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Вступне слово 

Українським письменникам, музикам, образотворчим мистцям і вченим 
випало сьогодні бути співучасниками критичних історичних подій в Україні та 
брати на себе відповідальність за духовне й екзистенційне майбутнє народу. 

Почуття цього почесного обов'язку приводить теж до пожвавлення творчої 
енергії не лише в Україні, але й у країнах Східньої й Західньої Европи, в Америці 
й Австралії. 

Тому саме тепер гостро відчуваємо потребу незалежного від будь-яких дер
жавних, політичних чи суспільних установ літературно-мистецького журналу 
чи збірника, який став би своєрідним фокусом і каталізатором для творчих 
нуртувань. 

Завданням Світо-виду є стати таким органом і віддзеркалювати єдиність 
української культури, яка твориться на всіх континентах. 

Світо-вид, передовсім, буде помішувати творчість індивідуальних авторів 
чи мистців, без уваги на їх приналежність або неприналежність до будь-яких ор
ганізацій, груп і спілок. Таким чином редакція буде намагатися створити діялог 
творами, тобто виміну на суто мистецькому рівні. Цей діялог доповнять ще 
есеї, статті, огляди, рецензії та дискусії про різні роди творчости: образотворче 
мистецтво, музику, театр, балет, кіно й архітектуру. 

Хоч редакція вітатиме всю високоякісну творчість, вона буде теж чуйна на 
новаторські й експериментальні твори, які, нормально, витворюють поляриза
цію сил і надають поруху творчим процесам. 

Редакція плянує теж встановити зв'язок з літературними й мистецькими 
рухами в світі й інформувати про них, щоб українські мистці й читачі могли 
поглянути на наші здобутки з широкої перспективи сучасного світу. Рівночас
но, редакція намагатиметься встановити зв'язки з чужомовними авторами й ре
дакторами літературних журналів, щоб такими зв'язками промощувати твор
чості українських авторів у перекладах дорогу в світ. 

Ми будемо зберігати радянський правопис авторів з України й країн Схід
ньої Европи та правопис Голоскевича авторів з діяспори — в надії, що ці два 
правописи зіллються вскорі в один. 

Завдання наші нелегкі, і Світо-виду треба буде багато доброї волі, довір'я і 
допомоги читацької публіки. 

Нью-Йорк, січень 1990 
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Микола Жулинський 

Чуєш, брате мій! 

Цей поклик української душі, пригніченої розлукою з рідним краєм, 
сьогодні звучить з обох сторін — з материкової України і з України 
символічної, винесеної в опечаленому серці за моря-океани мільйонами 
українців. Як довго ми, брати і сестри, не могли дочекатися відповіді на 
взаємний поклик, огірчений багатолітньою недовірою, а то й декретованою 
ненавистю до позбавлених лихою долею рідної хати співвітчизників. 

Тужливий крик відлітаючих журавлів, який долинув із темного листо
падового неба до Богдана Лепкого на чужині, уже вісімдесят років живе в 
поетичних рядках та в пісні, символізуючи драматичні одіссеї тих, хто 
шукав кращої долі серед інших народів. Журавлі полишали Україну в 
передчутті зимових холодів, але предковічний інстинкт повертав їх додому. 
Журавлів несла у вирій могутня віра в те, що весну вони зустрінуть на 
старих гніздах. їхні сили бадьорив дух неминучого повернення. Надія на 
зустріч з рідним краєм примножувала сили в доланні тисячомильних 
просторів. 

А хіба не ця Велика Трійця — Віра, Надія і Любов — вселяла сили 
відчайдушним шукачам вільної землі і доброго заробітку на американ
ському континенті, перші кроки яких ми святково вшануємо в наступному 
році? Скільки було цих людських ключів, які ладилися над бідними 
прабатьківськими оселями в тяжку дорогу за океан! Перший з них опустив
ся на канадську землю сто років тому, а були й такі, що опускалися на 
землю Європи, Латинської Америки, Австралії, навіть Африки... І всі вони 
вірили, що буде на Україні весна, звершиться оновлення рідного краю, 
збудеться Шевченкове заповітне "і на оновленій землі врага не стане, 
супостата, а буде син і буде мати", і що вони, ключ за ключем, потягнуться 
додому. Та минали роки, десятиліття, гасли надії, бо Україна була 
відгороджена від світу, від своїх синів і дочок сталінським муром. Про яке 
повернення могла бути мова, коли мільйони українців горіли у смер
тельному вогні революції і громадянської війни, виморювалися голодами 
початку 20-х років, нечуваним в історії людства голодомором 1932-1933 
років, коли сталінський фашизм і гітлерівський фашизм зійшлися в двобої і 
потягли в катастрофічний вир братовбвичої війни нові покоління українців, 
коли сталінсько-беріївські винищення української інтелігенції відкинули 
нашу науку і культуру далеко назад від європейських і світових авангардів, 
коли брежнєвсько-щербицька сваволя десятиліттями гасила творчу енергію 
і топтала національну гідність українського народу... Та загасити поривання 
до свободи і незалежності не вдалося. Не судилося нікому витоптати нашу 
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гідність, змусити схилити наші народні символи і перекреслити нашу 
героїчну історію, вилучити з пантеону національної культури постаті тих 
художників, які не вкладалися в ідеологічні догмати сталінської віри. 
Перебудовні роки, такі ще нечисленні, але такі багаті на культурне 
оновлення, наповнили наші легені світлим повітрям творчої свободи і 
відкрили перспективи здобуття політичних свобод. Адже протягом століть 
український народ не мав можливості вільно розвивати свою культуру, 
включати її в систему всесвітнього культурного процесу, а внаслідок цього 
— не зміг витворити національний комплексний культурно-естетичний код. 
Відсутність державності в повному розумінні цього поняття обмежувала 
можливості трансляції духовно-культурних цінностей, зумовлювала прі
оритет культивування традиційної культури як гаранта збереження етнічної 
ідентичності, більше того, спричинювала опір творчим пориванням змінити 
традиційні стилі, форми і напрями. 

Незважаючи на такі жорстокі умови національно-культурного розвит
ку, українська література й мистецтво в своєму історичному розвиткові не 
випадали повністю із європейського і світового культурного контексту. 
Були періоди, коли на Україні інтенсивно розвивалися західні, латинські та 
візантійські моделі культури. Проте українська література, яка протягом 
цілих століть була, по суті, під забороною, змушена розвиватися в 
семіотичній системі домінуючої імперської — передусім польської і ро
сійської моделі літератури і культури. В кінці XIX — початку XX століття, 
особливо тоді, коли внаслідок революцій в Росії та на Україні починає 
творитися нова культура, українська інтелігенція починає боротьбу за 
вільний розвиток національної літератури, здатної розвиватися в контексті 
європейських літератур. Розробляються і вводяться в творчу практику нові 
— авангардистські — естетичні програми. Розвиваються символізм, нео
класицизм, неоромантизм, конструктивістський динамізм або спіралізм, 
формується українська теорія поезії і прози, активно утверджує свої позиції 
своєрідна епатажність по відношенню до традиційних стилів, форм, на
прямів, шкіл, посилюється творча конкуренція і боротьба за високу 
майстерність, естетичну своєрідність та індивідуальну незалежність у 
творчості. Звісно, все це зумовлене прагненням відірватися від семіотичної 
системи традиційної російської літератури і прискорено включитися в 
європейський і світовий художній процес. Та, на превеликий жаль, укра
їнське національне духовне відродження було насильно обірване масовими 
репресіями і декретивним одержавленням культури. 

Ми на Україні тепер лише наближаємося до призабутої літературної 
спадщини українського народу. Наближаємося і, вражені, подивовані, 
захоплені та пригнічені, готові зупинитися в нерішучості перед неосяжним 
обширом наших трагічних утрат і наших великих духовних надбань, 
уповні не виявлених через передчасну загибель творців. Мимоволі зга
дується тичинівське 1915 року: 

Читаю душі ваші, наче книги, я 
І сам цвіту-ридаю, як роса... 
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Та зупинятися не маємо ні морального, ні громадського права. Навпаки, 
повинні прискорити крок у наближенні до материка рідної культури, тих її 
творців, які були винесені "дев'ятими валами" Історії на чужі береги і там, 
у самотності, в розпачі, в тузі за рідним краєм, але в глибокому пе
реконанні, що їхнє слово рано чи пізно, але долине до рідних берегів, 
творили українську літературу. І не лише творили, але й піднімали з 
темних, замулених криниць насильного забуття ті національні скарби, які 
на Україні були під багаторічною забороною. 

Скресають холодні політичні льоди, шумлять струмки весняного 
оновлення і несуть свої чисті води у велику ріку національної культури, 
очищають її і наповнюють забутими цінностями і цінностями новими, 
витвореними і на далеких континентах. Недалекий той час, коли на Україні 
не викликатиме страху і подиву поява в літературних хрестоматіях, у 
шкільних та вузівських підручниках поряд з іменем Павла Тичини ймення 
Григорія Чупринки, Михайла Коцюбинського — Володимира Винниченка, 
Максима Рильського — Євгена Маланюка, Володимира Сосюри — Олени 
Теліги, Юрія Яновського — Івана Багряного, Дмитра Павличка — Богдана 
Кравціва, Ліни Костенко — Емми Андієвської, Івана Драча — Юрія 
Тарнавського, Бориса Олійника — Богдана Рубчака, Миколи Вінгранов-
ського — Богдана Бойчука... Поступово і послідовно витворюється цілісна 
концепція розвитку української національної культури, а отже — фор
мується правдиве обличчя історії українського народу, у лиховісні по
літичні смерчі якої потрапили десятки і сотні митців. Ми далі не можемо 
органічно вільно розвивати свою культуру, якщо не будемо обернуті, мов 
той праслов'янський Світовид, обличчям на всі сторони світу, якщо наш 
запитливий погляд не сягатиме якнайдальших обширів культури світової, 
якщо ми не відкриємо перед світовою цивілізацією драматичну історію 
формування своєї культурної ідентичності і не виробимо державних ме
ханізмів трансляції своїх духовних цінностей. 

Наш Світо-вид відкритий для всіх, хто робить сміливі кроки на шляху 
оновлення української літератури і мистецтва на засадах вільної, не скутої 
жодними нормативними пересторогами творчості. Наші сторінки чекають 
модерних свідчень реалізації творчої енергії українських митців у нових 
формах. Творче змагання яскравих індивідуальностей незалежно від їхніх 
політичних орієнтирів, світоглядних засад, місця проживання, приналеж
ності до літературно-мистецьких шкіл, організацій, об'єднань — визна
чальний орієнтир Світо-виду. 

"Хай живе дух неспокою!" — як писав Микола Хвильовий, проторю-
ючи нові шляхи української літератури в її устремлінні вирватися з лабет 
культурного позадництва. Тепер інші часи. Українська література володіє 
великим потенціалом естетичної енергії, яка дозволяє швидко винести 
національний корабель культури на орбіти світового культурного обміну і 
процесу. 

Пріоритет — талановитим, тим, хто готовий долати стереотипи і 
творчо, з новаторською безоглядністю розвивати традиції, утверджувати 
нові форми, стилі, напрями, хто пристрасно проникатиме в моральні 
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цінності буття, в його красу і в його джерела оновлення. 
Пріоритет тим, хто шукає вищий смисл Слова, розковує його, звільняє 

від жорстких обмежень і догм образного буття, хто розширює сфери 
чуттєвого дійства образів і наповнює їх істинним смислом історичної долі 
свого народу і своєї душі. 

Пріоритет тим, для кого творчість є священним вимовленням його 
глибинних переконань і відкриттям нових форм відображення і досконалого 
вираження індивідуальної естетичної моделі людини і світу. 

Пріоритет тим, у творчості яких жиє душа рідного народу, його 
поривання до нових горизонтів історичного буття в колі світової цивілізації, 
його віра в щасливу будуччину України, її літератури і мистецтва. 

Світо-вид — це символ оновленої України, відкритої до всіх її синів і 
дочок, які пам'ятають рідну землю, живуть її болями і надіями, які готові 
творити в ім'я примноження її духовних цінностей, в ім'я здобуття нових 
вершин Культури і Моралі. 

Чуєш, брате мій!.. 
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Емма Андієвська 

Казка про кулі зла 

Колись однієї днини, коли рибалка, як завжди, виплив ловити рибу, 
нагло знялася страшна буря, яка кілька днів носила його по морю, заки на 
друзки потрощила його човен, а самого рибалку, ледве живого, викинула 
на безлюдний берег, до котрого йому досі ні разу не доводилося при
чалювати. 

Коли ж потерпілий за деякий час прийшов до тями й дещицю 
роззирнувся навколо, він побачив майже наприкінці берегової смужки піску 
великий камінь, яким за один край було привалене чорне, важке небо без 
жодного світила на ньому, що трохи далі, як велетенська покришка, ледве 
підіймалося над містом на горі, котре мало сім брам і сім із чорними 
дощечками замість облич охоронців, які не відповіли на привітання 
рибалки, хоч той дуже ввічливо спитав, чи не знайдеться в них, бува, для 
нього кусника хліба та якої праці, бо він голодний і виснажений, море 
забрало в нього все, що він мав, і йому конче треба змайструвати човен, 
аби якнайхутчій дістатися додому. 

А що охоронці на брамі не лише не побажали відповісти, хоч рибалка 
кілька разів, і то дедалі голосніше, повторив своє запитання, а й загрозливо 
схрестили чавунні палиці, затуливши вхід, коли рибалка спробував був 
гукнути всередину міста, аби хтось допоміг йому, то він сів на стовпчик 
біля першої брами, де, здавалося, вартував найнестрашніший охоронець з 
порівняно невеликою дощечкою замість обличчя, бо інші мали шпичасті 
півметрові парсуни без очей і ротів, які однак доскіпливо за ним стежили, і 
вирішив чекати, може, хто вийде з міста, аби допомогти йому. 

Однак хоч і як довго сидів рибалка, із міста ніхто не виходив, так 
само, як ніхто й не ступав ногою до середини, дарма що за мурами вряди-
годи чути було рейвах, так наче там цілі юрми видряпувалися по драбинах 
угору, аби кинути оком на голодного й голого невдаху, що трусився від 
холоду й виснаження перед містом на горі, всі сім брам якого не від
чинялися перед чужинцем. 

Спочатку рибалка гадав, що вистачає набратися терпіння, і охоронці 
на брамі зласкавляться, бож час від часу він зривався на рівні й бігав від 
одного охоронця до другого, благаючи допомогти йому в ім'я всього 
світлого, що є в людині. Але що більше рибалка просив пожаліти його, то 
кам'янішими ставали вартові на брамі, а їхні палиці більшали й важчали. 
Врешті рибалці урвався терпець, його здолала лють, і він, забувши про 
загрозливі палиці, з кулаками кинувся на першого вартівника на брамі, 
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відчуваючи раптом, як під його п'ястуками дошка м'якне, в ній виопуклю-
ються очі й вуста, з яких цибенить кров, і тієї ж миті з брами висипали з 
вигуками люди, які оточили рибалку, несучи на золотих тацях їжу, напої й 
наввипередки пропонуючи свої послуги. 

Коли ж рибалка одягся й потамував голод, йому стало незручно за 
свою ґвалтовну поведінку, бо рибалка з народження був лагідної вдачі і 
волів жити в мирі й злагоді. Та щойно рибалка заходився вибачатися перед 
охоронцями міста, як зі здивуванням постеріг, що з кожним його лагідним 
словом люди навколо похмурішають й загрозливо насуваються на нього. 

Врешті якийсь молодик вдарив рибалку під ребро, намагаючися здерти 
з нього щойно подаровану хламиду, що вже й для сумирної вдачі виявилося 
забагато. Така мінливість у настроях мешканців так обурила рибалку, аж 
він мимоволі замахнувся, аби відважити нахабі добрячого ляща, й одразу 
ж побачив, як навколо засяяли обличчя. Ба більше, як тільки він посунув 
уперед, бажаючи провчити тих, що, не знати чого, знову сікалися до нього, 
кілька особливо ретельних напастувальників захоплено вигукнули: "Він — 
наш! Він — наш" — і запропонували йому стати почесним громадянином 
їхнього міста-держави. 

Зачудовання рибалки не мало меж. І після того, як таке повторилося 
кілька разів, він мусив ствердити, що мешканці, до яких закинула його 
доля, шанують тільки зло й ненависть, і найменший прояв людської 
лагідности робить їх лютими й небезпечними. 

А що рибалка не міг довго гніватися, а вже когось ненавидіти й 
поготів, то він став шукати нагоди, якнайхутчій покинути цю країну та 
їхніх мешканців, а для цього йому треба було насамперед змайструвати 
човен. 

Саме тоді рибалка й ствердив, що в країні, куди він потрапив, не росло 
жодної деревини, і то з тієї простої причини, що мешканці, які над усе 
шанували зло й ненависть, не любили й дерев, воліючи, як вони ви
словлювалися, замість проминальної гнилизни, на котру обертається кожна 
деревина, — камінь та залізо, і рибалці не було з чого змайструвати човна, 
бо ні в самому місті, ні за його межами, де простягався неосяжний пустир з 
подекуди карликуватим пасльоном, не росло не тільки звичайнісіської 
сосни, дуба, оливи чи граба, а й миршавого куща. Лише обабіч розлогого 
полігону, на якому по черзі працювали всі мешканці міста, за винятком 
немовлят, хоч рибалка ніяк не міг збагнути, що вони там роблять, росли 
іржаві латочки хирлявої трави. А що з трави важко було склепати човен, 
хоч на лихо можна було б виплести з лози й човна, якби знайшлася ще й 
волова шкура, щоб вистелити боки й дно суденця, бо тутешня трава не 
сохла на сіно, а одразу ж перетворювалася на слизь, може, тому, що над 
містом ніколи не світило сонце, — то рибалка тільки придивлявся до 
мешканців, міркуючи, як втекти від цих безрадісних створінь, які ходили 
під знаком зла. 

Спочатку воно так і виглядало, що чи не доведеться рибалці звікувати 
в цьому місті з дивними мешканцями, бо хоч і як він напружував мозок, 
нічого йому не спадало на думку. Та однієї днини, коли чорне небо ще 
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нижче, ніж завжди, висіло над будівлями, рибалку опав такий розпач, 
якого він досі ще не звідував, і рибалка відчув, як його серце виповнюється 
якоюсь липкою гиддю, що задушує його. Йому здалося, що тепер вистачає 
йому тільки ще зайвий раз глибоко зідхнути, і той промінчик надії, який 
досі попри всі незгоди в його житті, плавав на поверхні його єства, щезне 
назавжди, і в рибалці запанує така пітьма, що йому стане непотрібний 
човен, бо не буде куди тікати, оскільки розпач, що стає мороком, виповнить 
все його серце. 

Саме тієї миті й з'явилися найвищі достойники міста, які й сповістили 
рибалці, що віднині він — законний мешканець їхньої країни, з усіма 
правами, які з цього випливають, і повели його на гору, біля якої рибалка 
й раніше здалеку бачив полігон, не знаючи, для чого він служить. 

Коли ж рибалка зійшов на гору, йому витлумачили, що ціль кожного 
мешканця — скочувати кулі зла, на яких тримається світ. Мовляв, кожна 
людина, одна менше, друга більше, з наміром чи з недогляду чинить у 
своєму житті зло, цим самим викочуючи з себе кулю мороку на весь світ. 
Отож, оскільки в їхній країні ще з давніх давен з допомогою ревних 
провидців люди спромоглися встановити, що й до чого, саме з цієї гори, 
що височіє над містом, всі мешканці раніше чи пізніше виштовхують зі 
свого серця на всі чотири сторони світу чорні кулі зла, які набирають 
дедалі більшого розгону, легко долаючи острови, континенти і всі закутки 
світобудови. 

А що тепер ця честь — покотити свою першу кулю мороку, що є 
єдиною метою людського існування, випала нарешті й рибалці, то він 
може шикуватися в чергу, де вже наввипередки один перед одним вправля-
лися мешканці міста, запускаючи щораз більші й важчі кулі зла з того 
місця, де в людині міститься серце. 

Глянув рибалка, як на всі вітри летять ці страшні кулі, випалюючи все 
живе, й щосили вхопився за той останній промінчик надії в своєму серці, 
який уже ладен був згаснути. 

Як же він втішився й здивувався, ствердивши, що навколо нього все 
раптом зупинилося. Рибалка ще дужче вхопився за промінчик і побачив, як 
від того променя навколо з шипінням лускаються й найоб'ємніші кулі зла, 
не залишаючи після себе навіть гнилого сліду, а він, рибалка, вже сітоїть на 
березі, де вперше за весь той час, як його викинула морська хвиля на цей 
острів, світить сонце, спрямовуючи своє сяйво на той камінь, під яким 
лежав клапоть чорного неба, що нависало над містом. 

Щойно тоді рибалка, в якому промінчик надії розрісся велетенським 
м'язом, виповнивши його по вінця, й відчув у собі стільки сили, що легко 
відкотив на бік камінь, аби навіть чорне небо не гнило під валуном. 

