, це 
буде важко зробити; але ліпше горобець у жмені, ніж голуб на даху. Адже ці 
рештки є єдиною греблею, здатною стримати повінь сучасного варварства, 
поборники якого оголосили смерть Бога і вирішили, що їм усе дозволено. 
Ці рештки — єдиний міст, який провадить до джерела цінностей; тільки 
зачерпнувши з цього джерела, ми спроможемося відбудувати і поновити 
існуючий лад. 
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У деяких консервативних візіях цінності зосереджуються в міфічному 
початку. Початок є своєрідною реплікою акту творіння, він становить 
собою проникнення трансценденції в світ, найчастіше у формі об'явле .ля, 
котре є зародком культури і цивілізації. Об'явлення є одноразовим актом 
повної милості Божества. Воно відкриває основи буття, впроваджує вжиття 
людини лад і визначає для неї шлях, який веде від простого існування до 
сфери сенсу та цінностей. Але позаяк об'явлення реалізується в світі, воно 
підвладне неминучим процесам розкладу, які виникають з людської 
ущербності, а ширше - з того факту, що світ не є Богом. Однією з найбільш 
руйнівних складових нашого життя є час. 

Час — це чистий занепад. З кожною хвилиною псуються і гинуть 
цінності, відкриті об'явленням, розпадається встановлений на Початку лад, 
відходять у забуття чесноти, що виростали з нього, блякне і стирається 
первісне бачення трансценденції. Кожне наступне покоління дістає у 
спадок усе більше розтринькану духовну батьківщину. Нарешті традиція 
відмирає; якщо ж вона зберігається завдяки сильному зовнішньому 
авторитетові, то довго ще множить безглузді жести і вже давно незрозумілі 
образи Божества. Відтак, руйнівній праці часу треба протиставити просторові 
перепони. Необхідно так розбудувати простір, щоб час не забирав усіх 
наших цінностей, щоб можна було вільно поповнювати втрачене. Отож, 
необхідно будувати сакральні цивілізації, кожна складова яких — від речей 
повсякденного вжитку до святинь і ритуалів, — буде вказувати шлях до 
первісного об'явлення. 

Але забудова простору хоча б і найчудовішими сакральними 
цивілізаціями не стримає плину часу. Справді у системі освячених знаків 
процес занепаду відбуватиметься повільніше, але попри це - невблаганно. 
Ось чому нове ніколи не зрівняється зі старим; те, що пізніше, завжди 
виявиться зробленим з гіршої руди, ніж те, що раніше. В багатьох 
консервативних візіях буття приречене на деградацію часу; минуле є 
ліпшим, духовно багатішим і прекраснішим, оскільки воно лежить ближче 
до Початку. Ідеалом людини є Адам перед гріхопадінням: втілення 
різноманітних досконалостей, сповна обдарований істиною, добром і красою, 
перебуваючий в стані безперервного спілкування з Богом. Він є не лише 
ідеалом, але й метою шляху містиків і втаємничених, котрих у християнській 
традиції провадить Христос, званий другим Адамом. 

Консервативне сумління, надихнуте візією Початку і чутливе до 
духовного багатства ери об'явлення, видається однозначним у своїх 
настановах. Якою завгодно ціною обороняти минуле і протистояти новому; 
підтримувати традицію і авторитет, одночасно атакуючи самовизначення 
людини; доводити незмінність людської природи, знущатися з ідеї поступу 
і дотримуватися якнайбільшого скептицизму щодо всіх програм, які 
визначають те, що повинно бути; намагатися протидіяти їм силою того, що 
було і є. 

Але, якщо вимоги консервативного сумління можуть видатися 
однозначними, то, принаймні, їхня реалізація не є такою. Ті, що постійно 
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шукають зразків мислення і діяння у традиції, посилаючись на те, що є і 
було, схильні забувати про різницю між існуючим добром та його 
здеґенерованими іпостасями. Буває, що захищаючи традицію, вони насправді 
обороняють мертву букву. Протиставляючи себе варварству, яке принципово 
заперечує всі норми, вони хочуть якою—завгодно ціною зберегти вірність 
інституціям і давно усталеним звичаям, переконані, що рятують від знищення 
безцінні скарби, носіїв вартості. В їхніх працях часто можна знайти безмовне 
переконання, що великі традиції західної культури — сакральні, суспільні 
або політичні, — і далі зберігаються в чистому й недоторканому вигляді. 
Атаковані і постійно виштовхувані з першорядних позицій, ці традиції 
знайшли притулоку темних закутках, глибоко під поверхнею нашої цивілізації, 
зачепленої реляктивізмом. Треба тільки захотіти — і їх можна повторно 
видобути на денне світло, пробудити до життя. Повернення до здоров'я є 
питання вибору; достатньо очиститися від новочасного нальоту і визнати 
традиційні норми, щоб повністю вилікуватися. 

Як же легко таким консерваторам критикувати і навіть цілковито 
засуджувати довколишню дійсність! Адже вони схильнхі бачити її не я к 
переплетіння багатьох складних процесів, не як наслідок різноманітних 
людських рішень, а тільки як вираження злої волі, наслідок гріха і людської 
нікчемності. Вони охоче вбачають зло в помилкових доктринах, вважаючи, 
що ми можемо легко повернутися до колишньої розкоші, варто лиш' 
усвідомити свою помилку і постановити виправити її. Говорять про занепад 
звичаш і дисциплін, вболівають над розкладом цінностей. Порівнюють 
сьогоднішнє суспільство зі суспільством, яке існувало п'ятдесят, сто п'ятдесят 
або тисячу років тому і доводять переваги тодішніх церков, шкіл, способів 
урядування або стилів життя. •" . , 

Наприклад, обурюються занепадом системи освіти, звинувачуючи в 
цьому втручання держави, інструментальні педагогічні теорії або нівелюючий 
егалітаризм (2). Разом з тим, вони не помічають, що освітні стандарти 
найчастіше знижуються не під впливом тієї чи іншої теорії, тієї чи іншої 
державної політики або інтелектуальної" течії, а тільки під натиском 
емансипації мас, які домагаються для себе справедливо відміряної частки 
суспільних цінностей. Але хіба емансипація мас є злом? Якщо бачимо в ній 
визволення людини з-під тиску убогості і темряви, то вона здобуває нашу 
моральну підтримку. В такому разі ми опиняємося перед конфліктом одного 
добра з іншим, який в консервативній літературі часто обминається. 

Обурюються також «контр-культурою», в якій їм доводиться жити, 
культурою, зосередженою на критиці всього, котра не визнає нічого 
святого (3). Алежхіба контр-культура з'явилася не там, де занепали норми 
і традиції? Справді, важко сподіватися, щоб творчий дух не реагував 
спротивом на порожні формули, рекомендовані як зразки для наслідування. 
Сумнівно, щоб не ставилися під питання цінності і авторитети, пропаговані 
головним чином задля підтримки моральності мас, збереження суспільної 
єдності або для порятунку культури, — без віри в їхню внутрішню силу. Одне 
слово, тому, хто прагне істинних цінностей, важко спокійно погоджуватися 
із «шляхетною неправдою», пропонованою деякими консерваторами (4). 
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З іншого боку, той, хто прагне істинних цінностей, часто готовий 
погодитися з консерваторами. Він не може не бачити, що автономія 
особистості, втілювана в життя для заспокоєння минущих потреб і примх 
є чинником розкладу вартостей. Він не може не знати, що цілковита 
самостійність людини є небезпечною химерою, яка легко служить 
перебиранню зла і фальші в маску справедливості. Він не може залишатися 
байдужим до морального клімату, в якому визнання меж поміж добром і 
злом трактується як реакційна позиція. Він не може не визнати, що численні 
інституції давніх часів вигідно відрізнялися від інституцій сьогоднішніх. 
Тоді в церквах замість прогресистського «кохаймося» можна було знайти 
віру; університети, замість необхідної для виконання професійних обов'язків 
суми інформації або наук, які служать виправленню суспільства, вчили 
безкорисливому пошукові істини, а урбанізація і атомізація великих людських 
груп ще не могли поглинути малих громад, у яких могли проявлятися більш 
автентичні стосунки між людьми. І, нарешті, той, хто прагне істинних 
цінностей, не може не цінувати ладу, котрий встановлює критерії добра і 
зла, запроваджує в людське життя сферу сенсу і відкриває шляхи, які ведуть 
до визначених смислом цілей. Істинна людяність здійснюється все -таки не 
завдяки вільній самореалізації, а завдяки ладу, який дозволяє розрізняти 
небо і землю. Ordo є основою rectitudo. 

Але чи можливе повернення до ладу, до такого ладу, який не був би 
деспотизмом і водночас здобув би загальне визнання? Чи це дійсно є 
справою нашого рішення? Сьогодні на ці питання не існує однозначних 
відповідей. Деякі «консервативні експерименти», які проводилися в 
двадцятому століття, гідні подиву, але не вселяють великих надій. 

Гідними подиву є ті консерватори, котрі, як стверджує Т.С. Еліот у 
«Безплідній землі», «фрагментами давніх традицій підпирають руїни 
культури ». Дійсно, їхні праці справляють враження музею. Тут нагромаджено, 
безумовно, найкращі твори людського духу, але їх замкнено у скляних 
вітринах. Більше того: значення виставлених там експонатів неможливо 
зрозуміти без послуг кваліфікованих провідників. Ми спілкуємося тут, поза 
сумнівом, з цінностями, але вони п о - с в о є м у мертві: підтримувані 
фрагментами найрізноманітніших традицій, вони існують у симбіозі із 
вченими к о м е н т а р я м и . Вони можуть захоплювати нас і нав іть 
приголомшувати, але водночас ці вартості холодні і позбавлені дару надихати. 

Гідними подиву видаються також ті консерватори, які намагаються 
пробитися до цінностей, похованих сьогодні під руїнами культури. Наприклад, 
у сфері релігії вони прагнуть дібратися до джерел духовності, до містичного 
коріння віри і контемпляційного підґрунтя побожності людини. Подібні 
спроби видаються багатообіцяючими. Протягом кількох останніх десятиліть 
західна культура знову відкрила цінність внутрішнього релігійного 
переживання. Молитва і медитація стали майже модними. Але великою 
небезпекою такої «моди» є той акцент, що робиться на техніці або взагалі 
«духовній інженерії». Якщо цей акцент з часом викличе реакцію, ми можемо 
мати справу з сучасною формою класичного конфлікту поміж вчинками і 
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вірою. Бо коли слабшає віра, — стверджуватимуть «нові протестанти»,—тоді 
уражена релігійність людини розпачливо шукає порятунку в діянні: у 
вчинках, ритуалізації, техніках молитви. Тоді духовне життя уподібнюється 
до своєрідної аптеки, в якій реалізуються рецепти милосердя, старанно 
розлитого по каламарчиках і готового до продажу в завчасно виготовлених 
пігулках. 

Але, якщо навіть небезпека технізації духовності, що відкривається 
останнім часом, виявиться незначною, все ж постає питання: чи буде 
спроможною така духовність воскресити вже існуючі традиції і пробудити, 
так би мовити, системи комунікації поміж небом і землею, властиві їм? 
Багато що свідчить про те, що сьогодні ці традиції знецінилися, що 
збираний століттями і дбайливо бережений релігійний інструментарій не 
працює в теперішній західній культурі, що символи трансценденції втрачають 
прозорість і силу. Оскільки вони є плодами іншої епохи, поставши в часах, 
коли мислення і почуття європейців були дещо інакшими, оскільки вони все 
більше уподібнюються до музейних експонатів. Достатньо усвідомити, я к 
багато атрибутів монархії і імперської влади увійшло до релігійної символіки, 
до переживання зв'язку з Богом, щоб засумніватися в результативності 
багатьох традиційних методів. 

Поруч з усім іншим, драма християнства в двадцятому столітті 
полягає втому, що протягом віків воно опиралося на авторитет влади, якщо 
не sensu stricto світської, то створеної за її образом та подобою. Христос, 
щоправда, проголошував, що Його Царство не від світу цього, але царство 
християнства розмістилося в ньому надійно, здобувши навіть ряд значних 
успіхів. Уже давно помічено, що визнання християнської віри до епохи 
Костянтина загрожувало небезпекою; натомість пізніше, особливо ж тоді, 
коли церква відчулася на силі і стала світовим чинником, на небезпеку 
наражався той, хто не визнавав Христа. Сьогодні більше не існує формули 
земної влади, з якою так тісно було пов'язане європейське християнство. 
Зруйновано імперію, зруйновано монархію і феодалізм, зруйновано також 
— якщо не в теорії, то на практиці, — форми світської влади, підтримкою 
яких користувалися колись протестанські церкви. Ці падіння, а радше 
поступовий розклад традиційних моделей влади не міг не покликати за 
собою розпаду релігійного авторитету. Це не єдина причина слабкості релігії 
в наших часах, але одна з найважливіших. За спілку вівтаря з троном 
довелося заплатити значну ціну. 

Дехто скаже, що спілка вівтаря з троном, а ширше — віри зі світом, 
— тою чи іншою мірою є неминуча. Адже не одним тільки духом живе 
людина і для того, щоб зберегтися, кожна духовність мусить втілюватися; 
кожна релігія мусить входити в домовленості зі світською владою і шукати 
інституційних забезпечень. Про це свідчить історія найрізноманітніших і 
дуже віддалених одна від одної культур та цивілізацій. Але спілка віри зі 
світом не є, принаймні, єдиною моделлю збереження релігії. Історія іудаїзму 
в діаспорі є документом надзвичайної живучості віри, позбавленої я к 
підтримки світської влади, так і інституйованої могутності. Це століттями 
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переслідувана і викорінювана віра, в найкращому разі з делікатною вищістю 
трактована тими, до кого всміхнулася фортуна Нового Закону. Проте, 
колесо фортуни обертається, а Письмо повчає, що останні будуть першими. 

Може прийти час, коли «єврейська модель» даватиме християнам 
велику поживу для роздумів. Прогресуюча далі повсюдна секуляризація 
разом із втратою численних ще сьогодні «соціологічних підпор» християнства, 
може з часом створити обставини, які для євреїв-настали після зруйнування 
святині. Тоді християни можуть опинитися в розпорошенні і меншості, а 
коли будуть наполягати на своїй чудернацькій вірі, яка не рахується з 
розумом, то накличуть на себе ненависть світу і навіть репресії. Передчуття 
подібної долі вже з'являлося в деяких комуністичних країнах. Визнання віри 
загрожувало там небезпекою, а приєднання до неї залежало від вільного 
вибору. Тут, зрештою, вимальовується, відмінність від «єврейської моделі», 
в якій збереженню віри допомагали не лише переслідування, а й переконаність 
в особливому покликанні єврейського народу, суто етнічні зв'язки і — перед 
Просвітництвом — замкненість у мурах гетто, тобто брак вибору. Натомість, 
якщо християнство втратить грунт і опиниться в діаспорі, воно постане 
перед великим випробуванням свободи. 

Розум підказує , що християнство не справиться з т а к и м 
випробуванням. Знання людської природи навчає, що віра потребує підпор, 
свобода ж є такою коштовною, що тільки одиниці спроможуються прийняти 
її виклик. Поза тим, багатовікове призвичаєння до інституйованої підтримки 
і слабкість віри наших часів, яка поступається винятковими місцями так 
званому «науковому світоглядові», слабкість, яка нерідко постає внаслідок 
задоволення релігійно забарвленим колективним звичаєм, — не вселяють 
великих надій на християнство самотнього героїзму. Звичайно, віруюча 
людина повинна керуватися надією, пам'ятаючи про Провидіння і 
розраховуючи на небесну допомогу навіть у найскрутнішіх ситуаціях. Але 
подібні розрахунки, які так часто робляться без глибшого роздуму і так часто 
пов'язані із земними, — щоб не сказати приземленими, — цілями, не 
сприяють вірі в незбагненні присуди вищого добра. Вони радше викликають 
в уяві сцени спокус Ісуса, в яких визволенням від гніту займаються відверто 
ворожі людині сили. Як ми пригадуємо, Ісус відкидає їхні пропозиції і цей 
його рішенець пришвидшує кадри подій, які ведуть до розп'яття, а згодом 
до Воскресіння. Одначе, в момент спокуси Воскресіння ще не стало 
реальною можливістю ні для Ісуса, ні для його учнів. Реальною можливістю 
є лише вірність Богу і обраному шляхові. 

Щойно тепер виявляється істинна ціна християнської свободи і надії. 
Відкидання підпор — хліба з каміння, втручання ангелів і земної влади, 
— прирікає Ісуса на залишеність Богом і людьми, потім на хресну смерть. 
Але в цій остаточній самотності приходять рішення істинно вільні, не 
зумовлені зв'язками зі світом, який обмежений власним існуванням. Така 
зовні безнадійна самотність є умовою Воскресіння і надії нового існування. 
Тут ми спускаємося до найглибших покладів християнського життя і тут 
відкривається шлях людини до найвищих вартостей. Це в а ж к и й , 
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драматичний, а разом з тим «ліберальний» шлях. Адже Воскресіння не є 
наслідком подій, які йому передують, воно не виникає з них ні логічно, ні 
онтологічно, воно не детерміноване жодним земним станом речей. 
Воскресіння є спалахом чистої свободи, раптовим розквітом вірності Богу, 
несподіваним переплетінням трансценденції зі свободою вибору, який 
зроблено в остаточній самотності. Воно є даром небес. 

Безумовно, Смерть і Воскресіння Ісуса є крайньою, винятковою 
ситуацією, далекою від людського досвіду. Але водночас це парадигма 
християнського життя, яка тою чи іншою мірою втілюється у долі кожного 
християнина. Радикальність самотності і свободи Ісуса доступна дуже 
небагатьом, але переживання свободи в якості умови існування найвищих 
вартостей може судитися багатьом. Цікаво, що вираження такого 
переживання неодноразово знаходив Карл Ясперс, котрий, звісно, не був 
християнином sensu stricto, але мислення якого глибоко корінилося в 
біблійній традиції. Джерелом віри є свобода, - учив Ясперс. Той, хто дійсно 
свідомий своєї свободи, здобуває впевненість у Бозі. Найвища свобода, яка 
переживається в свободі від світу, одночасно є найглибшим зв'язком з 
трансценденцією (5). 

Ось ми й повернулися до сформульованої вище дилеми ліберального 
консерватора, тобто до переконання, що шлях до найвищих цінностей і 
заснованого на них ладу веде через свободу. Повернулися ми via 
християнському парадигму смерті і воскресіння, яка може потвердити 
негативне переконання, що виникло зі спостереження за нашими часами: 
цінності не мають сили обов'язку. Це підтвердження може істотно вплинути 
на наше сприймання розпаду авторитету. Адже, якщо цінності дійсно 
«тримаються свободою», то сила їхньої обов'язковості і догматичний modus 
operandi, до яких нас призвичаїла багатовікова традиція, можуть значною 
мірою виявитися твором певної культурної формації, а не способом їхнього 
існування, що виникає з природи речей. Відтак, занепад авторитету виявився 
б занепадом імперської, феодальної або монархічної форми випромінювання 
цінностей і не обов'язково смертельною хворобою культури. 

Умовний спосіб кількох попередніх речень вказує на те, що в 
подібних міркуваннях ми мусимо блукати майже навпомацки. З огляду на 
велетенський обсяг свободи в мисленні і діянні, сьогоднішня ситуація 
європейської культури є доволі безпрецедентною: ми не знаємо «вільного 
ладу» на практиці і нам нелегко його уявити. В більш ранніх культурах і 
цивілізаціях лад взагалі мав авторитарний характер, натомість сучасні 
ліберальні демократії не становлять собою власне ладу. Не становлять його 
остільки, оскільки сумніваються в існуванні цінностей і керуються 
далекосяжним релятивізмом; оскільки їм бракує мети, напрямку і виразного 
почуття тотожності; а також остільки, оскільки свобода розрослася в них за 
рахунокавторитету, — адже лад вимагає рівноваги цих двох сфер. Теоретична 
рефлексія не полегшує блукань навпомацки; вона породжує сумнів: чи не 
потребує реалізація цінностей, особливо ж таких, що розуміються я к 
найвищі або абсолютні, авторитарних структур? чи можливий взагалі 
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авторитет, опертий на свободі? Щойно згадувана парадигма смерті і 
воскресіння може становити пункт віднесення для віри і навіть зміцнювати 
християнський лібералізм, але вона не має загальнообов'язкової сили. 
Навіть підтверджений автентичним переживанням, аналіз цієї парадигми 
нічого не доводить, проливаючи хіба що трохи світла на наші клопоти. 

Але ця крихта світла може стати вирішальною. Звернемося ще раз до 
Ясперса. Висвітлення нашої екзистенції як свободи, — каже філософ, 
дійсно не є доказом існування Бога, але становить собою дороговказ, 
скерований у бік сфери, в якій певність щодо Його існування стає 
можливою. Поразка думки, стверджує Ясперс, зовсім не означає нікчемності; 
натомість вона вказує шлях до невичерпної і разом з тим постійно 
запитуючої свідомості Бога (6). 

Серед намічених тут дилем ліберального консерватора (особливо ж 
коли помістимо їх у християнській парадигмі смерті і воскресіння) виникає 
таке: повернення до колишнього ладу більше не існує. Лад, який постав на 
авторитеті зі структурою піраміди, лад безперечних цінностей, які 
реалізувалися в авторитарних формулах стосунків між людьми, — такий лад 
виконав своє завдання і відійшов із західної культури, мабуть, безповоротно. 

Це правда, що сьогодні ми дали собі стільки свободи, що неспроможні 
підняти і втримати норми та цінності. Але, власне, тому неможливо 
повернутися до «тиранії» традиції і звичаю, опертої на візії Едмунда Бурке. 
Він ще міг посилатися на них, а для більшості з нас вони сьогодні мертві. 
Ми можемо без кінця оплакувати розклад органічних, керованих традицією 
суспільств, але спроби їхнього оживлення, бодай у літературній чи 
публіцистичній уяві, є штучними і безплідними. Це правда, що вчасах нічим 
не обмеженої автономії особистості і загального релятивізму цінностей ми 
болісно переживаємо брак традиції і ладу. Коли свобода так легко 
перероджується в сваволю, коли вона стає порожньою і безглуздою, тоді 
інституції, які б спрямували її, видаються більш бажаними, ніж будь-коли 
перед цим. Але той, хто дійсно пізнав свободу мислення і діяння, хто відчув 
смак самотньої віри і привілей відповідальності перед Богом, хто збагнув, 
що остання дійсність ніколи не піддасться «освоєнню»,той ужене повернеться 
під крило авторитарного порядку. Для сучасної свідомості, призвичаєної до 
раціонального демаскування авторитетів і переконаної, що підґрунтя 
цінностей полягає в свободі, відбудова колишнього ладу була б нестерпним 
обмеженням, якщо взагалі не поневоленням. 

Єреміади консерваторів зрозумілі, однак найчастіше вони виникають 
з утвердження, так би мовити, «онтологічних» вартостей, тобто вартостей, 
занурених у буття, космос, у те, що є або було. Подібні утвердження 
особливо посилилися в двадцятому столітті, коли комуністичний устрій 
довів небезпечність утопії, яка апелює до того, що повинно бути. Але урок, 
який постає з комуністичних проектів перебудови світу, не повинен 
застувати нам сферу обов'язковості. Відвертаючись від неї, консерватор, 
який шанує онтологічні цінності, схильний — про це була вже мова раніше 
— забувати різницю між існуюючим добром і його здеґенерованими 
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формами, а також підпорядковувати особистість суспільству та його 
інституціям. Він покладає більшу надію на інституції, ніж на свободу 
людини, а якщо вони функціонують досить добре, то схильний уникати 
питань про цінності, на яких ці інституції збудовано. Звідси його 
авторитаризм, а часом навіть догматизм, який легітимізується традицією і 
зв'язками з міфічним Початком. 

У релігійній видозміні «онтологічного консерватизму» Початок взагалі 
ототожнюється з об'явленням. Але чи це єдина можливість об'явлення? 
Між іншим, Ганс Урс фон Бальтазар розрізняє дві форми християнського 
свідчення: «горизонтальну» історичну традицію Петра та «вертикальну» 
традицію Павла, апостола «не від людей і не через посередництво чоловіка» 
(Гал 1.1). На думку швейцарського теолога, традиція Павла означає 
можливість непередбачуваного, вертикального вторгнення нових харизматів 
у історію церкви (7). Подібну думку, в розмірі більш філософському і 
антропологічному, ніж суто теологічному, ми знаходимо в Еріка Веґеліна. 
Людина, стверджує Веґелін, пізнає Боже об'явлення істини в двох 
фундаментальних досвідах: Початку (The Beginning) і Трансценденції (The 
Beyond). Першому досвідові супутнє переживання Божого створіння в 
космосі;другому—переживання присутності Божого ладу в душі людини (8). 

Відтак, лад не виникає виключно з Початку, а вартості — лише з 
традиції. Час н е ' є чистим занепадом. Прагнучи стримати його біг, 
консерватизм повертає цінність просторові; натомість іудо—християнська 
традиція відновлює цінність часу, надаючи йому сенс і напрямок. Авраам 
залишає свій дім, родину, землю, батьківщину; залишає, почувши поклик 
Бога, який не може ототожнюватися з кожним простором. Щойно з'являється 
загроза такого ототожнення, Бог відсторонюється від своїх визнавців (9). 
Подібне віщування приносить і Новий Завіт. Надходить час, — каже Ісус 
самарянці, — коли істинні віруючі не будуть поклонятися Отцеві ні на горі, 
ані в Єрусалимі, а тільки в Дусі і Правді ( їв 4, 21-24). З історії релігії ми 
знаємо, що поклоніння просторові закінчується ідолатрією, а політична 
історія свідчить, що ідолатрія крові і землі породжує ненависть, націоналізм 
і війну. В іудо—християнській перспективі Бог часу є Богом історії, а історія 
має напрям: у ній і через неї реалізується нове створіння (10). 

Але простір потрібен нам усім. Він закорінює переживання 
трансцендеції і консервує цінності, надаючи їм кшталт і розміщаючи в 
реальній дійсності, в якій протікає більша Частина нашого життя. Простір 
є грунтом для релігійних злетів і гаванню для розпаленої уяви. Він є 
спокійною силою тривання. Отож неважко бачити в просторі єдину 
дійсність, неважко пов'язувати з ним істинну, міцну, певну віру, яка подає 
приклад іншим; легко піддатися переконанням консерватизму, який стоїть 
на сторожі того, що є і було. Особливо в теперішньому часі, коли майже 
щодня ми поглинаємо вісті про занепад авторитетів і розклад цінностей, 
консерватором стати неважко. 