І тієї ж миті, як озія погуркотіла геть, з неба витрусився чорний град, і 
воно засяяло блакиттю, яка біля ніг рибалки загускла на міцний з надійним 
вітрилом човен, що, лише коли рибалка щасливо доплив до рідного 
берега, обернувся на білу хмарину на обрії, дивлячися на яку, рибалка 
згодом розповідав своїм численним онукам про те, що з ним приключилося 
однієї погожої днини, коли він, як завжди, вирушив рибалити в море. 
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Юрій Андрухович 

Середньовічний звіринець 

1. Єдиноріг 

Єдина. 
В лісах застає мене темна година, 
як музика в місті зненацька за рогом. 
Я бачу: пасеться узліссям єдино
ріг (не плутати з носорогом). 

Я брав тебе, як фортечні мури, 
я в себе вмістив стільки стріл, скільки зміг. 
А зараз ніч, як великий мурин, 
і тужно голосить єдиноріг. 

Він рідкісний звір. Я галопом розсуну 
пахучі кущі і галявини. Там 
він пив, наче воду, кожну красуню, 
та я навіть подиху з тебе не дам. 

Він лагідний звір. І тонка в нього шкіра — 
зламається спис назавжди, мов жердина. 
Я навзнак засну біля вбитого звіра, 
прохромлений рогом. 
Єдина. 

2. Птахорізка 
Це рясне гуляння вбогих при музиці, 
під мурами, де випивка і тінь. 
Це триває свято поїдання птиці 
у світлі відлітань і тріпотінь. 

Треті птиці лунко прокричали ранок, 
і ринок забуяв, як райський ліс. 
І тяжкі тіла знекровлених коханок 
закутує в пітьму пан птахоріз. 

По його робітні в'ється чорне пір'я, 
і руки в нього, кажуть, золоті. 
Музика на ринку. Вивіска "Вампірня" 
ясніє, ніби спалах на путі. 



Він виймає з тіла теплу душу птичу 
(його небіжчик тато — знаний кат), 
а вночі приводить у закляклу тишу 
крилатих і співаючих дівчат. 

Злякані амури. Під'яремні псиська 
шукають у жаливі кість крила. 
Це розправа з ангелами: ангелорізка, 
це пісня жолобками потекла. 

Ми ж, умивши пивом пересохлі мізки, 
згорнувши небеса в густий рулон, 
та й гостимось на паперті птахорізки 
у місті, що зоветься Вавілон. 

3. Єхидна 
Повертаємся, всіявши зойком оази: 
кров на піхвах, засмага східна. 
Та зачинено місто, мов острів прокази, 
або клітку, в якій єхидна. 

Поки нас не було, поки нас у пустині 
прошивала сурма побідна, 
на стовпах і криницях, мов сіль на хустині 
проступило тавро: єхидна. 

Ми згубили себе в агарянськім поході. 
Перемога цілком невидна. 
І до рідних дверей нам достукатись годі, 
і вітчизна, немов єхидна. 

Рідні панни зів'яли по вежах і клітях, 
пізня ласка така фригідна. 
В зимних венах померло дзвінке повноліття, 
а в очах ожила єхидна. 

Це вона відкладає століття, мов яйця, 
по торгах, де музика мідна, 
де помости смертей, де живуть і бояться, 
де юрба сичить, мов єхидна. 

Що я можу? Хрипуча сурма наді мною. 
Я півсвіту пройшов приблизно. 
Можу босим піти за твоєю труною, 
хвора панно, стара вітчизно. 
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4. Грифон 
Мій пане, який нерозумний світ!., 
яка на румовище сходить журба! 
Під небом, чорним, ніби графіт, 
конаю в піску. І грифон з герба. 

З дерев погаслих кричать граки. 
Я впав з коня і програв турнір. 
Тепер крізь мене ростуть гілки, 
пробивши в панцирі триста дір. 

Лети ж від мене, монстре знамен, 
крилатий леве! я випав з гри. 
З очниці в мене цвіте ромен. 
Я не мав меча. То був лютні гриф. 

А ту, що чекає, що ймення мої 
на грифелі пише в стотисячний раз, 
крилом затули. І замовклу її 
під землю сховай від облуд і образ. 

Чому ж не летиш? На вологім піску 
танцюєш довкіл моїх тихих рук. 
І п'єш з мене довгу, предвічну ріку 
ти, схожий на крука. Ти майже крук. 

5. Гаспид, або ж дідько 
Зійшла комета, господи прости! 
Мов гурт убивць повзе повз нас етапом. 
Розпущені убори і хвости, 
запахло спиртом, сіркою і цапом. 

Він той, що креше рогом до камінь, 
і всюди починається розпуста, 
і входять назавжди в солодку тінь 
дівчата смарагдові, мов капуста. 

І б'ється в бубон вогке копито, 
і замовляння світяться крізь писок 

» під шапкою нічного шапіто, 
де акробати труться об кларисок, 



де криють юнок вижовклі діди. 
Це тіло, цю сполохану клепсидру, 
рятуй мені. Я ждав її завжди, 
я сам її з вертепів ночі видру, 
і сам її пораню. В кожну п'ядь 
ввійду, вповзу в ці брами, що розкрились... 

І ярмаркові діти прилетять 
з пекучими надрізами для крилець. 

Яків Гнізоовський: "Розп'яття", олія, 1966 р. 39x19 ін. (100 x 49 см.). 
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Богдан Рубчак 

Згустки 

Колись мій час на мене віяв братом, 
весною, що тулилася до мене, — 
усе в мені знемовлене, зелене, 
мої завиті тайни виявляти. 

Тепер мій час на мене кряче круком, 
завихром падолистовим регоче, — 
листи мої волочить бурим бруком, 
щоб їх читали зір нещирі очі. 

Ця яблуня була мені сестрою, 
весною воскресала в білий спалах, 
мене кормила радістю земною, 
поживою страждання напувала. 

Коли ж я з нею на порі розквітла 
святої Нені білим благовістям, — 
прийшов приблуда із чужого світла, 
щоб нас розтяти слова наглим вістрям. 

Глухий неспокій в листі та квітках 
тривожить слух і не дає читати. 
Невже на дощ? Підходжу до вікна, 
щоб вишню про погоду запитати. 

На аркуш грядки, де слова вінком, 
наводить небо нечіткі цитати. 
Я і маленька вишня за вікном 
читаєм. Боїмося відчитати. 



У зосередженні безмірних літ 
працюють разом безлічі варстатів, — 
щоби про світ складати рідний міт, 
історію повернення верстати. 

Поріжуть вас, пов'яжуть вас у сплави, 
трачі жбурнуть на пили швиргома. 

По білих клаптях душ у мурих швах 
верстатиме чужі криваві справи 
несито метушлива мурашва. 

Для тебе змайстрував я клітку слів, 
аби тебе як щиглика замкнути. 
Із натяків прозору сітку сплів, 
аби тебе зловити і забути. 

Коли тебе забавно годував 
окрушинами здогадів з долоні, — 
як міг я знати, що мої слова 
давно вже служать у твоїм полоні. 

Він знов чужий. Думок і диму клуби. 
Пером щось по папері здоганяє. 
Вона його і любить і не любить, 
вона його і знає і не знає. 

Він бог чи мох? Ріка чи недоріка? 
Раб духів конокрилих чи лабатих? 
В цю ніч не стане знов за чоловіка, 
а лебедя їй мусить посилати. 
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• 
Великий кусень сонця відламався, 
коли ти народилася. Дивись! 
Від нього ти, як день згасав, сама вся 
засвічувалась усміхом колись. 

Дивися. Відплива твоя планета 
в той простір, що вже притул дав мені. 
Як зірка в пісні давнього поета, — 
то блідне, то згасає в далині. 



Олег Зуєвський 

У ролі заспівів 

Зоряні іменини мінотавра 

Найбільше зорі витвір цей несуть 
Аж до коротких ніг йому, до болю, 
Що вирвався в далеку світлу путь 
Із лябіринту власного на волю. 

Хоча й раніше всі вони були 
Побіля моря під розливи сині 
І випливали без кінця з імли 
Осяяти в очах його яскині. 

Де з їхніх нескінченних насолод 
Ряснів йому незібраний город, 
Аж доки визріла остання зміна: 

Коли непам'яти наплив затих, 
Він став, як у молитві, на коліна, 
Щоб іменем назвати кожну з них. 

Дві апострофи 
Та птиця, те крило і ті уста! 
Ти їх прогнала, бавлячись, рукою, 
І щирою і щедрою такою, 
Що вся пішла від неї простота. / 

Страхіть ніяких не було з тобою, 
І навіть заграва червона та 
Притулку нашого, немов свята 
Ікона видавалась не війною: 

Бо ти смертям не свідчила. І теж 
Твою, поете, вигадку (авже ж!) — 
Мереживо з офірами Гротеску. 

Я так у розпачі своєму стрів, 
Мов апокаліпсу державу слів, 
Що вибрали мені мою Франческу. 
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Ювілейний запис 
Ще ваші очі без кінця 
У зорях світяться ночами, 
І пломінь вашого лиця 
Не розлучається із вами: 

Як друзі в поле подались, 
Так на змагання йдуть спортсмени, 
Де ластівок був лет колись, 
Мов понад плесом Гіпокрени, 

А ви схиляєтесь між квіт 
Сорочки з посмішкою й нині, 
Про їх розказуючи літ 
У золотому ластовинні. 

Сальвадор Далі 
У бенкеті все разом попливло 
Натурою барвистою, руками, 
Де літ оголених замерзле тло 
Звелося понад сяйними склянками 

І помаранчі міряє й фунти 
Бузкового, мов захід, винограду, 
Сервованого в Гронах теплоти 
І тютюнового із ними чаду, 

Який для серця відтінив Гранат 
І зерна вдушені його в квартирі 
Чи молодців уявних і дівчат 
Карикатури на докори щирі 

З минулого в майбутнє, там де світ 
Приносить вірних захватів обнови, 
Щоб розмістити їх у пригру літ, 
Багаті на любов і винні схови. 

Унікорн 
Чи все на простори спадало 
Очима, серцем, як вогонь, 
Чи людям слів не вистачало, 
Щоб розбудити оболонь. 



І звати жалами рясними 
Той самий біль і від бджоли 
І співанки, що серафими 
Посполу славою вдягли, 

Мов цвітом ніжної берези 
І комбінацією теж 
Солодких марень катахрези 
В її можливостях без меж, 

Де й одягу багата втома 
Од барви і міцних запон, 
І біла купіль невідома 
Твоєї пристрасти, як сон? 

Коляж 
Мотиль і голуб: дзеркало у них 
Очима розгорілось, а від того 
Табун повторень висне показних, 
Мов яблука із китяга тяжкого 

Між черевом холодним і вінком 
У постаті єдиній дуба й клена, 
Де їх коліна мармуровий злом 
Кора позашивала ще зелена 

Контрасту ради з місяцем отим, 
Що в свій коляж ховає фарба синя 
Під скло жовтаве, як вогненний дим, 
У вигляді серпа і сподовиння. 

Trompe L'oeiî 
і 

Тут видно шлях, який тебе водив, s 

Хоч вишивкою хрестиком пробито 
В діяметрах найпотайніших див 
Його, мов касу, де збирають мито 

Щедротної любови і вогню, 
Однак не клятвами й не на папері, 
Без твердження, що "я тебе маню, 
Аби її віддати ненажері", 

А втіхою всією від краси, 
Як музики в непогамовнім звиві, 
Що ти її в житті не віддаси 
За всі обіцянки правдиві. 
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У двох сценаріях 
Знов кам'яна доба і світ 
Незайманий, немов сніжини, 
Стрічає в люстрі не привіт, 
А лиш повторення години, 

Яких надійде череда 
У зморшки на твоєму тілі, 
Що з ними посмішка бліда 
Марнує овочі дозрілі, 

Хоч день би і для них настав 
Посполу з шибою Маґрітта, 
Де ще буяє зелень трав 
Серед багатих скарбів літа. 



Юрій Покальчук 

Ваґнер 

— А чому я? Ні, от чому саме я? Соромлюсь? Ніяковію? А чого мені 
ніяковіти? Я нічого не соромлюсь, а нікого тим більше. Теж мені — 
ніяковію, соромлюсь! Так просто, знічев'я, питаю! Між іншим я квіти 
продаю, в мене цей час робочий, сеньоре! Та ні, я від вас нічого не хочу, от 
лиш, може, купите квіти? Дивіться, які гарні троянди! Ну, купіть от своєму 
приятелеві! Не хочете йому, то купіть для своєї дівчини, чи він нехай 
купить для своєї!.. 

А що вас цікавить? Живу, як всі тут живуть. Ви знаєте, що таке 
дільниця Кіноландія? Це ж центр Pio! Тут все і всі... Ха-ха-ха... Як мене 
зовуть? Чому такий веселий? Я завжди такий, а що? Плакати? Кому ти 
потрібний зі своїм плачем? А так — всім будь-ласка! Купіть квіточку, 
троянду для дами, сеньоре. Скільки років? П'ятнадцять у квітні сповнилось. 

Аякже! У нас в Бразілії повноліття у п'ятнадцять, це всі знають, та й у 
всіх країнах Латинської Америки так! А у вас в Європі у двадцять? Ви там 
у морозах скнієте, без сонця!!! Як ви там живете, коли холодно? У 
шістнадцять повнотілля? Ну, це туди-сюди. А женяться? У вісімнадцять? Я 
ж казав, що там у Європі всі ґрінґо змерзлі з дитинства, поки ще їхня кров 
розігріється!!! Ха-ха-ха... Я дещо знаю про цих ґрінґо з Європи, зустрічався 
з деякими... І не раз... 

Ні, я не з Pio, я з Пернамбуку, а тут живу... Лише два з половиною 
роки. Сан-Крістован, знаєте цю дільницю? Не знаєте? Що ви знаєте, ви ж 
ґрінґо! На скільки приїхали? Оце й всього. Тю-тю! Та ви тут нічого й не 
побачите. ( 

Спортом? Ви що, сеньоре? Ну, грав у футбол, як всі на вулиці, а до 
занять спортом — нам далеко, це для багатих! Стрункий? Спортивна 
фігура? Не знаю, Бог дав! Це вам через костюм здається. Так просто, у 
спортивному зручно. От і все. Де взяв посмішку? Що за питання у вас? Від 
батьків, зрозуміло! От чудний ви, сеньоре, з такими питаннями! В кі
ноактори? Аякже, мене тільки там і чекають! Давайте, беріть мене в 
кіноактори, я згоден, якщо вам здається, що надаюся, що привабливий... 
Ага ото-то!!! Поговорили, таких багато, а от щось реальне — тут вже й 
розмови нема. 

Чому я приїхав сюди? Мама померла, коли мені було дванадцять. Так 
ми жили в Ресіфе, столиці штату Пернамбуку. Ну, а батько... як вам 
сказати, десь повіявся на заробітки. У мене п'ятеро братів, один ось живе в 
Pio, я поїхав до нього, його теж давно немає вдома, на заробітках, то я 
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живу у його жінки... Приїхав було місяців на два, а ось бачите, затримався, 
вже понад два роки, як тут... 

Причини різні. Почав квіти продавати, ну ніби заробляю більш-менш 
на прожиття. 

Що ще вас цікавить? Живу! Працюю і живу... От і все... 
...Я люблю тебе, я так люблю тебе... Я не знав цього. Нічого про це не 

знав, ніколи не уявляв собі, що означають ці слова, а зараз, так, зараз, 
тільки зараз, я нарешті утяв, збагнув у самотності своїй, у відстороненості 
від світу хоч і в гущі натовпу, серед якого я живу, давно так безмежно 
самотній, як палець, як ніч, як перша зірка поночі, яка ніколи не зу
стрінеться з іншою... Як я люблю тебе... 

...Це безглуздя! Я — божевільний, маленький, дурний мулат, втрачений, 
кинутий напризволяще, просто дрібне смагляве ніхто, сирота-виродок з 
Ресіфе, випадок долі... 

Хто зна, може краще було б мені не народжуватись, бо зараз я 
прокидаюсь кожного вечора від важкого сну, перед тим, як йти на базар 
купувати квіти, а потім сунути у мій район, в центр міста, в центр великого 
знаменитого Pio, ні, не Pio де Жанейро, як думають приїжджі, ніхто не 
каже тут Pio де Жанейро, усі кажуть тільки Pio... Майже три роки тому це 
було, мама лежала в труні, і я не міг збагнути, що це вже все, що тепер 
ніколи не буде того, що було позавчора, що було рік тому, що 'було 
завжди. Це "завжди" ніби розбилось на друзки, вибухнуло і осипалось на 
два боки, на дві окремих купи — те що було раніше, до... і те, що прийшло 
потім... 

Як признатися, кому признатися, хочеться кричати на увесь світ, 
хочеться висповідатись комусь, хоч комусь, хоч оцьому клятому ґрінґо, 
який пристає зі своїми дурними питаннями, чогось хоче від мене, чхати 
мені на нього, але... хоч хтось питає мене про мене, хоч хтось... 

Як признатися, кому признатися, кому сказати, що живу в пеклі, що 
живу, мучусь, що не живу, що чекаю, божевільний, дурний, кинутий 
хлопчак, я чекаю її, бо люблю, люблю, люблю..., ...леді, леді, мадам, 
сеньора, ґрінґо сеньора... 

Фернандо з пивного бару поряд з нашим "Амаріліньо" тоді забрав 
мене до себе. В той вечір я думав, що здурію від щему і болю, він побачив 
це, давно на мене око поклав, я знав, але тут вже вибору не було, я не міг 
бути сам, мені було байдуже все, хай гірше, аби щось, аби забутись, аби 
втекти від себе... 

Я знав, що вона не повернеться, ні, не знав, ніколи не думав так, 
лиш почував печінками, серцем, легенями, кучерявим своїм негритянським 
волоссям, я відчував, і тієї останньої ночі... все, що виробляв, відбувалося 
саме тому, що я знав, що ці канікули — назавжди... 

Інший час, інша країна, інше місце, інший чоловік... 
Фернандо раз по раз забирає мене до себе, байдуже, мені однаково 

байдуже, я лечу, я падаю в нескінченну прірву, я падаю, і ніколи не вернусь 
назад, хіба що... ні, так не буває... того, що сталося зі мною також не 
буває, це мара, кіно, яке скінчилося, сон, якого не було... 
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* 
* * 

Як мене зовуть насправді? Освалдо Сезаріо да Сілва. А Ваґнер — 
прізвисько. Так мене називають усі тут. Не знаю, чому. Вже давно, так всі 
кажуть, і я звик називати себе Ваґнером. А чого ви так смішно говорите? 
Перекладіть мені на нормальну португальську мову, що він каже! Ви 
сеньор не такий, як цей ґрінґо! Ні, ви гірший, просто ви добре говорите 
португальською мовою! Та ні, пробачте, я жартую! А чого він хоче цей 
ґрінґо? Він що, журналіст? А з якої газети? З якої країни? А я думав з 
Швейцарії. Чому? Так просто. У мене були дуже гарні приятелі із Швей
царії. Так, так. Годинника мені навіть подарували, і взагалі, люди з 
Швейцарії здаються мені дуже добрими, дуже симпатичними. Всякі бу
вають, теж правда. Ха-ха-ха, як він чудно говорить! Це по-іспанському? А 
що він не може нормальної мови вивчитись, якщо вже приїхав до Бразілії. 
Ось мої приятелі з Швейцарії розмовляли гарною португальською мовою. 
Скільки були тут? Близько року. А цей два тижні? Та хай лишається. Вже 
їде? Тю-у-у-у, ну і нехай собі йде! Нащо він тут потрібний. Що це таке? 
Книжечка про ту країну? Це там такі люди живуть? Всі білі? 

Є смагляві? А негрів нема? Мулатів, як я, нема? Та мені байдуже, 
просто цікаво, а так, що мені до того. Ну, я пішов, мені працювати треба! 
Купіть ось краще у мене квіти! 

Чому ти продаєш квіти? Любиш квіти? Люблю, люблю, люблю, 
люблю... Що я люблю, кого я люблю, крім того, чого нема і не буде, крім 
самотності, і нічних походеньок у барі "Амаріліньо" і понурих офіціантів з 
їх завченими посмішками до клієнтів. Офіціанти усі геть із штату Сеара 
понаїхали, а що я пернамбуканець, то вже мені від них не дочекатися 
допомоги, був би я із Сеара... От Раймундо ніби непогано до мене 
ставиться, часом навіть поїсти підкине щось з решток від клієнтів, а ось 
розірвалась в мене мотузка, що тримала пакетики з трояндами, ну, й 
оскільки людей в барі було мало, поклав я на одному з крайніх столиків 
квіти і почав шукати мотузку, аби перев'язати. Аж тут десь вихопився 
Раймундо і — геть звідси, це не місце для твоїх квітів, он, на лавку котися, 
там порпайся зі своїм майном... Я забрався геть, а вже образився на те 
слово! Ну, що йому шкода того місця, чи я йому вкраду щось з порожнього 
столу... Вони на мене з тих пір злостяться, коли ото сталося з тим 
клієнтом... А що я міг вдіяти, коли Шіно тут король. Такий собі ніби ніхто, 
живе під бібліотекою, тиняється по вулиці Pio Бранко разом з отим 
негром, вони й живуть разом, ніби щось і продають тут, в кожному разі 
негр продає, а Шіно біля нього. Але ж всі ми знаємо, що Шіно професійний 
злодій, чистить клієнтів довкола по перше число. В бар його однак не 
пускають, хоч столики бару стоять чи не в більшості просто на вулиці під 
навісом, але Шіно оминає місце, де столики бару, ніби вони оточені 
вогненним колом... Просто всі його тут знають, як облупленого, і вже 
домовленість — в барі не зачіпати! На вулиці — то його справа, а в барі 
—ні! Та досить лише на одного Паоло подивитись, цей зо два метри 
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зростом, мабуть разів у півтора вищий за мене, широкоплечий, могутній 
мулат, він тут у барі вишибалою, а точніше, ніби офіціант-сторож, чи 
охоронець. Його справа — порядок у барі. Ну і з ним треба миритись 
передовсім, бо якщо навіть не в поліцію, то й так начувайся! Цей як 
схопить своїми лапищами отакого, як я... 