В порівнянні з ним людина, яка шукає того, що повинно бути, 
виглядає несерйозно. Позаяк вона вірить, що лад походить не лише з 
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традиції, але й зі свободи, її називають лібералом. Вона живе між добре 
назагал упорядкованих просторів, блукаючи від одного людського скупчення 
до іншого, ніде не в змозі нагріти собі місце. Щ о за нелояльність! Який брак 
рішучості! Але ліберал невипадково належить до прикордонних людей. До 
мадрівки і зміни пункту бачення його спонукає переконання, що істини, які 
вважаються абсолютними серед людей, насправді є відносними; абсолютними 
вони видаються тільки тому, що замкнені в просторі. Оскільки ліберал 
намагається іти слідами Бога часу, він не може і не зможе побудувати собі 
житло поблизу богів простору. Мандруючи і постійно переступаючи кордони, 
затримуючись раз на тому, раз на цьому боці, ліберал стає природним 
посередником. Звісно, часте перебування «по обидва боки барикади» може 
переродитися в позицію вседозволеності і непротивлення злу. Але, якщо 
ліберал дійсно вірний Богові часу, якщо справді шукає найвищих цінностей, 
то його блукання і непевність, його брак закоріненості походять не зі 
слабості і легковажності, а від сили, яка плине з мети пошуків; не з 
дріб'язковості і прагнення притакувати кожному зустрічному ближньому, 
але з глибокого переконання: все, що претендує не репрезентацію Бога, 
кожна річ, людина, інституція, все репрезентує його не однозначним і 
частковим чином (11). 

Часом, однак, ліберал, який близький до того, щоб збитися з дороги, 
знаходить сховище в просторі, в традиції, в консервативному сумлінні. Тому 
він називає себе ліберальним консерватором. Він чудово знає, що існуючі 
вартості не вільно розтринькувати, що вони потребують відповідного 
збереження; але знає також, що не можна штучно підтримувати мертве, а 
в період розкладу й помирання старих вартостей треба рушати на пошук 
нових. Сьогодні цей пошук відбувається насамперед у сфері свободи; йому 
сприяє «чиста віра», яка уникає зв'язків з простором. Оскільки чиста віра 
є не місцем, а мандрівкою, мандрівкою від проминаючого ладу до ладу, який 
ще не прийшов. Вона також є надією на те, що коли смерть може поєднатися 
з воскресінням, то й після занепаду цінностей та авторитетів може прийти 
відродження. Надихнутий цією єдністю протилежностей, ліберальний 
консерватор погоджується з неминучими дилемами своєї позиції . 
Погоджується, хоча добре знає, що в плаванні між Сциллою ладу і Харибдою 
автономії буде змушений покладатися не на детальні карти і точні вказівки, 
а тільки на мистецтво свободи. 
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Слава Ґеруляк: "Ярило", 1968 
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ОСКАР ДАВІЧО 
ФОТОГРАФІЇ П Е Й З А Ж І В 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У КЛЯТВИ 

Якщо колись затремчу від кохання перед білиною, 
хай обрії, вивернувшися мені з очей, 
щезнуть у траві; 
якщо колись стану без жаги перед білиною, 
хай кашель, що роздирає зорі, 
розірве мої легені; 
якщо колись заплачу над білиною, 
забудь навіки про мене, 
звихнувшись 
з опори своїх думок про ту дівчину. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У М О Р Я 

Ключ крутнув головою 
у роті замку. 

Річка в шухляді 
підняла два пальці — 
хотіла б вийти назовні. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У Т Е Р П І Н Н Я 

Темрява підіймається — 
вертикальний стовп сажі 
від колиски до тиші. 
Звідси віє німо 
листя неспокою. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У К О М П А С У 

Троянда, що розпустилася за формою троянди, 
відкриває кохання, 
замкнене в загубленому, 
незнайдене в розкованому, 
звільнене в незнайденому. 
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ФОТОГРАФІЯ ПЕЙЗАЖУ З М І Н И 

Тільки одна шия, схожа на білий евкаліпт з намистинами, 
тільки один погляд, схожий на плавний звук білафону, 
тільки одне ймення, котре не повертає голови — 

цей день тремтить у піхвах ночі, 
цей ніж клацає зубами у гііхвах крові. 

Тільки білки очей у траурі, підрубані віями у літі, 
тільки безмежність, затиснена у щойно пробуджені стегна, 
тільки сніговий верх, на який падає скошена трава тіні — 
фарватер випив за одним духом гри: 
з'являються далечіні. 

Тільки цей голос, що служить гомонові, 
тільки це слово, що недовго ламало бажання, 
тільки це падіння, гордіше від гордості — 
це схлипування під щелепами кохання: 

оголена ніжність пралісу 
не боїться списа, що націлений у звіра. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У Ф Л А М І Н Г О 

Камінець, пущений з рогатки, 
заповзятливо згинає шию 
вузькій стежині смерті 
під паралеллю зм'яклого голосу: 

флейта. 

ФОТОГРАФІЯ ПЕЙЗАЖУ Д Е М О Г Р А Ф І Ї 

Мить, проведена лінійкою сонця, 
розділила страх / 
на частини щебету. 

Незлічені роки, стиснуті в дереві, 
перепиляли корінь єдиної миті. 
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ФОТОГРАФІЯ ПЕЙЗАЖУ ГОЛОДУ 

Повітря більше не тріпоче. 
Набагато ближче згоряють, не граючись, 
якісь слова. їжа полює: 
крізь чорну траву простягуються світлячки 
в очах нічних звірів. 

ФОТОГРАФІЯ ПЕЙЗАЖУ Л І Н О Щ І В 

Полудень тут починається з третіми півнями. їх нема. 
Полудень видовжується, щоб пиляти профілі; до півночі 
це триває; тоді починається період дощу. Він 
кілька років поспіль пише, що хоче приїхати. Але 
загубить воза і не приїде. 

ФОТОГРАФІЯ ПЕЙЗАЖУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

Має імена під водами, 
що, називаючи, не вибілюють, 
що, вибілюючи, не говорять, 
що, говорячи, не називають, 
що, відокремлюючи, не затримують. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У НЕПРАВЕДНОЇ П Р А В Д И 

Сто тисяч світлових миль звідти 
бджоли приступили до нової квітки. 

Коханка і коханець постали з пилу, 
наче маски предків, підмолоджені росою, 
з яких ніколи не піднімалися гомілки. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У Е К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Г О 
О Д В И Н О Г О ЛІСУ 

Шакал у пілюлі вже танцює 
на імпульсі майбутності, о 
пісне вилизаних очей! 

Електричний лев вистрибнув із вимикача, 
він зобов'язаний наздогнати антилопу, 
яка не одержала доброї оцінки з предмету інстинкту. 
її не жене страх. 
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ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У ВОГНЮ 

Іноді на рентгенівській пластинці сну дощ 
бачить свої капілярні ринви, охоплені сухотами. 
їхні обвуглені зуби починають тоді насміхатися над 
несталою кровотечею, перш ніж переклад з попелистої 
мови спраги на розпечене до білого значення не 
заплесне щебетливі гілки своїми словами з товстого словника: 
висока мова тиші. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У СПЕКИ 

Бик не заходить після кориди 
у ворота заходу. Легені йому продірявлені 
рогом внутрішнього променя. Через те місяць 
гойдається на всі боки арени 
підв'язаних крил. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я П Е Й З А Ж У ПРИСТРАСТІ 

Дівчина кам'яних стегон 
відкриває хвилі 
що нюхають піт якоїсь правди 
чиї джерела до дна 
прогризені іскрами 

я к ніч вивернених рукавів 
усіх до яловості кісток 
переповнених здором 
чий стрижень пхається перед вузьким горлом 
моря пронизаного насосами сонця. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У Ц І Л О Д О Б О В О Ї Н Е Б Е З П Е К И 

Дихання не рухається з джерела дня. 
Пустеля не розкриває могутньої парасолі бажання. 
Птах, що здійнявся з пальми, 1 

упав, ударений зверху кулаком, 
не встигнувши розпростерти крила. 

Після півночі сонце забутим копитом, 
почало топтати солодкий плід гніву. 
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Все ближче до його динамітного ока 
підповзає 
неонова палиця пантери. 

Ф О Т О Г Р А Ф Ы П Е Й З А Ж У ТІНІ 

їхні вії мають руки 
якихось павуків. 
їхні ноги стали б крилами. 
якби не зловилися 
у власні сіті. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У М Е Ж І 

Затонулі континенти 
тріпочуть у цьому листі. 
Обірвана мотузка пам'яті 
ні до чого не зобов'язує 
стовбур бурштину з коренем у блакиті. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У МАЙБУТНОСТІ 

Лаванда зітхає в шафі, 
де перегортає сорочки без плям, 
принесені з пральні смеркання. 

Чорніють від сажі тільки 
ще ненамальовані заводи. 

ФОТОГРАФІЯ П Е Й З А Ж У ІСНУВАННЯ 

Рукавиці правди 
у падінні 
діткнулися ноги 
трішки пригорілого 
ока портупеї. 

З людського м'яса, призначеного все-таки для братерства, 
здіймається дим, як живий чоловік; щось ледь 
непрозоріше від повітря. 
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Ф О Т О Г Р А Ф І Я ПЕЙЗАЖУ СНУ, Щ О КРУТИТЬСЯ, М О В 
ПЛАНЕТА 

Щ е одна ніч 
у ступці проса, 
не рахуючи 
зерна у купі: 

ще раз повертається босоногий чоловік 
в уніформі митника, чорніший від ночі; і знову 
дуже відверто заходить до тієї ж ступки проса; знову 
топче дрібнозернисту купу приятелювання; знову 
щокою до щоки притискається занімілий врожай; 

він полічив би зернину до зернини: це його 
обов'язок; проте знову має лише рахівницю 
пальців; крім того, не вміє нею користуватися; 
до того ще й неписьменний, як просо, німий, я к врожай; знову 
лягає на просо і бачить у сні ту саму ніч у вигляді 
босоногого чоловіка в уніформі. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я ПЕЙЗАЖУ П Е Р Ш О Ї ГРУБОСТІ 

Потік відкритих зябер припинився, щоб борсатися 
на гачкові з струни дня 
набухлими черевами, 
я к у червоношкірих дітей, 
годованих піском без тіні! 

Лишень алігатор зубатих зіниць 
висунувся з м'ясних рубців у обмілинах, 
немовби його стосується 
любовний поклик пуми 
з місяця. 

Ф О Т О Г Р А Ф І Я ПЕЙЗАЖУ Щ Е О Д Н О Г О С У П Р О Т И В Н И К А 
М О Р С Ь К О Ї БЕЗОДНІ 

Та хмара в списку зайвого 
край синьої білетної каси для безробітних, 

та хмара над дахом муніципалітету 
схрещених рук, 
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та хмара з ґратами в очах 
циркулем обрізаних пазурів, 

та хмара без права на блискавку 
не належить більше всьому стаду, 

та хмара, відкрита відчаю, позичає вікна у вітру 
високо над непровітреними нутрощами неба. 

З сербської переклав Петро Марусик 

Слава Ґеруляк: серія "Квіти зла", 1972 
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К Е Р А М І Ч Н І СКУЛЬПТУРИ СЛАВИ ҐЕРУЛЯК 
Розмову зі скульптором провів Б.Бойчук 

Б. Славко, ти починала з абстрактного малярства в п'ятдесятих роках. 
Тоді поступово перейшла до графіки, а при кінці шістдесятих — майже 
виключно до кераміки. Що спонукало ці переходи? 

Ґ. Якщо йде про моє навчання, то я студіювала малярство й кераміку 
паралельно. В коледжі я брала основно курси з малярства, а одночасно 
відвідувала Інститут мистецтв у Чікаго, де брала кераміку. Я ввесь час 
вагалася між малярством і керамікою, не знала, котре мене більше цікавить. 
Тепер я знову хотіла б повернутися до малярства. Або до якоїсь синтези 
малярства з керамікою. 

Б. Все-таки, що було причиною, що ти повністю перейшла на 
кераміку? 

Ґ . При кінці шістдесятих років я мала вже власну майстерню в Нью-
Йорку. Згодом я поїхала до Франції, а коли повернулася, то почала 
професійно працювати в кераміці, — це стало джерелом мого прожиття. Це 
сталося, я к і все інше в моїм житті, непродумано. Просто сталося. І якщо 
я хотіла б проаналізувати глибші причини цього рішення — то не могла б. 

Б. Але, судячи з твоїх керамічних праць, тут мусили бути теж 
мистецькі критерії, ти мусила мати теж мистецкі потреби і вдоволення, я к 
і в малярстві. 

Ґ . Без сумніву. Глина для мене завжди була важливою. Щ е дитиною 
я знаходила в річці глину і щось виліплювала собі. Для мене глина є 
органічним елементом, живим у моїх руках, особливо коли працюю на 
гончарському крузі, — глина тоді зовсім жива, — вона росте, рухається і 
переходить усі стадії творення. 

Б. Мене цікавить ще один фактор у цьому переході: твоє малярство 
було абстрактне, кераміка ж є фігуративна, правда, абстрагована, але 
реальніша. Щ о зумовило це? 

Ґ . Зумовила сама техніка. Я передусім працюю на гончарському крузі, 
а гончарське коло дає основно форми глечика, які подібні до людської 
фігури. І після різних трансформацій, додавання й віднімання форм, 
виходить людська постать. 

Б. Щ о ти маєш на думці під додаванням форм? 
Ґ . Коли, наприклад, формую обличчя й роблю очі, то віднімаю, коли 

роблю руки, то додаю два менші горщики.* Але в суті все залишається далі 
горщиком. Тому вислідє менше абстрактний, а більше фіґуративний, але не 
реалістичний, а трансформаваний. 

Б. Яке відношення мають твої праці до давнього, примітивного 
гончарства, та чим вони відрізняються? 

Ґ . Сама гончарська техніка витворює певне зображення. Я починаю 
з первісних форм, як от циліндер, наприклад, з округлих форм. Це 
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автоматично нагадує архаїчні форми, які знаходимо у розкопках. Я 
цікавлюся археологією, розкопками, але форми в моїх працях виходять 
підсвідомо. Я не вивчаю елементи старовинної культури, щоб свідомо 
наслідувати їх, — такого мені ще досі не трапилося. 

Б . Багато назв твоїх творів — літературного походження. Ч и існує 
глибше творче відношення між літературою і твоєю творчістю? 

Ґ . Так. Літературна творчість завжди впливала на мене, особливо 
поезія. В Чікаґо я мала доброго приятеля Богдана Рубчака, і це давало мені 
нагоду зростати в товаристві поетів і поезії. Це залишилося зі мною на ціле 
життя: поетична мова й поетичне зображення, особливо поетичне 
зображення, дуже впливають на мене. 

Б . Чи ці поетичні зображення теж виявлялися підсвідомо, я к архаїчні, 
чи вже більше усвідомлено? 

Ґ . Це був уже більше свідомий процес. Часом я брала відому назву чи 
якийсь елемент поезії і творила. В малярстві, наприклад, я брала теми з 
грецької чи римської мітолоґії; згодом, коли я ознайомилась з українською 
мітологією, то старалась вживати теж українську мітологічну тематику. 

Б . Напочатку сімдесятих років ти створила дуже несподівану й цікаву 
серію «Квіти зла». Ця серія своєю абстрактністю наче перегукується з твоїми 
малярськими працями. 

Ґ . Так. Тут, власне, є поєднання двох моїх зацікавлень: метаморфоз 
в органічному світі й літературі. 

Б . Після «квітів зла» чимраз більше приходять українські мотиви, а 
скульптурність переходить у суто кераміку. 

Ґ . Тобто в більш декоративну кераміку. Але я й тут намагаюсь досягти 
символічного зображення, пов'язаногозукраїнською мітологією, - особливо 
в жіночих постатях, які в мене домінують. 

Б . Я помічаю, що ці «українські» праці є не так реалістичніші, я к 
реальніші. 

Ґ . Можливо, вони мають злагіднені форми... хоч обличчя в мене є... 
я к би то сказати, безособові, вони не мають персональності. Всі мої обличчя 
мають різні форми, але вони в суті є одним обличчям, тобто є формою, а не 
зображенням характерів. Тут на мене впливає теж український фольклор. 
Але я далі трактую його символічно, а не реалістично. Тобто нема відтворення 
якогось елементу фольклору чи взору. 

Б . Мене цікавить таке питання: наскільки той український фольклор 
може обмежувати? 

Ґ . Я підходжу до фольклору трохи інакше, ніж загал підходить. Для 
мене фольклор — це остання фаза культури, яка розвивалась продовж ЗО 
тисяч років. Теперішній фольклор є радше нерозумінням того первісного 
кореня. Коли жінка, наприклад, вишиває, вона вже не знає, не розуміє, щ о 
вишиває. Не розуміє символіки, а розуміє це як красу, як взір, навіть я к 
традицію. Але та первісна традиція, та магія — губиться. Тобто залишається 
форма без змісту. Я ж стараюся зрозуміти значення того первісного символу 
фольклору. Хотіла б, не знаю, чи мені це вдається, але я хотіла б вживати 

57 



фольклор в тому первісному значенні, яке є майже релігійним значенням, 
бо все це була мова релігійна, яка мала в собі ту магію, ту містику, яка для 
нас, на жаль, зовсім затратилася; тому теперішній фольклор зовсім порожній, 
нетворчий, декоративний. Якщо й є краса, то вона без змісту. 

Б . Добре, а що далі? 
Ґ. Щ о далі? Треба таки сісти і зробити синтезу того, чим я ціле життя 

займалася. Треба поставити крапку над і. Мені здається, що настає вже час 
для цього. Дотепер у мене все виходило спонтанно, природньо. Але 
приходить час у житті людини, коли треба все передумати: що було зроблено 
й куди воно веде. Я хотіла б повернутися назад до малярства. Це вже не було 
б таке малярство, як перед тим. Можливо, я хотіла б зробити якусь синтезу 
між малярством і керамікою, тобто між три-вимірною формою і дво
вимірною. 

Б . Бажаю тобі успіхів у тому. Попереду ще сто років життя, можна 
багато зробити. Дякую за розмову. 

СлаваҐеруляк: серія "Квіти зла", 1972 
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ВАЛЕРІЙ ШЕВЧУК 
РЕВ 

Ця невелика історія сталася із сусідом автора цього оповідання 
Романом Стадницьким, чоловіком із себе мало показним і, можна вважати, 
нецікавим, бо жив він непримітно: ходив на роботу, а у вільний час бабравсь 
у себе на обійсті, поливав із шланга город, косив траву, прибирав, грабав, 
замітав, підмазував хату, щось лагодив, відтак його обійстя вважалося на 
нашій околиці зразковим. Дехто із сусідів називав його «куркулем»,- бо 
ставилися заздро, а це в нашому світі річ звичайна: я к хто з-поміж людей 
виділяється, того не люблять; авторові цього оповідання здається, однак, щ о 
це був один із ще не здеморалізованих трудівників, які без роботи не можуть 
усидіти й хвилини, а все біля чогось клопочуть. 

Виявляється, з якогось часу він писав записки, і ці записки дала мені 
прочитати пізніше його жінка — це сталося принагідно; собі забрати їх я не 
міг; зрештою, вони літературних достоїнств не мали, отож переказую те, щ о 
там прочитав із пам'яті; ясна річ, ці записки олітературнюючи, бо без того 
не обійтися, хоч, може, краще було б подати їх так, як було записано. Однак, 
тоді я не зміг би поставити над ними свого прізвища, та й жанр його писання 
годі було визначити — як же із ним тоді? 

Я прокинувся вранці — боліла мені голова. Сьогодні перший день 
відпустки: на роботу йти не треба. Дивно, але я цьому зрадів. Останнім часом 
на мене напливають хвилі утоми, тіло стає важке, ноги волочаться, а очі ніби 
туманець покриває. Коли читаю газету, вони починають сльозитися й 
боліти. Пішов до окуліста, мені виписали окуляри — це вже я буду я к 
професор. Порався в саду. 

Другий день відпустки. Прокинувся, виглянув у вікно: я к і вчора, 
позавчора і вже півмісяця, на небі ані хмаринки. По телевізору передали, що 
горять чорнобильські ліси — це значить, наступає чергова хвиля радіації. 
Картопля майже висохла, хоч я поливаю її щодня: на городі все дрібне й 
нікчемне. Гниють яблука, щодня вибираю їх по відру гнилих, копаю яму й 
ховаю — це в мене замість зарядки. Трави не треба косити, бо вигоріла. 
Лагодив паркан між мною й писакою (йдеться про мене — автор) ; паркан 
не мій й, а писаки, та він не полагодить, а я не можу дивитися на ті діри й 
трухлявитину. 

Третій день відпустки. Вранці почув рев. Десь із глибини, звідти, де 
ліс — якийсь тужливий і протяжний. 

— Щ о це таке? — спитав у жінки. 
Подивилася на мене неймовірно. 
— Ти про що? 
— Щось реве, — сказав я. — Ніби в лісі. Чуєш? 
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— Не чую, — сказала вона байдуже, бо клопотала біля сніданку. — Хай 
собі реве. 

Вийшов надвір, але реву вже не чув. Дививсь у глибину простору: хата 
моя остання. Зрештою, чиясь хата має бути у місті остання, отож це моя. За 
моїм парканом — поле, рівне, з горбиком посередені, воно належить уже 
селу, часом тут садять картоплю, часом кукурудзу, а часом цукровий буряк. 
Цього року росла кукурудза, але була мізерна. Через поле іде дорога до лісу, 
в лісі тече річка, за річкою — знову ліс, а що далі, я не знаю. Село — з лівої 
руки, крайні хати його проглядають, коли перейти поле й пройти путівцем, 
але рев линув не звідти, а радше із лісу, де була ріка. Від того реву мені 
невідомочому похололо в душі. 

Порався в городі, в саду, біля хати, але робив усе без звичного 
задоволення. Сьогодні так гаряче, що нічим дихати. Добре було б піти до 
річки, але до неї неблизько. В мене, правда, є змайстрований мною ж душ, 
де всі миємося й прохолоджуємося: жінка моя, я і наш хлопець, якого тепер 
рідко вдома побачиш, — цілими днями ганяє на велосипеді. Він так 
зріднився із тим велосипедом, що й кроку без нього не може ступити. 

Я прийняв душ і, стоячи під струменями води, думав чомусь про той 
рев: може, це випасають біля річки корів? Але на коров'ячий той рев схожий 
не був. 

Уночі мені снилися Мариська. Я до жінок не дуже гарячий, завжди 
був вірний своїй жінці, але сьогодні мені приснилася наша касирка, яка 
сиділа гола за столом і видавала всім платню. Коли ж настала моя черга, вона 
завела мене в якусь комірчину, обхопила мою шию руками і присмокталася 
мені до вуст. Дивні речі! Ніколи я на ту касирку, я к на жінку, уваги не 
звертав. П о тому мені приснилося, що я йду дорогою, власне, не йду, а біжу, 
босий, з розхристаною одежею, з виряченими очима; біжу й не можу 
спинитися, бо щось ніби тягне мене так бігти. Здавалося, що й тоді, вночі, 
я знову чув рев. Дивний, тривожний, протяжний, він скаламучував усе моє 
єство, саме йому назустріч я й біг. Але нікуди не добіг. Прокинувся й відчув, 
як тяжко колотиться у мене в грудях серце. Подумав; що треба більше 
відпочивати, бо, можливо, організм здає. 

Четвертий день відпустки. Сонце так само шпарить. Ані вітерця, ані 
хмарини на небі. Береза на краю обійстя майже зовсім пожовтіла. Липа біля 
хвіртки скинула стільки листя, як ото буває восени. Я позгрібав те листя, і 
його виявилася ціла купа. Почали жовтіти сливки, а подекуди яблуні. Знову 
зібрав відерце гниляків; очевидно, наплодилося плодожерки. Треба щось 
робити із цим. Щодня копаю ями і щодня закопую гнилі яблука. На кількох 
яблунях вони облетіли всі. Тепер саме на них і жовкне листя. Коли засипав 
яму із гниляками, знову почувся рев. Я зупинився й прислухався. Так не 
може кричати ні людина, ні звір. Могли б так ревіти бики, але я мало що 
знав про биків. Хіба одне, зі школи: воли не ревуть, я к у них повні ясла. Це, 
здається, знає кожен. 

Точно визначив напрям, звідки долинав рев: там людських жител не 
було — у лісі, десь біля річки. Я подивився на дорогу, що вела полем між 
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кукурудзинням до лісу. Біла спокійна дорога, але мене раптом потягло на 
неї таким нестримним потягом, що я трохи й злякався. Отой сьогоднішній 
рев полишив у мене ще більшу тривогу, я к учора. Більше того, у тілі 
з'явилася млість і, очевидно, тільки тому я й не пішов до лісу. Сів на лавочку 
й перекурив, щоб заспокоїтися. Від куріння мені стало ще млосніше. Сидів 
і чекав, чи не повториться рев. Невідь чому він мене хвилював, і я вділяв 
йому цілком непотрібно аж стільки уваги. 

З хати вийшла моя жінка, а що дуже рідко я сиджу без діла на лавочці, 
та й зранку ще не погодував кролів та нутрій, стурбовано подалася до мене. 

— Нічого не відходить? — спитала, турботливо придивляючись. 
Жартуючи, я оповів їй про свій сон, навіть про касирку, з якою ніби 

цілувався, — часом, я любив її отак піддратувати. Але ефект моєї розповіді 
був інший. 

— Це поганий сон, — сказала вона категорично. — Коли сниться, що 
цілуєшся, це вже щось із серцем. 

Тоді я спитав, чи не чула вона й сьогодні реву. 
— Нічого не чула, — кинула. — Може, десь пасуть худобу. А чого тобі 

дався той рев? 
Я не відповів; зрештою, не до того було, голодні були кролі й нутрії. 

А коли чимось займаєшся, дурниці тоді не в голові. 
Сьогодні скажено палило сонце. Здавалося, що проміння легенько 

буравить шкіру. Відкрив, що нутрії добре їдять гнилі яблука — це дало втіху, 
принаймні, не згниватимуть марно; мені завжди душа болить, коли щось 
пропадає. Листя із липи та берези падало, я к восени. Дивне це почуття: 
шарудить, ніби восени. Пішов долагоджувати паркана на межі з писакою; 
той був у дворі, ледащо, а не писака. Зрештою, що то за робота — писати? 

Спитав у нього, чи не чув він реву. Але він, я к і моя жінка, його не 
чув. Зрештою, це можна зрозуміти: моя жінка, коли зайнята, таки нічого, 
крім того, що робить, не чує й не бачить, а цей писака, очевидно, із джмелем 
у голові, інакше не був би він писакою. Треба буде спитати в інших сусідів, 
чи не чули вони реву? 

У цей день я більше його не чув, та й ніколи мені було про дурниці 
думати, мав досить клопоту в дворі. Під вечір я поливав город і сад, 
приточивши шланга до колонки, яка стоїть, на щастя, біля мого двору. 
Жінка моя стає там, а коли люди приходять по воду, знімає шланга. Така 
робота їй страшенно подобається, бо має змогу почесати язика із сусідками. 
Коли вода переставала йти, я перекурював. Вечір був душний, але на небі 
й досі не було ані хмариночки. Допікали комарі, немилосердно жалили, і я 
вряди-годи обливав і себе із шланга, після того не так зуділо. 

У хаті ще душніше, як надворі, і я не міг заснути. Жінка моя хропла, 
хлопець у сусідній кімнаті спав зовсім тихо, ніби його й не було. Щ о б мені 
не снилися голі касирки, сьогодні попорався біля жінки, але обоє ми 
натхнення не мали. Зате касирка мені цієї ночі не снилася (це місце в 
рукописі Романа Станницького було замазане, але не так, щоб його не 
можна було прочитати — Романиха перед тим, якдати мені те писання, його 
пильно зцензурувала — примітка автора). 

61 



Я почув рев серед якогось сну, не пам'ятаю, що тоді мені снилося. 
Тривожно прислухався: було парко, темно, жінка хропла. 

Тихо встав і вийшов надвір. І раптом побіг. Ні, це не я біг, а тягла мене 
якась незрима сила. Босий, у самих трусах, я мчав серед поля, зарослого 
кукурудзою, й кукурудза довкола мене сухо й тривожно шамотіла. Серце 
виривалось із грудей, очі вилазили із очниць, а я біг і біг, важко хекаючи і 
цілком не усвідомлюючи того, що чиню. Одне знав: бики могли пастися на 
прирічкових лугах у лісі, але ж тепер ніч. Отож, я мушу туди дістатися і таки 
подивитися, що там так дивно і страшно реве. 

Ніч була місячна і довкола розливалося темне, міражне світло. Дивно, 
що я зовсім не боявся, навіть не думав про те, що на мене може чатувати 
якась небезпека; біг, облитий місячним світлом, і над головою у мене гули 
комарі. 

Убіг у ліс і зупинився здивований. Що це мене зірвало раптом із ліжка 
й погнало бозна-куди? Чи божевілля це якесь? Але я розуму й розсудливості 
не втратив, принаймні, поки що. А цей біг серед ночі, хіба не втрата 
розсудливості? — спитав я себе. 

Повернувся додому. Комарі мене немилосердно жалили, налітаючи 
хмарою, і я знову змушений був побігти. Біля колонки облився водою, і мені 
полегшало. На щастя, жінка моя продовжувала спати, бо хропла. А що вона 
могла подумати про мене: зірвався із ліжка і голий помчавсь у ніч. Ні, треба 
мені розпитатися у когось із розсудливих сусідів - не в моєї жінки і не в того 
писаки: чи не чули й вони реву? Отак обережно, хитренько розпитатися, 
щоб ніхто нічого не подумав. Зрештою, коли б хтось у мене розвідував такі 
речі, я подумав би, що в нього клепки роз'їхалися і, здається, мав би рацію. 

Я заснув, і мені вже нічого не снилося. Зовсім нічого. Отак проваливсь 
у темну яму — й мене не стало. 

П'ятий день відпустки. Спека жахлива. Вся трава довкіл вигоріла і, 
хочу чи не хочу, я мушу піти до річки, де вогкіше і трава ще є. До речі, є там 
і зілля, яке люблять нутрії, — не годуватиму ж їх самими гнилими яблуками. 
Гнилі ж яблука вони їдять поки що охоче. 

Йти до річки я трохи побоювався, водночас, мене туди тягло, 
очевидно, просто із цікавості. Може, там зробили тирлище, і худобу 
тримають і вночі? До речі, зранку я реву не чув і пізнав од цього полегшу. 
Отож захопив мішка, косу й рушив дорогою між кукурудзи. Сусіди помаленьку 
рвуть ту кукурудзу, але я чужого не хочу. В житті нічого не брав чужого, хоч 
жінка моя переконувала, що поля від того/не убуде, коли я смикатиму чи 
там, чи там по кукурудзинню. 

Беру мішка і йду дорогою, що веде в ліс; мені здається, що ось—ось 
почую отой жахливий рев, але реву поки що не чутно. Йду й навіть 
легковажно посвистую, ніби й справді нічого не боюся. Але я боюся. Боюся 
так, що мені кров стигне в жилах. Однак, усе навколо спокійно. Жарить 
сонце, а над головою несамовито дзвонять жайворонки. І я поступово 
заспокоююся. Бо й справді, коли всьому надавати надмірного значення, 
можна із глузду зсунутися. А я людина твереза й розсудлива. Не вірю ні в яку 
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чортівню, бо ніякої чортівні у світі нема. Є тільки оця дорога, кукурудза, 
жайворони над головою, а зараз я увійду у ліс. Але другим куточком мозку, 
не таким тверезим, я думаю, що коли ступлю у ліс, тоді й почується той рев. 
Уночі я дійшов до лісу, але страх не пустив мене далі. Знаю, що я не з вельми 
хоробрих, але часом буваю й смілий, особливо, коли не сам. Лякливий я 
більше на самоті. 

Ну от, і ліс. Я спинився на тому місці, на якому став був уночі. Було 
спокійно. Співали пташки, здійнявся вітерець, шелестів у хвої сосен, і від 
того вони якось дивно стогнали. Але реву не почув. Це мене підбадьорило, 
ія подався далі лісовою дорогою. Жахливо люблю лісові дорога. Невиїжджені, 
світлі, подекуди зарослі травою, подекуди із корінням, що виступило із 
землі. Йшов і дихав на повні груди, тут було все-таки прохолодніше. 

Через якийсь час вийшов до річки і визирнув з - з а дерев. Не було ані 
душі. Скинув сорочку й штани, покупався, атоді взявся до травийзілля. Все 
йшло нормально. І я вже почав насміхатися над своїми страхами. Звалив 
мішка із зіллям на спину й пішов додому: очевидно, худоби сьогодні не 
виганяли. Ні, треба бути ідіотом, щоб надавати значення якомусь там реву. 
Отже реву сьогодні не було, принаймні поки що. 

Вийшов із лісу й пройшов половину поля з кукурудзою, коли ж 
раптом зупинився, й кров застигла в мене в жилах: якраз звідтіля, де щойно 
я був, долинув рев. Мене несвідомо повернуло назад, і я, навіть забувши 
скинути мішка, побіг назад, Відчуваючи дивну суміш страху й радості. Так 
цілком несвідомо дійшов до лісу, тільки тоді рев припинився. Тобто цього 
разу він був не короткотривалий, а тягся безперечно хвилин із п'ять — 
приблизно стільки часу треба було, щов добігти до лісу. І тільки коли той 
рев замовк, мішок із травою сповз мені з пліч, і хоч мене поривало й далі 
йти, але руки мої мимоволі схопилися за сосну, і я зумів стримати той свій 
цілком несвідомий потяг. 

Сів на мішка з травою й побачив, що руки в мене тремтять. Стало 
млісно, тож мусив ту млість пересидіти. Запалив сигарету й безмовно 
дивився туди, куди мене й досі продовжувало дивно вабити, але куди я вже 
напевне не піду. Розумів, що не можна туди йти, хоч то, може, й справді 
могла бути худоба із села, яка десь там біля річки випасалася. Серце в грудях 
важко колотилося, дихати було нічим, і ще одне я помітив під ту пору: не 
співали жайворонки. 

Глянув на годинника: була одинадцята. В минулі рази рев долинав 
раніше, десь так о дев'ятій годині; вночі я його чув опівночі, тобто о 
дванадцятій чи трохи пізніше. Не хотів робити ніяких висновків, та й не міг, 
тож сидів, заплющивши очі, і в роті в мене навіть сигарета погасла. Я її вдруге 
не припалював, а виплюнув, хоч зараз цигарки дефіцит — мене все ще злегка 
млоїло. Минуло близько години, поки я заспокоївся і зміг знову покласти 
на плечі мішка із травою — додому дійшов спокійно. Погодував свіжою 
травою та зіллям нутрій і кроликів, позбирав гнилі яблука, закінчив ремонт 
паркану, що мав би робити не я , а писака; писака й сьогодні був у дворі, але 
цього разу лежав у гамаку і пихкав люлькою. «Еге ж,— подумав я. — Це 
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такий, що в роботі не перерветься!» Але з ним у розмову я вже не вступав, 
а пішов до Льоньки Шамчука, який також тримав кроликів та нутрій, але 
йому було легше я к мені, бо мав мотоцикла і їздив по траву, не тягаючи 
мішків я к я . Льонька саме повернувся додому, і з ним потеревенили про 
кроликів та нутрій; між іншим я поцікавився, чи не чує він часом з боку річки 
реву. 

— Може, й чув, та не обратив уніманія, — сказав Льонька Шамчук. 
— А що в том інтересного? 

— Нічого, — сказав я , здвигаючи плечима. — Так питаю. 
— Це з села бичків випасають, — сказав Льонька Шамчук. — Мо'хоч 

бичка собі купить? У суті, я тоже про те думав. Вигодував і продав, — був 
би немалий наварчик. Машину можна було б купить. Ну, конешно, 
доклавши до того, шо вже собралось. 

Отже виходило, що Льонька рев нібито також чув, ніби й бачив тих 
бичків, що йому з мотоциклом неважко. Я знову посміявся із себе за свої 
страхи й спокійнісінько пішов додому. Не, я таки клепки в голові трохи не 
маю: ревуть, понімаєш, десь бички, а я не знать чого психую. 

Хотів розповісти про те жінці й посміятися разом, але її вдома не 
було — подалася на баляндраси до сусідок, ніби їй мало тих баляндрасів 
увечері, коли поливаємо города й сад, — я на жінку трохи розсердився, бо 
в неї таки трохи вітру в голові. Почистив клітки у кролів та нутрій, підмів 
двора й бетонованну стежку до хвіртки — спека була така, що мені здалося: 
й бетон плавиться. Пішов у душ, злив на себе теплої води, тоді нагріб на купу 
жовтого листя від липи та берези, а тепер навіть акації, бо й вона почала 
сипатися, і тільки тоді сів на лавочку покурити, —чогось мене не переставало 
млоїти. Подумав, що вечір мине в поливанні, і це добре, принаймні матиму 
клопіт, але думати про ніч було неприємно, ночі я чомусь почав боятися. 
Постановив собі не даватися і коли мене потягне із хати, нікуди не йти, 
принаймні вчепитися за щось, я к у лісі за сосну, ітакперетривати. Все-таки 
хоч Льонька Шамчук мене заспокоїв, спокійний я не був, бо в глибині душі 
чомусь не вірив, що той рев од бичків, що їх випасали сільські. До жінки я 
сьогодні інтересу не мав (закреслено в рукописі — примітка автора), був-
бо натомлений і змучений і заснув, але перед цим уперше вжитті помолився 
Богові (не знаю, що таке на мене найшло), просячи в нього спокійної ночі. 
Щ е я подумав, що Льонька Шамчук напевне мені не сказав, що рев чув, а 
тільки висловив свої міркування, що це могло бути; а третє вирішив: коли 
й цієї ночі рев повториться, розбудити жінку і прямо спитати, чи вона його 
чує. По тому я поринув у теплу плутану 'в'язь сну: десь я пішов, когось 
зустрічав, про щось із кимось цілком безглуздо розмовляв, пролазив крізь 
зарості татарського зілля, при цьому порізавшись. На березі річки побачив 
касирку, яка, побачивши мене, відразу ж лягла, заголивши ноги. Але я на 
її ноги уваги не звернув, а сів поруч і почав розповідати про те, що тепер 
тільки і роблю, що надчікую, коли повториться рев. 

— У мене ця сама хвороба, — сказала касирка. — Треба пити чистотіл. 
— Але ж чистотіл — отрута, — вражено відказав я касирці, яка й досі 
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лежала біля мене із заголеними ногами, тепер уже світячи трикутником 
лона. 

— Саме тому, — мовила касирка. — Іди до мене. Річ у тім, що я ходила 
до екстрасенса, і він мені приписав щоденне з'єднання з тобою, навіть уві 
сні, бо ми хворі на одну хворобу, і тільки разом зможемо вилікуватись. 

Але я не поспішав, бо не мав голоду, та й узагалі тепер мене жінки 
якось мало цікавили. Пильно вдивлявсь у перламутровий простір, що 
клався переді мною, щось ніби туман, проглядала дорога, біля неї круглі 
острівці кущів, із тих кущів виходили на затуманене поле напіврозмиті 
постаті. Я встав і пішов, покинувши на траві розстелену касирку, бо зовсім 
забув про неї, — хотів вийти до дороги. Добре знав, що станеться, коли на 
неї ступлю, саме в той момент і почується приглушений, розпачливий і 
болісний рев. Але він почувся раніше, повітря від того затремтіло, затремтіла 
й хата, в якій я спав, я миттю прокинувся й затормосив жінку, яка мирно 
біля мене хропла. 

— Чуєш, Поль, — сказав я , а може, скрикнув. — Що це таке? 
Рев затих, жінка моя поволі прочумлювалася. 
— Чого тобі? — спитала хрипко. 
— Нічого не чула? — сказав я роздратовано. 
— Не, нічого. А що таке? — вона позіхнула, війнувши на мене 

несвіжим повітрям. » 
— Знову ревло. Я к ти могла не чути? — я все ще був роздратований. 
— Ну, може, там щось... Не знаю... Спати хочу! Приснилось тобі!.. 
Може, й так. Але я вже не міг спати. Встав, одягнувся, пам'ятаючи 

про комарів з минулої ночі; жінка мені не завадила, бо спала. Вийшов у двір 
і довго стояв, надчікуючи, був майже певний, що рев повториться. Дивно, 
що цього разу я зовсім не боявся, навпаки, був по-своєму схвильований. 
Палив цигарку й невідривно дивився на кукурудзяне поле й на дорогу через 
нього. Над головою безмовно цвів місяць, зелень і дерева перепочивали 
після денної спеки, виточуючи від себе тонкий запах тліні, як це буває під 
кінець серпня, — запах був приємний, але печальний. Я озирнувся на дім, 
у якому жив писака, — там світилося, очевидно, писака псував папір. До 
речі, якось здуру купив його книжку, але прочитати не зміг, тільки гроші 
протратив — чорті - що із бантиком; не знаю, нащо таке друкують (до речі, 
це місце цензуруючою рукою жінки Романа Стадницького не було вичорнене, 
більше того, вона сказала мені із співучими нотками в голосі: «там і про вас 
Романцьо трохи згадав» - примітка автора). Але тепер мені захотілося 
підійти й постукати до нього; він же напевне не спав і той рев мав би чути. 
Але я не встиг здійснити цього заміру, в цей час за полем десь біля річки 
знову заревло, і я вже собі не належав — я біг із прихеком дорогою, 
спливаючи потом. Довкола мене шамотіло, щось ухкало, чхало, лапотіли 
крила. Стрибав серед неба місяць. 

Я добіг до лісу, але й тут не зупинився, бо побіг лісовим путівцем, все 
більше пришвидшуючи ходу, ніби це не я біг, а мене несло. І там, біля річки, 
я раптом побачив гіганську почвару, залиту місяцем, почвара мала величезну 

65 



круглу голову із хоботом, широчений рот розтулявся й затулявся, ніби 
почвара позіхала, тоді одна губа сягала неба, а друга лягала на землю, очі її 
світилися, як два потужні прожектори, а тілом пробігали, наче блискавки, 
їдкі яскраві смуги... 

Я прокинувся, мене трясло. Власне, трясла мене жінка. 
— Що з тобою? — кричала вона мені майже у вухо. — Та прокинься, 

Бога ради! 
З натугою перевів подих. У хаті було нестерпно душно. 
— Тобі погано? — спитала жінка. — Мо, дати щось сердечне? 
— Душно, — сказав я. — Дихати нічим. 
— Відчиню вікно, — сказала жінка й пішла через кімнату в білій 

сорочці, сонна й кудлата. Через вікно до кімнати вливалося місячне світло, 
через що в хаті стояли рідкі сутінки. 

— Так кричав, що я перелякалася, — мовила жінка, відчиняючи вікно 
й затуляючи його тюлевою шторою. 

— Приснилося чорті—шо, — сказав я, відчуваючи полегшу, що те 
привиддя було таки сном. 

— Дати тобі ліки? — спитала жінка, вона на ліках була помішана й 
пила їх, як мені часом здавалося, без потреби. 

— Ні, - сказав я. — Від поганих снів ще ліків, здається, не придумали. 
— Чого ж? Валідол харашо помагає, — мовила жінка. — Мені, коли 

щось погане присниться, — я валідол п'ю... А що тобі таке снилося? 
— Кошмари, — буркнув я. 
Жінка совала щось мені до рота. 
— Візьми під язика. Це валідол. 
Мовчки скорився, в роті розпливався їдкий смак. Зрештою, серце й 

справді у мене в грудях колотилося, ніби хотіло вистрибнути. 
Шостий день відпустки. Пече з самого ранку. Почав сохнути аґрус, хоч 

учора я його поливав. Жовте листя з'явилося й на аличі та груші — вся земля 
в саду засипана листям. Згрібав те листя, коли надійшла жінка і попросила 
забити кролика. Я кролика забив, зняв шкурку і розтяг її на правильні, аби 
сохла — на те пішло досить часу. Наш хлопець у цей час крутився біля мене, 
він любив, коли дома вбивають якусь живність. Загалом, ця його риса мене 
турбувала: убивав вужів, а потім носив їх, як нагаї, нападаючи на дівчаток, 
які від того дико верещали; дер гнізда пташок, стріляв їх із рогатки, жбурляв 
каміння у ворон, а коли я різав курку чи забивав кролика, дивився на те з 
мальства сяючими очками. Я його за такі речі сварив, але з нього мої слова 
стікали, як із гуски вода. Я сподівався, що з роками це у нього пройде, бо 
всі хлопчаки — бандити. 

От і сьогодні, хоч я гнав його, а він усе був коло мене й подався на 
гульки тільки тоді, коли вся робота з кроликом була закінчена. Роблячи все 
те, цілий ранок я чекав, що почується від річки із лісу рев. Минула вже й 
одинадцята, але реву не було. І я вирішив заспокоїти себе остаточно: візьму 
мішка й косу й добре там скрізь полажу та все обдивлюся — може, й справді 
там зробили для худоби тирлище. 
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Так я і вчинив. Обійшов приріччя, перебрів через річку, обійшов ліс 
за нею, далеко в глибину не заходячи, — ніде нічого не знайшов. Увесь цей 
час відчував непроминальну напругу, з хвилини на хвилину чекаючи, що 
ось-ось зареве, і тоді точніше визначу напрям, де все відбувається, хоч за 
ці дні я ніби і точно засік те місце, бо рев долинав з одного й того ж напряму. 
Але й там не було нічого. 

Накосив трави, нарвав прирічкового зілля, напакував усе те до мішка, 
закинув його на плечі і спокійно пішов додому. 

Рев почувся саме тоді, коли я доходив до узлісся. Кинув мішка, косу, 
і мені захиталася під ногами земля. Вже не хапався за сосну — мене погнало 
притьма через ліс; цього разу я вже зовсім не боявся. Біг, голосно вихекуючи 
повітря, а рев не затихав — мене несло на нього з неухильною швидкістю; 
здалося навіть, що я вже землі не торкаюся, що я не біжу, а лечу, чи, власне, 
мене несе, ніби підхопив потужний вихор. 

Вирвався з лісу на приріччя, і мені здалося, що реве саме тут, бо все 
повітря було наповнене отим дивним, безконечним звуком, так наче 
тремтіла земля й повітря, розвалюючись на клаптики, ніби десь поруч 
підіймається вертольотчи що — мене находу зупинило, а за менгусе стихло, 
і я впав без пам'яті в траву, відчуваючи водночас якусь наземну відчайну 
болість, а може, й звільнення, чого ніколи за своє життя не дізнавав. 

Очуняв я години за дві. Все було спокійно. Немилосердно пряжило 
сонце; трава вже починала в'янути й тут, через що пряно пахкотіла. Мені 
боліла голова, аж ледве звівся на ноги. Роздивився навколо — ніде нікого 
й нічого. Згадав про свою траву та косу і поспішив туди, де їх кинув, щоб 
не пропали. 

Лежали на місці. Я сів на мішок й задумався, а може, просто 
перепочивав, був-бо вичерпаний дотла. Здається, починав уже розуміти, 
що тут відбувається: може, в світі, а може, в мені самому. Бо раптом здалося, 
що я так само, яклипа, береза й акація, й аґрус, яблуні, груші, трава, бур'яни, 
зілля, городні рослини сохну, тобто старію передчасно, що в мене вже немає 
колишньої енергії, сили, бадьорості, певності, бо руки в мене легенько 
тремлять, а очі дивляться на світ по-старечому, що й шкіра в мене на руках 
і взагалі на тілі втратила свою еластичність і зморщилася, що волосся на 
голові й узагалі по всьому тілі посивіло, що в нутро мені наливається 
бажанням менше рухатися, а з ним невідомий досі спокій та печаль. 

Уперше не захотілося вертатися додому, т о ж я лігтут-таки, на узліссі, 
на траву й почав дивитися в небо, на якому сьогодні д е - н е - д е плавали білі 
острівці хмар і, дивлясь отак на небо, я признався собі, що ніколи ще не було 
воно мені таке принадне й цікаве; зір мій поринув у синю глибину, з якої 
й виливалася на землю оця безконечна, засушлива й немилосердна спека, 
хоч там, звідкіля вона ллється, панує вічний холод. І я раптом пізнав, що там, 
у тій глибині, й заховано спокій, що його від цієї хвилини я почав жадати. 
Зажадав, щоб острівці хмар на небі не рухалися, і вони перестали рухатися; 
зажадав, щоб жайворони перестали дзвеніти, і вони перестали; подумав, що 
все моє життя було в постійному клопоті: роботі, метушні, зайнятості, що 
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хіба хлопцем я міг дозволити собі таку розкіш: упасти в траву, розкинути 
руки й ноги й дивитися, забувши про час, у ту невимірну глибину, якій немає 
к інця-краю. 

Знав, що реву сьогодні вже не буде, але його вже й не боявся, його 
вже й не чекав — це було так само, якпроходить в людини жах перед смертю; 
вона перестає тікати й лякатися покійників, а починає дивитися на них із 
інтересом — десь так, як мій син, коли забивають домашню живність. І я 
раптом зрозумів, що мій син старіший за мене, що він удався саме такий 
тому, що я старію не тільки в собі, але і в ньому, але навіть це перестало мене 
жахати. Так, я був спокійний. Десь таким спокоєм, яким спокійне небо, оце, 
в яке не можу перестати безперестану дивитися. 

Спав сьогодні я без снів і без пригод. Не снилася мені навіть касирка, 
не чув також і реву, його цієї ночі не було. Натомість переслідував мене запах 
опалого листя, ніби я лежав на матраці напханому таким листям. 

Сьомий день відпустки. Прокинувся дуже рано, але вперше за бозна-
який час нічого в обійсті не робив. Просто блукав по саді й городі і 
роздивлявся: виявляється, багато чого треба було наладити й поприбирати. 
Але сьогодні день недільний, отож я ні до чого не прикладав рук та серця. 
Вчора я , до речі, города не поливав, сказавши жінці, що і в поливанні треба 
робити перерву. Вона не перечила. Зранку зібралася на базар, хлопець, 
поснідавши, чкурнув на вулицю, а я залишився сам, відчуваючи полегшення 
від своєї самоти. Сьогодні мені й записувати нічого не хочеться; скажу 
тільки, що я вирішив. А вирішив я таке: піду до річки, ніби для того, щоб 
ловити рибу. Відтак хочу дочекатися, коли знову з'явиться той рев. Так, я 
вже зовсім його не боюся. Більше боявся б, коли б він не повторився. Мені 
вже зовсім не хочеться ні в кого розпитувати: чує той рев, чи ні. Хто чує, хай, 
а хто не чує, мені того жаль. Знаю, що пишу неясно, але так потрібно. 

І останнє хочу записати на цих сторінках: я, люди, вповній свідомості, 
при доброму розумі. Не бажаю, щоб хтось мене вважав прибецаним, бо я 
такий не є. Отже повторю: я в повній свідомості і при доброму розумі. Отак! 

Кінець цієї не зовсім зрсзумілопеторії жахливий. Романа Стадницького, 
мого сусіда, знайшов на річці втопленим його власний синок із компанією 
розбишак - хлопчаків: Роман плавав спиною догори, був у трусах і взутий, 
а одежа його лежала охайно складена на березі. Його поховали та й скоро 
забули, я к забувають усе, що в житті малопомітне й нецікаве. І це оповідання 
можна було б вважати фантастичним, коли'б не одна обставина, яка згодом 
випливла: через якийсь час було зловлено й викрито зграю хлопчаків -
садистів, які крали по селах корови із них збиткувалися. Часом вони робили 
це і вночі, а найчастіше вранці. Тільки після того мені стала зрозуміла фраза 
у записках Романа Стадницького, що він постарів не тільки в самому собі, 
а й в своєму синові: синок його, звісна річ, також був у тій компанії. Здається, 
Роман про злочин свого сина здогадався, а може, й викрив, набрівши, ту 
моторошну компанію, однак причина смерті Романа Стадницького 
залишається нерозгаданою. Мир його добрій душі! 