Отак тоді й сталося... Шіно завербував Луїса гугнявого, який черевики 
чистить. Йому лиш одинадцять, сирота, живе отут на вулиці, спить під 
кінотеатром, у нього десь там ковдра прихована, а де вже він надбав те 
своє причандалля для чищення взуття, не знаю, тільки я його бачу тут, 
відколи сам ошиваюсь у Кіноландії. 

Єдиний раз зі мною таке скоїлось, а попався, і наївся гіркоти й 
стусанів... 

Узявся чистити Луїс черевики в одного клієнта тут, у барі, чистить і 
мені очима сигнали подає, а я бачу, у того гладуна, якому Луїс чистить 
черевики, гаман товстезний з кишені стирчить, із задньої у штанях. А сам 
цей чолов'яга, ну, такий, що сідниці ще й навколо крісла одвисають, ну 
торба з салом та й годі... Я зрозумів Луїса, ну і знаю ціну — поділиться 
—третина моя, ніколи не наважувався; а тут пішов... Все через біль, якось 
мені було зараз байдуже, що робити з ким, де... Почав задурювати клієнтові 
голову — купіть квіти!.. 

Приставав, як міг, аби відволікти увагу. Старався, як ніколи... Мабуть 
забагато, бо фальшиво звучало, або хтось збоку все бачив, бо Рейнальдо 
зацідив Луїсові в пику саме в той мент, коли він однією рукою чистячи 
черевики, тягнув другою того товстого гамана із задньої кишені клієнта. 

Рейнальдо називає себе ще й Оскар, ми частіше кажемо на нього 
Оскар, але я то знаю, що він Рейнальдо, сеаренець, який вигнав мене з 
бару, коли в мене порвався мотузок на в'язанці з трояндами. Я на нього 
недовго злостився, а він на другий день раптом нагодував мене добряче, 
хтось із клієнтів майже не їв замовленого... З кожним буває, хто зна, що в 
нього тоді було на душі... Що знає він про те, що в мене на душі, чим живу 
я, чим мучуся, як шукаю забуття... 

Привіт, сеньоре! Купіть квіти! Фотографуєте? Будь-ласка! Ще раз? А 
чому б і ні! Як мені сісти? Серйозний? Не буваю? Не знаю, не пам'ятаю, 
може й ні! А один фотограф тут якось на площі навпроти міського театру 
знімав якусь компанію, всі такі поважні, а він каже — щоби вийшла 
усмішка, треба якесь слово всім казати, щоби губи розтягалися, як в 
усмішці. Ось, наприклад, всі фотографи пропонують: скажіть "віскі", а я 
знаю краще слово! Його питають, яке, а він вже наготував камеру і каже 
— сідниці — всі як зарегочуть, а він знімає їх! Ха-ха-ха... 

І що зараз? Що буде зі мною? Ти поїхала, відійшов поїзд, загуркотів 
автобус, майнуло таксі... Так, я приїхав у аеропорт, я вдягся у кращий свій 
одяг, начепив годинника, якого ти мені подарувала, гарний швейцарський 
годинник, ні в кого такого немає, зараз хочеться плакати, коли дивлюся на 
нього, хочеться скинути і розбити його об асфальт, бити й бити, й бити... і 
в наступну мить хочеться цілувати його, потайки, щоб ніхто не бачив, в 
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схованці, в затишку, у ліжку, як завжди, коли вкладаюся спати вранці, 
вертаючись з бару, зі своєї торгівлі-роботи... вкладаюся спати о шостій 
ранку, коли всі лише прокидаються, щоби йти на працю, а я вмощуюсь, 
накриваюсь з головою, притискаючи до щоки цього годинника і його 
дотик навіює мені спогад — щем і приємність водночас, і я стомлено 
засипаю, провалююсь у марення, у сон, де сподіваюсь побачити тебе, як 
пощастить, або відчути те, що вже не відчуваю понад рік, вже рік і два 
місяці минуло, я вже знаю, що це назавжди, що ніколи більше, що ні, ні, 
ні... хочеться кричати мені інколи оце "ні!!!", але вже з часом воно слабішає 
і я кажу його тихіше, тонше, рідкіше, бо час безжально жене мене геть від 
моїх спогадів, від мене самого, колишнього, того, хто був тоді, того, яким 
я ніколи не буду, і того, ким я був насправді... В отой єдиний відтинок 
мого часу я був собою, бо був із тобою, ми були разом... ми були, я був, ти 
була... все це дурниці, я все це вигадав... такі, як я, ніколи не бувають 
комусь потрібні насправді, назавжди, на життя... зараз доходжу болісної 
тями, що насправді це було лише грою для тебе, тимчасовим, періодом... 
так, це Фернандо мені сказав, ще в ту, першу ніч, я не хотів ні заперечувати 
йому, ні стверджувати нічого, я хотів просто забутися, спати, за будь-яку 
ціну звільнитися від болю і тоскного щему за неможливим... Фернандо — 
це забуття, це цигарка з маріхуаною, це ліжко на ніч, це об'їдки від когось 
із клієнтів у їхньому барі... я знаю, що Фернандо це і східці вниз, на 
долівку, на асфальт, туди де Шіно, де Лисий, де Кларінда, і Алфонсо. Де 
всі, хто ночує на вулицях, хто має лиш ковдру в кращому випадку, аби 
вкритися і перебути ніч під магазином, а з одежі лиш те, що на ньому, а з 
їжі те, що здобуде за день... 

Всі вони йшли сходинками вниз, хтось підвівся і вгору, хтось подався 
із трафікантами, як називають у нас торгівців наркотиками, не пропав 
замолоду, якщо втримався, вижив... але ж до часу, всі знаємо, лише до 
часу, а далі... 

Я встаю з третій дня і п'ю ріденьку каву, яку готує мені Марсіа, 
дружина мого брата, шматок сиру, два помідори, досить, їстиму потім, на 
вулиці, на базарі, біля свого, так, так вже свого, за цих майже три роки 
свого бару "Амаріліньо" і другого "Вермеліньо", який по суті є просто 
продовженням першого. Власник тут один, це так аби Офіціантів, ділити 
краще та клієнтів бачити чіткіше — у кожного своє поле роботи — 
"Жовтенький", "Червоненький"... 

Я ніколи не замислювався, як називається бар, біля якого я продаю 
квіти, аж вона колись спитала мене — "Жовтенький", чому не "Жовтий" 
—"Амаріло", — а саме "Жовтенький" — "Амаріліньо", чому не "Червоний" 
— "Вермельо", а саме — "Червоненький" — "Вермеліньо"? Я не знав і 
спитав Раймундо-Оскара — той теж знизав плечима — помислив, а тоді 
— всі ж кажуть у нас — "кафезіньо", а не "кафе", коли хочуть кави, так вже 
в Бразілії повелося, особливо тут, в Pio, це стиль "каріока", так тут 
говорять усе ніби зменшувальні суфікси, але тут заріжуть при бійці значно 
швидше ніж у нас в Сеара, у Форталесі... 

О, ці сеаренці, такі патріоти, що куди там! Що вже спритні, то більше 
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не буває. Важко когось уявити в Pio в пристойному місці офіціантом, аби 
не був він зі штату Сеара. Кажуть, що є сенатори із Сеара, що навіть у 
якійсь країні був міністр з походження бразілієць, і звичайно виявилось, 
що родом він із Сеара, і так далі... такі вони меткі та спритні, я проти них 
нічого не маю, лише я з Пернамбуку, це сусідній штат, ну і, звичайно, 
сусіди мають, що ділити, отож у нас нападають на сеаренців, що вони такі 
та сякі... Але ж в Pio, я тут чужий, як і вони, і врешті ми разом з ними з 
нордесте, північного сходу, так звично називають наш кут Бразілії, наш 
приморський край, де Форталеса, Ресіфе і Салвадор — три великі міста 
Бразілії творять ніби трикутник північного сходу Бразілії — особливого 
стилю, я думаю, найкращого... 

Нічого я про це доти не знав, нічогічінько. Що я міг тямити в такому, 
провчився в школі всього чотири з половиною роки. Моє навчання — все 
на вулиці, що вивчив там, те й знаю. Мені іноді й тепер, але дедалі рідкіше 
сняться вузенькі затишні вулички Ресіфе тієї старої частини міста, де я 
виріс, тієї вулички в дільниці Празере, яка називається Ріккідіа, і на ній 
будинку під номером тринадцять, який таки виявився нещасливим, бо 
мама померла в ньому, коли мені ледве стукнуло дванадцять, а батько, що 
й так загулював, та віявся по заробітках, відтак і зовсім щез із виду. Вже 
старші брати мене відправили в Pio до Хосе Антоніо, і так я став тут 
жити... 

Привіт сеньоре, хочете знову квіти купити? А що ви там записуєте? Це 
такий маленький магнітофон у вас? Ви ще не навчились говорити нор
мально, як люди говорять? Вже краще, так розумію, але однаково смішно. 

Навіть діти краще говорять. А чого ви саме мене весь час про щось 
питаєте? Тут багато продавців з квітами швендя. Подобаюсь? Ха-ха-ха? 
Чого це раптом? Адресу мою? Давайте напишу. Ні, я сам напишу... І в 
Ресіфе? Ви таки смішний! Ви будете мене шукати в Ресіфе, якщо я туди 
поїду? Не будете! Але адресу напишу, а що мені шкода? А у вас є діти? 
Донька? Маленька? За мене заміж? Так я ж негр, білі на таких, як я, не 
одружуються! Ха-ха-ха!.. Ну, не негр, але смаглявий, не такий білий, як ви, 
схожий на рибу... так, ваше тіло схоже на тіло риби, таке біле... ну, буває 
біліше, але ж я такий от завжди, а влітку ще засмагаю більше, якщо хочу... 
Хочу їсти, чому ні? Купіть мені кока-колу і бутерброда! В неділю я не 
працюю, вдень сплю, а під вечір йду в кіно. Давайте зустрінемось! Я буду 
в іншому костюмі, з годинником! Так я те вдягаю для себе, а це в мене 
спортивно-робоча одежа... В шортах і майці, коли тепло, а так — у 
спортивному костюмі, коли зимно... Хто навчив за вухо квітку стромляти? 
Життя навчило... Щоб люди бачили, щоби помічали, скоріше куплять... 
Ха-ха-ха, я пішов продавати, немає в мене часу з вами базікати, треба 
працювати, дякую за бутерброд і коку, чао. До неділі! 

Хто навчив тебе бути таким? Освалдо, хто навчив тебе бути хижим і 
лагідним, ласкавим і грубим, хто навчив тебе бути чоловіком? Ти ж 
маленький ще, ти ще підліток, і раптом — дорослий, сильний, просто 
могутній, я думала, ти невинний, як і я, несміливий, маленький, як хотіла... 
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Я не думала... не знала, що це, лише здогадувалась, сама не знаю, що зі 
мною! Зараз... Не знаю, що кажу і якою мовою... 

Ні, я вже знаю, що було зі мною. Це була вальпургієва ніч! Це був 
Ваґнер, так Ваґнер! Це був політ валькірій! Це Ваґнер! Ти розбудив у мені 
музику життя, для польоту, для ствердження себе в собі... ти мій Ваґнер, 
мій маленький Ваґнер, мій коханий Ваґнер обожнюю тебе, захоплююсь 
тобою, тону в тобі, мій Ваґнере, мій, мій, мій, хочу тебе, хочу ще, і ще, і 
ще, і ще, і ще... О, скільки в тобі сили, скільки снаги, скільки життя, мій 
маленький володарю, мій сильний могутній Ваґнере, мій Зіі'фріде, мій, 
мій... люблю тебе... ще, і ще, і ще, і ще... 

Ми, хто виріс на вузеньких вуличках старого міста там, на північному 
сході, у Ресіфе чи Салвадорі, ми, діти фавел, наліплених на узгір'ях 
Бразілії, а тут юрмляться сотні тисяч людей, що живуть у хатах і хатинках, 
в хижках, у повітках, у комірчинах і будках, живуть будь-як, скніють, ледь 
животіючи, тут ми спізнаємо життя, як сонце, ледь воно сходить, ми 
живемо на вулиці і спимо, де попало, і їмо, що попало... Ми пізнаємо один 
одного дуже рано, куди там ті в Європі, чи й тут, вихованцям багатих 
кварталів, ми — метисти й мулати, негри і білі, ми — діти вулиці... 

* 
* * 

Ти хотіла мене невинного, я й сам би хотів, тільки все там було просто 
і звично, що ще було цікавого в нашому житті, ми шукали один одного під 
сонцем, ми находили і нас находили наші старші й молодші подруги, наші 
старші й молодші друзі, а вже куди вело тебе, куди йшла твоя доріжка, то 
була доля... 

Моя вивела до тебе... 
Мені здалася смішною, кумедною, твоя довготелеса постать, твої 

окуляри, твоє вбрання, що висіло надто вільно на тобі, сказати б незграбно, 
бо ніяк не виказувало в тобі жіночих твоїх принад, бо якось одразу 
показувало тебе європейкою без віку, туристкою, що шукає зумисної 
екзотики, вичитаної з книг, і на все витріщує очі і вигукує "о-о-о!", і може 
дати на чай кілька доларів, а часом і більше... Я вже знав це, тому, ледь 
запримітивши тебе здалеку, помчав наввипередки з іншими, квітярами, 
лиш тільки ти сіла в барі, тут таки, у "Вермеліньо-Амаріліньо", я вже був 
поряд — купіть квіточку, сеньора! — ти зняла окуляри, великі темні скла 
на них приховували півобличчя, і я раптом побачив, що ти — гарна, що в 
тебе дуже гарні великі блакитні очі, гарний рот, надзвичайно приємна 
усмішка, майже якась дитяча і беззахисна, і досить пристойна бодай 
зрозуміла португальська мова, вивчена, штучна, але зрозуміла... 

Ти дивилась на мене довго, проникливо, я засоромився, але базікав 
далі, ти купила квітку, потім ще одну, потім запросила мене пообідати з 
тобою, доки не прийде твоя подруга... 

Минуло з півгодини, коли прийшла подруга, і я раптом розізлився на 
цю подругу, що прийшла так швидко, але що було робити... 

Потім ти навідалась знову, і знову, і знову. Ти купувала у мене квіти 
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щоразу, я вже чекав на тебе, я вже знав, що ти приїхала на два роки в 
університет в Pio, писати якусь наукову роботу, що живеш у Швейцарії, що 
не одружена, що приїхала сама, але тут є ще кілька швейцарів в уні
верситеті, а інші працюють в Pio, і ти з ними знайомишся, бо то твої 
земляки, твоя рідна мова — німецька... 

...їх лібе діх... я вивчив, це єдине, що я вивчив, а ще — ґут, зер ґут... У 
мене непогано виходило з цими квітами, надоумила мене сусідка дона 
Лана, її син продавав квіти кілька років отак, я спершу пішов з ним, потім 
збагнув, що й до чого, а язик у мене завжди був підвішений добре, в такій 
торгівлі головне — умовити клієнта, аби купив, я вмовляв, у мене купували, 
так я став продавцем квітів, продавцем троянд, так нас і називають 
"росеро" — "трояндники" — я мав їхати в Ресіфе згодом, але не поїхав, бо 
все йшло гаразд, бо було мені тут цікаво, навіть весело, бо ти Появлялась 
майже щовечора, а як тебе не було, то я вже чергував до ночі, вартуючи, і 
настрій у мене псувався, як ти не появлялась, аж якось не було тебе три дні, 
і я думав — щось сталося, і ось ти появилась пізно й сама, десь близько 
дванадцяти, як на мене, то це ще не пізно, бо моя торгівля завжди до 
четвертої, доки не закриється бар, а тоді поволі додому, десь аж на п'яту, а 
тоді — спати завжди лиш близько шостої... 

А тут, ти була в сумному настрої, стривожена, якась несвоя, я чомусь 
подумав, що шукала ти поглядом саме мене, коли помітив, що ти сидиш, 
озираючи бар, на звичному своєму місці за кавою, і підійшов до тебе, ти 
усміхнулась радісно і якось заклично, запросила повечеряти, замовила 
мені піццу і коку, а сама не їла, тільки дивилась на мене, я щось розповідав, 
щось теревенів, нічого не пригадую, тільки раптом ти сказала, що хочеш 
купити всі мої троянди, бо тобі на завтра треба квіти, багато квітів, і 
хочеш, аби я відніс ці квіти до тебе додому. 

Готелик, в якому ти жила, мав два виходи, ти жила на першому 
поверсі, це називається апарт-готель, тут не кімнати, а маленькі одно
кімнатні квартири з кухонькою і двориком на чотири метри, якщо на 
першому поверсі, а якщо вище, то з великим балконом, зручно, не те 
слово, але боязко було мені заносити квіти, заходити в готель до сеньори 
іноземки, портьє зиркнув на мене не бачачи але бачачи... Він розумів і я 
розумів його погляд, але плювати, вона тут господиня, зараз це її власність 
ця квартира, веде, кого хоче... Ключ був у портьє, але тільки того, першого 
разу... потім завжди у неї в сумці... а ще ж був інший вхід... 

Поставила квіти у велику білу вазу, яка стояла, ніби для цього 
приготована, на столі, а потім почала готувати чай, з якимись тістечками, 
яких я зроду не куштував... так, я не поспішав, моя торгівля на цей час 
закінчилась, я мав вільний час, я мав на все час, я... 

Здогадувався, але... ж знав, що, як для неї, малий мій вік, що вона 
— леді, сеньора, а я вуличний хлопчисько-мулат... 

Захотіла подивитись мою руку.— яка в мене доля... щось говорила 
про мої почуття, про довге життя і глибокі прив'язаності, а я відчував її 
теплу долоню під своєю, її подих близько мене, і раптом поцілував їй руку, 
і засміявся з ніяковості, а вона обняла мене і пригорнула до себе, і тоді я 
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обхопив її за шию, зазирнув у вічі і поцілував її так, як цілують жінок 
чоловіки... 

Вона здригнулася, та лиш перший рух її був ніби сахнутися, а в 
наступну мить вже охопила мене обома руками, притиснула до себе, і все 
тіло в мене затремтіло, раптом ніби вибухнула в мені вся кров відразу і я 
вже не зчувся в своїх рухах і діях, аж доки ми не опинилися на ліжку, і не 
почалося таємниче й урочисте свято кандомбле, таїнство негритянське і 
язичницьке, прадавнє і закличне, в якому я став верховним жрецем і паном, 
служителем високої ідеї буття, богом кохання... 

Цим словам також навчила мене вона, як назвала тоді Ваґнером, ще 
тієї першої ночі, коли я відчув себе таким щасливим, як ще досі ніколи в 
житті, бо навчив коханню старшу за себе дівчину, спізнавши з нею таку 
розкіш, якої мабуть ніколи в житті нікому іншому не збагнути, хіба лиш 
тому, хто знає, що таке бездомному сироті, спраглому за будь-якою 
ласкою, за людським теплом, раптом пірнути в океан кохання, де коханка 
тобі й мати, й друг, і порадник, і захист, і опертя водночас, а ще ж ти 
—мужчина, ти — чоловік, ти — ведучий, ти — Ваґнер... 

Виявляється на міському театрі, що навпроти нашого бару написано 
вгорі на фасаді імена видатних композиторів, серед них є і Ваґнер, ніколи 
не чув про такого, але тепер називаюсь я Ваґнер, відтоді, з тієї ночі 
пристало до мене це ім'я, і досі, і назавжди... кожен має на вулиці своє 
прізвисько, а я — Ваґнер... 

Я не поїхав у Ресіфе, лишився у Pio, бо я тепер був — Ваґнер, я жив 
незвичайним, таємничим, чудовим життям... Кілька перших тижнів мене 
аж хитало ночами, коли я мав продавати квіти, але я вже старався, як міг, 
бо знав, що десь після дванадцяти, чи першої, я піду на вуличку Сілвейра 
Мартінс, пірну у готелик, у кімнату номер три на першому поверсі, і там 
мене чекатиме вечеря і кохання, де я буду герой, улюблений, повелитель, 
володар, майстер, Ваґнер... 