68 



Слава Ґеруляк: "Лицар ", 1968 



МІЛЯ ЛУЧАК 
П'ЯТЬ В І Р Ш І В 

Захмарилось небо моєї душі 
її громи 
Заглушили золоті стріли 
Митників космосу 
Зіпхали гори в море 
Блискавки спалили 
Завивки лісам 
Грім вдарив у серце 
Запалились ноги планети 
Полум'я лиже її чоло 
І плечі 
В уста серця падає червоний дощ 
На півдні печінки чорний град 

» Напроти йде Христос 
Несе хрест сонця 
На його слідах 
Клякають мої слова 
З пальми летять кокоси 
Мурашки несуть кошик 
І кладуть перстені перлів 
Ранкове немовля 
Витирає рубцем райдуги 
Веснянкуватий носик 
На листку бамбука 
З чобітків карлика 
Виходить брат сонця 
Щ о б повінчатися 
З сестрою місяця 
Апостол Матвій 
Несе обручальний перстень 
Чорноока ніч 
З червоним ранком 
Кладуть до ліжка 
Баба зір 

Скидає їм зоряну перину 
Народжується нова епоха 
З очей місяця 
Капає кров 
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На ноги Ісуса 
Рудий кіт 
Лиже рани 

Тіло моє 
Меле заржавлений млин 
Кам'яними колесами 
Витискає мене 
Як зерницю 
Кидає між зуби й щелепи 
Фабричних трибів 
Тріщать кістки 
З м'язів залишились шнурки 
Шукають голки і нитки 
Щоб себе позашивати 
Рожева муза 
Подає голки й наперстки 
Але душа 
Кудись втекла з болю 
Поет на те 
Щоб родити твори 
Бо коли мовчить 
Як камінь 
Згине від їді гадюки 
Що намовила Єву 
Зірвати яблуко 
Або в дуелі 
Між двома душами 
Що замешкали 
Одну 
Карикатуру тіла 
Стрелить 
Землі в лоб 

Підкладаю дрова під сонце 
Кістяки і черепи ялин 
Ватра сонячна така жовта 
Як гладко голена абрикоса 
Виходжу на дах неба 
Кладу руки на чоло землі 
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В неї смертельна температура 
Засохли уста 
Хоче пити 
Позносила я всі озера 
Всі ріки 
Всі моря і океани 
Земля почорніла від жари 
В пісок замінились 
Засіяні лани 
Потріскали гори 
Спопеліли моря 
Але я 
Не дам 
Дніпра 
На його грудях 
Відкриті рани 
Епос неволі 
З яких 
Цюрком ллється 
Червоно-чорна 
Кров 
На Ахіллесову п'яту 
Планети 

Складаю світи з кусків хрестів 
Старих мішків в окулярах 
Котрийсь вік 
Залишив старі чоботи 
Інший списи і мечі 
Деякі попалили в печах 
Метрики свої 
Та атестати зрілості 
Зі своїх вчинків 
Стосовно ближнього свого 
А на місці і 
Де будуються готель і кінотеатр 
Знайдемо череп кладовища 
Кілька кістяків 
Ребро і золотий зуб 
Верствами 
Кладуться віки 
У свої труни 
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Заорані часом 
Политі соусом 
Крови сліз і помий 
За горами лісок 
Курив папіроску 
І згорів 
Тепер повно голів 
Без зелених шипшин 
Шалевих комірів 
І брів 
Самі пні 
Як новобранці молоді 
Земля 
Це ґоґель-моґель 
Який кожна доба 
Мішає своєю ложкою 
І плює 
Під босі ноги 
Сонця 

Коли відкрила я цей лист 
Випало з нього каміння 
І пісок 
Попросила я павуків 
Щоби на павутинці 
Передали їх небу 
А синій ангел 
Хай замінить їх 
У світла 
Так мало світла 
На землі 
А на піску 
Посадила яблуню 
І поставила дерев'яну лавку 
Коли отрута 
Заповнить стелю землі 
Я к кислота бочку 
З головками капусти 
Стануть душитись роки 
Місяці 
Тижні 
І години 
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Може остання з них 
Золотим метеликом 
Сяде на дерев'яній лавці 
З'їсть біле яблуко 
І встигає помолитися 
А потім прийде Христос 
І скаже 
— Я омега 
Альфи 
Задзвонять дзвони 
Синіх трав 
Що сонце сховало 
Під яблунню 
І дерев'яну лавку епохи 

Слава Ґеруляк: "Зозе і зелена кобила", 1969 
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АРКАДІЯ ОЛЕНСЬКА-ПЕТРИШИН 
С У М І Є , М И С Т Е Ц Т В О З Е Н - Б У Д Д И З М У 

Найпривабливішою доктриною Буддизму є, мабуть, ідея метафізичного 
просвітлення чи Нірвани, коли людина позбувається свідомості циклів 
народження і смерті, Самсари, і відчуває себе частиною динаміки всесвіту. 
Важливим є не зосереджуватися на своїй власній особистості, а, навпаки, 
осягнути звільнення від неї, що принесе забуття власного існування в стан 
безмежного духовного спокою. Значить, щоб досягнути єдности з всесвітом, 
людина повинна позбутися дуалізму між собою і світом, який поневолює її, 
і злитися в одне, стати частиною універсальної свідомості. 

Для західньої людини, особливо християнської, яка живе ідеєю 
безсмертности своєї душі, значить ідеєю особистого спасіння, ця доктрина 
видається надто песимістичною, видається резиґнацією з того, що є 
найважливішою ціллю її духовного життя. Людина Заходу приймає складний 
світ символів я к засіб, який уможливлює її духовне вглиблення та збагачує 
її інтелектуальне і культурне життя. Символіка є ключовим компонентом 
структур цивілізації, і без неї тяжко уявити будь-яку духовну еволюцію. 
Людина Буддизму, натомість, хоче оминути світ символів та осягнути 
звільнення чи просвітлення якнайпростішим шляхом. Для неї не є суттєвими 
конкретні факти про початки і розвиток Буддизму чи дані про святців — 
найважливішим є особисте усвідомлення самих доктрин цієї релігії. 

В Зен-Буддизмі, який є пізнішим проявом Буддизму, також домінує 
бажання позбутися свідомості себе як окремої одиниці, щоб осягнути 
просвітлення, в японській мові Саторі, але безпосередніше, оминаючи 
пояснення та релігійну іконографію. При цьому важливим є не намагатися 
осягнути стану духовного пробудження, бо таке пробудження можна 
осягнути тільки спонтанно, без будь-якої надуманости. Навіть словесне 
пояснення вважається неадекватним, не таким переконливим, я к звичайне 
вказування, навіть якщо це буде вказування пальцем. 

Для людини Зену природа, чи безпосереднє довкілля, є особливо 
важливим засобом, завдяки якому людина може легше осягнути почуття 
єдности всесвіту, Саторі. Найважливішим не є пояснення метафізичної 
свідомості буття, а вказування на неї прикладами явищ природи. До речі, 
монастирі Зену найчастіше знаходилися на відлюдді, на якійсь горі в 
оточенні природи. 

Згідно з поясненнями святців Зену, в цьому випадку словесними, 
коли людина вперше бачить якийсь об'єкт свого довкілля, скажімо, гору, то 
ця гора видається їй тільки фізичною присутністю. Коли ж ця людина 
починає розуміти Зен, вона відчуває внутрішні сили за фасадою форми гори, 
значить, відчуває духовність всесвіту. Однак, у кінцевому розумінні, коли 
людина приймає все таким, яким воно є, гора знову стає горою, але вже не 
окремим об'єктом, а частиною існування людини. До речі, Зен не є тільки 
релігійною філософією, але й конкретним способом життя, бо, крім 
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медитації, яка є дуже важливою в Зен, я к і в багатьох інших проявах 
Буддизму, є також активність людини, як наприклад, фізична праця, яка 
рівно ж спрямована на осягнення бажаного усвідомлення в Саторі. При 
цьому, я к і в медитації, важливим є не стриміти свідомо до цієї цілі, але 
осягнути її спонтанно й безпосередньо. 

Я к спосіб життя, Зен торкається багатьох аспектів існування людини, 
які, в свою чергу, уможливлюють осягнення Саторі. Церемонія готування 
чаю, наприклад, яка часто відбувається в окремо збудованому приміщенні, 
є одним із важливіших засобів, який приводить до відповідного духовного 
стану. Іншими важливими засобами є медитація, городництво, довголітнє 
вивчання стрільби з лука, фехтування, укладення квітів, писання поезії, 
зокрема Гайку, та багато іншого. 

Особливо важливим засобом для осягнення духовного пробудження 
є мистецтво Суміє, яке тісно пов'язане з Зеном. Суміє зросло в Китаю в 
десятому столітті та досягнуло особливого розквіту в Японії, куди було 
впроваджене в дванадцятому столітті. Це мистецтво, виконане чорнилом, 
до меншої чи більшої міри розбавленим водою, на папері або на шовку, є 
каліграфічне. Причому відповідна структура і гнучкість пензля дає 
можливості різнорідних ліній і площин та сприяє спонтанному вислову. 
Вільний мазок пензля, як і інші засоби, якими мистці збагачують свої 
образи, дає безмежність експресивних можливостей. 

Завдяки беспосереднім способам виконування картин, якими 
володіють мистці, в кращих працях Суміє можна відчути переконливу 
внутрішність вислову. В таких працях непомітні спроби імітувати форми 
природи, а є тільки інтерпретація тих форм, при чому мистці зображують 
лише суттєві характеристики сюжету, які є його найкращими виразниками. 
Єдиною ціллю зображених форм є стимулювати своєю експресивністю 
глядача в його духовних пошуках. 

Найважливішою тематикою Суміє є, безумовно, краєвиди, в яких 
людина, якщо зображена взагалі, не є домінантою. В Суміє є також 
зацікавлення жанровими сюжетами і портретистикою, особливо секулярними 
зображеннями святців, але така тематика помітна в дуже малій частини 
картин Суміє. Всі ці сюжети є начебто вказівкою для духовного 
сомоусвідомлення, для осягнення Саторі; і для практикуючих Зену вони є 
ефективнішими від будь-яких словесних пояснень. 

З уваги на те, що Суміє виникло я к вияв Зен-Буддизму, в ньому є 
багато характеристик, які віддзеркалюють ц ф ідеологію. До речі, Суміє 
вважається одним із найефективніших засобів духовного пробудження 
тому, що в картинах втілена експресія, на відміну від звичайних об'єктів (які 
теж приводять до духовного прозріння). 

Щоб осягнути бажаної експресивности, мистці Суміє вживали низку 
засобів, які ідентифікують праці цього напрямку. Один із таких засобів є 
плоске тло, яке, найчастіше, являється евокацією безмежності і є тісно 
повязане із світосприйманням всього Буддизму, а Зену зокрема. Дуже часто 
на плоскому тлі є тільки натяки на декілька конкретних об'єктів, які, 
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здається, губляться у величі простору. Як приклад можна згадати один 
човен, зображений на неокресленій величі озера, або пташку на безконечному 
небі. Такі засоби унагляднюють ідею величі всесвіту, особливо у відношенні 
до, здається, не менш значних конкретних об'єктів. 

В таких сюжетах, безумовно, є атмосфера самотносте, але є також 
емоційне дистансування, значить, ця самітність стає духовна чи філософська, 
яка наводить спокій душі, а не персональне переживання. Тому зображені 
краєвиди в Суміє вражають не так настроєвістю, я к почуттям гармонії з 
всесвітом. Плоске тло є також засобом абстрагування, бо, без контексту 
баченого довкілля, значить без співвідношення з іншими елементами 
сюжету, зображені об'єкти видаються менш конкретними. 

Поняття, що площинна порожнеча не менш важлива від зображених 
об'єктів, є тісно пов'язане з доктриною Зену, яка говорить, що порожнеча 
чи небуття не є менш дійсною, я к все те, що ідентифікуємо з буттям. При 
цьому, завдяки саме таким зоровим засобам, як плоскість тла, Суміє може 
натякати на неіснування й одночасно зображувати об'єкти довкілля, тобто 
існування, які об'єкти однаково становлять реальність всесвіту. При цьому, 
Суміє, я к і Зен, не уникає дуалізму між існуванням і неіснуванням, між 
повністю і порожнечею. 

Сессон: "Біла чапля" 
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Картина «Біла чапля», мабуть, Сессона (1504-1589) показує 
взаємодіяння зображених об'єктів і порожного простору, які однаково 
важливі в експресії цієї праці. Це висловлено у Гайку: 

Роса випаровує, 
І ввесь наш світ - роса, 
Така дорога, свіжа, минуща. 

Вираз безпосередности як спосіб раптового усвідомлення буття 
можна також запримітити в тих картинах Суміє, в яких швидкий іненадуманий 
мазок пензля найсильніше виражає почуття одного неповторного моменту. 
Для мистців Суміє важливим є оминати всяку інтелектуалізацію та 
надуманість, бо мистецтво для них завжди має бути продуктом надхнення, 
одноразовим охопленням есенції сюжету. 

Сету: "Хвилі на скелях" 

В картині «Хвилі на скелях» Сесшу (1І20-1506), одного з кращих 
мистців Суміє, експресія є результатом дуже швидкого мазка пензля, бо 
наявна в ній спонтанність і безпосередність не могли б бути продуктом 
повільного, обдуманого процесу. Джерела про Суміє часто звертають увагу 
на те, що пензель є начебто продовженням руки мистця, а не окремим 
об'єктом у руці. Все ж, пензель є засобом спонтанности й контролю, які 
співдіють, — значить, у спонтанності є дисціпліна і навпаки. 

Тут треба також згадати, що Суміє рівно ж передає почуття 
переходовости хвилинним охопленням баченої дійсності. У Зен-Буддизмі 
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важливим є те, щоб прийняти переходовість як необхідний аспект буття і 
не боротися з неминучістю цього. Як сказано в одному Гайку: 

Глянь, тяжкий листок 
Цього тихого безвітряного дня 
Падає по власній волі. 

Відсутність дуалізму помітна теж в етичній плющині Суміє,— в ньому 
не відчувається протилежних вартостей, чи вислові вартостей взагалі, а 
зображане тільки те, що мистець бачить і знає без будь-якої моральної 
оцінки. Очевидно, тут мається на увазі Суміє як вислів релігійних аспектів 
життя. Найкращим прикладом, мабуть, є зображення святців Зену, які часто 
нагадують божевільних старців, а не духовних осіб, що наявне завдяки 
досконалим портретним студіям в таких картинах. 

Суміє не стремить до виразу тривалости імажу, а радше до експреії 
його хвиЛинности. Існує тільки вічна сучасність, яка є моментом в часі, без 
поняття минулого або майбутнього. Це відповідає філософії Зену, як і 
іншим виявам Буддизму, де життя також уважається тільки хвилиною в часі. 
При цьому, Суміє не є виразом пасивного сприймання буття а, навпаки, є 
повним життя, як це помітно в динамічних охопленнях сюжетів. 

Суміє теж віддзеркалює життя в гармонії з природою і прийняття 
природи такою, якою вона видається. Людина, натомість, яка знаходиться 
в контексті величі природи, завжди зображена маленькою і незначною. Як 
приклад, можна вказати «Краєвид» Кейшокі, в якому дві маленькі людські 
постаті видаються зовсім незначними на тлі могутнього краєвиду. 
Ідентифікована людина з довкіллям природи, яка тотально домінує її, стає 
частиною природи і, при тому, втрачає важливість свого Я. Ідея злиття з 
природою була відома орієнтальній людині задовго перед появою Зену і 
вислову в Суміє, однак саме в мистецтві Суміє вона досягнула особливо 
чіткої експресії. 

Тут треба завважити, що Суміє є експресивніше і менш наявно 
естетичне від інших напрямків орієнтального мистецтва, особливо 
декоративного мистецтва Японії. Це, мабуть, тому, що воно, в першу чергу, 
є дороговказом для духовного усвідомлення людини. Тому, незважаючи на 
всю його секулярну тематику, Суміє є глибоко релігійне мистецтво та 
особливо успішне у вислові єдности всесвіту та однакової важливосте 
всього фізичного і метафізичного існування. Очевидно, релігійний вислів 
Суміє проявляється в зовсім іншому аспекті від релігійного мистецтва інших 
напрямків, а це саме тому, що воно оминає релігійні символи, яких у Зен 
й немає, і стремить до безпосередньої експресії духовності всесвіту. 

Суміє зросло як віддзеркалення дуже конкретних екзистенціальних 
переконань релігії Буддизму. Як таке, воно є унікальним явищем в історії 
світового мистецтва. Цікавим є те, що подібні засоби вислову зросли на 
зовсім іншому грунті в західному мистецтві двадцятого століття. Тут важко 
говорити про безпосередні впливи ранішого мистецтва на пізніше, бо немає 
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Кейшокі: "Краєвид" 
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конкретних співвідношень, — все ж засоби експресії є дуже подібні, 
особливо в деяких напрямках новітньго абстрактного мистецтва. 

Тут можна згадати такі засоби, як плоскість площин, помітні в працях 
багатьох мистців 20 ст., включно із Малевичем і Мондріяном, та в картинах 
таких пізніших безпредметних мистців як Елзворт Келі та Барнет Нюман. 
Як і в Суміє, в сучасному абстрактному мистецтві також помітна ізоляція 
деяких об'єктів на плоскому тлі, як у деяких картинах Міро та Адольфа 
Готліба. Інші засоби Суміє, як от: швидкість виконання чи автоматизація 
проявляються в працях абстрактних експресіоністів, як Полока, Кляйна, де 
Куніґа та багатьох інших. 

Незважаючи на подібність формальних засобів Суміє і мистецтва 20 
ст., все ж їх розділяє зовсім інший психічний світ. Тоді, коли мистці Суміє 
були в гармонії з всесвітом, новітні мистці, згідно з деякими теоретиками 
мистецтва, віддзеркалюють відчуження від реальності довкілля і втечу до 
привабливої абстракції. Стимули для сучасних мистців, очевидно, є інші від 
тих, які полонили мистців Суміє. Втрата деяких традиційних вартостей для 
сучасної людини, як також динаміка 20 ст., безумовно, вплинули на 
розвиток мистецтва, яке так віддалене від світу довкілля. 

Найважливішим є, що в успішних працях Суміє, як і в сучасному 
мистецтві, є глибоко відчута органічна експресія певного стану буття, а не 
надуманий вибір якихось модних форм. 
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МИКОЛА ЗАКУСИЛО 
КАМІНЬ - П І С К О В И К 

( У третьому сні) 
Із «Деревлянської книги» 

Заморочений дрімотою, Карпо заблукав і ввійшов у сон птахом 
стривоженим, мовчазно добрів до краю, звідки слалася глибінь вічності і 
тихе благословення. То була Фосня, і тут він зустрівся із сином, щоб 
порозумітися; Фосня й справді дала йому гарне пристанище: тут він зустрів 
і свою матір, яка, втікаючи від нього, потрапила сюди ж таки. Карпо 
скидався на велику птаху, що говорила людською мовою. Мертві стали 
називати його Очевидцем, бо Карпо Сахринь все ж таки спав, а вони були 
мертві; Карпо прислухався до них і розумів, що вони нетутешні: хтось зробив 
з них таке, що аж не було мови і тіла, голос звучав лише в порухах тіні. Дивно 
було й інше: цивілізація тут подалася у безліч галактик, а вони стояли у 
Фосні, пасли птахів і поглядали в небо; Карпові сподобалося життя мертвих. 
Одне лиш не вкладалося в голову — як сталося, що мати Карпова, 
залишаючи світ у Кощиївці, попливла у безвість, щоб потрапити знову ж 
таки у Фосню... Запаморочений дрімотою, Карпо заблукав, увійшов у сон, 
а мати, втікаючи від Карпа, обернулася в тінь і покрилася синім серпанком. 
Карпо не впізнав матір, він угледів серед лугу багато птахів і якусь бабу 
стареньку; птахи, обтрухуючись, весело скидали із себе пір'я, що літало 
довкруж білим сніжком, а баба стояла біля дерева. 

У Фосні припікало сонце, і птахам хотілось пити. На землі вони 
натрапили на слід якогось копитця, повного свіжої води; птахи не втрималися 
й напились тої води. 

Потім Карпо потрапив до тіней і віч-на-віч зустрівся зі своєю матір'ю, 
яка не впізнала його. А люди, живі прозорі тіні, мали тихе блаженне життя, 
пили собі воду, сміялися, паслися; люди були гарні і несамотні. 

Одного сонячного дня вони зібралися в поле, щоб поклонитися 
слідам на камені, при цьому теж пили воду, але джерельну, джерело било 
тут-таки. Карпо підійшов ближче, тут, біля каменя, втамовував спрагу 
Сергій Сологуб з Липлянщини. Йому лікарі зробили операцію на шлунку, 
але це Сергієві не допомогло, зате сон приснився: є у Фосні криничка з 
цілющою водою — іди і пий на здоров'я. Наступного дня Сологуб з 
Липлянщини випив з кринички, як Ілля Муромець, — одразу піввідра. 
Карпо не угледів, як втирав він рукавом білі вуса, і здавалося Сахри по, що 
то вода цілюща, бо Сергій Сологуб таки й справді розігнувся од болю і йому 
надвечір полегшало, біль уже відступив. «Так ось чому ви зібралися у Фосні», 
— подумав Карпо про людей. 

Потім люди пішли у поле шукати каменя-пісковика, який здавна 
оберігав цю землю. З ними заспішили Карпо з Пастушком; сина він зустрів 
неподалік, Карпо оглядався, а, натрапивши на каменя, одразу підняв його 
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над собою... Пісковик засвітився, заятрів, заговорив до людей своїми 
яскраво—сліпучими барвами. 

« Гей, люди! Я знайшов слід своєї матері! » — хотів вигукнути Карпо 
до всіх, хто плуганився полем, але не зміг; він махнув каменем-пісковиком 
і лише крикнув: — Ге-е-й, лю-у-ди-и-и! 

Люди кинулися до нього. Тоді Карпо високо звів гіллясті руки, і люди 
почали стрибати, дотягуючись до світла. Камінь-пісковик ще сильніше 
засвітив, запалав, здавалося, обпік людям руки, а самому Карпові й поготів. 
Але Сахринь повертав камінь довкола, і вилунювало тільки холодне сяйво, 
воно було гаряче лише в очі. 

— Еге-ей, люди! Це не його камінь, — звернувся тоді до народу Сергій 
Сологуб з Липлянщини. — Це камінь моєї матері, моя мати прала на ньому 
білизну, і ось її сліди, — він стрибнув і показав ті сліди. — Я заберу цього 
каменя із собою. 

Карпо зиркнув на нього збожеволілими очима: як ти смієш! А 
Пастушок підбіг до Сергія: що ти говориш?! 

— Геть! — махнув Сологуб рукою, і Пастушок ледь не впав на землю. 
— Ти що робиш?! — витріщив очі Карпо і замахнувся каменем на 

Сологуба, проте не кинув — Сахриню здалося, що камінь заговорив до нього 
людською мовою. Геть як мати. 

« Не кидай мене, Карпе, бо якщо кинеш, то сам проклянеш мене». 
Сахринь знітився, а Сологуб стояв непорушно. « Я твоя мати, Карпе. Як ти 
смієш! — почув він голос тіні. — Подумай, синку, про себе». 

« Мамо, мамо! Коли ти пішла, мені стало моторошно в цьому світі, 
мені стало важко говорити, бо коли я кажу, то ніхто не чує. А може, й чують, 
та мовчать. Я піду і покладу тебе до джерела, і тоді йтимуть люди, 
пам'ятатимуть, що була така жінка у Кощиївці. Нехай дивляться, а 
дивитимуться на тебе — згадуватимуть і мене». 

« Гей, синку, де ти, відчепися од Сологуба, він і так знедолений; нехай 
іде за нами, не чіпай Сологуба. Стань зі мною, понесемо цього пісковика 
на те місце, де Сологубу полегшало. І ти, Сологубе, не лютуй на Пастушка, 
він теж знедолений». 

— Люди, підемо знову до того джерела, звідки Сергій Сологуб воду 
пив. 

Підняв Карпо каменя над собою, але голосу його ніхто не чув, бо на 
землі вже злагода панувала. Лише Карпо стояв на місці, і жодного слова не 
зронив, і жодного кроку не ступив, а пісковик ще більше сяяв у людських 
очах. 

— Ходімте! — махнув рукою Сахринь, і народ рушив слідом. Сергій 
Сологуб, відпочивши трохи од своїх думок, наздогнав Карпового сина і 
поцілував його у лоб. Пастушкові полегшало, він був пастушком від роду, 
тому помислив, що Сологуб — це одна із корівок, яка йде покірно за іншими 
корівками. Отже, коли корівкам добре, то Карповому синові й поготів. 
Треба лише наглядати, щоб одна із них не відбилася від череди і не 
нашкодила у чужих городах. Ось зараз Пастушок приведе корівку і свою 
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череду до джерельця і напоїть їх свіжою, прохолодною водою. Старенькі 
питимуть з охотою, а молоді повільно, бо їм ще жити й бачити цю воду. 

Одна із стареньких корівок мала покручені роги, тому що свого часу 
їй викрутили руки, корівка відчувала цю ломоту й досі. Бляха міліцейська 
вхопила її, Рябу Мотруньку, за спідницю й стукнула у живіт. У підземеллі 
Ряба Мотрунька бетонувала стіни, і тамечки попроростали роги, як і в 
МанькиЯрмольськоїз Вересів, Оксани Хорошунихи, Маньки Отченашенко 
з Круглого лісу... Стіни бетонні гули, а вони паслися тут, гризли коріння. 
То де ви, Маньки, порозбредалися по світу? Шукаєте Пилипів і Микол, які 
думали про вас, найжертовніших... Підвали задихалися, а наверху в Болотниці, 
Листвині, Левковичах кишіли бляхи, розшукували нових Мотруньок та 
Маньок, били стусанами і тягли до пекла. Зародки пам'яті відбивали у 
солом'яних хатах, стіни були вже заляпані кров'ю. Маньки й Мотруньки 
бігли городами в Глибочицю, в очеретяниках розшукували своїх чоловіків. 

— Миколо! 
— Степане! 
— Йванку! 
Але то були їхні тіні. Снували між галуззям слив і вишень, вдарялися 

в голі печища й поверталися назад у морок. А вдосвіта все покривалося 
синім інеєм. 

— Понімаєте, село вигибає, а ми що зробим? 
— А що ви зробите?! 
Дівочі літа — в осінніх листочках, кружляли й понастиркувалися на 

колюки. Бризнув сік білого мозку. Що маю робити? От моє ремесло — бляха. 
Беріть знаряддя — і пішли. 
Вищі сили об'явилися. Вони явили народу ницих деревлян, полян, 

які жили на Поліссі, ходили по високих кручах, проводжаючи гостей із варяг 
у греки. Поляни виходили у поле, засівали ниви Й землі, а деревляни рубали 
ліс, ловили рибу, їли мед і пасли худобу. Вищі сили явили чоловіка у свитині. 
Втомлений прийшов до круч і сказав людям: 

— На цих горах возсіяє Божа благодать. З усіх країв будуть іти сюди 
люди й молитися. — Він поставив хреста на Горі і теж помолився. 

Чоловік заспішив далі і більше не приходив. 
Вищі сили явили деревлянському народу воїнів. Там убили князя, і 

його дружина із сином помстились за смерть. 
У Вручію брат ішов на рідного брата. Олег з військом втікали через 

місток, здійнялася штовханина, і в яму з містка попадало багато людей, а 
зверху летіли коні. 

Зранкудо обіду під трупами шукали князя. Винесли його на поверхню, 
і братЯрополк упав на груди рідного брата Олега і гірко заплакав. І плач той 
лине звідтоді по деревлянський землі, де могила його стоїть ще й понині. 

— Тисячу літ ви топчете її, - сказала вища сила. - Маєте пам'ятати: 
дорога до добра вузька, дорога до зла - широка ... 

Вища сила виштовхнула з-під каменя сивого упиря. Звір мав подобу 
накидати чорне прокляття на віки вперед, знав, куди йому летіти, побував 
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уже в Кощиївці і Заболоті, де виссав майже всіх злидарів і старців, допався 
й до Рудої Рудні і Яревища, де було ціле стадо корів, а повертався під камінь 
на світанні, коли стадо корів брело на пасовисько. 

Друга сила виштовхнула клубок диму, за яким була міцна скеля. На 
скелі — старі письмена. А прочитати їх ніхто невзмозі, ціла книга писань у 
тумані. Проходили народи, покоління, нації — плинув час, а письмена не 
вмирали. Випечені на каменні гіркими сльозами. 

— Це сліди моєї матері! 
На широкому полі біля джерела Пастушок побачив двох стареньких 

бабусь: вони нагинались і пили холодну воду, цілували сліди на камені, 
відтак поклонялися хрестику, що стояв поруч з каменем. Старі жінки не 
були іздалеку, примандрували з Кощиївки і чекали тут, біля каменя, думали, 
що прийде Савка-пічник і збудує їм піч камінну, бо цегляна вже розвалилася, 
та й кості не так гріють. Це були дві бабусі з Кощиївки — стара Лебедиха і 
стара Страдничка, котрі років кілька тому відбули зі світу, намучившись, і \ 
котрих схоронили на кладовищі неподалік одну від одної, бо старенькі весь, 
вік свій прожили і майже не сварилися, хоч життя їхнє було зіткане із злиднів 
та хвороб. Болячки теж — бо ніколи самі не ходять, злиднів за собою водять, 
отак гуртом їм веселіше. Ветхим бабусям також було веселіше, але болячки 
і злидні пережили їх, ще й досі сиділи по закутках у Кощиївці, ховаючись 
од влади. Якщо Цибань поїде в район, то вилазять, а якщо приїде, то 
ховаються. Тому хороше Йосці Цибаню, і болячкам та злидням хороше 
— все життя вони живуть і одне одного не бачать. А стара Лебедиха і стара 
Страдничка бачили, от і нема їх. 

Карпо із сином прискорили ходу, хотіли наздогнати двох бабусь, яких 
майже забули, — обличчя їхні постирались, і виднілися черепи з тріщинками; 
волосся на черепах не було, і бабусі замотались хустками — опинанками. 
Спостерігали за Карпом, який вів цілий натовп, і не розуміли, звідки він 
узявся. Вони зоставили його з народом по той бік річки у Кощиївці, а тепер 
він тут. І син його тут. То чому ж той син думає, що поруч з ним ідуть 
тварини? Нехай би пас череду в селі, а тут же люди!.. 

І Сергій Сологуб таки не втримався, підбіг до задніх і запитав, хто він 
такий, цей Карпо Очевидець: Кощиївка он де, а Фосня осьдо, ви ж 
— фосенці, маєте право нести каменя — пісковика,хай там яка людська нога 
не ступала. Тільки Сологуб так подумав, як понад чубом пролетів упир і 
голосно писнув: 

— Мовчи, Сологубе, бо подріпаєш назад... Мало тобі пісковиків, не 
ти ж його знайшов, не ти й повинен нести: рота роззявляєш! 

Вгамувавши дихання, Сологуб втянув голову в плечі і шкандибав далі 
мовчки, майже не дихав. Мабуть, треба було мовчать і тоді горе відступило 
б, а щастя знайшло тебе, — мовчання ще ніколи не приносило шкоди. Ноги 
вже йшли самі, і Сергій Сологуб лише чув, як у грудях вистукувало між 
ребрами його сухеньке серце. І коли він забачив, що стара Лебедиха і стара 
Страдничка дибали назустріч, йому аж засвітилося скрізь, бо Сологуб чи не 
в них зустрічав свою матір, яка чомусь не з'являлася ні тут, ні там. 
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Подумалося, що цс і є третій світ, тільки він, можливо, з вогнища і з туману, 
і що горить цей світ вічно, ніколи не згоряючи. 

Уже стара Лебедиха і стара Страдничка були майже поруч, і Карпо 
Очевидець простягував їм довжелезні руки, в яких горів пісковик; глянули 
бабусі на нього, і камінь ще більше заятрів, тільки не від сліду, де ступала 
нога, а з тих виямок; виямки ті не були з роду Карпового, бо рід Сахриня 
не мав ще такого смутку, щоб сльози їхні були вогняними, — це капали інші 
сльози — м а т е р і , якої ніхто не бачив; тому й треба покласти цього каменя 
на видному місці, щоб висяював людям і йшли до кринички звідусіль. 

Стара Лебедиха і стара Страдничка принесли і поклали камінь на 
горбик, наказали обгородити штахетами, а хрестик нехай теж стоїть; вони 
ще принесли жорстви, якою всипали дорогу, і джерело поглибили, нехай 
вода тече свіжа, два цементні круги зробили Сологуб і Карпо — вони вже 
раділи, що щастя випало на їхню долю, а син Карпа намалював на них людей 
із крилами: одна людина хотіла піднятися в небо за іншими, але весь час 
падала головою в поле, мов риба у лід. Малюнка цього ніхто не розумів, а 
син Карпа високо підстрибував у небо і теж здіймався на крилах. 

Відтак у чистий четверг поприходили до кринички люди, постояли, 
попили водиці і почали бити поклони пісковику, схилятися до землі, а стара 
Лебедиха і стара Страдничка сиділи високо на горі й дивилися на цей 
спокійний люд, що сходився полем з усіх країв. 

Карпа Сахриня вже не було, він прокинувся, кажуть, і з сином зайшов 
по той бік світу, аж у Кощиївку, а Сергій Сологуб шкандибав Диким полем, 
що вело його у стару Липлянщину. Надворі було тихо і спекотно, в небі 
літали птахи з відкритими дзьобами, деякі з них ходили на зеленому лузі, що 
прокинувся після довгої сплячки, й паслися. 
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Слава Ґеруляк: "Зозе на зеленій кобилі", 1969 
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ІВАН КИРИЗЮК 
П І С Н І пгдляшшя 
(З циклу * Білий вірш з білого неба*) 

Час проминання 
Завіває стежку до рідного, 
До порога існування. 
Довкруги ловці 
І сіті заплутання, 
Течуть потоки брехні 
З пекучою отрутою. 
Підляшшя - твоє світле лице 
У лузі без води 
Відгороджене частоколом забуття, 
Самітне. 
Руський хрест несеш 
На розтання доріг, 
Де рани наші 
Виписані кирилицею 
На дроті колючому. 
Роде мій! 
Тим відколотим паростком, 
Тим крилом, що за Бугом, 
Доторкнись до джерел 
Київського престолу, 
Заспівай, розвесели груди 
Візантійськими псальмами 
На честь велику 
Слов'янським племенам. 
Дай відваги, 
Дай сили нащадкам, 
Щоб Україна -
Як предків льняна сорочка -
Рід наш захищала від простуди. / 
Пречиста, 
Доріжку червоно-чорним хрестиком 
З лелечими снами 
Простели через розлуку, 
А ми допливем 
Надій білими човнами. 
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Синіє Буг 
З-поміж лугів 
І гущарів лозини, 
Дс-не-де церква куполом засяє. 
Підляшшя, ти моє гніздо, 
Ти моя молитва. 
Живеш у піснях, 
У слові предків, 
Щ о псалтир читали 
І псалом... на добру дорогу хрестик 
І слово з Богом. 
Знов вийшла мати за ворота 
Із жалем в серці виглядає тих, 
Щ о за стіл хоче садовити, 
А їх немає... 
Воля і сила тане, мов той сніг. 
Під вечір спалила колиску, 
Розсипала попіл 
На дорогах крижових. 
У вікні павутиння, 
Зрошене сльозами, обірвалося, 
Прощальний дзвін загомонів, 
Слово за словом заридало, 
Хтось хліба не доїв, 
Бо серце битися перестало. 
Над Бугом хмари 
Знов клубляться... 
Пролітають над лугами, 
Мов дикі коні, 
Щ о нашу славу потоптали. 

Іване златоустий, 
Заспівай нашу пісню 
Про Підляшшя, 
А веселі скрипалі 
Заграють у верболозах, 
І засіяє щастя, що нас жде 
В соняшнику жовтім. 
Іллє громовладний, 
Ти ясною зорею 
запали наші очі, 
Хай терпка ягода шипшини 
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Розсмакує нам уста... 
Семафорить місяць у молодому небі 
На дорогу щастя, на життя. 
Надіє, Віро і Любове, 
І всі святі пророки, 
Не ведіть нас шукати 
Квітку папороті, 
Наставте нас на путь. 
Нині все йде по колу. 
Від нещастя долоні в мозолях 
І сивина на скронях. 
Життя наше, мов поле, 
А поле наче жереб, 
Не знаєш, 
Щ о й кому? 
Неврожай! 
Наосліп хтось долю поволік 
За синє море. 
І тільки Спас всемогутній 
Знає скільки нам 
Пройти доріг, 
Щоб знов потрапити 
На рідний поріг. 

Сила воскресіння 
Переходить поріг мого уявлення 
Про Пречисту. 
Я знаю, сонце і небо 
На твоїй долоні, 
А рідна земля 
З корінням предків 
Шепоче недоспівану пісню 
З літ дитинства, 
Де Батьківщина замкнулась 
У крапельці сльози проминання. 
Кланяюсь низько 
До землі, до порога, 
А горло 
Стискає чужа сорочка. 
Підляшшя — моя любов, 
Моя рана, мій біль, 
Внутрішня драма 
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Запекла у грудях, 
Сумом накопчена в очах 
По розкиданому гнізді. 
Підляська душе, 
що блукаєш з русалками 
По весняному ольосові, 
Воскреси джерело 
З пелюсток розцвівшого льону, 
Хай заголубіють очі, 
Хай стану знов на молодецькі ноги 
І зачерпну з твоєї криниці 
Силу мандрування 
До могутньої теплині сонця, 
До надії, 
Щ о над куполом церкви 
Сповіщає Благовіщення. 

Ти знаєш, хто блудить, 
Ти знаєш, хто прав, 
Хто з тобою говорить 
Силу предків має в собі, 
Хто тебе шанує, 
Знає мову і плач. 
Засохли 
На дерев'яному порозі 
Розлука і сльоза. 
Скажи нині, мамо, 
Чом черемха гірко цвіте, 
Чом латаття 
Сповіщає нещастя, 
Чом вітер шалений 
Гуляє по полю рідному 
І в пустій хаті! 
Чом святий образ 
За чорним павутинням? 
Щ е зруби стоять 
На каміннях, 
Щ о батько привіз з поля рідного, 
З того загону, 
Щ о годував нас і згодував. 
А ми, що ж ми, 
Мов тії лелеки 
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Потяглись в чуже гніздо 
На голос зозулі. 
Народе мій, 
Задавивсь ти хлібом з чужої печі 
У темну ніч... 
В останню мить 
Не стало кому 
Води 
З колодязя зачерпнути. 

Слава Ґеруляк: серія "Квіти зла", 1972 
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ВАСИЛЬ НОСА 
Д І Р И В Б Е З О Д Н І Д У Ш І 

• 
назбираю 
низанку барвистого 
пожовклого 
до гіркоти листя 
щоби сплести 
осіннє бурштинове намисто 
для Тебе 
на причастя в Покрову 

зап'ю втому 
гірким вином 
на дні тиші 
опорожнілої чарки 
здригнулися сльози 
минулих обманів 
поглядом 
поцілую стопи 
зникаючої темряви -
павутину сновидіння 

сумно 
гіркою втомою 
латати діри 
в безодні душі 
приворожуючи тишу вітрил 
своєю журбою 
огорнуті прохолодою 
спопелілої надії 
здригнулися Твої Рамена 
під листопадовим деревом 
розчахнутого блискавкою 
спомину 
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С И Н О В І 

молюся 
мовою мені незнайомою 
молюся шепотом 
і сонним криком 
диких трав і степів 
із свічкою на долонях 
молюся за Тебе 

• 
прийди 
і проживи в мені -
Сонце 
котре ніколи не заходить 
Весна 
котра ніколи не минає 
Мелодія 
котрої нема під небом 
Оберіг 
гавань Надії у Твоїх долонях 

• 
Роси 
на зорі 
вмиюся 
молитвою світанку 
хмаринку 
тополиного пуху 
розсію 
як попіл • 
над прірвою 
до сходу Сонця 
згасає свічка 
повертаюсь 
до Тебе обличчям 
з Надією 
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Слава Ґеруляк: "Зефірина ", 1964 
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СЕРГІЙ ГОРКАВИЙ . 
М О Ж Л И В І С Т Ь В И Б О Р У 

Можна сказати — йому сьогодні щастило. Зранку, вже запізнюючись 
на роботу, він чомусь не метався по квартирі, одночасно збираючись і 
вдягаючись, і встигаючи забігати до кухні сьорбнути гарячогочаю і вхопити 
шматок булки, поглядаючи при цьому на годинника, і знову вибігати в 
пошуках якогось останнього, «будь він неладен», папірця, і мучитися вже в 
дверях зклятим портфельним замком, який от завжди так, в недоречну мить. 
Сьогодні ж цього всього з ним не було. Помітивши, що вибився з 
нормального ритму майже на п'ятнадцять хвилин, Андрій спокійно доїв 
бутерброд, вимив руки, неспішно пов'язав і поправив краватку, попробував 
пальцем шкіру на гладенько виголених щоках, поплескав долонею підборіддя, 
накинув піджак, ще раз крутнувся перед дзеркалом і, підхопивши, ніби ж 
знову таки спеціально й кимось стороннім приготовлений ще звечора 
дипломат, вийшов. 

Не думав, що скаже на своє виправдання. Мало чого може бути! Але, 
що дивно, то й провини в цьому ніякої не бачив. Розумів, що завинив, але 
емоційно, почуттями, не сприймав. Ніби одвічної градації на винних і 
невинних не існувало. Я к ц е назвати — покластися на долю? Так буває, коли 
заблукавши в заметілі серед чистого поля, візник, зневірившись відшукати 
дорогу, відпускає віжки і сподівається тільки на долю. Долею опредмсчено 
виступає кінь, який тільки йому відомо як, вивозить сани з напівзамерзлим 
погоничем до людей. А тут? Не думав, я к буде викручуватися перед 
керівником, я к доводитиме і що говоритиме, чим мотивуватиме свою 
непунктуальність. Не думав, а просто йшов неспішно до зупинки. 

Але йому сьогодні щастило. 
Порожній автобус підходив прямо із парку, і автобус був експрес, і 

місце Андрію було біля вікна. 
І коли він піднімався сходами до інституту, а в запасі лишалося вісім 

хвилин, Андрій остаточно впевнився — цей день, ця середа, для нього мають 
бути особливими, ніби голублені чиєюсь Прихильністю. В самому ж інституті 
всі проблеми вирішувалися так, ніби його, Андрієва, з'ява була визначальним 
і вирішальним фактом всіх тих справ, які тут робилися. Йому тільки й треба 
було, що туди зайти, там попросити передати, там попередити, а там побути 
присутнім і розпрощатися, а керівник же — захворів. 

І все це, навіть не можна сказати, пророблювалося, все це програвалося, 
без натуг і зусиль виходило само собою, ніби в ідеально накрученому 
годинниковому механізмі. 

Коли ж у деканаті він не застав лаборантки, в якої вже й забулося що 
хотів уточнити, то лиш тінь невдоволення ковзнула його обличчям, але воно 
не спохмурніло, не запечалилося, не розтратило навіть тої застиглої 
напівпосмішки, що з'явилася ще вранці, коли в загальний стан спокою 
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додалося трохи здивування чи то самим спокоєм, чи тими раптовими 
везіннями, дрібними і більшими, які посипалися на нього ніби з рогу 
достатку. 

Він кивнув на прощання секретарці, йому відповіли розуміючим 
усміхом, а він уже зачиняв двері Деканату. Далі випробувати долю не 
хотілося. 

Щ е в автобусі, ніби втрапивши в потрібну колію, мисль його чітко й 
без вагань роздробила сьогоднішній день на всі ті справи й справочки, які 
тепер так, не напружуючись, так зразково виконав. Там же, в тому ж 
загальному ряді, після робочих справ, лишався маленький шматочок часу, 
який Андрієва уява ще чіткіше й упевненіше, я к завершення всього, 
заповнила видивом буфета. Чомусь той образ особливо гостро й видимо 
виник перед очима, ніби хтось підсунув його фотографію, з запахом кави, 
тістечок, вітриною з цигарками, білявою Світланою... 

Однак зараз підніматися на другий поверх Андрієві не хотілося. 
Праглося швидше залишити інститут. Він десь це порівняв з відвідинами 
лікарні, хворого товариша, якому сьогодні попустило, і він із задоволенням 
говорив з тобою, не скаржився на біль, трохи помріяв, пожаргувавнавіть і, 
раптом осунувся, вмовк, втомився. Тоді ти, заминаючись і вибачаючись, 
щось ніби згадавши, тобою не виконане, підводишся і прощаєшся, і картаєш 
себе в душі за забудькуватість, що не прослідкував за часом і не залишив 
палату через дозволених черговою п'ять хвилин. Мабуть, ця асоціація й не 
допустила, щоб Андрій піднявся на другий поверх. 

Треба сказати, що, сплановуючи час на сьогодні, він оперував не 
цілим днем, а його частиною, тільки до четвертої години. О четвертій в нього 
побачення. 

Півгодини лишалося. 
Осінь тільки тут, у скверику, нагадувала про себе поріділим листям, 

крізь яке високо й синьо щулилося холодне небо. Сонце, по-зимовому 
низько, обходило стороною місто, ховаючись за будинками, і його блякле, 
розсіяне світло губилося в захаращеному просторі. Не сонячне, а якесь 
денне, невизначеного походження, освітлення. І вже не уявити, не 
загорнувшись щільніше у плащ, не засунувши глибше в кишені руки, вже 
не уявити не тільки червневу буйність тепла і зелені, а навіть вересневу 
свіжість, ледь помітний натякна бабине літо, стиглість. Тепер за листопадом, 
перед зимою, простягнулася хитка нейтральна смуга з невизначеністю, з 
повною неприналежністю ні до першого, ні до другого. 

«Ну так що?!» — подумав Андрій, конкретно не припасовуючи чи то 
питання чи то ствердження, ні до цієї днини, ні до владнаних справ, ні до 
зустрічі, на яку зараз і йшов. 

Він звернув з доріжки на газон, підбиваючи злежалий наст листя, 
спокійно й байдуже розглядаючи, я к окремо підлітали й опадали висушені, 
покручені листочки. 

Так, залишаючи за собою дві борозенки, він перейшов на інший 
кінець скверика, де примостився на лаві під старим кленом. На краєчок, 
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куди він сів, хтозна з-за якого міжбудинкового проміжку, проривалося 
трохи сонця і, можливо, через те, що було його мало, здавалося — гріє. 

Андрій примружився. Через дорогу, над входом до міністерства, 
годинник показував — за п'ятнадцять хвилин четверту. 

На виході з інституту Андрій помітив оголошення — в їхньому клубі 
демонстрували сьогодні американський фільм. Назви не згадає, бо навіть не 
прочитав; пройшов, ковзнув поглядом, впало в око, що не наш, і все. Тепер 
пожалкував — можна було б після зустрічі будувати більш-менш конкретні 
плани на вечір. 

Ще раз, уже вкотре, подумав, що ніби сьогодні щось трапилося, ніби 
проскочив вперед років на п'ять. Чомусь саме таким, спокійним і 
розважливим, здавався йому наступний, після тридцяти, період життя. Він 
посміхнувся до себе від того необов'язкового й легковажного, що снувало 
в голові. «От, я так зразу й посоліднішав, а від того, що так раптово, так 
неждано, то і незібраність; наче ось і тепер збираєшся, й до цього ось 
моменту». І на душі... неначе запізнився на поїзд і не у відчаї. 

Він зручніше всівся, відкинувся на спинку, на обличчі заграло скупе 
сонячне проміння. Чим вони займуться після зустрічі, що робитимуть — не 
уявляв, можливо, запропонує щось вона, можливо, вирішать уже разом. 
Якби не ця зустріч і все так складалося, як склалося, то він пішов би на 
фільм. Іти туди вдвох? — навіть подумки добирався він тільки до прохідної 
— вахтер, вмовляння, пояснення... не те... 

Скільки разів, прогулюючись, вони проходили повз інститут. «Цікаво, 
яка в тебе робота? Як би хотілося побачити тебе в лабораторії, в білому 
халаті! А твій керівник з борідкою?» — часто напівжартома говорила вона, 
а він все якось відмахувався, все обіцяв «колись». Та й то — одне сказати, 
а друге — зробити. Я к це так — взяв і провів! Не до себе ж ведеш, не в 
квартиру. 

Андрій давно, ще після перших зустрічей, відзначив: «Безумовно 
— закохана!» І від цього припічка, так би мовити, танцював. Недуже впадав, 
не дуже вмовляв, не дуже і сам красувався і, як йому здавалося, в результаті 
поставав перед нею справжнім чоловіком. 

Познайомилися вони за тої ситуації, яку більш-менш докладно 
змальовують в кожному другому романі. У нього було два квитки втеатр. Він 
чекав біля театру подругу. У неї, вірніше, в її товариша, теж було два квитки, 
і вона чекала на нього. Подруга не приходила, товариш чомусь також 
запізнювався. Андрій і запропонував тоді їй піік на спектакль з ним. Єдине, 
на чому тут ще потрібно наголосити, це те, що, справді, він чекав свою 
приятельку, вже майже наречену, і тоді навіть дуже переживав її відсутність, 
а вона чекала «такого надійного», як сама говорила, хлопця. 

Жили вони в різних районах, але після вистави Андрій наполіг, аби 
провести їїдо дому. Залишатися самому і домучувати себе різними здогадками, 
чому не прийшла та, він боявся. Дзвонити ж - затявся, хай не думає, що він 
у трансі. Переживе!.. І він потягся аж на окраїну міста. їх довго хилитало в 
напівпорожньому травмаї, потім вони не дочекалися автобуса і пішли 
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пішки. Андрій часто спотикався на вузенькому тротуарі, вимощеному за 
часів їхніх прадідів, якось, стосовно цього жартував. Так, стригуляючи, вони 
й вийшли на гору, де був єдиний п'ятиповерховий будинок, а внизу, розлите 
вогнями, гуркотіло, важко дихало втомлене нічне місто. Здається, по той 
бік гори починався ліс. «Тут, — Андрій показував рукою на ледь освітлену 
вуличку, — кожного, мабуть, і вдень перепиняють, щоб попросити курити. 
Не так?» — «Що ви? — вона аж сама злякалася такого припущення. — Тут 
спокійно... Я проведу вас назад до зупинки, мене ж всі знають». І так щиро, 
так заспокійливо, так проникливо вона говорила, такповірила його словам, 
що він ще майже півгодини простояв, щоб якось вивести на спокійну гладь 
їхню розмову зтого закутка, вякий був загнаний власним же неоковирством... 

Так вони познайомилися. 
З тією ж дівчиною, яка не прийшла до театру, Андрій мав скоро 

одружуватися. 
Він глянув на міністерський годинник — без п'яти четверта. 
Вона завжди приходила вчасно і, аби скоротати швидше ці хвилини, 

він запалив. 
З тої круговерті днів, зустрічей, знайомств важко виділити якусь 

головну лінію у його ставленні до жінок. Він чудово розумів усіх своїх 
колишніх однокласників і однокурсників, усіх приятелів, які вчасно, зразу 
ж після закінчення навчання, як по команді, за рік-два переженилися, 
повиходили заміж і зажили так спокійно, так врівноважено, ніби за якоюсь 
інструкцією. Працювали, мали дітей, ходили у вихідні на футбол, перед 
Новим роком, після «Іроніїдолі...», завели звичку зустрічатися в лазні і т.д., 
і т.п. Він їх розумів, але і не розумів, сприймав, але й не сприймав. Проте, 
як би там не було, він, за власним бажанням чи не за власним бажанням, 
був виключений із цього загального, нормального, благополучного процессу. 

Було і в нього перше кохання, були знайомства, були у вузькому колі 
торжества з шампанським на двох, але... 

З якогось часу та, передостання, все більше не виходила з голови, 
думок. ЇЇ хотілося бачити все частіше й частіше, про щось говорити, чимось 
допомогати і вже не уявлялося її з кимось іншим, не припускалося навіть 
подумки, що хтось може... І тоді він запропонував — вона погодилася... А 
потім вона не прийшла до театру. Андрій образився. 

З того часу дня він відчував у собі ніби роздвоєння. Для себе (звісно, 
іронічно) становище він характеризував як того, на кого цитькнули, 
притупнули ногою, і він зіщулився. Насправді такі не бояться, а шкодять 
нишком. Так і він легковажив собі з двома. 

Та, яка не прийшла до театру, подзвонила таки першою, запросила 
на чай. Він не заперечував, але ввечері передзвонив і вибачився: «... справи, 
справи, справи. Давай — завтра?» Вона погодилася, а він той вечір ледь 
висидів біля телевізора, коментуючи якусь науково-популярну біліберду 
бабусі, яка недочувала, але хотіла знати... Назавтра, при зустрічі, тільки вона 
зачинила за ним двері, ніби забувши привітатися, він одразу ж запитав: 
«Ну?» — і посміхнувся у відповідь на її виправдання, на її неправду, на те 
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каяття, яке обов'язково мало бути зараз. Ніби аж хотів, аж чекав на якусь 
її провину, аби виступити суддею. Чомусь саме у цій ролі завжди бачив себе 
біля неї. «Ну?» — він повторив іще раз. «Що ну? — не розуміла вона. — Ти 
голодний?» І тут він здавався, погоджувався, бо саме таких слів, таких очей, 
такої інтонації, такого погляду і чекав до того, якприготуватися вислуховувати 
тепер таке непотрібне і немислиме каяття, і посміхнутися я к у відповідь. Так 
він і заспокоївся,ніби його заспокоїли, а, можливо, саме так і було. 

Згодом знову щось перешкодило їм зустрітися, і Андрій вибудував 
цілу теорему, з якої виходило, що до цього часу він помилявся, бо не знав 
з ким має справу, а коли б знав, то зумів би все-таки протистояти тим підлим 
і хитрим вчинкам, яких було й було. Вона крикнула йому «Геть!» Він цього 
і чекав. Не розмовляли з півроку. Знову був її дзвінок. За цей час Андрій звик 
до тієї, з якою ходив до театру. 

Він докурив сигарету, викунув недопалок в урну. 
Годинник показував п'ять на п'яту. 
«Цього ще не вистачало!» — Андрій засовався, став мерзнути. 

Краєчок лави, яку освітлювало сонце, став зовсім вузесеньким, не зігрітися 
— звівся на ноги. «Краще б зайшов до буфету. Хай би там перестало таланити 
на сьогодні. Чи , грішним ділом, пустопорожнє базікання з юною Світланою, 
оцінене вище за цю зустріч; з остраху, що там щось не вийде, а тут 
— стопроцентно?!» 

Все ще сповна не переймаючись ні зробленим за сьогодні, ні 
нинішнім своїм станом, не задумуючись.якдіятиме далі, Андрій зі спокійною 
зажурою розглядав дерева, людей, які потрапляли під його незворушний 
прямий погляД. Вони під цим поглядом, як у віконній шпарі проходили 
сюди-туди і він їх тільки так і бачив, їх і ще, між собою і ними, дерева. Десь 
поруч бешкетувала малеча. Вкотре проходив повз нього огрядний старий, 
розглядаючи його пильно і, ніби остерігаючись, ніби була якась для нього 
небезпека від Андрія, так він мовчки прочовгував, розвертаючись все боком, 
щоб бачити краще, обходив, минав, — заходив на нове коло по скверику. 
Андрій і його відзначив десь глибого в собі, але на якусь реакцію не 
спромігся; в такий би день, можливо, заговорив би, пожартував якось, або 
уявив себе на місці старого й розважився б, тепер же був далекий від цього. 

Вона все не приходила. 
Він оглянувся — крім дітлахів, двох бабусь і старого в протилежному 

кінці скверика тут нікого більше й не було. Мимо проходили люди, в 
більшості своїй поспішаючи в метро', а на цю територію, за це загорожене 
коло, вистелене жовтогарячим листом, ніби не наважувалися ступити, 
окрім цих небагатьох. 