Ми вчились разом, одне у одного, бо все, що я знав досі — було ніщо, 
а все, що вона знала з книжок, було з книжок. 

Вона багато розповідала мені про Швейцарію, і про Бразілію, і про 
Pio, і про книги, і про себе, і про мене... 

Через певний час наші зустрічі стали рідшими, вона більше пропадала 
на своїй роботі, у неї з'явилось багато знайомих в Pio,'вона пояснювала 
мені це, а я ніби розумів, але ображався, нервувався, я хотів, щоби вона 
належала мені, тільки мені, тільки... 

А вона якось появилась у нашому барі в компанії кількох своїх 
знайомих, і один світловолосий бородатий товстун залицявся до неї, 
обіймав її, навіть якось поцілував її, а я був готовий вбити його тут же, я 
мучився, бачачи, як хтось обіймає її, як хтось має право бути з нею на 
рівних, ходити з нею, говорити її мовою... А я? 

З того вечора ми не бачилися три дні, аж якось вона з'явилась і 
закликала мене до себе, я спершу наговорив їй купу всяких дурниць, а тоді 
шалів від пристрасті і доводив її до шалу також... 

А потім, коли все стихало, вона сказала мені, що їде на канікули в 
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Швейцарію, їде на два місяці, а тоді повернеться знов на рік в Pio... 
Я спершу не міг повірити, а потім почав осягати, що стається щось 

лихе, це був удар, якого я не сподівався, особливо тепер, в самий розпал 
наших взаємин, в самий пік. В кожному разі для мене це було так... 

Я волів би, щоб вона ходила з цим бородачем, аби тільки лишалась 
тут, я був згоден на все, аби не припинялись ці ночі, і мої очікування, ці мої 
відчуття... 

Я ніби знав. 
Але прийшов день, і я допоміг їй з валізами, поїхав з нею в аеропорт, 

де стояв разом з іншими її друзями, невисокий, стрункий мулат-підліток 
серед юрби довготелесих швейцарів і якихось інших, ґрінґо, стояв я ледве 
стримуючись, аби не заревіти... 

Вона відійшла зі мною поговорити вглиб аеропорту кудись за товсті, 
мальовані в зелений колір колони у довгому коридорі, і там ми цілувалися 
до болю, до крові, так, що ніхто не бачив, і там я попрощався з нею, і 
пішов геть, стримавши сльози, лиш до тієї миті, поки вона одійшла до 
своїх друзів. Вона прощалася з ними, а я стояв у далині в тому коридорі на 
другому поверсі приміщення аеропорту і сльози текли в мене по щоках, від 
ядучого болю, і крізь них я вдивлявся у літак, до якого вона пішла,за мить 
щезнувши на сходах, що вели у нього, а тоді літак скерував на полосу і 
поїхав, а потім злетів у повітря, загудів і щез у повітрі, мов сон... 

До цієї миті минуло чотири місяці з тієї першої ночі, без малого 
чотири місяці... Вона на диво погарнішала, за цей час стала енергійнішою, 
життєвішою, поправилась і в тілі, бо раніше могла видаватись надто 
худою, і усмішка в неї ставала дедалі м'якіша і таємничіша, обличчя 
округлилось, щоки налились рум'янцем і рухи стали м'які, лагідні, теплі, і 
обійми глибокі, і груди налилися пружністю, і я згадував, лежачи поряд, 
вже потім, в останній місяць наш початок і не міг згадати, якою вона була 
тоді, бо мішались у мені приємність від володіння жінкою і від затишку 
майже материнського опікунчого, ніжного прихистку. 

Я розлютувався, коли ловив у собі приємність від її материнськості до 
себе, й тому виробляв усякі дурниці, але вона приймала все, і раділа моїм 
вихваткам разом зі мною, як мати радіє дорослішанню дитини, або... 

Не знаю, тільки в останній час вона часто мовчала, обіймаючи мене, 
подовгу вдивлялась у мене, часто я прокидався, коли напівлежачи дивилась 
на мене сонного, таємнично, багатозначно, без пояснень... 

Купила фотоапарат і фотографувала мене безліч разів у всіх позах і 
варіантах. Деякі плівки проявила тут, подарувала мені кілька фото, а 
решту забрала проявляти у себе в Швейцарії, особливо ті, де знімала мене 
вдома, у себе в готелі... мотивувала тим, що не все годиться давати для 
обробки в фотоательє... 

Щось було у всьому цьому таємниче, незвичне, не таке, як на початку... 
Я вже потім все це пригадував, потім, довго пригадував потім, пригадую й 
зараз... 

Привіт, сеньоре! Ви знову тут, на старому місці? Ні, я вертаюсь з кіно, 
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сьогодні в мене вихідний день, я ж казав! Ні, я проспав, вибрався в кіно на 
сьому годину, а був тут пів на сьому. На п'яту? Ні, на шосту ми до
мовлялись. Ну, та гаразд! Ви сьогодні з дамою? А де ваш приятель? Він 
якийсь неприємний! Та ні, мені байдуже, але з вами мені краще розмовляти, 
ось і з нею також, а той, ваш друг дивиться на мене, як на муху чи на 
папугу! Не можу з ним говорити... Ви вже краще говорите по-порту-
гальськи, так і навчитеся потроху... Коли виїдете? Вже так скоро? Приїдете 
через півроку? Є, знаєте, нічого певного в житті немає. В мене ось були 
друзі з Швейцарії, я вам казав, ну, була одна знайома дівчина, леді, та теж 
казала, що приїде через два місяці, на канікули поїхала у свою Швейцарію... 
Я чекав її два місяці, а потім ще два, ось вже рік і три місяці чекаю... 

Що буде зі мною через півроку? Не знаю, сеньоре. Ви теж не знаєте, 
що з вами буде? Ніхто не знає, життя — дуже складна штука! Всяке може 
статися, особливо те, чого ніяк не чекаєш! Я ось думав — їду в Pio на два 
місяці, ну, на три! А ось вже третій рік тут кручусь, бачите!.. Мабуть поїду 
знову в Ресіфе, треба вчитись, піду знову в п'ятий клас, я ж його не 
закінчив, лишився тут і в школу більше не пішов... Чому лишився? Як вам 
сказати? Так повернуло життя. Вже був готовий їхати назад, аж тут — раз, 
і все — вже я нікуди не їду, вже живу в Pio, продаю квіти, просто живу... 

А ваша подруга бразілійка, тут живе, в Pio? Звідки? З Парани, з 
Півдня. 

Та покиньте, нащо я вам потрібний, будете ви мені писати? Ось із 
Швейцарії й то не прийшло жодного слова! Поїхали люди — і все тут! А 
ви будете писати якомусь "росеро", висилати фото? Так не буває! 

Напишіть, будь ласка пишіть, чому ні! Листівку? Я вам відпишу теж. 
Так, цей годинник. Хочете подивитись? Швейцарський! Так, рідкісний, я 
такого ні в кого не бачив. Це справжній, не штамповка. Мені ті, мої друзі, 
швейцарці, багато подарунків подарували, як їхали... 

Та ні, мабуть вже не приїдуть... Тому й поїду в Ресіфе. Ні, час 
пройшов, треба якось заземлятись. Та й вчитись треба, я знаю, вчитись 
треба... Мені набридло тут, в Pio. Друзі? Які тут друзі? Отой, з пивного 
бару поруч Фернандо? Та ні, це не друг, це... так, приятель, підгодовує 
мене часом. / 

Раймундо, та він хороший чоловік, тільки ото, раз прогнав мене, то я 
тоді так його лаяв, а загалом він хороший, також мене підгодовує. Сторож 
Паоло, цей то якраз справедливий, хоч і суворий! Але я то знаю, що як 
щось, то до нього завжди можна звернутись за допомогою... Еге, у нього 
метр дев'яносто вісім зріст, а плечі які — кому хочеш задасть... 

Але це все не друзі, сеньоре, це не друзі, це приятелі, якщо так можна 
сказати, але якщо я завтра зникну, пропаду, помру, то вони не дуже то й 
помітять, бо таких, як я, тут сотні вештаються по вулицях, розумієте... Це 
— Бразілія, тут, особливо тут в Pio, треба жити для себе... ні, є всякі 
люди... Ви ж бачите, тут є всякі на вулицях, он повії стоять, травесті 
вигулюються, п'яниці, наркомани, і таке всяке... Теж люди? 

Ось ви завжди мене розпитували в ті дні, коли я квіти продаю, я тоді 
часу не маю, а ось сьогодні маю час, не поспішаю, навпаки готовий 
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поговорити, а ви лиш зі своєю приятелькою говорите, і ні про що мене не 
розпитуєте, я сам балакаю... Смішно, ні? 

Що я хочу в житті? 
Не так багато. Хату, роботу, родину, гроші заробляти пристойні... 
А більше за все? 
А ви самі сеньоре, знаєте, чого ви жадаєте більш за все? 
Ви не скажете правди, і я не скажу! 

Як признатись і кому, що я став інший, відколи тебе нема, я вже 
інший, я ніхто, не той хто був, не в ті двері зайшов, не туди вийшов, і 
виростаю, вже другий рік виростаю, я розумію, міняюсь, я розумію, вже й 
нині за цей день стаю іншим, тільки живу й далі ностальгією, спогадом, 
настроєм, болем, і самотністю, дикою, гострою самотністю, в якій одна 
думка, одне відчуття — тебе люблю, жадаю тебе, хочу тебе, леді, моя леді, 
тебе люблю, тебе хочу, тобою живу, яка щезла, якої нема і не буде, я вже 
знаю — не буде, я самотній, я приречений на самотність, не можу знайти 
нікого, нічого, ніякого погляду, не те, що дотику, який би мене прихистив, 
прийняв мене всерйоз, який би хоч якось та нагадав минуле, аби хоч 
відгукнулось щось усередині мене з того нашого колишнього, чого нема й 
не буде, що зникло, згоріло, зітліло, і я волочусь вулицями, викручуюсь, 
блазнюю, знущаюсь сам із себе, засинаю з болем, затискаючи в жмені 
швейцарський годинник, хапаюсь за цигарку, за маріхуану, спокушаюсь 
гостиною Фернандо, або звабами Шіно, шукаю когось, хто би хоч трошки 
бачив мене в мені, просто мене, хто був колись тим... Ваґнером, тим, хто 
був твоїм Ваґнером, хто народився іншим в твоїх обіймах, хто божевільно 
живе два роки в чужому Pio, в чужій родині, де ледве пересипає ніч, а 
точніше півдня, аби решту доби провести на вулицях Pio, чекаючи тебе, 
чекаючи тебе, чекаючи тебе... другий рік вже чекаючи, вже відчай змінився 
втомою, вже хоч щось, хоч хтось, хоч якось, аби забуття... Хоч би цей 
ґрінґо, в якого погляд уважний і очі добрі, який почав розмовляти зі мною, 
як людина, яка бачить мене, хоч би цей тут лишився, хоч би хтось, але він 
теж їде, через півроку, я стану ще іншим, що буде, де буду, не знаю... немає 
мені місця, ніде немає мені місця, яке було б моїм, всі місця зайняті 
іншими людьми, іншими почуттями, всі стільці зайняті, нема мені, де 
сісти, тільки ходити, тільки вештатись вулицями, продавати квіти, че
каючи... що прийде хтось, хто побачить мене, хтось в чиїх очах відіб'ється, 
як в дзеркалі, мій відчай і моя неймовірна втома, і хто прийме мене таким, 
як я є, прийме, обійнявши, нагодує, прихистить, хто, хоч на мить назове 
мене своїм Ваґнером... 
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Тадей Карабович 

Коли спомини огортає самотність 

Лист до Коринтян 

Тепер приступили до Нього ті Садуксі 
що твердять, ніби немає воскресіння, 
і запитали його та сказали: 

Мр 12,18 

і падає людина лицем у житнище 
і прибиває її тягар хреста 

і не зможе піднестися 
бо Вероніка відійшла 
у панахиду 
смутку 

над картиною цієї жертви 
лише смугами осінній дощ 

хтось упізнав у падаючому Христа 
та не зумів віднайти ім'я для Нього 
у бентежжі 
свого неспокою 

згадаю Вероніку божевільну від суму 
що його нема 

без мети людина пропадає наче ранений 
птах 

або риба 
тому Він назвав свою церкву 
рибою 

бо Вона завбільшки мовчить ( 

але силою свого мовчання зберігає 
правду 
пророків 

Коли огортатиме мої спомини 
самотність 
пригадаю ковчег дому 
з якого 
покликав мене Господь 
бути його 
слугою 
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я народжуюся в тобі 
присутністю 
жадоби 
і злизую з твоїх уст дотик 
чекання 

я цілую твої очі 
і моє тіло огортає спрага 
безтями 

збирається літа гром наглий 
як сповідь вибухне його 
прибій 

засипле нас яблуками наче 
Богослужбою 
над видноколом нашого кохання 
жарінь вересу 

вигулькне рання імла з вирію 
вагань 
так молитимуться журавлі перед прощею 

важко вижити без тебе 
серед 
цієї суші 

ділені тобою риби 
з Еммаусу 
запорука бездоння 

над водою 
цієї Голгофи 

гірчиця твого воскресіння 
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Юрій Тарнавський 

П'ять Автопортретів 

Зі збірки Фотографії, це квіти 

Юрієві Соловієві 

1. Море 
Папір чекав, аж прибуде весь зелений колір. Трикутний горбик під

носився в однім місці на поверхні, де хвиля тількищо пройшла. Біла піна 
мала форму жіночого статевого волосся. Воно творило лінію посередині з 
верху до низу. Уламки лиць плавали на всіх поземах: ніс — хрусткий, мов 
білий метелик, уста — зодягнені в шовкову усмішку, приємно холодне 
чоло, кусок душі в формі пари блакитних очей. Без жінки! Мене покарано 
талантом народжуватися знов і знов! 

2. Веселчасті ґрати 
Ґрунт піднявся, як пара поліцаїв, і повів його за м'які, неясні ґрати, на 

які було розчленовано веселку. Келія була його тілом, так, як келія може 
бути темною. Його очі дивилися на світ із засоромлюючою мудрістю, яка 
приходить з болем. 

3. Ранок бритви 
З вікна лазнички всесвіт виглядав блискучий, як туалетна мушля. Я 

притиснув груди до вікна і взявся за діло. Бритва лишала на моїм тілі 
довгі, широкі пасма бузкового кольору, від голови до ніг. Вони були скісні, 
як паски на цукерку. Скінчивши, я приліпив бритву незложеною до лівої 
щоки. Вона залишилася там, функціональна, мов плястер. Під бородою, 
моя шия світилася, як колір сорочки перлямутрово-голубого кольору. 
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4. Шевченко 
Чоловік стояв з чистим боком сторінки оберненим до світу. Було щось 

жалюгідне в цьому, як його рука старалася виводити букви. Синє чорнило 
мало вигляд сумних очей. Звичайно лагідна, душа може бути брутальною 
часами, вживаючи вії, як кігті. Сльози мали колір фіялкового тіла. Сорок 
два роки він провів на вигнанні між людьми. Тепер він знав, що багато 
шансів йому вже не лишалося. Як умру, то поховайте мене на могилі з 
мого попелу, над Дніпром ваших сліз. 

5. Чоловік у пітьмі 
Внутрішнє тепло надавало форми його обличчю, немов фосфор. Риси 

були широкі, як бандажі. Біль зуба й кілька галактик були прив'язані до 
одної з його щік, мов подушка. Він був неймовірно великий. Та все ж він 
думав про себе, як про малого хлопчика. Оподалік, він чув, як комода 
дихала важко, мов грубий астматик. Одна з його рук була присунена 
заблизько до його стегна. Кістка боляче в'їлася в тіло. Він був у пітьмі так 
довго, що воно кривавило б, коли б їх було роз'єднати. 
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Іван Малкович 

Жменька радостей у божевіллі 

Балада 

Мій брат на горі крем'яній стоїть 
(у місяця взяв .лице), 
розчісує кучерів щиру мідь 
синім тонким гребінцем. 

Я крикнув з потоку: "Братку, не час, — 
почався відстріл овець!.." 
Оглянувся брат мій, хитнувсь, як свіча, — 
і випустив гребінець... 

Іван і пречиста Панна 
(З циклу "Вертепчик") 

Іван: 
Проміж нашої людности недобра слава, 
що ти, моя Панно, з нечистим спала... 

Панна: 

Меч твій у плузі, — я й позбулась намиста... 

Іван: 
Панно моя світла, єдина моя, пречиста! 
Наплодив той копитатий в твоїй утробі ' 
з піврешета чортовиння. Носиш його у собі... 

Панна: 
То розітни мене, Йванку, на дві половини, 
вимий те чортовиння водою з святої долини. 

Іван: 
Розтяв бим тебе, любко, але не знаю, 
де води тої, що тебе відтак зцілить, роздобути маю? 

Панна: 
Є серед світу срібна криничка в сердечку з калини, 
у тій криничці води крапелинка зцілющої для України... 
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Іван: 
Осідлаю прутик — та й пущуся світом по пустелях і пущах, 
віднайду криничку: може, ще не висхла тота крапля зцілюща... 

Повість 
Діброва палає, а ти, 
як та перепілка мала, 
ще хочеш діброву спасти, 
бо ж довкіл — чотири моря. 

Смішні сподівання твої. 
Вогоні накотяться. Степ. 
Моря удадуть, що тверді, 
що жито на них росте... 

Райське діло 
(З циклу "Вертепчик") 

Іван: 
Кат насаджує сад в катувальнім будинку, 
щоб в тім саді щасливі телятка скубли конюшинку... 

Кат: 
А під вухом у ката Іван собі ґудза шукає: 
кат схвилюється, — Йвану язик вкоротає... 

Іван: 
А Іванови — байка язик, бо так нині обсіло, 
що як збувсь язика, — знай, що спас казанок свій і тіло... 

Кат: 
Й без'язикий — не пан, як з його казаночка 
казна-що википа по крамольних листочках... 

Іван: 
Нехай молить пан кат, щоб лепськіше кипіло: 
буде катові свіжа копійка і райськеє діло... 

Сумного й неминучого — я знаю — 
попереду багато. Називаю: 
страхи, хвороби, смерті, спів цикад 

у рідній пустці, мимовільні зради 
і просинання, і зірок принади... 
О серце, що з-за ребер, як з-за ґрат, 
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вдивляєшся в це ігрище шалене, — 
навіщо ти утрапило до мене, 
щоб мучитись у тілі цім дурнім? 

Так, розуму тавро — сумнівний лік від звіра. 
Та найзнущальніше у божевіллі тім — 
ця жменька радостей із щедрих рук вампіра. 

Яків Гніздовський: "Вівця", дереворит, 1961 р. 24x15 ін. (62 x 38 см.). 
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Ева Бісс 

На другому березі 

Я передчував, що спізнюся на поїзд, але навмисне не квапився... А 
тепер, коли дві години доведеться чекати до наступного, на мене сірим 
попелом сідає хандра. Міг би я, наприклад, подивитися трохи на місто, але 
воно мені чуже й немиле. Як не числити великий Готичний собор на 
головній площі, то й дивитися нінащо. 

Правда, є там у мене знайомі, але не так уже близькі, щоб до Них 
навідуватися. Є, крім цього, ще одна людина, яку я дуже бажав би ще раз 
побачити, але після того, що сталося, це неможливе... 

Саме тому, щоб уникнути випадкової зустрічі з нею, я вирішив дві 
години сидіти на цьому смердючому й закуреному вокзалі. 

Удаю з себе незалежного пасажира, але в глибині серця відчуваю як, 
підступно свердлить мене шашіль кривди за ці дві втрачені години. 

Пригадую усі шанси, які людина може придбати, чи загубити в протязі 
двох годин, і моє зранене самолюбство, мов піна на пиві, доростає вінця. 
Я був би ладен вибити всі вікна на небі, якби воно дійсно десь існувало і в 
якійсь мірі могло впливати на мою долю. 

Дивно, в цю хвилину ні трохи не журюся тим, скільки я годин у житті 
прогаяв так собі, прогавлюючи всі свої й чужі шанси, не дбаючи про те, 
що друга людина в грі зі мною може втратити все, що має... Замість 
зважитися і вміти ризикувати, я понурився в тепле болотце своєї вигідності, 
тихо собі посвистував, мовляв, я теж тільки людина, — хотів, хотів, і 
накінець мені все перехотілося... 

А тепер тут у цій непривітній почекальні, до якої долинає скажена 
метушня забитого пасажирами перону, корчуся, мов скривджене хлоп'я; як 
би було кому поскаржитися, то я б напевно заплакав. Бозна над чим... 
може навмисне вигадав би собі якийсь привід для плачу. Хоч би й той, що 
за цим, захватаною скатеркою застеленим столом ще більше, ніж колись, 
відчуваю імманентність власного життя. Маю почуття, що про нього 
майже нічого істотного не знаю, бо воно, як вічно змінлива неокресленість, 
не вкладається до жодного простору, ні рамок. Ніби моє життя тільки ескіз 
до того, що мало б здійснитися. Рисує його чиясь примхлива рука, яка в 
наступну хвилину може одним штрихом перекреслити моє існування і 
відкинути його, як клаптик пожмаканого паперу. 

Десь там зашипів локомотив і на пероні знялася хвиля біганини, 
штовханини, кудись пруться, мов очманілі, незнайомі обличчя, незнайомі 
постаті, заходяться реготом, плачуть, нарікають, вимагають, бігають прілі, 
заборсані й захаркані... Чи Ти, Боже, на початку-початків передчував, що 
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Твій тихий і гармонійний рай перетвориться на таке божевілля? Прости, я 
не роблю висновків,Тобі бо краще знати, хто цей безлад завинив... 

Повертаюся спиною до перону: ці дві втрачені години все-таки на
лежать мені, мені одному! 

До почекальні набралося всілякого народу, переважно провінціональ-
ної масті. Є тут галерея дебелих, наче їх породила неандертальська 
прамати, жуваючих жінок. А там при столі група розпанаханих чоловіків, 
їхні м'ясисті й носаті обличчя свідчать про те, що в житті ця порода 
керується здебільша нюхом... Є тут прототипи карикатур з усіх гумо
ристичних журналів, та ніхто до ладу не розбере, хто чим у дійсності живе, 
чим дихає? Можливо, що той там у куті курокрад, а цей тут піп-розстрига, 
чи продавець парфюмів, а он той — професійний шпигун, або кишеньковий 
злодій... 

В цю хвилину болюче різко усвідомлюю, що я тут чужий, непотрібний 
і від цього стає так нестерпно тоскно, як було вчора на тому похороні... 
Знову пригадую бевкання дзвонів, оратора з качиним носом, який при 
могилі так барвисто вираховував людські достоїнства небіжчика Петра. 
Була хвилинка, коли я мертвому приятелю навіть трохи позаздрив. Мені 
також захотілося лежати в тій гарній труні з полірованого дерева і 
відчувати, як рине на мене лавина хвали. Але це тільки на секунду, бо в 
наступну секунду схопила мене оця гризюча, проклята хандра... А може це 
й не хандра, але зогидження до людей, які нічого для живого Петра 
зробити не хотіли. Придивлялися до його біди, як до циркової атракції, а 
тепер, коли він добіг і впав на обличчя, заспокоюють своє дрібне сумлін-
нячко непотрібною уже Петрові хвалою? 

Стояли там якісь роззяви, що на кожному похороні подвійно від
чувають непохитність свого існування. Стояла його жінка з виразом 
таємної згоди на обличчі, видно їй теж переївся "незабутній" Петро зі 
своєю дитячою впертістю, неоскверненою вірою в неможливе, своїм вічним 
безробіттям, через яке терпіла ціла його родина... А було б вистачило 
покаятися, написати в газету заяву, чи там "відвертого" листа, що, мовляв, 
mea culpa, я був ідеологічно нерозвинений, чого глиб/око жалію, бо аж 
тепер розсвіталося мені в голові, що власне мої погляди наганяли воду на 
млинове колесо наших ворогів... таких, сяких, запеклих і замаскованих, які 
намагалися зловити в свої діряві тенети мою невинну робітничо-селянську 
душу, хоч я числюся інтелігентом... саме в цьому моя найбільша провина, 
бо інтелігенція, як правильно зауважив хтось на такому й такому пленумі, 
по природі своїй лишена очей... Віднині я брат усім, які втручаються, себто 
історією покликані керувати моєю долею... і тому буду служити, власне, 
буду щасливий, як мені дозволять служити і т.д... 

Якби він був скорився і присів на задні лапки, то йому б напевно 
всунули в рота карамельку, і він міг би собі щасливо смоктати і не 
мерзнути, як вартовий, по ночах на тій гнилій убікації, міг би не захопити 
запалення легенів, міг би жити й благоденствувати, як більшість порядних 
людей. А впертому дияволу туди й дорога! 

Може тому так тоскно, що всі там учора трохи перебрехалися. Чим 
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більше і чим відданіше підносили хвалу на Петра, тим більше вони 
уподоблялися цвяхам, які забивають до труни. Був такий божевільний 
момент, коли я гадав, що ось-ось підніметься віко полірованої труни, 
Петро висуне голову й плюне комусь із нас в обличчя. Можливо, що й 
мені, хоч я приїхав здалека й такий же неуспішний, як і він... 

У сусіднього стола за великою, мов простирало, газетою сховався 
якийсь гнідий добродій. Жук-рогач під лопуховим листом! Подригує 
гнідими черевиками, показує свої масивні підошви... Мабуть це один з тих 
самовпевнених, як отой вчорашній оратор. Йому все ясне, все просте, як 
самому Богові! 

Може мені вийти на перон? Там ніби дощ мрячить, плаче чорними 
сльозами... А що, якби так сісти собі в трамвай і навмисно поїхати на ту 
вулицю? Висісти перед їхнім домом і проходжуватися? Вона виходить з 
воріт, або повертається додому з пакуночками в отакому заквітчано-
ситому настрої, а я знімаю капелюха, підходжу близько, зовсім близько, 
щоб бачити її очі, і вклоняюся: "Вітайте, мадам!" Може краще не мадам, 
але просто по-імені й на ти: "Привіт, Ічко!" 

її звали Ілоною, але я з нею знайомий ще з того часу, коли вона була 
Ічкою з двома дрібними косичками, а на косичках в неї тріпотали два 
великі, р'ожевокрилі метелики... Мала такі зачудовані карі очі, ніби все її на 
світі дивує, ніс трошки задертий. Раз, коли ми гралися в схованки, я хотів 
їй цього носа відкусити і вона вгризлася мені зубами в вухо. Я розлютився, 
здер з неї штанці і набив по голому задочку. Страшно борсалася й копала 
ногами, а коли я її Відпустив, зі сльозами в очах сказала: "А тепер у мене 
буде дитина..." — "Нехай буде, так тобі треба!" — відповів я гордо і 
подався шукати лікаревого сина, Віктора. Він був на три роки старший за 
мене і вчився вже в шостому класі гімназії. Віктор грався з нами тільки 
задля того, щоб разом сховатися з лісниковою Анчею, якій росли груди і 
яка пахла якимось особливо цікавим потом. Віктор казав, що всі закохані 
дівчата так пахнуть. Ічка ще не вміла закохуватися і в неї пахла тільки 
суконка. Це був запах дикої грушки і я його ніколи не забуду. 

Ічка страшно любила гойдатися, і поки Віктор з Анчею гуляли за 
городом на жидівському цвинтарі, я пішов погойдати Ічку. Мені дуже 
подобалося, як вона злітає ніжками в небо і заливається дзвінким, пта
шиним сміхом. 

Мої та Віктора родичі влітку часто приїздили до Іччиних батьків у 
гості. Поки ми гасали по городі, вони розпивали на терасі каву зі сливками, 
вели розмови про генерала Нобіле і про професора Пікара... А як надійшла 
осінь, нас з Віктором обмундирували, мов на Полярне коло, й відвозили в 
місто вчитися. 

Мешкали ми разом у вдови вчительки, яка дуже захоплювалася 
Віктором і при людях називала його "прекрасний і талановитий юнак", а 
мене збувала просто словами "миле немело"... Мені здавалося, що в слові 
миле багато знижки і тому я не ображався... 

Того літа мені купили вперше довгі панталони. Я вже знав по-латині 
напам'ять солідний уривок із "Золотого віку", вмів вичислити квадратний 
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корінь, пам'ятав, що йод здобувають з сарґасового попелу, та ще багато 
всілякого, непотрібного для життя баласту, на підставі якого я успішно 
поступив до четвертого класу гімназії. 

На початку моєї появи в місті, Віктор опікувався мною, наче молодшим 
братом, але пізніше, як до нас приходили хлопці й дівчата з його класу, він 
мене став потрохи відсувати з горизонту. Часом мене навіть ігнорував, як 
підлітка, і при всіх посилав, мов лакея, по цигарки, кремові тістечка, чи 
квитки до кіна. З собою ніколи не запрошував, тріпав поблажливо по 
чубові, мовляв, ще я смаркатий... А вночі, після кіна, не давав мені спати, 
оповідав про свої нахабні авантюри зі служницями, брехав про свої 
нечувані успіхи в дівчат, онанізувався переді мною в ліжку, а я плакав з 
розпуки й сорому, просив Бога, щоб мені не дозволив дозріти в мужчину. 

У Віктора ніколи не бракувало грошей, носився він франтом і всі його 
хвалили. Він дійсно був талановитий, вчився легко, якось, танцюючи, 
переходив з класа в клас. Часом я його сам подивляв, особливо його 
гарну, трохи провокативну усмішку, яку він демонстрував при кожній 
нагоді, коли траплявся глядач. Всміхався так самовпевнено, наче після 
успішного рейду на Марс до нього прицілилася принаймні сотня фо
торепортерів! Часом, як він мене поневолював перед однокласниками, я 
його смертельно ненавидів, але перед його самовпевненою усмішкою не 
мав сили встояти і, проклинаючи його, біг за його дорученням у цукорню, 
чи трафіку... 

* 
* * 

Між четвертим і шостим класом я два літа провів у пластовому 
таборі. Коли ми знову поїхали до Ічки в гості, я її ледве впізнав, так вона 
виросла й змінилася. Спочатку я не розумів,у чому полягає ця велика 
зміна. Гадав, що в довгому, розчісаному на плечі волоссі. Пригадую, мені 
дуже хотілося доторкнутися до нього рукою. її вічно обдерті коліна тепер 
були гладенькі й так страшно чисті, що я боявся на них глянути. Мабуть 
найбільше змінилися її великі, вічно здивовані очі. З них випромінювало 
якесь'внутрішнє, веселкове свїглоіі,,коли я зупинився на них поглядом, вона 
відвернулася. 

Вона повела мене городом між грядками динь і розповідала про 
другий клас берегівської гімназії. Нараз схилилася і зірвала велику диняну 
квітку, на дні якої блищали кришталеві краплини дощової води. 

— Дай руку! 
Я підставив долоню і вона, мов з великої жовтої чаші, вилила на неї 

дощівку, а квітку припняла до свого волосся. В її руках було стільки 
неочікуваної Грації й урочистості, що я зовсім розгубився. 

— Що з цим робити? 
— Нічого, вмий собі обличчя! 
— Для чого? 
— Щоб ти сподобався дівчатам. 
— Тобі? 
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— Мені. 
Я відчув у собі якесь незвичне напруження. Стало незручно. 
— Ходім погойдатися. 
— Добре, — зраділа. 
Ми рушили до гойдалки. 
— Віктор все ще мешкає з тобою? 
— Все ще. 
— А він уже голиться? — спитала вона знічев'я й з лукавим за

цікавленням подивилася на моє обличчя, яке вмить від вуха й до вуха 
почервоніло. 

— А в тебе над губою ростуть вуси! 
— Хіба це погано? 
— Не знаю. Давай, я тебе перша погойдаю. Сідай! — наказала 

строгим, не терплячим протиречення голосом. Я був змушений підкоритися. 
Гойдалка скрипіла піді мною, здавалося, що линва відірветься,- і я 

полечу на найвищий шпиль якоїсь казкової гори. 
— Досить, Ічко, досить! — захлинався я, не бачачи ні неба, ні землі, 

тільки її великі, помножені на мільйони променистих сузір'їв, очі. 
Накінець вона змилосердилася наді мною й сама сіла на гойдалку. 
— Тримайся, Ічко, бо впадеш! 
Неочікувано вона зірвалася з гойдалки, побігла городом і гукнула: — 

Лови! Я побіг за нею, вдаючи, що не можу зловити, бо нараз відчув, що ця 
гра вже не належить до наших давніх дитячих ігор... Пригадав на секунду, 
як два роки тому я її бив по голому задочку і знав, що як її тепер 
наздожену, станеться щось дуже страшне. 

— Лови! Лови-и! — дзвенів її голос городом. Побігла грядками 
помідорів і шугнула до старої дерев'яної філягорії, перескочила зарослі 
кропивою сходи і я схопив її за стан. До філягорії зеленими й золотими 
цятками крапало сонце... Вона висмикнулася, я спробував її зловити ще раз 
і відчув під долонями її дрібні, наче два зелені помідорчики, груди... У цю 
велику мить перший раз скрикнуло в мені моє дозрівання і сталося те, чого 
я не передбачав... я онімів від несподіванки і прикрив долонями те місце, 
яке, мов знак оклику, підтвердило, що я більше не дитина... Тривало це 
кілька секунд... і вона все бачила... 

— Не доторкайся до мене! — засичала злісно і її гарне обличчя 
скривила Гримаса зогидження. 

— Не хочу тебе, не хочу! 
— Чому? — спитав я винувато. 
— Бо ти противний, противний, як пес!.. 
Пообіді приїхав Віктор. Я вже з нею більше не грався, сидів смиренний 

і засмучений при столі біля батьків, чекав, коли скінчиться остання партія 
калаберу і, як наша карета виїхала з Іччиного двору, я забожився, що 
ніколи більше сюди не приїду... 

Мабуть і доля так цього хотіла. Наші дитячі спомини й гри проковтну
ла війна. Довго я з нею не бачився і не знав про неї нічого. Мої батьки 
переселилися до міста і доля розкидала всіх нас. 
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Мої спогади перериває голос жука під газетою: 
— Людина півгодини чекає на ковток проклятої кави, а ви її подаєте в 

забрудненій чашці! 
Нафарбована офіціантка задерла ніс, іронічно всміхається. Прибіг 

головний офіціант. 
— Пробачте, ласкаво, але ще такого випадку в нас не трапилося... Це 

просто якесь непорозуміння... 
— Яке непорозуміння, коли тут ясно видно слід чужої губи! Не 

смакують мені речі, які переді мною хтось куштував. 
Сидить до мене спиною з ширмою газети в руках і свариться... Куди 

цей гнідий жук вибрався їхати? Чого власне ним цікавлюся, може є тут у 
цій почекальні хтось більш вартий уваги... Чорт побери разом усіх жуків-
рогачів! А може й мені замовити каву в чашці, до якої пригубилася русалка 
з карміновими устами? 

Ічка вживала руж рожевого відтінку, який нагадував колір діцентри 
спектабіліс... Я це встановив аж пізніше, коли вже не міг доторкатися до 
неї губами... Мабуть на віддаль довідаємося про дорогу нам людину 
більше, ніж на дуже близькій відстані? А може про нікого нічого істотного 
не знаємо поза сферою, яку нам та друга людина дозволила пізнати? 
Дурне, навіщо я її згадую? Не простіше було б підійти до неї впритул і 
остаточно переконатися, що вона була нікчемна й безсердечна, не варта 
споминів? Навіть їй це в очі сказати і за всім раз і назавжди поставити 
велику, як цісарська печатка, крапку? Якщо бути щирим, то я про неї після 
того випадку ніколи гарно не згадував. Часом проклинав навіть, називав 
повією, хоч мала обличчя серафима... Ах, ці ангельські обличчя! 

Жук собі замовив ще одну каву. Сьорбає й вперто читає газету. В 
ньому є якась дратуюча незалежність, шия тверда, мов з бетону... 

/ 

Навіть не пригадую, яка була в Ічки шия. Там на тому чужому ліжку, 
коли я від шалу був сліпий і глухий, як тетервак, коли я цілував її за вухом 
і хотів вихилити свій келих до самісенького дна, а вона замість меду, 
налила мені до нього гірку отруту, тоді я на мить подумав, що ця струнка 
дівоча шия дозріла для гільйотини! 

Звідки я, до чорта, знаю цього жука? Пересідаю до другого стола, 
який щойно звільнився. Над столом висить дзеркало і тепер, я можу 
розглядати, кого хочу, як той наївний детектив з нашого міста, що дав собі 
намонтувати на люльку люстерко, за що його втопив якийсь розлючений 
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снахач у Гернаді... Тепер міг би я бачити жука з профілю, як на королівській 
гемі, але він знову занюхався в газету. Може читає власну промову? Ні, це 
остання сторінка — спорт... Найбільше цікавляться вислідами спортивних 
змагань ті, яким лінь зашнурувати власного черевика... Горбаті завжди 
одружуються з гарними жінками... Жінка може навіть грати роль протези, 
коли справляє добре враження на тих, у кого чоловік не має успіху. 

Ічка була відьма, бо вміла наперед обрахувати всі свої шанси... Дуже 
їй це вдавалося, крім одного фатального випадку... 

Жук поклав газету, бачу його в дзеркалі. До біса, звідки я знаю цього 
типа? Лиса голова... Перебираю в пам'яті всіх передчасно облисілих 
знайомих... Окуляри... Хіба Віктор носив колись окуляри? Що, як це дійсно 
він, великий жук-рогач, ха-ха, ха?! у нього була над кутиком губи 
родимка. Як докопатися до неї, коли це вусач? А справді він має багато 
спільного з Віктором. Що, якби я до нього так, ніби випадково, пересів? 
Пройдуся по перону і, вернувшись, присяду. 

Виходжу на перон, купую в кіоску якусь дурнувату брошуру про вплив 
протуберанцій на поширення расизму в Південній Африці і вертаюся 
обличчям до гнідого жука. Смуга тіні падає на обкошене лисиною чоло, 
пригадую Віктора, коли він ще мав хвилясту темну гриву і миттю втрачаю 
настрій сісти до його стола. Збочую на своє, не зайняте ще місце... Можли
во, що він мене також помітив, удає, що не бачить? Знає про все, що між 
мною та Ічкою сталося? 

Якби все дослідити за порядком, то я, наприклад, ані трохи вини не 
маю в тому, що після стількох років знову з нею зустрівся. Коли це 
сталося, мені було зовсім не до неї... Занадто закарбувалося в моєму серці 
колишнє слово "пес", щоб я вишукував з нею навмисної зустрічі. Я журився 
державним іспитом, побрив собі голову, щоб не мати ні шансів, ні охоти 
бігати за спідницями. 

У порівнянні зі мною, Віктор був тоді успішним молодим юристом, 
мав відповідальну посаду в міністерстві культури, їздив за кордон, мріяв 
про політичну кар'єру і, якби не той проклятий ресторан навпроти театру, 
де по суботах варили чудову рибну юшку, до якої ми обоє з Віктором були 
охотниками, то Ічка би пройшла повз мою долю так непомітно, як повз 
телефонну будку, де хтось повернений до нас спиною набирає чужий 
номер... 

Віктор мене перший впізнав і йому страшно закортіло продемонструва
ти провінціальному земляку, що фортуна помогла йому вилізти на шпиль 
трампліна... Подав мені руку і всміхнувся до мене, як до сочки фотоапарату. 

— Здоров, братище! Що тут у нас робиш? 
— їм юшку, — відповів я трохи ображено. 
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Замовив собі також юшку і присів. 
— Де тепер працюєш? 
— Ніде. Студіюю... 
— Щось мені мариться, ти все хотів на теологію. 
— Не все... 
— Може я помиляюся... Не диво, ти був тоді страшенний сухар... 

Одним словом, — ти на математичному? 
— Ні, на етнографії. 
— Це не погано, не погано... А чогось я тебе все уявляв у сутані, з 

такою довгою шиєю, як у послушників... Не гнівайся, це вона мені про 
щось таке оповідала, ніби ти в монахи подався, чи що... Хоч убий, не 
пригадую точно... У нас тепер у міністерстві забита голова більш на
полегливими темами, ніж запам'ятовувати якісь там анекдоти... 

— Анекдоти? А хто це тобі розповідав такий анекдот? 
— Ічка. До речі, ти знаєш, що вона тут у Празі? Уяви, чи це не 

телепатія? Вчора ми були на "Борисі іҐодунові"... Отам, де співав, як його, 
той розхристаний тенор з дерев'яним розп'яттям на грудях, Ічка й згадала 
про тебе... 

Мене стисло за горло і я голосом Юродивого спитав: 
— А де ж вона тепер? 
— Кажу, що в Празі, у своєї тітки, що була за тим чеським генералом. 

Ти її не знаєш? Ічка на курсах стенографії... В міністерстві мені обіцяли, 
розумієш... Це не погане місце, крім того... Ічка буде здивована, що ти в 
Празі... 

— Хіба заборонено? 
— Дивак! — всміхнувся, мов телевізійна реклама. — Можемо при

нагідно десь зустрітися. Як у тебе з часом? 
— Кепсько. В мене іспит. 
— Я так і думав... Виглядаєш, ніби з Бухенвальду... але диплом, брате, 

це тепер найважніше! 
Через три дні мене визвали з гуртожитку. Перед брамою стояли 

Віктор і вона. Подала гарячу руку і мене пропекло аж до мозку. Ми пішли 
вечеряти до відомого ресторану. Над столом, мов джміль у склянці, бринів 
голос Віктора. Я нічого не розумів, навіть навмисно ігнорував зміст його 
"приятельських інформацій" про ситуацію в міністерстві культури. Зда
валося мені, що наш, застелений білосніжним обрусом стіл — це дрейсуюча 
крига, на якій ми опинилися після великої катастрофи разом з Ічкою... 
Несуть нас кудись насліпо хвилі і ми не знаємо, що буде за годину, за 
хвилину, навіть про свою загибіль нам уже не хочеться думати. Усві
домлюємо тільки нашу фатальну приреченість, перед якою немає поря
тунку... Коли Віктор спробував мені налити нову чарку вермуту, вона 
застелила її рукою. Я відсунув її руку, і вона всміхнулася до мене, як 
колишня Ічка з рожевими метеликами в волоссі. Мені стало нараз гірко від 
цього спогаду, і я хотів його силоміць відігнати — разом зі всіми 
споминами про наше дитинство. 