Андрій прокрутив у пам'яті розмову напередодні... Все вірно, так і 
домовлялися. Щ е раз, прискіпливіше, прослухав кожне її слово, відтЕорив 
усі інтонації — ніякого підтексту! Що ж могло трапитися? 

Думав, як зустріне її, якими словами, що скаже. Проігнорувати? Не 
звернути уваги? Вести себе так, ніби нічого й не сталося, мовляв, мені вовк 
траву їж, прийшла — добре, а не прийшла б — ще краще? Нехай побачить 
у його байдужості свою цінність для нього. Цим покарати? 
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І, навіть, коли побачив, що вже чверть на п'яту, зла в нього не було. 
Ну, рівноцінно тому, що ви присіли в парку на першу-ліпшу лаву, просиділи 
хвилину і тут же, ні з того, ні з сього, рознервувалися — чому до цього часу 
повз вас не пройшов, скажімо, Будда. 

І, згадавши весь день, особливо ж рельєфно ранок, таку фактичну 
залежність свою від ситуації і її подолання, її знівелювання своєю 
відокремленістю від неї, своїм непідданством, непопаданням під неї, то й 
тепер чомусь перша більш-менш діяльна мисль була про відхід. По-різному 
поставала вона в його уяві; виділяв, наголошуючи, найрізноманітніші її 
аспекти: то він ображається, то ображає, то чекає, то йде геть звідси, навіть 
якби побачив, що вона з'явилася у скверику, по-різному... 

Десь тут, на якомусь активному мислительному моменті, по тому, як 
логічно й розумно перемивав це останнє припущення, він зловив себе і на 
паралельній думці — з'явилося занепокоєння. Правда, без особливих зусиль 
він зумів себе переконати, що в цьому нема і не може бути ніякого 
приниження, ніякої насмішки, просто так трапилося, збіг обставин. І чим 
безумовнішими й незаперечнішими були докази, що сьогодні тут вже нічого 
не може бути, тим ясніше проступало зникнення з настрою головного -
спокою й ще чогось більш невизначеного, зафарбування цього спокою чи 
його характеру, його стрижня. 

Про те ж, що все частіші й частіші їхні зустрічі останнім часом, 
можливо, й навіяли той спокій, що, можливо, під їхнім впливом і вибудувався 
той каркас настрою, благодушно-вмиротвореного настрою переможця, 
ніби вже все це було після всього, то про це він і не думав. Тут ніби шлагбаум. 
Безумовно, він знав про це, але ніколи не визнавав цього знання, бо з 
визнанням його, щось зникало, можливо, сама радість від спілкування, а 
цього нехотілося. Не тільки за собою помічав цю слабкість, коли обожнювався 
власне образ предмета, а не сам предмет. І ці, ніби на пальцях доведені 
твердження, заспокоювали його, ще більше зміцнювали в правоті його 
права не думати й не помічати тих знань, бо рахуватися з ними означало б 
втрату власного обличчя, свого «Я». А так вони існують в тобі непомітними, 
я к ми не помічаємо тих мільйонних біохімічних процесів у своєму організмі, 
хоч це і не означає, що їх не існує — вони є. 

Андрій ще раз глянув на годинник — пів на п'яту. 
Можливо він ревнує її? Але ж, чим цьому зарадиш, чим допоможеш? 

Взагалі, найдрімучіше, що може бути в людині, мабуть, ревність. Ширма, 
чорна пов'язка на очі, полюс егоїзму, найпридатніша точка для втрати себе. 
Шукаєш бажаного — зрікаєшся реального. Тебе обводять довкола пальця, 
зраджують, кепкують, а ти питаєш — чи люблять? Тобі відповідають 
«Люблять!» Все стало на свої місця, але й залишилося на тих місцях, про які 
тобі нічогісінько не відомо. 

І, уявляючи такі картини, Андрій бідкався уже тим, що він міг 
протиставити цьому, протиставити взагалі? І не стільки вірності майбутньої 
дружини (її?) хотілося, а чогось більшого — усвідомлення себе я к частини 
цілого, я к сім'ї, де мати — батько — діти об'єднані цим усвідомленням, 
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мабуть же, таки вірності. І, як приклад, як ілюстрація — блаженні часи 
— бабуся, тато, мама, брат, сестра, — навіть думки, навіть натяку,тіні зради 
не витало над ними. Дійсно, ніби вогнище, яке всі підтримують серцями. 

От так все вийшло. «Що за день такий?» — думав Андрій, наче 
обтрусившись від замисленості й свіжості. Ніби із здивуванням обдивився 
вулицю, скверик. 

І він вирішив просидіти ще п'ять хвилин. Уже не чекати, а просто 
посидіти, зібратися з думками, осмислити факти, дати собі якусь раду, а 
потім піти звідси. І, перше, що згадалося, то — незвичайний сьогоднішній 
ранок. Ніби то і не він був, не він збирався, голився, вдягався, пив чай, їхав 
в автобусі, ходив інститутськими коридорами. Змігби так, не розтринькавши 
спокій, проробити все у зворотному порядку зараз, увечері? Ні! Звісно, ні! 
А чому? 

І цікаві закономірності відкривалися Андрієві, поки він сидів у 
скверику, набагото більше ніж п'ять хвилин і, всіх їх він не зап'амятав, але 
одна, вона й не обов'язково мала бути головною, зап'амяталася гостріше. 
Це , коли він згадав своїх приятельок — ту, яка не прийшла до театру, і ту, 
з якою був у театрі, то і відкрилося, що виникає ж у тобі щось таке, про що 
тобі до цього моменту не було відомо нічого... 

...бо, приміряючи різні ситуації, найінтимніші, найдомашніші і тільки 
з нею (або ж з тією), то вже й не скажеж, що самотній. Щось, значить, 
заповнює його... І коли раптом їх не стає, а зміст лишається без підтримки, 
то думаєш чомусь про себе, як про кульку, наповнену інертним газом, яку, 
якщо відпустити, занесе вітром хтозна-куди. Непокоїть, щоправда, одне 
неузгодження з тим порівнянням, одне, але видовжене у своїй недоказовості 
до безкінечності — йому ж не злетіти, і, навіть, припустимо, неймовірне, 
злетів би... а повертатися? 
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Слава Ґеруляк: "Ікар", 1968 
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ВАСИЛЬ ІВАШКО 
М І Ф П Р О ВАСИЛЯ СТУСА Я К ДЗЕРКАЛО Ш І С Т Д Е С Я Т Н И К І В 

Вперше про Василя Стуса я довідався 1987 року з передмови Юрія 
Шереха до збірки «Палімпсести» (вид-во «Сучасність», 1986). Щоправда, до 
того були поодинокі випадкові зустрічі з цим ім'ям, адже поголос про поета 
вже тоді набагато випереджав можливість ознайомлення з його творчістю, 
але цій статті (здається, це була також перша моя зустріч з творчістю 
критика) судилося стати моїм головним орієнтиром у повноводному потоці 
публікацій про Стуса, що хлинув невздовзі. 

Те раритетне нині видання більше не потрапляло мені до рук. 
Натомість маємо збірку літературно-критичних праць Юрія Шереха «Третя 
сторожа» (вид-во «Дніпро», 1993), де вміщено і статтю «Трунок і трутизна» 
з підзаголовком «Про Палімпсести Василя Стуса». Вона й дала по суті 
основний імпульс до написання цих заміток. 

Тоді, шість років тому, коли творчість поета ще не була — або щойно 
ставала — об'єктом посиленого й квапливого засвоєння соціальними 
інститутами літератури й інтенсивної іконографії, між мною, читачем, і 
поетичним текстом існувала мінімальна дистанція, практично ніким і нічим 
(не рахуючи передмови) не викривлена і не деформована. Сьогодні ж 
дистанція ця зробилася такою велетенською, міф про поета сягнув таких 
масштабів, иіо поезія ця Й заховане в ній людське «я» зробилися майже 
невідчутними, найзагадковішими і найвідчуженішими явищами української 
культури. 

Я совсім не випадково почав розмову з окреслення власної читацької 
ситуації. ї ї немає жодного сенсу уникати або приховувати, навіть обмежуючись 
роллю міфолога, тобто претендуючи на об'єктивний аналіз, сказати б, 
інституціалізованої сторони творчості Стуса, що передбачає нехтування 
особистістю автора й зосередженість на поетиці або структурах і ритуалах, 
що супроводжують рецепцію його творчості колективною свідомістю. Якщо 
ж прагнеш при цьому сказати щось і про глибинне, внутрішнє «я» поета, то 
без розкриття своєї суб'єктивності не обійтись і поготів. Йдеться, отже, не 
про якісь там амбіції щодо володіння літературно-критичним дискурсом, 
що давав би можливість висловити «останні» істини про поета і його 
творчість. їх не може бути так само, я к і амбіцій стосовно щойно згаданої 
ролі міфолога, адже маємо до діла з одним із універсальних міфів сучасного 
українського суспільства, і вихопитися поза його (міфу) межі, зробитися 
його демістифікатором і «деконструктором», означає — не більше і не менше 
— автоматично опинитися поза суспільством, — перспектива мало приємна, 
надто зважаючи на тоталітарну природу останнього. Ортега-і-Гасет колись 
обмовився про свою Іспанію: «У нас все ще триває середньовіччя, а 
основоположна його риса — відсутність особистого начала, брак 
індивідуальності. У нас водяться комерсанти, депутати, генерали, але вкрай 
рідкісна людина, яка живе на свій лад, яка зуміла стати особистістю, здатна 
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вибрати собі долю!» У «середньовічному» українському суспільстві другої 
половини XX ст. явище Стуса настільки вражаюче й унікальне, щ о воно 
просто приречене бути джерелом міфу, з допомогою якого всі оті «комерсанти, 
депутати і генерали» прагнуть увіковічнення. Нічого не маючи за душею, 
крім свого бізнесу, депутатства і генеральства, вони намагаються за рахунок 
чиєїсь долі надати сенс власному існуванню, тобто долучитися до тієї 
високої сфери, що символізується поняттями «свобода», «вічність», «держава» 
тощо. Щоб наважитися осягнути реальне «я» поета, протиставивши, таким 
чином, істину тій своєкорисливості, що лежить в основі стосунків між 
міфомпро Стусаі його творцями, потрібна не так сміливість дистанціюватися 
від суспільства, в якому цей міф культивується, як певність у вирішенні 
проблеми методологічного характеру. Перед тим, я к у кількох словах 
з'ясувати суть цієї проблеми, зазначу, що згадана сміливість є радше 
наслідком її розв'язання. Йдеться-бо про те, щоб узгодити пошук реальності 
і її демістифікацію. Р. Барт зазначає з приводу тих напружених коливань 
сучасної людини між предметом і його ідеологічними нашаруваннями, що 
«безсумнівно свідчать про ступінь нашої відчуженості»: «Мені здається, що 
протягом певного періоду ми змушені будемо завше н а д т о б а г а т о 
розводитися про реальність. Справа в тому, що ідеологізація та її 
протилежність є наймовірніше, все тими ж магічними типами поведінки, 
що породжені сліпим страхом, завороженістю перед лицем розірваного 
соціального світу. І тим не менш ми повинні добиватися примирення 
реальності і людини, опису й пояснення, предмету й знання про нього». 
Пригадую, мені, спокушеному, так би мовити, поезією европейского 
модернізму в його чи не найпопулярнішій еліотівській модифікації й 
переконаному, що поети, зі слів того ж Еліота, «в нашій цивілізації мусять 
бути складними», а відтак доступними лиш для поодиноких обранців, з 
першого погляду Стус видався «незбагненним», «загадковим» якраз своєю 
нечуваною відкритістю, зрозумілістю і прозорістю. Заскочений зненацька, 
я відклав «Палімпсести», добре усвідомлюючи лиш одне: Стус — проблема, 
від вирішення якої залежить адекватне розуміння вітчизняної культурної 
традиції XX ст. Нині поет видається цілком «доведеним» автором, його 
масштаб і значення для української поезії — є очевидними й безсумнівними, 
але його творчість не стала від цього менш проблематичною. Особистість 
Стуса, його живе обличчя, поволі й невблаганно затуляють іконописний 
л и к — «ні очей, ні вух, ні рук, ні ніг, ні рота». Відбувається те, що завжди 
відбувається з посмертною долею тих, хто сам «вибрав собі долю», хто зміг 
подолати свій час, визволитись із свого середовища, своєї генерації, щоб 
стати своїм для поколінь прийдешніх, репрезентуючи перед ними власну 
епоху й забезпечуючи таким чином тяглість культурної традиції. Такому 
пориву поста увись, до цієї традиції, протистоять цивілізаційні зусилля його 
оточення, горизонтальна спрямованість яких на бороть їу за владу зумовлює 
потребу спрощеного, огрубленого образу поета. Його ім'я є нині однією з 
головних емблем нової системи влади, що приходить на зміну старій, 
виродженій. Потрапивши в силове поле цієї системи (а Стус в силу свого 
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вибору завжди перебував у ньому), символічно наснажене, таємниче і 
величне буття поета невмолимо вивертається назовні, відчужується і 
фетишизується. В одному з ранніх віршів Стус пише про це так: 

Спочатку вони вбивали людину, 
потім вбитого оживляли. 
Реанімацією займалися 
в косметичних кабінетах 
(малярі — замість лікарів). 
Справі оживлення віддавали життя 
цілі династії майстрів пензля. 
Зате й відрізнити живого від мертвого 
було неможливо. 

Ці рядки можуть служити доброю поетичною аналогією характеристиці 
«типу Спасителя» і його деформацій першою християнською общиною, що 
її надибуємо в «Антихристі» Ніцше. Остання ж, в свою чергу, є своєрідною 
парадигмою для аналізу міфу про Стуса. Згадати тут працю німецького 
філософа, — пам'ятаючи, звісно, про те особливе місце, яке вона займає в 
християнській традиції, — буде тим доречніше, що християнська 
персоналістська метафізика — ключ до творчості поета. 

Ось декілька чітких і навдивовижу актуальних формулювань Ніцше: 
«Тип Спасителя з багатьох причин не міг залишитись чистим, вільним від 
домішок. На ньому повинні були відбитися сліди і середовища, в якому 
обертався цей образ, ще більше історії, д о л і першоїхристиянської общини: 
вона збагатила тип такими рисами, що стають зрозумілими лиш в цілях 
боротьби чи пропаганди»; «досить добре відома безсоромність всіх сектантів, 
які готують собі а п о л о г і ю із свого вчителя»; «його (апостола Павла. 
— В.І.) потребою була в л а д а ; за допомогою Павла ще раз жрець захотів 
добитися влади, — йому потрібні були тільки поняття, вчення, символи, 
якими тиранізують маси, утворюють стада»; «перші учні, щоб хоч щось 
збагнути, переводили це буття (буття Ісуса. — В.І.), яке розпливалось у 
символічному й незбагненному, на мову власної грубості, — для них тип 
існував лиш після того, як він відлився в більш знайомі форми...» 

Я свідомо вибрав лиш ті висловлювання філософа, що виразно 
позначені викривальним пафосом. Методологічні труднощі Ніцше мало 
чим різняться від описаних Р. Бартом. В цьому плані «Антихрист» — 
взірцевий твір. Безугавні метання автора між «ідеологією» й «поезією», тобто 
між міфом Спасителя і невідчуженим сенсом його буття, свідчать про 
відсутність їхнього синтезу, а відтак — про «сліпий страх» я к джерело того 
«магічного типу» поведінки, що відобразився в «Антихристі». Навіть • 
геніальність, я к відомо, не вберегла від краху відчайдушний задум Ніцше 
кинути виклик християнському міфу. І все ж його досвід, я к і досвід інших 
видатних міфологів Європи (Фрезера, Маркса, Фрейда, Касірера, Варта та 
ін.), — спонукає дотримуватись згаданого вище категоричного імперативу 
(«ми повинні») Варта і з належною — в міру своїх сил — об'єктивністю і 
строгістю аналізувати міф про Стуса. Саме європейська культурна традиція 

106 



допомагає звільнитися від несвободи й «сліпого страху», що зумовлюється, 
по-перше, вельми широкою соціальною географією цього міфу, по-друге, 
агресивним дискурсом політичної влади, покликаним з його (міфу) 
допомогою «тиранізувати маси, утворювати стада», і, по-третє, великим 
ризиком відділитись не тільки від «стада», а й — ще непоправніше — від 
реальності поетового «я», спричинившись тим самим до ще більшої його 
міфологізації. Наскільки успішним буде це звільнення — судити не мені. 

З наведених цитат із Ніцше, що покликані відігравати тут роль 
своєрідного камертона, видно, що мова йтиме не так про «поезію», я к про 
«ідеологію», про «відлитий в більш знайомі форми» образ поета. Продовжуючи 
розвивати цю «ливарну» метафору, наведу слова І. Драча: «В далекі дні його 
(Стуса. — В.І.) молодості: (я пам'ятаю це!) він мав неймовірно гострий 
профіль, який згодиться і для карбівснь нашого часу». Достоту, я к у тому 
вірші Стуса: «Ось вам сонце, сказав чоловік з кокардою на кашкеті, і витяг 
п'ятак, що й справді блищав, я к сонечко». 

Я к і всі сучасні політичні міфи, міф про Стуса — доволі ефективний 
засіб політичної боротьби. Відповідь на питання про те, хто, як і навіщо його 
використовує — очевидна: міф про поета потрібен тим, хто нині утримує 
політичну владу, тобто поколінню «шістдесятників». Назву лише кількох 
представників першої «династії малярів»: І. Дзюба, І. Драч, М. Жулинський, 
Є. Сверстюк, М. Холодний, М. Коцюбинська, М. Ільницький. Різні долі, 
різні естетичні погляди й політичні переконання стоять за цими іменами, 
але в своїх міфологічних зусиллях вони напрочуд подібні. Наразі я не ставлю 
собі за мету докладний опис і класифікацію тих риторичних форм і фігур, 
в які ці зусилля втілюються. Коротко зупинюсь тільки на основних. Але 
спочатку — про одну важливу обставину. 

Повертаючись до міфотворчості перших християн, можна сказати, 
що між ними й творцями сучасних політичних міфів, зокрема й міфу про 
Стуса, лежить прірва, глибина якої визначається мірою самоусвідомлення 
своєї діяльності. Видатний німецкий міфолог Е. Касірер писав з цього 
приводу, що «XX ст. породило «техніку» міфологічного мислення, що не має 
аналогії в історії. Відтепер міфи почали винаходити й виготовляти так, як 
виготовляють кулемети й бойові літаки. І використовуються міфи з тією ж 
метою, що й бойові літаки — для внутрішньої і зовнішньою війни». 

Щоб не дратувати читача надміру високими взірцями і моделями, 
вдамся до ближчої і з усіх поглядів «доступнішої» паралелі — міфу про 
Шевченка. Тим паче, що паралель ця - наріжний камінь міфу про Стуса. Те, 
що останній, на відміну від шевченківського, романтичного, — відтак 
значною мірою спонтанного і стихійного, — «виготовляється», кажучи 
словами Касірера, «доволі вправними й хитрими ремісниками», — видно, 
що називається, неозброєним оком. «План», «програма»чітко простежуються 
в кожному тексті* цих ремісників, надто ж їхня мета — увіковічнення свого 
панування. Саме про збереження існуючого, а не про його докорінну 
реформу, йдеться їм, і це дозволяє класифікувати міф про Стуса, я к «міф 

* Текст в найширшому розумінні цього поняття: від вірша до мітингового виступу. 
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справа» (у термінах Варта). Сучасною міфологією ретельно з'ясовані основні 
структурні параметри й механізми цього буржуазного міфу про Порядок. 
Технологія його виготовлення напрочуд складна і витончена, але стратегія 
залишається незмінною: з його допомогою, панівний клас прагне закріпити 
своє панування. Коли Драч заводить мову про карбівні, патетично заявляючи 
про свою причетність («я бачив це!») до великої долі, то спробуй за цим усім 
розпізнати взірцевого представника посткомуністичної еліти, який будь-що 
силкується пристосуватися до нових політичних умов й зберегти своє місце 
під сонцем! Головне призначення «міфу справа» — маскувати справжнє 
обличчя буржуазії. Через вкрай слабку структурованість українського 
суспільства говорити про цей міф можна лиш умовно, бо, по-перше, його 
важко відрізнити від лівих міфів, що виникають, як відомо, в той момент, 
коли згасає революційний запал лівих сил, коли минає катарсис політичної 
волі й революція починає маскуватись*, а, по-друге, для повнокровних 
«міфів справа», «відгодованих, блискучих за формою, експансивних, 
словоохочих» (Р. Варт), українській буржуазії (посткомуністичній еліті) 
явно бракує сил. Поколінню «шістдесятників», яке виросло і сформувалося 
серед лівих міфів, що, я к правило, відзначаються убогістю форми і змісту, 
не до снаги сьогодні конкурувати зтаким, наприклад, буржуазним російсько-
імперським міфом, я к міф про Висоцькогр. І все ж, попри всі ці обставини, 
що, між іншим, лиш ускладнюють життя міфологу, український правий міф 
існує і потребує раціонального пояснення — надійного засобу проти 
магічного слова і чину, на яких тримається всякий міф. А що я вдався й охоче 
вдаватимусь і далі до марксистської термінології на кшталт «буржуазія», 
«клас» і т.д., то це свідчить не стільки про мою особливу прихильність до 
цього різновиду літературно-критичного дискурсу, скільки про те, що в 
даний момент конче потрібно конкретизувати, назвати своїм ім'ям (тобто 
пояснити) соціальну природу тих сил, які беруть участь у творенні міфу про 
Стуса. «Часто витворюється враження, — читаємо, наприклад, в рецензії на 
збірник статей «Стус я к текст» (Б. Бойчук, Світовид, III, 1993), — що 
критики й деякі читачі навперегонки товпляться, щоб обліпити груди Стуса 
найдивовижнішими медалями (героя, мученика, пророка, блискучого 
інтелектуала, постмодерніста, зен-буддиста і т.д. і т.д.), забуваючи, що все 
це зайве, бо Стус має ту єдину найціннішу для кожного поета медаль—добру 
поезію». Позірно все виглядає тут досить переконливо, надто ж головна 
інтенція — деканонізація поета. Але одразу ж — попри сумнівну метафору 
з медаллю — насторожує така собі імпресіоністична невизначеність і 
недбалість в означенні «канонізаторів» Стуса («критики й деякі читачі») й 
мотивів їхньоїдіяльності («забуваючи»). Якби ж т о все можна було пояснити 
самою лишень забудькуватістю! Логіка процитованого пасажу, зокрема 
протиставлення «єдиної найціннішої для кожного поета медалі» всім 
іншим, свідчить, що, взявшись оцінювати й класифікувати «медалі», рецензент 
мимоволі долучився до сонму «критиків і деяких читачів». Ту модель, якою 
він послуговується і яка виявилася чи не найпродуктивнішою в творенні 

• Класичний приклад — міф про Шевченка 20-х і 30-х років. 
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міфупр Стуса, вперше випробував Юрій Шерех, зазаначивши, що «героїчна 
біографія Стуса сьогодні стоїть на перешкоді розумінню його як поета». 

Внаслідок посиленої міфологічної обробки реальне поетове «я» 
поволі й невблаганно звільняється від історичної конкретики, від усього 
«символічного й невловимого», аж поки не стане профілем на монеті, 
знаком, магічним ім'ям, з допомогою якого новітні «апостоли» дбатимуть 
про «стадо». Р. Варт писав, що історія в міфі відіграє роль «своєрідної 
ідеальної служниці: вона все зарані готує, приносить, розкладає і тихо 
зникає, коли приходить господар, якому залишається лиш насолоджуватись, 
не запитуючи, звідки взялась вся ця краса. Точніше було б сказати, що вона 
виникає з вічності, будь-коли являючись готовенькою для споживання 
людиною-буржуа». Як уже зазначалося, ключем до коду тієї мови, якою 
створюється міф про Стуса, є воля до панування. Оскільки ж йдеться про 
«міф справа», то ключ цей маскується переважно за такими поняттями, як 
«вічність», «універсальність», «природа», «загальнолюдське» тощо. Взірцем 
тут може служити заключний абзац статті Шереха: «Минуть десятиліття. Не 
буде образу Стуса я к особи, не буде його розпинателів, не буде його 
теперішніх критиків. Дисиденство вивчатимуть у школах з нудних підручників 
історії і історії літератури, і школярі потай позіхатимуть під розповідь 
учителя про в'язниці і смерть Стуса, я к сьогодні вони позіхають, слухаючи 
про каторжні роки Грабовського. Будуть інші проблеми і інші злоби дня. Але 
надовго лишиться універсальне, майстерне і щире в поезії Стуса...» Вдаюся 
до поширеного цитування, щоб проілюструвати технологію буржуазного 
міфотворення, адже тут все зроблено в кращих його традиціях: епічний тон, 
магічні повтори слів («не буде»), пророчий пафос. Реальне людське «я», 
з аф іксоване в поетичному слові, з усім розмаїттям д іалектично 
взаємозв'язаних, нерозщеплених вчинків, думок, переживань, що становлять 
його буття, внаслідок подібної міфологічної обробки максимально 
деполітизується, позбавляється історичної конкретики, щоб «людині — 
буржуа» зручніше було його «споживати». Декодувати цей намір критика 
можна виключно завдяки зовнішнім обставинам, в яких перебуває даний 
текст. Зараз не час докладно зупинятись на тій суспільно — політичній 
ситуації, що становила його контекст. Скажу лиш, що вперше читаючи 
(нагадую — у 1987 році) процитований пасаж, я ладен був вважати його 
автора навдивовиж сміливим пророком. Сьогодні ж, коли його пророцтво 
збувається на очах, від мого колишнього захоплення не лишилося й сліду. 
Точний розрахунок «хитрого й вправного ремісника»*, що намагається 
вигідно спродати свій товар («медаль» «доброї поезії»?) «людині — буржуа», 
— і не більше. 

Прикладів того, як працює дана модель в процесі створення Стусового 
міфу, можна навести багато. Скажімо, логіка протиставлення «героя» і 

*Е. Касірер зазаначає, що, живучи в страсій надії, людина прагне передбачити своє майбутнє, 
— в цьому одна з головних особливостей людини, що виділяє іі з тваринного світу. Міф — перша 
спроба впорядкувати цю особливість. «Політики нашого часу, — каже Касісер, — добре засвоїли, 
що великі маси людей легше приводяться в рух силою уяви, ніж простим примусом. І вони 
використали цей інструмент досить вміло, можна сказати віртуозно... Пророцтво стало істотним 
елементом нової політичної технології». 
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«поета», «часового» і «тривалого» підказала Дмитрові Стусу ідею збірки 
віршів поета, що була б «вільна від зовнішних атрибутів неволі, які з плином 
часу однаково відійдуть на задній план». Головна мета: «Дати змогу 
побачити в особі Василя Стуса передовсім митця». Щоправда, як зізнається 
сам упорядник, він «вповні виконати поставлене завдання не зміг», 
— завадила все та ж історія. «Серпневі події дев'яносто першого ствердили 
мене, — пише Д. Стус, — в певній хибності мети». Вельми симптоматична 
невдача! Історія в даному випадку повелася, як погано вишколена прислуга, 
що заважає добропорядному буржуа насолоджуватися «красою», «доброю 
поезією», змушуючи задуматись над їхньою генезою, над тими ж «зовнішними 
атрибутами неволі», без яких не можливе адекватне сприйняття і розуміння 
цього поетичного слова. 