— Куди ти так задивився? — спитала. 
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— На свій новий світопочаток. 
— Чому свій? 
— Не знаю. 
— Не будь такий злопам'ятний... 
Віктор у приступі самозакоханості нічого не помічав... Ми ще довго 

ходили вулицями і вже почало благословити на світ, коли розпрощалися у 
брамі мого гуртожитку. В першу хвилину я не бачив нічого дивного в 
тому, що її проводжає до дому Віктор. Аж тоді, як на розі вулиці він схопив 
її попід пазуху, аж тоді я спам'ятався і майже не закричав з відчаю: яке він 
має право на такі фамільярності? Могли ми її відпровадити обоє, о, я 
сліпий та необачний ідіот! Хотів побігти за ними, але в наступну хвилину 
якийсь голос мені підказав: нехай вирішує доля... і я несподівано для себе 
заспокоївся. 

Під кінець тижня Ічка телефонувала, що є три квитки в кіно, будуть на 
мене чекати там і там, — обов'язково приходь! — гукнула в слухавку. 

Боже мій, який я був розсіяний! Три рази перевдягався, у поспіху 
порізав собі бритвою щоку. Був нещасний, що вона це помітить і висміє 
мене. 

— У Віктора грипа, зустріла мене перед кіном, — третій квиток 
можемо комусь подарувати, хоч би й тому циганчукові, що стоїть перед 
касою. 

Віктора не буде, Віктора чорт забрав, — тріумфував я в душі і не знав 
про що з нею до сеансу розмовляти. 

— Ти завжди такий мовчазний? 
— Я просто нудний. 
— Ще нудніші ті, що вічно хвастаються. 
Я зрозумів, що це натяк на Віктора і почував себе визволеним, коли 

ми в залі зайняли свої місця. Фільм був про війну. Спочатку вона дивилася 
дуже уважно, потім я помітив, що фільм її зовсім не цікавить. 

— Не подобається тобі? — спитав я тихо. 
Повернула до мене голову з задертим носиком: 
— Ні. 
— Що будемо робити? 
— Після перерви вийдемо... Мені тут душно. 
Ми вийшли. 
— Сядьмо на хвилину в парку... там лавка. 
Ми сіли при вході до парку. На вежі пробило дев'яту годину. 
Стисла мою руку. 
— А тепер будемо мовчати, добре? 
— Добре, — погодився я. 
Я був вдячний за цю пропозицію, молив Бога, щоб вона при ній 

витримала аж до ранку. У моїй руці спочивала її тепла долоня, з якої 
випромінював якийсь страшно збудний неспокій. Я гладив цю ручку, 
просив, щоб вона не бунтувалася, не брала мені нічого, не вимагала 
спогадів про минуле... вона обіцяла не бунтуватися й не згадувати, тихо 
тремтіла, мов спійманий горобчик... 
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— Пахне жасмином, чуєш? 
— Я не певен, що це жасмин. 
— А що? 
— Вгадай! 
— Круча. 
— Так. Круча, над якою росте дика грушка. 
— Боїшся кручі? 
— Ні, Ічко, як з неї впадеш, не покалічишся, але вщент розіб'єшся. 
— Маєш відвагу? 
— Чого кепкуєш? 
— Я тільки питаю, чи маєш відвагу? 
— Не знаю. 
— Не відповідай нічого... краще поцілуй мене в чоло і проведи до 

трамваю. 
Я її поцілував, але не в чоло. Вона цього ждала. Цілував довго, поки 

ми не захлинулися, як п'яні, і провів до трамваю. 
— А завтра, завтра мені зателефонуй, чи маєш відвагу ще раз зі мною 

зустрітися... 
Ми зустрілися ще раз. 
— Ходім кудись між людей, не хочу бути сама з тобою. 
— Чого ти злякалася? 
— Людина себе добре не знає... впізнає аж тоді, як зустріне ту другу... 

Я гірша, ніж ти гадаєш... Ще гірша, ніж була тоді, давно... 
— Не згадуймо про те. 
— Дуже боліло? 
— Ічко! 
— Як хочеш, пометися... Тепер я зовсім близько, не втечу, маєш 

можливість. 
— Божевільна! 
— Гарне слово, тільки не знаю, де та частота, на якій це починається. 
— Божевілля? 
— Так. І 
— При першій брехні... собі самому. 
— А де ж я брехала? 
— Ти не за помстою тужиш. 
— Хто його знає. Ходім кудись між людей. 
Ми сіли на терасі кав'ярні, їли морозиво з вишнями. 
— Подобаюся тобі? — спитала. 
— Ти знаєш. 
— Дуже? 
— Дуже. 
— То будемо завше між свідками, добре? 
— Навіщо ця гра? 
— Хочу переконатися, що ти чесний. 
— Юродивий з хрестом на грудях... 
— Це Віктор... Він сам каліка... хвастун.... 
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— Чому? 
— Карбує жінок, як геолог мінерали... Покарбує й піде далі... А сам з 

претенсіями... Що про це думаєш? 
— Я його добре не знаю. 
— Тим краще для мене й для тебе. 
— Ічко, ти якась перечулена... Може ти мною незадоволена? 
— Ще все тієї кручі боїшся? 
— Ти сама боїшся... тобі треба свідків... Ось їх маєш... 
— Часом і тебе ненавиджу... 
— Дякую, за що? 
— За те, що ти такий, як тінь на стіні... Коли не світиться, її немає. 
— Неправда. 
— Ти дивак. 
Підвелася. 
— Я знала, що не можеш цього забути... 
—Ічко! 
— Прощай. 
— Я тебе проведу. 
— Не треба, я сама додому потраплю! — і відійшла не оглянувшись, 

як тоді з тієї старої філягорії. 
Кілька тижнів я з нею не зустрічався. Блукав по всіх місцях, де 

сподівався її хоч здалека побачити. 
Аж тепер, шукаючи її і виглядаючи в юрбі чужих жінок на вулиці, біля 

кіна, в парку, на терасах кав'ярень, аж тепер усвідомлював, яка вона 
прекрасна, яка інша, ніж усі жінки, з якими я дотепер зустрічався. 

Я вже не був святий, мав за собою кілька досвідів, переважно з 
дівчатами з гуртожитку, які після цих зустрічей струсилися, як кітка, що 
впала у воду, й пішли далі... які це робили просто заради самого досвіду... 
Були холодні, обраховані й обережні... Ступила в калюжку, обтерла ніжку... 
Я вірив, що Ічка не з таких... 

Одного дня я вирішив зателефонувати Вікторові в міністерство куль
тури. Він був у відрядженні. Хотів конче дістати Іччину адресу, написати їй 
листа... Написати, що просто люблю без усяких коментарів, без розуму, 
просто так, як любить людина, яка не може жити без тієї другої. 

Я просто не міг собі уявити, що полюбив би жінку, якої не знав ще 
дитиною... Не міг пояснити, як може людина любити когось, не маючи 
перед очима всього її життя, як можна тривало полюбити лише якусь 
частину когось, хто нам рідний? Ічка мені здавалася найдорожчим скарбом, 
який існує тільки для мене, якого не смію загубити. Як є справедливість, як 
необхідна рівновага між добром і злом, Бог не може не розуміти, в чому 
полягає її й моє добро... Я гадав, що вистачить Його про це переконувати, 
бо Він по природі завжди прихильний до людини, яку сам створив. Хотів 
бути підказником свого Сотворителя. Що тут дивного? Коли людина 
настроєна любити, вона також відчуває себе трохи чудотворцем. 

Саме я повернувся з того ресторану, де ми колись з Ічкою зустрілися, 
як мені сказали, що до гуртожитку двічі в моїй неприсутності приходила 
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якась молода жінка, питала про мене. 
— Мала такі великі, променисті очі? — зрадів я. 
— Очі? — всміхнувся старий портьє. — Я бачив у віконці тільки її 

руки, пане, мала чорні рукавички, а на лівій ручці шлюбний перстень. 
— Це не вона! А може то не був шлюбний перстень? 
— Трудно розібратися... кожна здатна до життя жінка повинна мати 

шлюбний перстень! 
— Чому? 
— Бо кожній стиглій сливці хочеться впасти з дерева. 
— Що казала? 
— Я їй сам сказав: не напружуйте йому нервів, бо він перед іспитами... 

вирішуйте швидко і без викрутасів... я тільки жартую, вона знову прийде. 
— Казала? 
— Я знаю. По руках видно. Такі нервові й нетерпеливі... Вже двадцять 

років доведеться на руки дивитися з віконця... 
Цілу ніч я кидався у ліжку, мов у віспі. В Ічки шлюбного перстеня 

немає. Може це її тітка, генеральша... 
На другий день Ічка прийшла за мною в бібліотеку. Була бліда, 

розпачлива. 
— Ічко, що сталося? 
— Мушу з тобою говорити, але не тут, розумієш? 
На вулиці притулилася до мене і спитала: 
— Хочеш, щоб я була твоєю? 
— Моєю? Як це, Ічко, думаєш? 
— Не вмієш на це відповісти просто, одним словом? 
— Поясни це, не хочу помилятися. 
— Я гадала, що ти скажеш одне слово — хочу. 
— Я ж тебе... 
— Людина, яка насправді любить, перш за все хоче, а тільки після 

того шукає умови, щоб зберегти своє щастя. Хіба на етнографії цього не 
викладали? 

— Хочу, Ічко, від першого дня, від тієї хвилини, як я тебе знову 
зустрів, а може й перед тим... десь на самому початку, гіоли ще нас обох на 
світі не було... 

— Дурний. 
— Дурний. Хіба це сором? 
— Подумай, де нам зустрітися. Я хочу бути з тобою цілу ніч, розумієш, 

цілу довгу ніч, щоб її ніколи не забути... Там у тітки це неможливе... В 
готелі теж ні. 

— Може підемо кудись за місто, тепер тепло... 
— Як хочеш... Але це спішить, дуже спішить... Я мушу знати, чи ти 

такий, про якого я мріяла... 
— Боюся, Ічко, що ні, але... краще переконайся сама, добре? 
— Ага. 
— Завтра? 
— Завтра вечором. 
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— Де тебе зустріну? 
— Біля того кіно, де ми були разом... потім виїдемо за місто... 
На другий день ранком пішла злива. Цілий день ішов дощ. Я був у 

відчаю. Відчував, що цю справу ніяк не можна відкласти, бо як сьогодні не 
зустрінемося, то вже ніколи нам не бути своїми... 

Пообіді я згадав про Петра, який винаймав десь ґарсоньєру. 
— Йдеться, Петре, про життя й смерть... почав я пояснювати. 
— Без фраз, — буркнув своїм твердим басом. — Любиш її? Власне, я 

переконаний, що любиш. А вона? 
— Хіба прийшла б сама? 
— Це ще нічого не означає. Хто знає котрий раз. 
— Ні, це не така... 
— Хочеш сказати, що панна? 
Я був уже звик до його противної манери говорити про все відкрито. 
— Ні. Але розумій, що вона не з вулиці дівчина... 
— Нехай буде... Але запам'ятай, що й після того, як з жінкою виспишся, 

не пізнаєш, яка вона в дійсності... Це вирішується пізніше... Це та хвилина, 
коли ти від тієї другої людини, не тільки, як від жінки, але саме як і від 
людини, не можеш більше відійти, хоч би тобі й півсвіта за це давали. 

— Не вчи мене. 
— Не вчу. Розумію все... Але куди мені дітися до ранку? 
— Може підеш до готелю? 
— Сам? 
— Не хвастайся... 
— Ну добре. Під однією умовою: завтра мені скажеш, чи ти щасливий... 

Мені, як майбутньому письменнику це... 
— Давай ключа! 

Вже сутеніло, як ми дійшли до квартири Петра. Ічка була бліда, 
неначе йшла на власний похорон. Ми обоє мовчали. 

— Може ти передумала? — спитав я перед брамою несміливим 
голосом. 

— Ні. Не питай нічого. 
Ми ввійшли до чужої гарсоньєри. Шибки великого вікна палали від 

світла заходячого сонця. Здавалося — воно сідає в нашій кімнаті. У Петра 
було прибрано, ліжко він застелив зовсім новою, мабуть тільки що 
купленою білою ковдрою. Взагалі був це тактовний хлопець. 

Я зачинив двері на ключ. Вона стояла, тримаючись за клямку, в неї 
тремтіли губи. Мені стало її трохи жаль і я погладив її волосся. 

— Невже боїшся?.. Ти моя хоробра... 
— Боюся... Подумай, що справді боюся. І більше не питай. 
— Тоді чого... Можемо тільки так й без того... можемо собі сісти й 

розмовляти... говорити про все, що влізе в голову... добре? 
— Не дивися так на мене... І не питай нічого... 
— Ходім до вікна, Ічко, звідси видно ріку й мости... 
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Підійшла до вікна, я стояв за нею, дихав запах її темного волосся і 
відчував до неї велику, непізнану дотепер ніжність. Взяв її за руку. 

— Яким мостом до тебе, дівчино, перейти? 
— Зачекай, ще трохи зачекай... Глянь, що там на небі діється! Мов 

сонце вибухло, аж ріка спалахнула... Якесь це страшне, ні? 
— Ні. 
— А тепер його немає... Що будемо робити без сонця? 
— Будемо собі світити самі... притулив її до себе. 
— Я хочу зараз... 
— Ічко! 
— Бери, бери мене, й нічого не кажи! 
— Чому так хочеш? 
— Тому, що... а може мене вб'єш, як скажу... Через два дні я буду 

шлюбною жінкою Віктора... Я його не люблю, розумієш... Він знав до 
мене багато жінок, він хвастун... він і мною хоче похвастатися... він 
здатний комусь оповідати про мою... ні, я не хочу, щоб він мене пізнав, як 
панну... Я ще ні з ким... розумієш? 

Піді мною захиталася земля і я довго не міг опам'ятатися. Ічка стояла 
переді мною в пітьмі, стояла роздягнена... В неї тремтіла рука, коли вона 
притягла мене до себе. 

— Це не можливе, Ічко!.. Це щось страшно паскудне... Чого ти за 
нього, божевільна, виходиш, коли не любиш його? 

— Бо я з ним заручилася ще до зустрічі з тобою... 
— Та ж це можна розірвати... Мусиш, мусиш це розірвати, чуєш?! 
— Не можу! Це воля наших батьків. Вони вже приїхали... Мій тато 

хворий на серце... 
— Хочеш бути моєю і після цього кинути мене? Маєш сумління це 

зробити? 
— З тобою маю. 
— На кім хочеш помститися, на собі? 
— Ні, на Вікторові. Маю тебе благати? 
— Ні, не благай... ходи! 
Пізнала те, що хоче пізнати кожна жінка... Я це відчував. Я в цьому 

певен... кожний мужчина це запам'ятає... А на третій день зрадила... Вийшла 
за Віктора. Він зробив кар'єру, став пізніше депутатом парламенту на це 
місто... А я не міг про нього згадувати без люті й гіркоти... ні про неї... 

На другий день Петро дійсно спитав мене, чи я щасливий. Я розповів 
йому все, крім останнього... 

— Я б теж так зробив, — захопився він. — Сказав би, одягнися, 
дівчатко, й гайда додому!.. Хіба я тобі дався тільки для того? Штучну 
дефлорацію може провести в лікарні кожний хірург. Гайда! Пішла! Я знав, 
що маєш характер! — закінчив Петро, і скільки раз я з ним не зустрівся, 
завжди мені потис руку, так щиро по-хлопськи: "Люблю тебе, бо маєш 
характер!" 

Тепер він уже на другому березі, тепер він уже знає, який я характер. 
Якщо справді існує посмертне життя, то він ще вчора, на тому похороні, 
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знав про мене все... Знав, що я не кращий за тих брехунів, які зійшлися біля 
його могили. 

Ось і жук... а я навіть забув про нього. Яка іронія: може він буде 
подорожувати в одному поїзді зі мною? Та може Бог помилує мене, бо він 
якось частенько поглядає на свій годинник і валізок коло нього немає... 
Здається, що він на когось чекає. На пероні заповідають приїзд якогось 
поїзду... Стає нетерпеливим... Виймає люстерко, поправляє вуси, смішака... 
То, здається, приїде вона... пані Ілона... Хоч не мушу до міста ходити... 
побачу їх обох, як живу ілюстрацію, до погано написаного долею опо
відання... Як колись небіжчик Петро, так і я хочу знати чи вони дійсно 
щасливі. 

Приїжджає швидкий поїзд. Жук рвонувся на перон. Я за ним. Відколи 
я став таким злорадним і малодушним?... Трохи мені соромно, але хто 
знає, коли тут знову буду... Може тепер на мій похорон хтось приїде... Це 
від того мені так чорно на душі, бо згадав про її обійми... про гарну й 
зрадливу зміюку... Віктор біжить до поїзду... до когось всміхається, сяє, як 
пампушок в олії... З поїзду висідає товста блондинка зі штучними віями. 
Діором Но. 20 нафарбованим ротом... Він її ніжно обнімає, цмокає, бере 
під руку й відводить до виходу... Може це не Віктор? — починаю 
сумніватися, біжу щоб його випередити і ще раз подивитися йому в 
обличчя. Впізнав мене і помахав рукою: — Влітай, братище! Сто років не 
бачилися... Що тут у наших краях поробляєш?... Ах так, на похороні 
Петра, чув, чув... дуже це сумне, але він був непростимо твердолобий... 
Пробач, це моя жінка, познайомтеся! Зачекай, Кларіко, — звернувся до неї, 
— я спробую запитати чи не має носильника... 

Я пустився за ним... 
— Як тобі подобається? Мила, що? 
— Дуже мила, — притакнув я машинально. — А де ж Ічка? 
— Ми з нею давно розійшлися... Подумай, ще перед шлюбом мене з 

кимось зрадила, а потім пішла ціла серія... Хто би подумав, правда?.. 

Хто би подумав, правда? Хто би подумав, що така мала Ічка з 
рожевими метеликами в косичках... А може вона й у мені розчарувалася? 
Тоді, як ми залишилися без сонця? Я ж їй обіцяв світити... 
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Михайло Москаленко 

В передвічні дні... 

Шумерська епічна поема "В передвічні дні, в безконечні дні" (назва — 
за першим рядком тексту) збереглася в клинописах XIX-XVIII століття до 
нової ери, хоч, подібно до інших шумерських творів цього жанру, була 
складена найімовірніше наприкінці першої половини III тисячоліття до 
нової ери. Переклад із шумерської на аккадську великого фрагменту поеми 
увійшов у вигляді останньої, штучно приєднаної дванадцятої таблиці до 
складу всесвітньо відомого аккадського епосу про Гільгамеша ("Про того, 
хто бачив усе"). Проте повний текст шумерської поеми, тривалий час 
відомої ассіріологам у фрагментах, лише після 1963 року (A. Shaffer. 
Gilgames, Enkidu and the Nether World. Sumerian Sources of Tablet XII of the 
Epic of Gilgameś. Dissertation. 1963, Ann Arbor Microfilms 63-7085) дістав 
своє остаточне оформлення завдяки працям Якобсена, Крамера, Гедда, 
Шеффера та інших дослідників пам'ятки. Як зазначає відомий дослідник і 
блискучий перекладач шумерської — найдавнішої в світі — поезії В. К. 
Афанасьева, у своєму повному вигляді текст є унікальним зразком шу
мерської космогонічної поеми, де уявлення про три світи — небо, землю та 
підземне царство — пов'язані між собою і об'єднані в певну цілість. 

Триярусна структура світу, населене потворами дерево на березі 
Євфрату, сходження героя в підземне царство — мотиви, аж ніяк не чужі 
найдавнішому слов'янському, зокрема й українському фольклорові. Укра
їнцям, — так само, як і шумерам, аккадцям, іудеям та іншим народам 
стародавнього світу, — добре відоме, починаючи принаймні з бронзової 
доби (ІН-ІІ тис. до нової ери), втілення універсальної, цілісної концепції 
світу в характерному для міфо-поетичної свідомості образі світового древа 
(див. найдавніші українські колядки космогонічного змісту), відоме три
ярусне древо, яке єднає земний світ із високим небесним космосом та з 
підземним царством мертвих, куди нерідко сходить герой найархаїчніших 
за походженням наших казок, відома й перемога "культурного героя" над 
змієм, втіленням хаотичних начал "нижнього" царства. 

"Єсть древу надежда, аше і посіченно буде" — ці дорогі українцеві 
слова із старозавітної "Книги Іова" мають, як бачимо, незглибиму і 
трепетного подиву гідну генеалогію. Так само, як і біблійне дерево життя, 
дерево добра і зла, так само, як і Боянове "древо мислі". 
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В Передвічні дні, в безконечні ДНІ. 