В чому ж полягає стратегія звільнення образу поета від усього 
історично зумовленого? Насамперед і головним чином — допомогти 
позбутися відповідальності за свої вчинки, а отже й від свободи вибору. Бо 
свобода (принаймні в західноєвропейській, кантівскій етичній традиції) — 
це завдання. Вона не дається, як медаль, і не купується, як монета, а 
виборюється (вибирається) протягом всього життя. Деполітизувати поета, 
відокремивши Стуса «магістра» й «гравця в бісер» од Стуса героя, мученика 
і пророка, треба найперш для того, щоб позбавити його творчість і його 
життя будь-якого сенсу. Адже цей поділ автоматично передбачає, що вони 
щось значать самі по собі. «Золотокоса красуня» стає головним символом 
поетичного світу, позбавленого протиріч і глибини, що їх надає йому 
етичний вимір. Без останнього ж будь-який вірш з естетичного свідоцтва 
про напружений і безнастанний пошук свободи, а значить — осмисленого, 
соціально значимого вчинку, перетворюється на пласку поверхню, «красиву» 
й безвідповідальну гру словами. 

На противагу тим (переважно західним, діаспорним) міфотворцям, 
що послуговуються моделлю Шереха й наголошують на загальному, 
універсальному (універсальність, як відомо, — основна цінність буржуазної 
ідеології) в творчості Стуса, вимагаючи деканонізації його, як героя і 
страдника, шістдесятники вітчизняні орієнтуються на дещо відмінну 
парадигму. І. Драч пише: «Сьогодні до нас прийшли і приходять його вірші. 
Його згорьована доля надає їм сили невідпорної і непереможної. Потужність 
його віршів помножена на скорботу його долі». Про це ж йдеться 
М.Коцюбинській, коли вона, згадуючи Франкову формулу «цілий чоловік», 
говорить, що «рідко випадає зустріти людину такої цільності, такої 
одержимості, такої чистоти... Він був не здатен до компромісів зі своїм 
сумлінням — навіть тих звичних житейських, на які, не помічаючи цього, 
йде кожна людина з тверезим глуздом». І завершується вся оця своєрідна 
іконографія неодмінною шевченківською паралеллю: «Саме в цьому плані 
можна говорити про шевченківську струну, про Шевченків дух у творчості 
Стуса. Адже Шевченко являє нам класичний приклад єдності долі й 
творчості, єдності «внутрішньої» і «зовнішньої» людини... Творчість поета 
не можна уявити собі поза Шевченковою стихією». І нарешті І. Дзюба. З 
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огляду на те, що він, по-перше, безпосередньо торкається шерехівського 
протиставлення героїчної біографії та поезії, а, по-друге, в нього іконописна 
тенденція сягає свого логічного завершення, зупинюсь на його міфотворчості 
трохи докладніше. «Так, це правда. — Погоджується критик із вже 
процитованим раніше міркуванням Шереха і продовжує далі. — Більше 
того, для багатьох читачів національно-патріотичний мотив заступає і ще 
неминуче довго заступатиме і весь разюче нетрадиційний, ятрущий образ 
України, і всю повноту та складність поетового «Я», драму людського духу 
в ньому». Перерву цитату щоб виставити кілька питальних знаків. Насамперед: 
навіщо зводити всю справу до «національно—патріотичного мотиву» і 
«багатьох читачів?» Адже, формулюючи на початку статті основну 
методологічну проблему «(Як відірватися від героїчної біографії творця й 
говорити про вірші як факт літератури?»), Шерех далекий від подібного 
спрощення: «Не кажучи вже про емоційні перешкоди, бракує багатьох, 
більшості потрібних фактичних даних». Там, де Шерех обережно 
застерігається: «Було б безвідповідальним у таких обставинах намагатися 
накреслити хоч трохи повний образ Стуса як поета, ще більше — говорити 
про його поетичний розвиток», — і формулює мету своєї статті: «не 
характеристика, а тільки — свідомо вживаючи цього дещо зневажливого 
слова — причинок до неї», — І. Дзюба не відає жодних застережень: «Але 
правда і інше: водночас доля Василя Стуса кидає гостро опрозорююче 
проміння на всю його поезію. Біографія і самонастановлення в нього 
невіддільне одне від одного. Рідкісна, трагічна неподільність поезії й долі». 
Знову спадає на думку Ніцше: «Непомірне звеличення цих абсолютно 
звихнутих душ не витримувало більше того євангельського ствердження 
рівності всіх я к дітей Божих, якому вчив Ісус; помстою їх було безмежно 
п і д н я т и Ісуса, відділити його від себе...» «Етичний ідеал», «етична 
непоступливість», «світло стичного абсолюту», «етичний максималізм», 
«моральний ригоризм», «моральна наелектризованість» — подібними 
визначеннями пересипана вся стаття Дзюби «Різьбяр власного духу». 
Навіщо? Щоб констатувати наприкінці: «Коли пишеш про таких людей, як 
Стус, мусиш насамперед поставити собі запитання: чи маєш моральне 
право?» і критик, певна річ, залишає за собою це апостольське «моральне 
право»: «Він не воював зі мною. Він говорив до мене. І це дає мені право 
говорити про нього...» Ясно: поетові «мстять». Зводячи його в ранг «етичного 
ідеалу», згадані й незгадані тут представники «династії малярів» тим самим 
заявляють про свою причетність до цього ідеалу, до істини, а відтак - про 
своє «право» промовляти від їхнього імені. А промовляти для них, як знаємо, 
означає «воювати», боротися за владу. «І даремні потуги тих, -каже Драч, -
хто намагається перепинити їм дорогу. Опір надає віршам трагічного поета 
неймовірної всепробивності.» Прокоментувати ці напозір ефектні слова 
можна тільки так: йде політична боротьба, в якій словом поета безсовісно 
й цинічно маніпулюють задля успішного її провадження. Цей коментар 
чинний практично до всіх текстів шістдесятників, що так чи інакше 
пов'язані з постаттю Стуса. Ті поодинокі представники цього покоління, з 
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якими по-справжьому, я к рівний з рівними, розмовляв поет і які сьогодні 
могли б підтримати діалог й говорити до (а не «про») нього, шанобливо й 
багатозначно мовчать. Говорять же, мовляв за Ніцше, «абсолютно звихнуті 
душі». їхню звихнутість практично неможливо догледіти з політичного 
терену, але з перспективи поета, який писав: 

На однакові квадрати 
поділити білий світ. 
Рівне право всім страждати 
і один терпіти гніт. 
Зле і кату, зле і жертві, 
а щасливого нема. 
Всім судилося померти 
за замками сімома, — 

вона очевидна. 
«Перспективізм» вже згаданого на початку Ортеги - і -Гасета передбачає 

радикальні зміни в суспільному житті раз на тридцать років. Саме стільки 
наділено кожному поколінню для активного існування в історії. Потім 
настає черга іншого покоління з тільки йому притаманною перспективою 
світовідчуття і світосприймання. Ніхто не годен повністю звільнитися від 
неї, адже на її формуванні позначились спільні для всіх об'єктивні історичні 
умови, певний стан (чи стадія) культури тощо. Отож, я к автор численних 
відозв або заяв, Стус безперечно належить своєму часові й своєму поколінню. 
Можна дивуватися з його сміливості, читаючи «Я звинувачую КДБ», а 
можна (як це робить, приміром, М. Холодний) акцентувати увагу на тих 
його текстах, що мали б засвідчити компроміси із владою, але ні те, ні друге 
нічого не скаже нам про особистість поета, про його внутрішнє, глибинне. 
«я». На основі таких текстів й створюється міф про «борця», «героя», 
«етичний ідеал» і т.д.* Нехтування ж ними задля «майстра» і «гравця в бісер» 
таке ж безрезультатне. 

Справжній Стус починається там, де закінчується Стус-шістдесятник. 
За тією гранню вже перестає щось значити зміна поколінь й різниця між 
ними, царську «охранку» не відрізнити від «КДБ», Кос-Арал від Колими. 
Там триває вічний, — поза часом і простором, — діалог особистостей: 
незідчуженою, живою мовою про невідчужений сенс буття. Героїзм Стуса 
— в пориві до цієї межі, за якою розпочинається культурний простір, 
вітчизняна (і світова) духовна традиція. Все, що зв'язувало поета з його 
поколінням і його часом — традиції, норми, побутові й родинні зв'язки 
тощо, — мусить бути відкинуте задля нових Обріїв, «живого життя». Не 
кажучи про те, що таке звільнення вимагає від нього повсякчасних 
надприродних зусиль, воно ще й робить існування поета абсолютно 
непередбаченим й відкритим до всіх можливостей. І саме тому це існування 
ніколи не може бути нормою, ідеалом, прикладом для наслідування. У 

" Що ж до «компромісних» заяв Стуса, які, здавалося 6, повинні заховувати смертельну загрозу 
для цього міфу, то з погляду технології його виготовлення, їх сміло можна розглядати, як ту 
риторичну фігуру, що и Р. Варт називає «щепленням» («імунізація колективної свідомості з 
допомогою невеличкого щеплення офіційно визнаного недоліку». 
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віршах Стуса з безмежною щирістю й відвертістю втілилося його глибинне, 
сокровенне «я», але втіленість ця ніколи не є остаточною. Сутність його 
творчості, я к і всього його буття, — в напруженому протистоянні 
р о з к р и т т я й з а х о в у в а н н я . У Стуса воно не щезає ні на мить. 
Щ о більш розкривається він у своїх віршах, то більш таємничою і 
неприступною стає його людська сутність. Кожен твір автора «Палімпсестів» 
— удар*, що нищить декорації звичного світу, всі оті норми, традиції, звичаї, 
за якими відкриваються обшири нової реальності, і водночас удар цей 
відбувається в самому вірші, що заховує й увіковічнює його. Звідси — 
внутрішня глибина й непрозорість, що притаманні творчості поета. Завдяки 
їм вона здатна пережити свого автора. 

На противагу творчості типових шістдесятників, ровесників Стуса 
(Драч, Вінграновський, Олійник та ін.), яка вся на поверхні, вся 
орсчевлена, вся підкорена волі до панування, й тому здатна бути корисною 
(справі побудови комунізму, незалежної держави і т.д.), але не спроможна 
самостійно тривати, «Палімпсести» чинять шалений опір волі до влади. В 
українській поезії середини сторіччя годі шукати іншу поетичну книжку, що 
була б наст ільки п е р е й н я т а запов іданою у к р а ї н с ь к о ю істор ією 
проблематикою, а проте вона зовсім не надається для утилітарної експлуатації 
в політичній боротьбі. Емерсонівська «довіра до себе» , буття, що покоїться 
в самому собі, — її головне джерело. Тільки воно могло породити такі слова: 
«Україна під окупацією? — та нічого подібного! Я є ВІЛЬНИЙ — і тому 
Україна є вільною, бо вона в мені... І тому правила гри я призначаю свої, 
а ті що існують... Оточуючий світ не варт того, аби я зрадив себе, зрікся своєї 
віри, своєї гідносте». Пригніченому, наскрізь залежному й підкореному 
сильнішою волею шістдесятнику сенс їх навряд чи приступний. Сказано: 
«Зрозуміти — стати рівним». Але І. Драчу, І. Дзюбі, Є. Сверстюку та 
багатьом іншим «малярам» — шістдесятникам про таку рівність й таке 
розуміння наразі явно не йдеться, адже вони сьогодні тільки те й роблять, 
що борються: за «незалежність», за розбудову держави, за відродження 
національної культури тощо. їм конче потрібні інші: шеренги крицевих 
борців, що тримають високо над головами стяги з ім'ям «етичного ідеалу», 
або ж — за демократичною версією — ситі й самовдоволені буржуа з 
кишенями, що напхані грошовими купюрами із зображенням все того ж 
«ідеалу». Вони готові бути проводом, елітою, речниками «стада», а для цього 
треба лишень володіти (на штиб первіснообщинних шаманів) магічним 
словом. Політична влада тримається на волі до оволодіння всім беззастережно, 
причому природа цієї влади мало що важить. Тиранія демократії набагато 
жорстокіша, ніж тоталітарна, бо вона анонімна й безвідповідальна. 
Добродушний буржуа, я к відомо, зовсім не від того, щоб, перепустивши 
чарчину доброго вина, поласувати версифікаційними іграми автора 
«Золотокосої красуні» чи поміркувати про вплив Р.-М. Рільке на нього. Це 
ні до чого не зобов'язує, а головне — привчає до думки, що «краса» — вічна, 
тобто поза політикою й історією. В поколінні шістдесятників знайдеться 

* Запозичую цю метафору із статті Г.-Г. Гадамера «Вступ до роботи М. Гайдегера «Виток 
художнього твору». 
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чимало як провідників — борців, так і провідників — естетів. Найчастіше — 
про це вже була мова — це одні й ті ж фігури, які змінили поставу з огляду 
на політичну кон'юктуру. Проте на Стусовому тлі різниця між ними 
сьогодні бачиться такою ж неістотною, як і різниця між шістдесятниками 
— комуністами і шістдесятниками — демократами. Незалежно від того, 
піднімають його (з метою опустити, «помотатися») на щит як борця проти 
політичної системи або жнеперевершеного магістра «гри в бісер», замкнене 
в собі, самодостатнє буття поета (тепер уже як текст) протистоїть суспільному 
гніту в будь-яких його виявах. 

Переводячи розмову в дещо специфічний, літературний вимір, 
відзначу явно непереконливу спробу Ю. Шереха виділити якусь «окрему 
групу» віршів у доробку Стуса, що їх він називає «герметичними». Нарахувавши 
«з дванадцять» таких поезій, критик, що називається, умиває руки, 
залишивши читача сам на сам з цими творами, позаяк герметичні поезії «не 
повідомляють ні про яку подію, не оповідають жодної історії, вони діють 
співгрою нюансів значень, і враження від них не повинно розкриватися до 
логічного кінця, а, радше, впливати різними можливостями, закладеними 
в вірші. Тож втручання критика тут може легко означати накидання певної 
концепції, яка аж ніяк не обов'язкова, яка постає у взаємодії авторського 
тексту з читачевою здатністю реагувати, реагувати часто по-різному...» 
Виходить, крім названих Шерехом дванадцяти віршів, решта, кажучи його 
словами, «відкрита одній конкретній інтерпретації?» Але чи не є його 
визначення суті герметичної поезії, що «викликає асоціації й переживання, 
які, при всій їхній виразності, не вкладаються в однозначне логічне 
окреслення», — чи не є це визначення справедливим щодо поезії взагалі й 
Стусової зокрема? Попри всю риторичність (звісно, для мене!) цього 
питання, справа аж ніяк не вичерпується марудною термінологічною 
плутаниною. Остання є, радше, наслідком, причина ж — відсутність 
самоідентифікації, відчуження критика. Відмовившись од скільки—небудь 
поважних зусиль у пошуках адекватної інтерпретаційної стратегії*, він 

• Раніше вже згадувалися методологічні проблеми Варта, який, не знаходячи через відчуження 
можливості узгодити «адеалогізацію» й «поетизацію» й покласти край багатослівним балачкам про 
реальність, все ж наполягав на категоричному імперативі пошуку цієї можливості. Либонь, 
центральний напрямок цього пошуку визначає сьогодні ідея діалогічності розуміння. Скажімо, 
Г.Г.Ґадамер в своїй фундаментальній праці «Істина й метод» пише : «Вже одне те, що даний текст 
стає предмотом тлумачення, означає, що цей текст задає інтерпретатору питання... Збагнути текст 
— значає збагнути це питання». Для Гадамера логіка гуманітарного пізнання є насамперед логікою 
запитань, і тому «обрій» питання (текст) — наріжний камінь його гносеологічної моделі. Для 
порівняння, у М. Еахтіна «обрій» відповіді і «обрій» питання прирівнюються в своїх гносеологічних 
правах. Якщо для Гадамера зрозуміти питання означає «злитися» з його «обрієм», то Бахтін 
наполягає на самостійності адресата й розглядає інтергфетацію як таке схрещення двох автономних 
світоглядів, унаслідок якого виявляються приховані раніше значення тексту або ж народжуються 
нові. Проте важливо, що, попри відмінне трактування «обрію» відповіді в цих моделях, обидві вони 
зорієнтовані на текст, комунікативний характер якого визначає його структуру. Текст — єдина 
можливість «заявити про себе», причому російський філософ схильний інтерпретувати як текст не 
лише письмові й усні форми «заяв про себе», а й будь-який людський вчинок. Отож, наприклад, 
славнозвісний виступ Стуса на прем єрі фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» — 
такий же текст, як вірші «Палімпсестів» чи «Я звинувачую КДБ». За Бахтіним, смислами є «відповіді 
на питання. Те, що не відповідає на жодне питання, позбавлене для нас сенсу». Відкритий для 
інтерпретації, для відповідей, текст водночас завжди залишається «для-себе-буттям» (докладніш 
процедив, у збірнику «М.М.Бахтин как философ». М., 1992, с. 98-102). Ідея діалогічності розуміння 
надає процесові пізнання незавершеного характеру. Діалог можна на якийсь час перервати, але його 
не можна завершити, оскільки будь-яка спроба його завершення, продиктована ностальгією за 
«втраченим раєм», перебуванням у завершеному світі, є, за Бахтіним, «дурним естетизмом». 
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знехтував тим самим діалектикою розкривання—заховування, що міцно 
напинає художню тканину будь-якого вірша «Палімпсестів» і стоїть на заваді 
волі до оволодіння, «конкретній інтерпретації», а відтак — чи не найбільше 
спричинився до появи «міфу справа». 

І тут питання: якщо добровільно відмовитись від поважного діалогу 
з поетом, перестати шукати відповіді на його тексти=запитання (вони в 
свою чергу є відповідями на тсксти=питання Самовидця, Шевченка, 
Рільке, Зерова та ін.), то що ж залишиться натомість? «Краса»? «Мистецтво-
гра»? І де в такому разі критерій вартості? «Вирішувати, хто сьогодні 
найбільший поет України — річ особистого смаку», — каже Юрій Шерех, 
і квит. Між тим, такий непомильний критерій існує: Стус помер у сорок сім 
років, я к Шевченко і Зеров, ті, з ким поет провадив найпосутніший діалог, 
діалог, що визначає сьогодні простір української культури. Скажу одразу, я 
зовсім далекий від небезпеки надужити містикою, хоч такий фатальний збіг 
обставин Неабияк до цього спонукає. Йдеться-бо про речі земні й доволі 
очевидні. Юрію Шереху не бракує об'єктивності й самокритичності в оцінці 
власної ситуації, коли він заявляє у статті «Пороги і Запоріжжя», що «писати 
з еміграції про так званих дисидентів Радянського Союзу важко, майже 
неможливо. Для нас тут, що живуть у безпеці й достатку, в ілюзії рівного 
шляху, без перешкод і порогів... дисиденти осяяні ореолом мучеництва і 
святості майже незбагнених, героїзму подолання всіх порогів. Давати їм 
поради з в і д с и , критикувати їх звідси — здається блюзнірством, майже 
злочином. Адже ми — більшість з нас — не були виставлені на їхні 
випробування, не переходили їхніх порогів, а якщо були, то не осягли 
їхнього рівня і, мабуть, ледве чи спроможнні на це». Саме в оцій разючій 
невідповідності розміреного, затишного й довготривалого існування «людини-
буржуа» і героїчного, сповненого небезпек життя «радянського дисидента» 
— головна причина небажання чи, точніше, неспроможності критика на 
рівних провадити діалог з поетом. Серед перерахованих Шерехом порогів, 
у подоланні яких, на його думку, полягає героїзм дисидентів, відсутній, 
либонь, найвищий — поріг смерті. «Життя, ущільнене в часі, — писав 
Ортега-і-Гасет, — здобуває інші форми, ніж те, що розтеклося по його 
поверхні. Це форми героїзму — загальної назви всіх, хто добровільно 
накликає смерть». У «Палімпсестах» тема смерті — одна з домінуючих: 

Сховатися от долі не судилось. 
Ударив грім — і зразу шкереберть 
пішло життя. І ось ти - все, що снилось 
як смертеіснування й життєсмерть. 
Тож іспитуй, як золото, на пробу 
коханих, рідних, друзів і дітей: 
а чи підуть крізь сто твоїх смертей 
тобі услід? А чи твою подобу 
збагнуть — бодай в кінці життя? 
Ч и серцем не жахнуться од ознобу 
на цих все бідах? О, коли б знаття... 
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Та відчайдушно пролягала дорога 
несамовитих. Світ весь - на вітрах. 
Ти подолала, доле,-слава Богу. 
На хижім вітрі чезне й ниций страх. 

Вірш цей, як зрештою і всю творчість Стуса, сміло можна вважати 
відповіддю на натхненний заклик іспанського філософа: «Станьмо ж 
поетами буття, які здатні своє життя вдало зримувати зі смертю, підказаною 
натхненням». У світлі цього діалогу очевиднішою стає семантична структура 
Стусової поезії, а отже й сенс його долі, зерно його біографічного сюжету. 
Адже той ліричний імпульс, що породжується завжди чітко окресленим 
поетовим «я», пронизує всі образи зовнішнього світу, всі виміри буття, 
змушуючи їх перегукуватися й резонувати. Асоціативні зв'язки й відповідності 
між ними встановлюються переважно завдяки метафорі. Такий героїчний 
ліризм неодмінно призводить до повного злиття ліричного суб'єкта й 
реального поетового «я», а відтак — і до загибелі останнього. Про те, що цей 
універсальний символізм завжди «пахне кров'ю», точно сказано у 
Б. Пастернака, який відзначав особливу переконливість і яскравість такого 
романтичного життєрозуміння «в своїй символиці, тобто у всьому, що 
образно дотикається орфізму і християнства, в цьому поетові, що кладе себе 
в мірило життя й життям за це розплачується»*. Російський поет згадується 
тут зовсім випадково. По-перше, зі слів самого Стуса знаємо про його 
«необачно велику любов» до творчості Пастернака. Принаймні на ранньому 
періодові Стусової поезії вплив пастернаківської манери досить відчутний. 
Щ о ж до «Палімпсестів», то як своєю принциповою метафоричною 
настановою, так і зумовленою нею тематичною структурою, вони явно 
відрізняються від поезії Пастернака і навіть протистоять їй. Р.Якобсон у 
статті «Заметки о прозе поэта Пастернака» говорить про якісно відмінне, 
порівняно із метафоричною системою, вирішення поетичної теми у автора 
«Охранной грамоты»: «Його ліризм, в прозі чи в поезії, пронизаний 
метонімічним принципом, в центрі якого — асоціація за суміжністю». Це 
неодмінно призводить до істотного розмивання контурів ліричного «я», 
фактичного усунення його з переднього плану на задній. Якщо в такого 
класичного й довершеного «поета буття» (власне — поета в повному 
розумінні цього слова), як Стус, стихія героїчного ліризму повністю 
витісняє тематику другої і третьої особи (в жанровому аспекті — драму і 
описову прозу), то з огляду на те, що, мовляв за Якобсоном, «для метафори 
лінію найменшого опору становить поезія, для метонімії — така проза, 
сюжет якої або ослаблений, або цілком відсутній», художній розвиток 
Пастернака відбувався в прямо протилежному напрямку: від метафоричної 
системи ранньої лірики до «неслыханной простоты» пізньої. 

Повертаючись до наведеної вище цитати з «Охранной грамоты», 
вкажу й другу причину її появи тут: вона прямо говорить про зв'язок 
універсальної символіки, притаманної героїчному ліризму, і християнської 
парадигми. У Ніцше надибуємо блискучу характеристику останньої в тому 

• Б. Пастернак. Воздушные пути. М., 1983, с. 272. 
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аспекті, що нас зараз цікавить, — аспекті смерті. Ось кілька вичерпних 
формулювань філософа, з яких, як-то кажуть, не відняти і не додати: «В 
Євангелії бракує взагалі поняття природної смерті: смерть не міст, не 
перехід, її нема, бо вона належить до абсолютно іншого, тільки видимого, 
світу, що має лиш символічне значення. «Мить смерті» не християнське 
поняття. «Мить», час, фізичне життя і його кризи зовсім не існують для 
вчителя «благовісту»... Цей «благовісник» помер, як і жив, як і в ч и в , — 
н е для «спасіння людей», а щоб показать, я к треба жить. Те, що залишив 
він у спадщину людству, є п р а к т и к а , його поведінка перед суддями, 
переслідувачами, обвинуваченням і всілякими наклепами й кпинами — 
його поведінка на х р е с т і . Він не противиться, не захищає свого права, 
він не робить ні кроку, щоб уберегтися від найбільшої небезпеки, більше 
того— в і н в и к л и к а є її... Івінмолить, він страждає, в інлюбитьзтими, 
в тих, які роблять йому зло... Сам Ісус нічого не міг побажати в своїй смерті, 
я к тільки відкрито дати могутній досвід, д о к а з свого вчення... Саме така 
смерть і була якраз «Царством Божим». Після цих слів, що їх, гадаю, 
неможливо й недоречно якось коментувати або тлумачити, залишається 
лиш прислухатись до поета: 

В мені уже народжується Бог, 
і поступово одміняє душу, 
і повнить груди холодом, і світлом 
мене донишує. Вітаю певний дню! 
Безкрайо розсувається овид, 
земля даліє, наче тьмяна зірка, 
і голова моя, налита сонцем, 
вже передсмертну радість прочува. 

В усій європейській поетичній традиції XX ст. (принаймі в другій її 
половині) я не знаю переконливішої відповіді на євангельське запитання, 
ніж оце Стусове «В мені уже народжується Бог». З часів Ніцше, з його 
розпачливим і надривним «Бог мертвий», європейська культура рідко чула 
щось подібне. Звісно, я к плоть од плоті цієї культури, Стус не уникнув її 
гносеологічних драм*. В його поетичному становленні (до речі, поняття 
становлення — наріжний камінь філософії Ніцше; пор. також євангельську 
максиму «Я є шлях, правда і життя») траплялося декларувати «смерть Бога» 
з не меншою, ніж у Ніцше, категоричністю, як, скажімо, у вірші «Немає 
Господа на цій землі». Проте становлення цс, попри всі зриви і метання, 

* Про ті небезпеки, що чигають на західноєвропейський інтелектуалізм під час безперешкодного 
руху логіки й риторики в розрідженому повітрі універсалій, див. у статті С. Авєрінцева «К 
характеристике русского ума» (Новый мир, N 1, 1989). Вчений зазначає, що на Заході намагалися 
дати собі раду з цими небезпеками, вийшовши їм назустріч, завдяки методичній самоперевірці. 
Класичним взірцем тут є Фома Аквінський, який кожний розділ «Суми теології» розпочинає тезою, 
що «протилежна тій, яку він збирається захищати, аж до тези про небуття Боже (з розглядом 
аргументації на користь цього небуття)». Проте такий «діловий підхід» не вберіг Захід від проривів 
«ніщо», «смерті Бога». «На Русі ж, — продовжує Авєрікцев, — що не відала схоластики, зате 
катувалася страхом перед антихристовою підробкою істини... емоційне забарвлення гносеологічної 
драми набагато гостріше. Процедура, при якій теза доводиться як антитеза антитези і до віри ведуть 
через невіру, матеріалізувалась у нас не в побудові схоластичних трактатів, а в атмосфері романів 
Достоєвського. Там Аквінат — тут Достоєвський...» У нас же — лірична поезія і Стус. 
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невблаганно простує до свого логічного кінця — мученицької смерті. «В мені 
уже народжується Бог» — пряма алюзія на євангельське: «Ніхто не приходить 
до Отця інакше, я к через Мене». В обох випадках займенник першої особи 
однини має одну і ту ж природу й означає «шлях» до тієї реальності, що 
зветься Богом, Отцем. Даючи тлумачення символів «Отець» і «Син», Ніцше 
пише: «Словом «Син» виражається в х о д ж е н н я в почуття загального 
просвітління (блаженство); словом «Отець» — с а м е ц е п о ч у т т я , 
почуття вічності, почуття досконалості». Відчайдушні, на межі всіх фізичних 
і духовних сил, спроби наблизитись до «Отця», відновити онтологічну 
єдність між Ним і людським «я», визначають магістральну поетичну тему 
«Палімпсестів». 

Аби глибше й повніше усвідомити тематичну структуру лірики Стуса, 
ще раз вдамся до Ортеги-і-Гасета. Хоч і не в термінах християнської 
персоналістської метафізики, а проте залишаючись в руслі заповіданої нею 
проблематики, філософ говорить про «входження» у блаженство, я к про 
«мистецтво помирати», повернути яке «після двох сторіч втечі від смерті» 
сучасній людині дуже важко. Природна, «біохімічна» смерть, на думку 
Ортеги, недолюдська, безсмертя ж — надлюдське, олюднити смерть може 
лиш «чесне, вільне і безкорисливе спілкування з нею». Стусівське «прочування 
передсмерної радості» — «про-чування» «Сина», а отже — «шляху, правди 
і життя». Поет приходить у світ, в якому «Пан-Бог — помер», в якому панує, 
кажучи словами Ортеги, «промисловий дух», тобто зманіжена і вироджена 
етика: все, що завгодно, аби не смерть. За життя чіпляються тим більше, чим 
менше його «прочувають». «Хіба довге життя достойніше від високого?» 
запитує філософ. Поет відповідає однозначно. 

Одним з найпоширеніших загальних місць у міфі про Стуса є 
ствердження трагізму його долі і трагізму я к основоположної категорії його 
світовідчуття. Наприклад, «Василь Стус — поет трагічної долі» (І. Драч); «у 
багатьох визначальних моментах Стусові близька філософія екзистенціалізму, 
передусім ідея «трагічного стоїцизму»» (М. Коцюбинська); «Василь Стус 
ближчий до поетів отого другого психологічного полюсу — полюсу трагізму» 
(І. Дзюба); «конфлікт: Стус проти СРСР — в усій донкіхотській трагічності, 
а коли хочете, й трагікомічності такого протиставлення, — це сьогодні 
також конфлікт вільного особистого і запрограмованої підпорядкованості 
машинізованій центровості» (Юрій Шерех) тощо. Між тим, ніщо так не 
затемнює суті його творчості й реальності його «я», я к розмови про трагізм. 
Вони були б доречними щодо М. Зеровачи Р.-М. Рільке, але не Стуса. Адже 
християнська парадигма, що її поет дотримується упродбвж всього життєвого 
шляху, існує, як відомо, без трагічної свідомості і навіть всупереч їй. У 
символі «Сина» місце трагічного посідає страждання. Тільки воно є шляхом 
до блаженства і тільки завдяки йому здобувається достойне і високе життя, 
чи то пак — «життєсмерть». Той же Рільке, скажімо, про «духовну 
близькість» з яким українського поета точиться так багато балачок*, був 

* Либонь, найрозважливішим тут є Юрій Шерех: «Особисто я ладен убачати спільність з Рільке 
хіба в тому, що обидва поети шукають образу почувань і станів людини в їхньому ставанні, а не в 
їхній завершеності». 
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схильний розуміти людську причетність до «вищих планів буття» не в 
«християнському сенсі» (від якого я все більш рішуче відходжу), а в чисто 
земному, в глибоко земному, в блаженно земному намаганні все те, що ми 
бачимо й осягаємо тут, перевести в ширше, якомога ширше коло буття*. 
Діаметрально протилежна спрямованість векторів поетичного розвитку 
Рільке і Стуса — очевидна. Якщо у першого — «язичницька» горизонталь, 
що веде до щасливого і тривалого існування, то в другого — християнська 
вертикаль, стражденне і високе життя. 

Я к уже зазначалося раніше, щоб адекватніше збагнути те питання, що 
його виставляє нам «Стус як текст», слід звертатися до традиції, що лежить 
поза ним (питанням), тобто до тих питань, відповіддю на які є саме питання. 
Інакше кажучи, щоб повноцінно провадити діалог з автором, необхідно 
пам'ятати про тих, хто стоїть у нього за плечима. Крім уже згаданих 
співбесідників Стуса, слід назвати й представників українського барокко, 
насамперед Сковороду. Радше, що й сам поет вважав філософа «одним з 
найкращих своїх друзів». Тема Стус і культура барокко зачіпається тут з 
єдиною метою наголосити на безсумнівній спорідненості світоглядів автора 
«Палімпсестів» і «бароккової людини». Передусім вона (спорідненість) 
виявляється в універсальному символізмі, породженому вірою у 
«всеприсутність» Бога. Щоправда, на відміну од «Палімпсестів» , де цей 
символізм, як знаємо, «пахне кров'ю», «емблематична поезія» Сковороди не 
завжди уникає тієї небезпеки, що не рідко підстерігає бароккову людину, — 
відмови од пошуку глибинного сенсу буття на користь легковажній і 
примхливій грі поверхнями, словами, звуками і т.д. Близькою була Стусові 
й дуалістична філософія Сковороди, основою якої є центральна для всієї 
культури барокко теза про антитетичну природу буття. І, знов-таки, йдеться 
не про гру протилежностями, в яку часто-густо вироджується антитетика 
барокко, а про основний світоглядний елемент. З ним тісно пов'язана та 
обставина, що, будучи «тліном» і розчиняючись в абсолютному бутті, 
людина водночас залишається сама собою, перебуває в центрі бароккового 
світу. Про це добре сказано у Д.Чижевського: «Людина... надзвичайно 
кріпке ядро світогляду барокко, що утримує свою стійкість, сталість, власне 
місце в бутті навіть перед обличчям абсолютного буття. Це, щоправда, 
цілком в християнській традиції. Пантеїзм, в якому людська істота 
розчиняється в загальній божественній субстанції, н е в л а с т и в и й для 
барокко...» 

І останній момент, на якому хочеться коротко зупинитись. 
Чижевський пише, що «барокко — знову як середньовіччя — кохається в 
темі смерті... Може, навіть в середньовіччя с м е р т ь не знаходила стільки 
уваги». Майже два століття втечі од смерті розділяє добу барокко й поета, 
який підніс «мистецтво помирати» на небачену в сучасній європейській 
культурі висоту. Заявивши на початку свого шляху: «Ще зневажаю політиків. 
Щ е — ціную здатність чесно померти. Це більше за версифікаційні вправи!» 
— Стус залишився вірний собі до кінця. 
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Я вже збирався був завершити статтю, коли це, переглядаючи ранкові 
газети, надибую на першій шпальті «Вечірнього Києва» замітку «Хресна 
дорога додому», з якої довідуюсь, що «у благодатне свято християн — 
Покрови Богородиці — на Байковому цвинтарі відбулось освячення 
кам'яних хрестів, встановлених на могилах трьох вірних синів України. І 
панахида, яку відправили священослужителі». На початку дається епіграф 
— цитата із Стуса: «Як добре те, що смерті не боюся і не питаю, чи тяжкий 
мій хрест». Вихоплені із свого органічного контексту, ці рядки кидають 
зловіщу, нікрофільську* тінь я к на саму замітку, так і на подію, про яку вона 
повідомляє. В цьому наївному (наївному з погляду технологіїміфу) газетному 
тексті, покликаному приводити в дію політичний міф, наявні, так би 
мовити, в чистому вигляді всі основні структурні елементи міфу про Стуса: 
шевченківська паралель («поховання перетворилось на величезну політичну 
маніфестацію, якої не бачили з часів перезахоронения праху Тараса 
Шевченка»); магічне слово (в коротенькому абзаці п'ять разів ужито 
«повернулись»); авторитетна промова «апостола» (Є.Сверстюк: «Боротьба 
за нашу незалежність тільки починається. Вона чекає чесних рук, сумління 
і великої енергії духу») і нарешті — епічне звернення до природи («І 
здавалось, що сама природа відповідала на слова любові і визнання великим 
страдникам української літератури »). Сенс ритуалів на штаб перепоховання 
й освячення хрестів насамперед у тому, щоб позбавити їхніх учасників 
відчуття своєї індивідуальності: вони починають мислити, відчувати і діяти 
«та всі ж я к один». Щ е б пак, в -ситуації, коли навіть «сама природа» і т.д. 
зовсім не залишається місця свободі вибору, що передбачає автономність 
особистості, тобто її самоконтроль і відповідальність. Відомо-бо, що безугавне 
повторювання ритуальних формул, жестів, магічних слів і обрядів — 
найпевніший спосіб подолати внутрішній опір людини, позбавити їїдуховної 
обережності, здатності критично мислити. Тоді вже настає зоряний час 
шаманів — політиків з їхньою надмогильною риторикою про «Український 
пантеон» і про те, що «боротьба за'нашу (!) незалежність тільки починається». 
І спробуй тут не повірити! Спробуй поглянути на все це відсторонено й 
критично! Але над монотонним і оглушливим гуркотом шаманських бубнів, 
понад безкрилою і убогою політичною метушнею, вивищується постать 
поета і владно забирає голос: 

Зрадлива, зраджена Вітчизна в серці дзвонить 
і там росте, наш пригнітивши дух. 
Ви, нею марячи, зазнайте скрух і скрух — 
і най вас Бог, і най вас Бог боронить. 

* Запозичую цей термін у Е.Фрома. 
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МАРКО ПАВЛИШИН 
* Щ О ТАКЕ БАТЬКІВЩИНА? Д Е Н А Ш Д І М ? » 

Askold Melnyczuk, What is Told: A Novel. Boston and London: Faber, 
1994. 202 cmop. 21.95 дол., полотно. 

Признаймося: приємно, коли хтось із «наших», завоювавши собі 
помітне місце в «їхньому» істеблішменті, продовжує таки бути «нашим». А 
це робить Аскольд Мельничук — народженець Нью-Джерсі, англомовний 
поет, прозаїк, критик і перекладач, твори якого з'являються в таких 
магістральних американьських журналах, я к The Nation і Partisan Review. 
Він же професор Бостоньського універсітету і головний редактор доброго 
літературного журналу Agni. Що журнал добрий, не підлягає сумніву: його 
37-ий номер (1993) помістив ґратуляції чотирьом співробітникам журналу 
та авторам, яких недавно нагородили літературними преміями або іншим 
чином відзначили за твори, вперше поміщені в «Аґні». Першим серед них 
був поет, і письменник Дерек Волкот, співредактор «Аґні», який став 
лавреатом Нобелівської премії за літературу. Всередині того ж 37-го номера 
ви знайдете, inter alia, поезії Оксани Забужко в перекладі Михайла Найдана 
і Марії Ревакович у перекладі Пола Пайнса. 

Та й у власній творчості Мельничук звертається до тематики 
українськости. Ось його вірш «Уста відмовляються перекласти» («The 
Mouth Refuses to Translane», Grand Street, 1990, T. 9, 4 . 2.): 

I think: sece moyeh — 
but what і say 
my pen won't put 
on paper in 

this hostile tongue — 
this Jacob's ladder 
I am tesning 
rung by rung. 

(Я думаю: «серце моє» — / / але те, що я кажу / / моє перо покладе / 
/ на папір / / цією ворожою мовою — / / цією Яковою драбиною, / / яку я 
випробовую / /щабель за щаблем.) 

Отже, американський англомовний поет — бодай у цій ліричній ситуації, в 
цьому жесті — оголошує первинність для себе світу почуттів, який антично 
можна виразити тільки українською мовою. Українськість, я к своєрідний 
суб'єктивний стан, цікавить автора і в інших місцях. В «Аґні» (1988, Ч. 26), 
а згодом у перекладі Мар'яни Прокопович у «Всесвіті» (1991, Ч. 11) 
з 'явилося есе «Римської монети, скіфська кераміка», в якому роздуми 
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автора над біографією свого діда Богдана Загайкевича (це — не літературний 
персонаж, а справжня особа, я к запевняє нас Енциклопедія українознавства) 
ведуть його до спостережень і запитань про національне самоусвідомлення. 
Загайкевич «успадковує і залишає своїм нащадкам лише свого Бога, а ще — 
любов до рідної землі: речі, які носити справді неважко». « А, може, — 
запитує вже сам розповідач, — страдженні країни легше любити, ніж 
самозадоволені?» І, дійшовши до найзагальнішого, ставить питання, « Щ о 
таке Батьківщина? Де наш дім?» 

Автор есе повідомляє, що вже шість років працює над проектом 
«перетворення одержимості в книгу». Можливо, цією книгою і є рецензований 
твір, роман What is Told («Те, що кажуть»), який виходить у березні 1994 у 
видавництві Фабер. Багато чого в есе ретроспективно виглядає, як ескіз для 
структур у романі: епопея, яка починається в Перемишлі ( у романі — в 
мітизованному місті «Роздоріжжя»), охоплює дві світові в ійни й 
продовжується в Нью-Джерсі; мотив тисячолітньої давності коріння в 
рідній землі; наголос на парі «дід і внук» (у романі — брат діда і внук) ; мотиви 
незавершености творів діда та початку творчости внука; протиставлення 
старосвітської європейської культури і американській цивілізації. 

«Те, що кажуть» — це родинний роман з елементами історичної 
фантастики. Родоночальником є мітичний король Тур Забобон, титан, 
людина — дерево, вождь, оборонець і христитель роздоріжців, жителів 
місця, де зливаються річки Небо й Пекло. Під кінець австрійського 
володіння в Роздоріжжі живуть брати Зобобони: Зенон, гімназіальний 
професор історії мистецтва, і Стефан, естет, автор незакінчених проектів 
книг, представник невідомо яких урядів та організацій, і bon vivant. Дочка 
Зенона й Наталки, Ластівка, після Другої світової війни у Берхтесґадені 
одружується зі східняком Аркадієм Ворогом (саме так, через «ґ»), а в них, 
уже в Нью-Джерсі, народжується син Богдан. 

Довкола цього сюжету, в основних рисах тотожного з багатьма 
реальними історіями емігрантських родин, згромаджено в першу чергу 
більш-менш передбачений тематичний матеріал: сімейні будні у трьох 
країнах і на двох континентах; нерозв'язна переплетеність долі людей з 
історією й географією; неймовірні, але абсолютно типові пригоди, пов'язані 
з війнами, окупаціями, Геноцидами, втечами, таборами Ді Пі й агоніями 
спроб жити в СІЛА. Є й матеріал не передбачений: рівночасно еротичні й 
акробатичні пригоди Степана в Парижі, детальний опис яких чергується з 
фрагментарними повідомленнями про Голод 1932; 1933; чи мітологічні 
відступи, де розповідається то пародійно, то з напливами чорного гумору, 
то напівсерьозно легенди про Тура Забобона. 

Усе це разом, можливо, не створювало б умов для пам'ятного 
читання, якби не стиль Мельничука і не епізоди, де роман з повною 
вірогідністю й переконливістью конструює образи душ персонажів 
(найчастіше такі місця зустрічаються, коли дія вже перемістилася до 
Америки). Почуття безвихіддя Аркадія, приреченого до постійної боротьби 
за виживання своєї сім'ї; відмова Наталки від сучасного американського 
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світу і її послідовно реалізоване рішення в минулому; свідомість утраченого, 
невикористаного життя в Стефана — усе це здатне викликати реакцію, «так! 
дійсно, таке буває; скільки ж зустрічалося таких випадків». 

Але, мабудь, англомовному читачеві головну насолоду дасть 
сувернений, легко іроничний стиль Мельничука. У ньому відбивається і 
Мельничук-есеїст (хвацькі, влучні узагальнення; елегантні афоризми), і 
Мельничук-поет (оригінальне образне бачення речей, зокрема деталів 
природи; уміння творити атмосферу магічного; відчуття необхідности якраз 
того слова. Так, наприклад, автор описує й інтерпритує явище лекцій 
фортепіяну у таборі Ді Пі: 

А учні приходили. У всіх був час. Найпісніші душі 
раптом відчували в собі музикальність. Можливо, музика 

" витлумачить їхні заплутанні почуття, втрати, все, що ними 
бачене. Лекції музики живили явну нормальність, потрібну для 
боротьби з невідхильною напругою таборового життя. 

Люди випробували альтернативні «я». Багато хто все 
своє підліткове життя тікав — звідки ж такі люди могли знати, 
хто вони такі? Тепер можна було дещо побачити, відкрити, 
перемалювати. Сантехніки вивчали французьку; філософи 
свіжим оком приглядалися до сантехніків. (69) 
А ось приклад майстерно дотепних Мельничукових узагальнень, де 

ядро гумору часто полягає у використанні субтельних синтаксичних чи 
логічних непослідомостей: 

Нью-Джерсі приймала сировину Землі й перетворювала 
її у фабрикат. Це була колиска споживацтва. Вона давала 
світову фарбу, пиво, нафтохемікати та безконечні ряди 
верлібристів. (95) 
Але, свердивши стилістичний блиск та вдалий індивідуально — 

психологічний мімезис роману, кортить поставити і таке, заангажоване, 
питання: чи здатний роман утвердити в англомовного читача якесь уявлення 
про «українськість» — її ґенезу, природу й основні проблеми? І чи маєроман 
такий намір. 

Здається, що має. Про це свідчать пояснювальні відступи про 
історичне й географічне тло, прийом «альтернативного міту» про початок 
роздоріжців, їхню християнізацію, їхню боротьбу з ворогами, які зусібіч їх 
оточують, виклад інтелектуальних зацікавлень Зенона та лекції, що їх 
Стефан читає Богданові. Сказано і про Голод, і про інші радянські звірства. 
Отже -короткий курс українознавства, ліквідація «білих плям» у знанні 
англомовних невігласів? Не зовсім. Роман занадто гіриналежний своєму 
часу, щоб проводити таку просвітницьку роботу. Його історія, географія й 
політологія замістифіковані; роман інтегрує в свою структуру не так 
інформацію, я к гру з нею. Контекстуальні знання є не наслідком, а 
передумовою адекватного сприняття роману. 

Таким чином, упривілейованими читачами роману Мельничука 
стають ті, хто, як і він сам, знають зсередини і українську версію історії 
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Європи, і форми українського еміґрантского життя. Такі читачі матимуть 
насолоду від впізнавання знайомого в особливо талановитому, часто 
гротескному, відзеркалені. їм буде тепло на душі від симпатії автора до своїх 
дієвих осіб з усіма їхніми неоспіваними геройствами і всіма їхніми примхами. 
Саме вони зможуть оцінити правильність окремих спостережень і суджень 
Мельничука, збагнути влучність його афоризмів. Саме їм дано, разом з 
автором, покепкувати з читачів, не втаємничих в українську мову, які не 
знають значення прізвища «Забобон», яких автор пресерйозно повідомляє, 
що ім'я «Ластівка» означає «горобець» і що «Whatis told* — це переклад слова 
«старовина». 

Правда, саме ця «своя» публіка, можливо, залишиться в чомусь і не 
повністю вдоволена: крім радості від зустрічі зі знайомим, їй хотілось би 
відчути і хвилювання від збагнення нового. Хотілось би пізнавального 
моменту. 

Звичайно, вже висловлюючи таке бажання, чую голос внутрішнього 
постмодерного цензора: так ти вимагаєш, щоб роман був не романом, а 
якоюсь «Метафізикою еміграції» чи «Теорією української ментальности в 
Північній Амсреці», як висловився б Стефан Забобон? Хіба забув, що правду 
сьогодні прийнято вважати річчю вельми релятивною і розташованою, що 
її дарма шукати в системах і поясненнях? Щ о значення мерехтить хіба в 
двозначностях і грах, характерних якраз для стилю Мельничука? Ніби й не 
забув. Але не можу позбутися враження, що цей роман — своєю епічністю 
і суверенністю авторого голосу — готує нас сподіватись не тільки постановки 
й обігрування питань; « Щ о таке батьківщина? Де наш дім?», а таки якихось 
натяків на нові відповіді. Автор, натомість, по-демократичному вирішує 
залишитися на одному рівні з нами самими. 

Є і ще одна публіка, поки що тільки потенціальна, якої авторові щиро 
бажаю: публіка читачів на Україні. Хотілось би, щоб «Те, що кажуть» швидко 
й добре переклали, бо саме для материкового українського читача роман мав 
би чимале модельне значення. Роман послуговується літературними 
свободами, які, хоч і добре відомі читачам в Україні з перекладноїлітератури, 
все ще незвичні в поєднанні з тематикою «свого»: свобода легкості у 
зображенні важкого; свобода пародіювати все, навіть міти початку; свобода 
від ідеологічного фальшу; і, нарешті, свобода від зайвих слів. 

Торонто, березень 1994 

і 

124 



П Р О АВТОРІВ 

EMMA АНДІЄВСЬКА(1931) - поетка, прозаїк і маляр. Опублікувала 
12 збірок поезій та 6 книг прози. Живе і працює в Мюнхені. 

СЛАВА ҐЕРУЛЯК (1933) — малярка й керамістка, народилася в 
Стомніцях у Польщі. В 1945 році опинилася в Західній Німеччині й 
перебувала в таборі ДіПі в Міттельванді. В 1950 році переїхала до Чікаго. 
Мала багато індивідуальних і спільних виставок у музеях і галереях в 
Амеріці, Канаді та Франції. Живе й працює в Нью-Йорку. 

ОСКАР ДАВІЧО (1909 - 1990) - сербський поет, романіст, есеїст, 
публіцист та один з головних теоретиків модернізму в колишній Югославії. 
Найголовніші книжки: Анатомія (1930, поетична проза), Вірші (1938), 
Зренятж (1947, поема), Вишня за горожею (1950, збірка віршів), Людська 
людина (1953, поема); романи: Бетон і світлячки (1956), Робоча назва 
нескінченности (1958), Генерал бас (1962), Мовчання (1963). 

К Ш И Ш Т О Ф Д О Р О Ш (1945) —журналісті есеїст, вивчав англійстику 
у Варшавському університеті, а докторські студії закінчив в Уппсальському 
університеті. Один із засновників журналу «Анекс», автор книги Маски 
Прометея (1989). Працює в польському відділі Бі Бі Сі в Лондоні. 

МИКОЛА ЗАКУСИЛО — прозаїк, народився в селі Милі Мошки на 
Житомирщині . Працював пастухом у колгоспі, закінчив Київський 
університет (журналістику). Автор кількох романів. Живе у Києві. 

ВАСИЛЬ ІВАШКО (1960) — літературознавець і перекладач, автор 
багатьох критичних статей та есеїв. Народився у місті Рівному, закінчив 
філологічний факультет Львівського університету та аспірантуру при 
інституті літератури Академії Наук України. Живе в Києві. 

ІВАН К И Р И З Ю К (1949) — поет і публіцист, видав збірки поезій. 
Живе в Більську Підляському, Польша. 

МИРОСЛАВ ЛАЗАРУК (1956) - поет, автор двох книг: Коломия 
(1987) та Покрова (1994). Народився у селі Перерові на Коломийщині; 
закінчив Львівський університет (журналістику). Живе і працює у Чернівцях. 

ПЕТРО МАРУСИК (1947) — кінорежисер і перекладач, народився на 
Івано-Франківщині. Навчався на філологічному факультеті Київського 
університету, звідки був виключений 1968 року. Згодом закінчив 
кінорежисерський факультет Київського театрального інституту. Працює 
на студії ім. Довженка. Перекладає з еспанської, німецької, французької, а 
також із слов'янських мов. 

КОСТЬ МОСКАЛЕЦЬ (1963) — поет, прозаїк і перекладач, автор 
поетичної збірки Думи. Живе в місті Бахмачі на Чернігівщині. 

ВАСИЛЬ НОСА (1960) — журналіст, поет, народився на Закарпатті, 
закінчив військове училище, ветеран війни в Афганістані. Живе у Києві. 

АРКАДІЯ О Л Е Н С Ь К А - П Е Т Р И Ш И Н - художниця, її картини 
виставлялися в галереях і музеях США, Канаді, Китаю та України. Живе в 
Нью-Брунсквік (США). 
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МАРКО ПАВЛИШИН (1955) — літературознавець і есеїст, народжений 
у Брізбані, Австралія. Викладає українську мову й літературу в Університеті 
ім. Монаша в Мельбурні. Керівник центру порівняльної літератури та 
культурології в тому ж університеті. Автор ряду статей на тему сучасної 
української літератури, редактор збірника Glasnost in Context (Нью-Йорк, 
1990). 

ВЯЧЕСЛАВ САХНО (1951) — прозаїк, перекладач, народився на 
Ч е р к а щ и н і , зак інчив романо-германський факультет Ки ївського 
університету. Автор багатьох перекладів з еспанської та партугальської мов. 
Головний редактор видавництва «Основи» (Київ). 

ФРАНКО де СОУСА — відомий португальський письменник, автор 
багатьох прозових творів. В Україні публікується вперше. 

БРАНКО ЦВЕТКОСКИ — молодий македонський поет, талант 
якого визнано і пошановано читачами і критикою, має кілька літературних 
відзнак і Премію Братів Мелодиновців. 

ВІРА Ч О Р Н И Й — молода поетеса і перекладач із Македонії. Видала 
кілька поетичних книг, серед них дві — мовою есперанто, інші — 
македонською. По батькові — українка, пише вірші українською мовою, 
перекладає з української роман П. Загребельного «Роксолана», а також вірші 
українських поетів. Живе у Скоп'є. 

ОЛЕКСАНДР ШАРВАРОК (1944) — поет, прозаїк, народився у місті 
Баришівці на Київщині. Закінчив факультет журналістики Київського 
держуніверситету. Автор чотирьох книг поезій. Живе у Києві. 
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Культурний центр «СВІТОВИД» 
Займається видавничою діяльністю: 

— набір; 
— коректура; 
— верстка; 
— підготовка оригінал-макету; 
— тиражування. 

Надає поліграфічні послуги: 

— візитки; 
— бланки; 
— етикетки; 
— розробка логотипів та фірмових знаків; 
— кольороділення, 

Звертатися за адресою: 
252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, 
тел. (044) 293-23-52 
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