В передвічні дні, в безконечні дні, 
В передвічні ночі, в безконечні ночі, 
В передвічні роки, в безконечні роки, 
В ті колишні часи, коли все насущне в сяйві з'явилося, ось коли, 

5 В ті колишні часи, коли все насущне ніжно вимовилось, ось коли, 
Коли в оселях Країни хліб їсти стали, ось коли, 
Коли в печах Країни плавильні тиглі робити стали, ось коли, 
Коли небеса від землі відступилися, ось коли, 
Коли земля від небес відійшла, ось коли, 

10 Коли людське ім'я встановилося, ось коли, 
Коли Ан собі небо забрав, ось коли, 
А Енліль собі землю взяв, ось коли, 
Коли Ерешкігаль шлюбним дарунком світу підземному подарували, 
ось коли, 
Коли в плавання вирушив він, коли в плавання вирушив він, ось 
коли, 

15 Коли Батько світом підземним поплив, ось коли, 
Коли Енкі світом підземним поплив, ось коли, — 
Кидаються Малі до володаря, 
Линуть Великі до Енкі, 
Ці Малі — камені руки, 

20 Ці Великі суть камені, від яких танцюють тростини. 
Навколо кіля човна Енкі 
Вони розсипаються, мов черепахи, 
Перед носом човна владаревого 
Вода, наче вовк, усе пожирає, 

25 За кормою човна Енкі 
Вода, наче лев, лютує, — 
Тоді, в ті дні, древо, єдине древо, хулуппу-древо 
На березі Євфрата чистого посаджене, 
Води Євфрата п'є воно, — 

30 Вітер південний налітає щосили, корені вириває, віття його ламає, 
Євфрат водою його збиває. 
Жінка, словам Ана покірна, йде, 
Словам Енліля покірна, йде, 
Древо рукою своєю бере, до Урука приносить. 

35 У квітучий сад Інанни його несе.. 
Жінка рук не покладає, древо плекає, 
Жінка очей не зводить, рук не покладає, древо плекає. 
"Коли ж буде престол чудовий, щоб я сіла?" — питає. 
"Коли ж буде ложе чудове, щоб я лягла?" — питає. 

40 П'ять років минуло, десять років минуло. 
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Виросло древо, кору його не розколоти. 
У корінні його змія, що не знає закляття, зробила кубло. 
У вітті його Анзуд-птах вивів пташеня. 
Посередині Ліліт-діва спорудила собі житло. 

45 Діва білозуба, серце безтурботне. 
Світла Інанна, як вона гірко плаче! 
На світанні, коли небосхил засяяв, 
Коли на світанні загомоніли птахи, 
Уту з опочивальні вийшов. 

50 Сестра його, світла Інанна, 
До Уту-героя волає: 
"Брате мій, у ті передвічні дні, коли судилися судьби, 
Коли над Країною пролився достаток, 
Коли Ан собі небо забрав, ось коли, 

55 А Мулліль собі землю взяв, ось коли, 
Коли Гашангаль шлюбним дарунком у Кур підземний подарували, 
ось коли, 
Коли в плавання вирушив він, коли в плавання вирушив він, ось 
коли, 
Коли Батько у Кур підземний поплив, ось коли, 
Коли Аманкі у Кур підземний поплив -, ось коли, — 

60 Кидаються Малі до володаря, 
Линуть Великі до Аманкі, 
Ці Малі — камені руки, 
Ці Великі суть камені, від яких танцюють тростини. 
Навколо кіля човна Аманкі 

65 Вони розсипаються, мов черепахи, 
Перед носом човна владаревого 
Вода, наче вовк, усе пожирає, 
За кормою човна Аманкі 
Вода, наче лев, лютує, — 

70 Тоді, в ті дні деревце, єдине деревце, хулуппу-деревце 
На березі Євфрата чистого посаджене, 
Води Євфрата п'є воно, — ; 
Вітер південний налітає щосили, корені вириває, віття його ламає, 
Євфрат водою його збиває. 

75 Жінка, словам Ана покірна, йде, 
Словам Мулліля покірна, йде, 
Деревце рукою своєю я взяла, в Урук принесла, 
В сад квітучий Гашанни його внесла. 
Я, жінка, рук не покладала, деревце плекала, 

80 Я, Гашанна, очей не зводила, рук не покладала, деревце плекала. 
"Коли ж буде престол чудовний, щоб я сіла?" — питала. 
"Коли ж буде ложе чудовне, щоб я лягла?" — питала. 
П'ять років минуло, десять років минуло. 
Виросло деревце, кору його не розколоти. 
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85 У корінні його змія, що не знає закляття, зробила кубло. 
У вітті його Анзуд-птах вивів пташеня. 
Посередині Ліліт-діва спорудила собі житло. 
Діва білозуба, серце безтурботне. 
Світла Інанна, як вона гірко плаче! 

90 Брат її, герой Уту на ці слова її не озвався. 
На світанні, коли небосхил засяяв, 
Коли на світанні загомоніли птахи, 
Уту з опочивальні вийшов. 
Сестра його, світла Інанна, 

95 До Гільгамеша могутнього волає: 
"Брате мій, у ті передвічні дні, коли судилися судьби, 
Коли над Країною пролився достаток, 
Коли Ан собі небо забрав, ось коли, 
А Мулліль собі землю взяв, ось коли, 

100 Коли Гашангаль шлюбним дарунком у Кур підземний подарували, 
ось коли, 
Коли в плавання вирушив він, коли в плавання вирушив він, ось 
коли, 
Коли Батько у Кур підземний поплив, ось коли, 
Коли Аманкі у Кур підземний поплив, ось коли, — 
Кидаються Малі до володаря, 

105 Линуть Великі до Аманкі, 
Ці Малі — камені руки, 
Ці Великі суть камені, від яких танцюють тростини. 
Навколо кіля човна Аманкі 
Вони розсипаються, мов черепахи, 

110 Перед носом човна владаревого 
Вода, наче вовк, усе пожирає, 
За кормою човна Аманкі 
Вода, наче лев, лютує, — 
Тоді, в ті дні деревце, єдине деревце, хулуппу-деревце 

115 На березі Євфрата чистого посаджене, 
Води Євфрата п'є воно, — 
Вітер південний налітає щосили, корені вириває, віття його ламає, 
Євфрат водою його збиває. 
Жінка, словам Ана покірна, йде, 

120 Словам Муллуля покірна, йде, 
Деревце рукою своєю бере, в Урук приносить, 
В сад квітучий Гашанни його несе. 
Жінка рук не покладає, деревце плекає, 
Гашанна очей не зводить, рук не покладає, деревце плекає. 

125 "Коли ж буде престол чудовний, щоб я сіла?" — питає. 
"Коли ж буде ложе чудовне, щоб я лягла?" — питає. 
П'ять років минуло, десять років минуло. 
Виросло деревце, кору його не розколоти. 



У корінні його змія, що не знає закляття, зробила кубло. 
130 У вітті його Анзуд-птах вивів пташеня. 

Посередині Ліліт-діва спорудила собі житло. 
Діва білозуба, серце безтурботне. 
Я, світла Гашанна, як гірко я плачу!" 
На слова, що сестра його мовила, 

135 Брат її, Гільгамеш могутній, на слова її озвався. 
Пояс, що важив п'ятдесят мін, він одяг, 
П'ятдесят мін йому — наче тридцять сіклів. 
Бронзову сокиру, дорожну свою сокиру, 
Сім талантів і сім мін завважки, узяв у руку. 

140 У корінні змію, що не знає закляття, убив. 
У вітті Анзуд-птах схопив пташеня своє, полетів у гори. 
Посередині Ліліт-діва зруйнувала своє житло, 
Зруйнувавши, кинулась утікати. 
А древо — коріння його він зрубав, віття його він розколов. 

145 Земляки його, що з ним разом були, 
Віття його відтяли, пов'язали, — 
Сестрі своїй, чистій Інанні, для престолу віддав, 
Для ложа її віддав. 
Він же з коріння барабан собі зробив чудесний, Пукку. 

150 3 віття барабанні палички зробив чудесні, Мікку. 
Барабан гучний, він барабан на просторі вулиці виносить, 
Гучний, голосний, він на широку вулицю його виносить. 
Юнаки його міста заграли на барабані. 
Вони, діти вдовині, котрі невтомно скачуть: 

155 "О горло моє, о стегна мої!" — так вони гірко плачуть. 
У кого мати є — вона синові харчі приносить, 
У кого сестра є — вона братові узливає воду. 
Коли ж вечір настав, 
Там, де стояв барабан, позначив він місце. 

160 Він барабан перед собою підняв, заніс його в оселю. 
Коли ж ранок настав, там, де місце його він позначив, там, де вони 
танцювали, 
Від проклять удовиних, 
Від зойків маленьких дівчаток: "О Уту!" — 
Барабан з паличками барабанними впав до підземного світу. 

165 Він намагався, він не дістав їх. 
Він руку простягав, він не дістав їх. 
Він ногу простягав, він не дістав їх. 
Там, перед брамою Ганзіра, перед світом підземним вони лежать. 
Гільгамеш ронить сльози, позеленів од горя: 

170 "О мій барабан, о мої палички! 
Барабан! Його розкішшю не наситився я, 
Його повнозвуччям не натішився я! 
Якби ж барабан мій у тесляревому домі ще був! 



Тесляреву дружину, як рідну матір, я шанував би! 
175 Тесляреву дочку, як молодшу сестру, я шанував би! 

Мій барабан у підземний світ упав, хто його звідти дістане? 
Мої палички у Ганзір упали, хто їх звідти мені дістане?" 
Слуга його Енкіду йому відповідає: 
"Пане мій, як ти гірко плачеш! Чого ти смутиш своє серце? 

180 Нині я барабан твій з підземного світу тобі поверну, 
Твої палички із Ганзіра я воістину тобі дістану!" 
Гільгамеш так до Енкіду мовить: 
"Якщо нині до підземного світу зійдеш ти, 
Пораду тобі я дам, послухай мою пораду, 

185 До слів, що тобі я мовдю, зверни свій розум! 
В одіж світлу ти не вбирайся — 
Вони тебе матимуть за духа-блукальця. 
Оливою свіжою ти не намащуйся — 
На пахтіння її вони до тебе зберуться. 

190 Брати в Кур списа ти не повинен — 
Ті, що списом убиті, тебе обступлять. 
Жезла кизилового не бери в свою руку — 
Духи мертвих тебе неодмінно вхоплять. 
Взуття не надівай на ноги — 

195 У підземному світі не можна тобі шуміти. 
Не цілуй дружину, яку ти любиш, 
Не бий дружину, яку не любиш. 
Не цілуй дитину, яку ти любиш, 
Не бий дитину, яку не любиш. 

200 Волання підземного світу тебе здолають. 
У тієї, котра лежить, у тієї, котра лежить, 
У матері бога, Ніназу, у тієї, котра лежить, 
її стегна прекрасні вбранням не вкриті, 
її світлі груди льоном не вкриті, 

205 її голос, як чиста мідь, бринить, 
Волосся вона куйовдить, немов солому". 
Енкіду слів свого пана не слухав. 
В одіж світлу він убрався — 
Вони його мали за духа-блукальця. 

210 Оливою свіжою з кам'яної посудини він намастився — 
На пахтіння її вони до нього зібрались. 
Списа в підземний світ він кинув — 
Ті, що списом убиті, його обступають. 
Жезл кизиловий він бере в свою руку — 

215 Духи мертвих його хапають. 
Взуття на ноги він надіває — 
Тріщини робить у підземному світі. 
Цілує дружину, яку він любить. 
Б'є дружину, яку не любить. 
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220 Цілує дитину, яку він любить. 
Б'є дитину, яку не любить. 
Волання підземного світу його долає. 
У тієї, котра лежить, у тієї, котра лежить, 
У матері бога, Ніназу, у тієї, котра лежить, 

225 її плечі світлі вбранням не вкриті, 
її груди світлі — мов для пахощів чаші. 
Коли Енкіду з підземного світу схотів піднятись, 
Намтар його не вхопив, Адаг його не вхопив, Земля його вхопила. 
Нергала страж нещадний його не вхопив, Земля його вхопила. 

230 На полі битви мужів він не впав, Земля його вхопила. 
Гільгамеш могутній, син Нінсун, 
До Енліля, у храм Екур іде самотою, 
Перед Енлілем він ридає: 
"Батьку Енліль, мій барабан у підземний світ упав, 

235 Мої палички у Ганзір упали. 
Енкіду спустився їх повернути, підземний світ його вхопив. 
Намтар його не вхопив, Азаг його не вхопив, підземний світ його 
вхопив. 
Нергала страж нещадний його не вхопив, підземний світ його 
вхопив. 
На полі битви мужів він не впав, підземний світ його вхопив". 

240 Батько Енліль на слова його не озвався, і в Ереду він іде, 
До Енкі, у храм Ереду іде самотою, 
Перед Енкі він ридає: 
"Батьку Енкі, мій барабан у підземний світ упав, 
Мої палички у Ганзір упали. 

245 Енкіду спустився їх повернути, підземний світ його вхопив. 
Намтар його не вхопив, Азаг його не вхопив, підземний світ його 
вхопив. 
Нергала страж нещадний його не вхопив, підземний світ його 
вхопив. 
На полі битви мужів він не впав, підземний світ його вхопив". 
Батько Енкі на слова його озвався, 

250 До могутнього Уту-героя, рожденного сина Нінгаль, звернувся: 
"Ану ж бо, діру підземного світу відкрий! 
Слугу його з підземного світу до нього підніми!" 
Він діру підземного світу відкрив. 
Поривом вітру слуга його з підземного світу піднявся. 

225 Обіймаються, цілуються. 
Зітхають, ведуть розмову. 
"Чи ти бачив закони підземного світу?" 
"Не скажу тобі, друже мій, не скажу! 
Якби я сказав тобі про закони підземного світу, 

260 Сів би ти і заплакав!" — "Нехай сяду я і заплачу!" 
"Тіло моє, що його ти торкався, втішав своє серце, 
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Мов ганчір'я старе, сповнилося червою, 
Мов розколина, воно повне праху". 
"О горе, — вигукнув він і сів на землю. — 

265 Того, хто одного сина має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" — 
"Він перед кілком, у стіну забитим, гірко ридає". 
"Того, хто двох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому там?" 
"На двох цеглинах сидить, хліба він заживає". 
"Того, хто трьох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 

270 "Він як той, котрий воду п'є у степу з бурдюка, що приніс його 
миршавий отрок". 
"Того, хто чотирьох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 
"Він як той, що запряг чотирьох віслюків, радіє серцем". 
"Того, хто п'ятьох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 
"Він як писар майстерний, що сміливо йде до палацу". 

275 "Того, хто шістьох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 
"Він як добрий землероб, радіє серцем". 
"Того, хто сімох синів має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 
"Наче друг б е ї в , він сидить у кріслі, тішиться гуком танечним". 
"Того, хто спадкоємця не має, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 

280 "Хліб, подібний до цегли, розбитої вітром, ість він". 
"Євнуха з палацу бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому там?" 
"Стоїть у кутку, як наглядач, горластий погонич". 
"Жону, котра не родила, бачив ти?" — "Бачив". — "Як їй там?" 
"Наче глечик, що дурень розбив, життя її, — радощів не дає нікому". 

285 "Отрока юного, що з лона жони не зривав одежі, бачив ти?" — 
"Бачив". —"Як йому там?" 
"Я мотузку йому дав на поміч, над мотузкою він ридає". 
"Дівчину юну, що з мужа не зривала одежі, бачив ти?" — "Бачив". 
— "Як їй там?" 

290 "Я тростину їй дав на поміч, над тростиною вона ридає". 

"Харчу він не має, води не має, покидьки він їсть, помиї він п'є, живе 
за міською стіною". 

"Виразками він укритий, наче бик, що їдять його ґедзі". 
"Того, хто в битві поліг, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому там?" 
"Його батько голову його охопив і над ним ридає". 
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"Дух того, про кого подбати нікому, бачив ти?" — "Бачив". — "Як 
йому там?" 
"Шматки хліба, що на вулицю кинуті, їсть він". 
"Чоловіка, якого опорною палею збито й накрито, бачив ти?" — 
"Бачив". — "Як йому там?" 
"Горе матінці моїй" — він кричав, коли паля його розтинала! 
"Крихти хліба свого палицею він розбиває". 
"Того, хто у розквіті віку помер, бачив ти?" — "Бачив". — "Як йому 
там?" 
"Там, де ложе богів, він лежить так само". 
"Кинутого у вогонь бачив ти?" — "Ні, не бачив. 
Духа-привида в нього нема, дим його на небо піднісся". Хвала! 

З шумерської переклали 
Вероніка Афанасьева, Михайло Москаленко 

Яків Гніздовський: "Стадо овець з чорним бараном", дереворит, 1966 р. 
17x20 ін. (43x51 см.). 
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Оксана Пахльовська 

З книги: Перуджійські поцілунки. Бунт жанру. 

— "ЦАРЮ, ЩО ВХОДИШ У САД, ОБЛАМУЄШ ВІТИ КЕДРОВІ..." 
— Звідки це? 
— З ассірійського каталогу любовних пісень. 
— Мені теж здається, що я люблю тебе вже тисячі років, і кожна 

шумерська, і кожна єгипетська цариця повертається до мене твоїм слов 'ян-
ським личком. 

— Ти пам'ятаєш ті слова, викарбовані на глиняній таблиці хурритською 
мовою тридцять три століття тому? Сонце спекло древній клинопис, і одні 
лише слова запеклися в тисячолітній глині — тричі повторене: 

Люби мене... 

Ти увійшов до мене нечутно — не чули вікна — і не чули двері — як ти 
увійшов — ще й не світало — або ж і ні — світало — але це був ще зовсім 
ранній світанок — невідомо якого століття — та я цього не знала — я 
спала — а вітер тихо ходив по кімнаті — перегортав мої книжки — 
пересував на столі папери — хилив голівки білим і рожевим трояндам — у 
скляній карафі — вітер був світанковий — він був світанковий прохолодний 
вітер — який жалів людей — після денної спеки — а може це був палючий 
вітер пустелі — який здіймав навколо мене — крутий піщаний смерч — або 
ж крижаний вихор — з предковічних гірських ущелин — який за мить — 
збирався зсунути на мене — снігову лавину — але я цього не знала — я 
спала — а вітер і далі ходив по кімнаті — і так затишно було спати під 
ранок і бути далеко від тебе — і дивитися про тебе тихі сни — в голубій 
глибині невідомості — це означало — якийсь час не плакати від щастя й 
муки — і не сміятись від раптової радості — а спокійно спати — поки 
ходить по кімнаті світанковий вітер — спати — знаючи що ти мене любиш 
— і що я тебе люблю — але ж зараз світанок — а ти десь далеко — ти 
може кудись поїхав — і може ще не приїхав — або ж ти й зовсім ще не 
з'явився — в моєму житті — але десь ти є — ти будеш — і тому душа 
завмерла перед твоєю появою — але ж зараз ще тільки світанок — ще буде 
день — ще буде мука і щастя — а зараз спати — спати щоб ти снився — і 
спати — щоб приснитися тобі — але ж я не знала — що ти нечутно 
увійшов у мою кімнату — в ній мовби й зовсім не було дверей — а лише 
рухомі площини прозорих стін — розступилися перед тобою — і я тільки 
пам'ятаю — як з глибини невідомості — з голубого прохолодного виру 
—вранішнього сну — я випливла на сліпучий берег — і довго не могла 
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нічого побачити — бо ще крізь примружені вії — заворожені хистким 
мереживом — світанкових сновидінь — здавався нереальним світ — і 
нереальним здавалося — за навстіж розчиненими вікнами — небо — мов 
снилося мені — те ніжне рожеве сяйво — щойно пробудженого — сонця — 
із ледве промальованим на мерехтливому золотистому тлі — стрімким 
сірим контуром — гінкого дерева — і всі ще не прокинулись остаточно — і 
те юне дерево — що снилося самому собі великим і крислатим — і 
повільне сонце — здивоване своїм пробудженням — і душа що прислу
халася до Бога — а ти торкнувся тихо моїх уст — потім лагідно одвів 
пасмо волосся з мого обличчя — і взяв мою голову в свої долоні — і ще 
раз торкнувся моїх уст — але вже не таким тихим і ніжним поцілунком — 
як раніше —повільно загоралися твої губи — і так спочатку усміхнено — 
будили мої —але потім вже будили — не питаючи їх — чи хочуть вони 
прокидатись — і я — випливаючи з голубого виру — такого ще недо
торканно прохолодного вранішнього сну — не розплющуючи очей — 
обняла тебе — а далі я нічого не пам'ятаю — бо похитнулося наді мною — 
золоте склепіння — я пам'ятаю тільки — як прибоєм світла — мене 
викинуло на сліпучий берег — і розчахнулась над нами всесвітня темрява 
— і видимим і чутним стало обертання — планет і світил — і я почула 
ритми їхніх зустрічей — і ритми їхнього розминання — і морські й піщані 
хвилі — передавали мене одна одній — і простір над нами розколювався 
на прозорі уламки — дня і ночі — а я все міцніше обнімала тебе — як 
сонце обнімає горизонт — як літній вечір обнімає темну бурю — я 
відчайдушно обнімала тебе — згораючи вихором сліпучої шаленої радості 
— і прозорими уламками — осипався над нами простір — розколотий 
нашими божевільними словами — і всім збуреним мороком — вибухлого 
в мені існування — я прагнула збутися в тобі — і ти ставав дедалі 
темнішим космосом — дедалі сильнішим вихором — і тонучи в мені — ти 
поглинав мене собою — і в пурпурових надрах нуртувало — від обрію до 
обрію — буття — і згорали під твоїми палючими поцілунками — мої 
уривчасті слова — і не слова — а тіні слів — а шепіт —зойк — а стогін — а 
молитва — ти рідний — ти безумний — ти єдиний —люби мене — розчини 
мене всю у собі — не дай мені вернутися до себе —дай розлитися в тобі 
темним зойком щастя — дай розкотитися в тобі стоголосою луною 
переможного життя — яке не знає смерті в цю хвилину — як збурунена 
хвиля — повстає з морських надр — і з ревом розбивається — об 
незворушні прибережні скелі — і знову прибуває з бездонних глибин — 
щоб знову розбитись об ті самі скелі — не постарілі і через тисячоліття — 
любов моя — ти теж мені говориш щось про море — ти кажеш — я 
входжу в тебе — як у море — і відразу втрачаю притомність — я хочу тебе 
— я хочу тебе завжди — вчора — сьогодні — все моє життя — і мені 
здається — що я можу любити тебе вічно — невситимістю мого єства — не 
вичерпуючи-бездонність твого — і в мій шепіт — мій лепет — мій зойк 
—теж вплітаються — напівпритомні слова — про море — бо може ми ще й 
не народились — як були разом — були одним єством — одним існуванням 
одним сплетінням нервів — одним минулим — і одним майбутнім — і 
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крізь нас світився — знуртований аквамариновий безмір — первісних 
морів — і твої слова — стають усе безтямніші — а мої слова ще борються 
з твоїми — ще заперечують — але відступають — і стихають — поглинуті 
шквалом твоїх — і моє ім'я — в твоїх устах — стає питанням — подивом 
— і болем — і твоє ім'я — в моїх устах — стає заклинанням — повторене 
двічі — і тричі — і десять разів — і шепотом — і криком — воно освітлює 
темний простір — воно зупиняє час — і я вже не знаю — де закінчуюсь я 
—і де починаєшся ти — ми вже не існуємо окремо — крізь нас обертаються 
галактики — і пропливають легкі сонячні хмари літа — і важкі сизі хмари 
зими — крізь нас підземні ріки говорять з вульканами — і великі оранжеві 
зорі — світяться над блідими місячними пустелями — в нашій скелястій 
пам'яті — перекочуються громові брили століть — і тихий луг шовкової 
трави — спиває дощ з космічної долоні — хто зрозуміє наші ті слова — 
вони належать пам'яті і щастю — ти звихорив цей космос у меці — поза 
тобою простору немає — люби мене — цілуй мене — спали — безтямними 
від пристрасті вустами — нехай від мене залишиться попіл — лиш вітер 
зрозуміє ці слова — він їх говорить птицям і камінню — немає тут ані 
вершин — ні долу — є обертання неба і землі — люби мене — люби — не 
відпускай — моя любове — тут може Бог ходив по цій дорозі — де зараз 
ми з тобою ідемо — і не йдемо — а летимо — і осипається прозорими 
уламками — над нами простір — де я — де ти — лечу в твоїх обіймах 
—мій рідний — мій коханий — що ж це сталось — невже ж колись без тебе 
— хоч один — був день прожитий — без тебе день — невже — а я не 
вмерла — ми з тобою — наче два крила — єдиної великої печалі — люблю 
тебе —люблю — не проживу — без тебе ні хвилини — ані миті — розчини 
мене всю — розчини мене всю в тобі — поза тобою вже ж мене немає — як 
і тебе за межами мене — так ніжно — так безпам'ятно — так сумно — 
люблю тебе — люблю тебе — люблю — повільно повертається при
томність — і я нарешті відчуваю — як ти гладиш мене по голові — цілуєш 
мої плечі — і шепочеш — Господи — ти реальна — невже ти реальна —-а 
здавалося що ти — жмут полум'я в моїх обіймах — прибій золотого озера 
— в яке упало сонце — і розчинилось у ньому — які у тебе губи ще гарячі 
— напіврозтулені губи — обпалені твоїми божевільними словами — і 
моїми божевільними поцілунками — і тіло ще твоє горить — і моя кров 
стугонить у ньому — і моє життя розкочується в тобі — вже упокореним і 
лагідним прибоєм — і цілий мені світ байдужий — і є в ньому сенс жити 
—лише тому що я можу зараз цілувати — твою розкуйовджену голівку — 
з прилиплими до чола — вологими золотими кучерями — і можу вдихати 
твоє тепло — притулившись до ніжних впадин твоїх ключиць — або можу 
тихо провести пальцем — по твоїх зацілованих губах — не вірячи самому 
собі — що може бути таким ясним і щасливим — усміх тих губ — які ще 
хвилину тому цілували мене — так до забуття нестямно й відчайдушно 
—мовби востаннє — говориш ти — а може мовчиш про це — але я чую 
твої слова — а ти мовчиш — і гладиш мої переплетені кучері — від
гортаючи їх з чола — і дивишся на мене— таким щасливим просвітленим 
поглядом —що я тільки усміхаюсь тобі — і відводжу очі — щоб ти не 
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побачив моїх сліз — які здалеку накочуються в мені — і зараз затоплять 
мою пам'ять —мій спокій — мою радість — затоплять світло у мені — і 
стримую себе напівслові — щоб не сказати тобі — що мені страшно бути 
— такою щасливою — це лише перед великим нещастям — можна стояти 
на цій сліпучій вершині — і поки внизу клубочаться чорні провалля — 
нічого не бачити — крім сонця над собою — коханий мій — ти знаєш — це 
дуже страшно — відчути себе раптом — абсолютно щасливою — але ти 
перебиваєш мене — ти не даєш мені промовити ці слова — ти кажеш тихо 
— любов моя — мовчи — не говори — не плач — давай побудемо трохи 
щасливі — без слів — без сліз — без пам'яті — без муки — давай ми з 
тобою — побудемо просто щасливі 
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Павло Мовчан 

Слово мертве і живе 

Колись, пролітаючи над Kapa-Кумами, подумалось, що на цій землі 
вже була атомна війна. Подумалось, ще й те, що кінець світу давно 
почався. Можливо, навіть звідси; і що ті, хто населяє ці піски, обпалені 
вогнем, не переможені; що пісок — мірило часу — є мірилом смерті. Себто 
мірилом не живого, а віджилого. Що є резервуар життя, резервуар живого, 
яке проходить через жорна організму, протікає через капіляри життя і 
висипається в низкодоли мертвим піском... Але чи мертвим? Якщо і 
живим, то вже в іншій якості. Це життя матерії вже після життя її. 

Пригадалися Kapa-Куми в зв'язку з найпростішою асоціацією: перетоку 
живого вібруючого Слова в слово літерне, механічне. Адже і сама літера, 
себто знак "мертвящий", "народилася" в землях, оточених морем піску... 
Перед очима стоять розкопки Угариту: кам'яні звивини, вириті з піску, в 
якому надійно законсервувалися глиняні таблиці. 

Пісок, взагалі, найліпше муміфікує все на світі. Пісок консерватор 
смертного, бо життя, себто волога, в ньому не затримується: він розверстий 
і догори і донизу... 

Чи ж випадково те, що серед нього, на ньому возведені найвеличніші 
пам'ятники смерті: піраміди єгипетські? 

Піски — це країна потойбіччя, де мавзолеї свідчать не про живе, а 
віджиле... Де піктограми, ієрогліфи та малюнки покликані свідчити про 
життя усопшого там, а не тут, себто для небіжчиків, а не для живих. 
Отже, виникнення літери зумовлене не збереженням пам'яті для сущих, а 
для тамтешньої інформації. Книга мертвих давніша від книги живих. В 
зв'язку з цим виникає питання: може, ми користуємось інструментом, який 
було призначено не для нас? Себто письмо було заадресоване не до сущих, 
просто сущі його взяли собі, озброїлись ним у боротьбі, можливо, з самим 
життям. Згадаймо всілякі печатки, смертні вироки, навіть паспортні дані, 
які носять з собою в гільзі патрону бійці; їхнє призначення одне: свідчити 
перед смертю. Бо живий свідчить про себе своїм буттям, себто собою, а не 
даними про себе. Метрика, паспорт свідчать також про того, кого може не 
стати... Себто про одиницю, а не душу. Якщо ж про душу, то лише мертву. 
Згадаймо М. Гоголя. 

І бачиться мені, як крізь фільтри паперу у величезний резервуар течуть 
змертвілі в літерах слова, слова ще донедавна живі, вібруючі, виповнені 
відкритої звукової і смислової енергії. 

Сучасна літерна культура стала площинною, одновимірною, бо втра
тила свою звукову об'ємність. І спорожнілий простір виповнився меха
нічними звуками, що в свою чергу породжені знаком, літерою, кресленням. 
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Неживе, неорганічне, заадресоване до живого, до поглинання живої енергії, 
літерне Слово призвичаїло і нас до певної одномірності смислової. І до 
атрофації голосових зв'язок. 

Мова наша зведена до ужитковості, а не до різнопроявності, різно-
модуляційності. В неї фактично один модус: змістовий. У нашій країні він 
звужений був як ніде до ідеологічної інформації. Навіть там, де за новим 
ритуалом потрібна була безпосередня участь індивідума в дійстві, він 
право мав лише на механічне "Ура!" або ж "Хвала!". Механічне плескання 
в долоні витіснило живу безпосередню реакцію на немовби соборне дійство. 
Замість учасників зборів виспівувався грамофонно-магнітофонний "Інтер
націонал", замість же демонстрантів на урядових майданах лунали риту
альні "заздравиці" на честь політичних структур, політичних акцій. Ця 
горлова закоркованість так званих народних свят завершувалась вечірніми 
схмелілими роздираннями горлянок. І не дивно, що для багатьох стадіон 
став місцем емоційних розрядок: волай хоч лусни! Це певні надолуження 
за завждешні німування в житті. Нормативність поводження вимагала і 
відповідно мовних обмежень. Тоталітарна мова — мова актів і протоколів, 
їй відкритий звук протипоказаний. Вона його боїться. Законодавчі, су
спільно-історичні обмеження особливо регламентували живе слово. Тому і 
впровадився інший словник, апофетичний. Через те так боялися і бояться й 
подосі слова відкритого, мітингового, слова оберненого до багатьох, слова 
живого, себто емоційного, не одновимірного. В ньому, в слові живому, є 
непередбачені додатковості, хоча і слово письмове, не обмежене політич
ними рамками, може стати пусковим механізмом для чину. Літерне слово 
— це зорове слово. Бо воно сприймається зором, і через зір діє на півкулі 
мозку. Ми зорове слово внутрішньо можемо озвучувати. Але відбувається 
озвучення зсередини, власними мовними барвниками. 

Відкрите ж слово, почуте, вже має свою пігментацію, бо його, слово, 
забарвлює своїм голосом, себто собою, промовляючий. Ми можемо в 
голосі почути і байдужість, і шал, і іронію, і зневіру, і розгубленість — все 
те, що важко віддавати в слові письмовому. І якщо слово — абстракція, то 
слово письмове — абстракція в квадраті... 

Чим цікаві фольклорні твори?, А саме голосовою наповненістю. Кожен 
фольклорний твір, зафіксований у літері, доти нейтральний, доки не 
виповнюєтьтся голосом виконавця. Нехай це буде казка, притча, пісня, 
приказка чи прислів'я... Фольклорний твір — позачасовий твір, але він 
вимагає часової включеності — виконання. Письмове ж слово, себто 
авторське — завжди підключене до часу, хоча в ньому може бути інформа
ція й позачасова, хоча в ньому може йтися про безсмертне. 

Живе перетікає, пересипається в неживе. Це шлях природній. Але 
нежиття стимулювало завжди життя. Воно ніколи не переживало вітально-
сті, а стимулювало її. Культ пращурів — це культ життя. Пам'ять ніби 
виносилась наперед самого часу, зобов'язуючи до певної ритуалізації, до 
повторень, до циклічностей, до об-ряду... І слово виносилось наперед 
свідомості, бо воно її стимулювало, зобов'язувало, підпорядковувало. 
Слово було космогонічним, адже космогонічним був чин, обряд, звичай... 
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Тоталітарна ідеологія намагалась підпорядкувати собі мову, витвор
юючи нові гімни, нові обряди, але в неї, мови, віднімалось найсуттєвіше 
—її позачасовість, її безмірність, її різновекторність. Вона була однонапра-
влена — у так зване завтрашнє, а насправді, в існуючу теперішність. 
Фольклорні зразки очасовлювалися. І так звані фольклорні твори нового 
періоду, в яких возвеличувалась і нова влада, і нові батири, при всьому 
намаганні їхніх творців підключити їх до вічності, виповнювалися лише 
проминальністю, як і кожна фальшивка, як і будь-яка імітація.-Творчий акт 
зімітувати не можна. Від імітацій діти не народжуються. Творча безплі
дність свідчила про яловий стан самої мови, яка була відтята від своїх 
коренів, від чину, від звуковиповнення, від обряду, від космічного акту. 
Фольклорні структури, які намагалися використати творці нової культури, 
розсипалися від часової ерозії. Теперішній час ці структури роз'їдав. Через 
те найстійкішими художніми структурами виявились ті, які були витворені 
новою мовою. Мовою, скажімо, Маяковського. Одначе ці структури 
виявили не однакову життєспроможність та життєстійкість в мові російській 
та українській. Російська майданна мова мала так би мовити, товщий 
гумус, аніж українська, яка майже цілковито була зорієнтована на народний 
грунт, На село. Через те мова, скажімо, Михайля Семенка чи іншого 
авангардиста, вірніше, художні структури їхні значно короткочасовіші, 
аніж Маяковського чи Хлєбнікова. Штучна ідіоматика Семенка чи нео
логізми Тичини залишаються придатками до масиву української мови, а не 
її важливими компонентами, як скажімо, мова Т. Г. Шевченка, яка постала 
вся з природності генія, з творчої достеменності, а не з імітацій та 
стилізацій... 

Шкода, що ми не можемо почути голосу Тараса Григоровича. Проте, 
коли б до нас дійшли записи його живого слова, то ми б почули цілу 
симфонію. Його живий голос був би суттєвим доповненням до його слова. 

Я, скажімо, був здивований і збагачений записом голосу Єсєніна. 
Уривок з поеми про Пугачова, який він читає, набув поліфонічності, 
неабиякої ваговитості та переконливості. А рефрен "Проведите меня к 
нему, я хочу видеть этого человека!" звучить й подосі, як закляття, як 
наполегливе благання, яке ніхто вже не спроможен вдовільнити. Бо голос 
цей в часі. А одночасно і поза часом. Він вічно звучатиме в індивідуальній 
неповторюваності. І жоден актор не здатний прочитати цей текст з такою 
силою експресії. В його голосі, голосі актора, ми завжди відчуємо певну 
вторинність по відношенню до виконання автентичного. Тому кожен кадр 
старої хроніки з часом не линяє, а стає все вагомішим, привабливішим. 
Там відсутня гра. А кожна роль навіть найгеніальнішого актора з часом 
виказує гру. 

В тоталітарному режимові кожному приписувалась чи призначалась 
певна роль: соціальна, політична, національна... І відповідно кожна роль 
"забезпечувалась" певним текстом, тобто ідеологічно-знорматизованою 
мовою. Кожен був позбавлений автентичності, бо був позбавлений права 
на себе, на свою мову. І коли ми тепер чуємо записи виступів стахановців 
30-тих чи 40-вих років, то нам цікаві не щирі інтонації, а фальш ситуації. 
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Хоча цікава і сама мова, мова абсурду історичного. Відповідно і мова 
абсурдних героїв, героїв трудових звитяг. 

Відтоді, відколи праця перестала бути просто працею, а стала геро
їчною, вона стала відповідно абсурдною. Абсурдність мови спричинялася 
до абсурдності дії, і навпаки. Чин перетворювався в акт, в фікцію. Живе 
умертвлялося в літерному означенні, в нічого не означаючому гаслі: "Хай 
живе стаханівський труд!" або "Слава праці!". Живе ніби профільтро
вувалось через щілини літер, розмір яких можна було визначати, затвер
джувати, доконувати... І вся грамотність, якої досягла країна за нечувані 
строки, вистрілила в небо гігантськими літерами. Літери вздовж залі
зничних колій, літери під дирижаблями, літери, літери, літери... І при 
цілковитій пріоритетності "Слави" абсолютне неслав'я на весь світ своїм 
терором, люттю, агресивністю... 

Грамотність не перейшла в освіченість. "Похвальна грамота" —най
поширеніший позитивний документ, який по суті нічого не означав: 
політична, соціальна фікція, папірець, на якому золоте літерне тиснення. 
Папір і фанера — першочерговий матеріал державної ваги. Фанерні макети, 
фанерні гасла, фанерні оздоби під колір мармуру слугували майбутньому 
часові, так само як і папір, на якому писались програми, фіксувались 
ілюзії, затверджувались накази, підписувались вироки... І відповідна мова 
— паперова, газетна, мова фанери — закликів та трибун. Якщо майбутній 
час послугувався папером та фанерою, то теперішній значно надійнішим: 
металом. Колючий дріт, свинець, ґрати, лопати, сокири, бетономішалки, 
багри, пилки, залізничні вухналі та рейки... В "теперішньому часі" й мова 
інша. Тут не до пафосу. Тут матюк, команда, "феня", крик, гвалт, зойк, 
шепіт... перестук — в'язнична абетка... Минуле ж відтяте. Там все лише 
"архі"... Воно піддане остракізмові. Від нього потрібно відхрещуватись, як 
і від культури, так і від мови. Тому відбулося таке швидке мовне зубожіння: 
з мови вилущилось найпосутніше, трансцендентне, космогонне, міфологічне. 

Є нова міфологія, є нова політогонія, що витіснила космогонію. Є 
всепереможна ЛІТЕРА. Є одностайний вигук схвалення, плескання в долоні 
та безсумнівне "Ура!". Є і затверджені ритори-трибуни, яким дозволено 
виголошувати літерні тексти. Тексти канонічні, новоритуальні, позбавлені 
живої енергії. Вони хоча й виголошуються вельми голосно, але мертво-
наслідково. Імітації пафосу, імітації духопіднесення. Кожному такому слову 
виказаному вголос, передує обов'язковий текст. Текст, як глиняна таблиця. 
Розрахований на вічне зберігання. Тому і не випадкові його класифікації: 
"Храніть вечно!", "Совершенно секретно" і "Секретно"... Вони ніби за
нурювались у німоту пісків, у нижній світ, у підземність. Мова сходила з 
обрію, внизсходила до мертвих, бо мовчати можуть вічно лише мертві. 
Живі цю секретність, тобто скритність викриють неодмінно. 

Те, що відбувається нині, якраз і свідчить: ми ще не зовсім мертві, бо 
спроможні і викривати, і відкривати, зламуючи літерні запечатки, зла
муючи, саму літеру, повертаючи їй живе дихання. Але відродити в слові 
життя дуже і дуже важко. Особливо в українському, проти якого стільки 
років велася тотальна імперська війна... Українське слово вистояло в цій 
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війні лише тому, що було живим, що воно вібрувало в просторі, на різних 
регістрах. Та з перетрансформацією народу в населення українське слово 
відмирало, воно нурилося в німоту забуття, воно перемодифіковувалось 
через верхню зросійщену свідомість напівубієнного індивідума, котрий 
разом з втратою мови втрачав свої родові прикмети. Всяке ж обезличування 
— це процес обмертвіння. 

Чи вигребемося ми з піску? Як нам відродити найпосутніше, те що 
вибудовувалось віками: синтаксис?.. Мертвизна слів збільшується. Мова 
відроджується не в свідомості і не через словники. Знання слів, як відомо, 
це ще не знання мови. Мова відроджується через відродження життєвих 
контекстів. Слова, тобто клітини, ще не відумерли остаточно, але організм 
весь спаралізований. Хоча крізь паперові фільтри газет продовжує сипатись 
пісок. 

Чи ж є ознаки життя в ось такому, наприклад, реченні: "Прикметою 
сьогоднішнього дня став пріоритет у виробництві мирної продукції?" Якою 
хворобливою уявою породжуються подібні мовні викидьки? Адже це 
речення по суті своїй мертворожденне. Це свідчить про атрофованість 
свідомості, не спроможної до творення життєздатних мовних контекстів. 
Вона, свідомість, ніби знищена паразитами. Вона стала яловою, не здатною 
до заплідку думками. Спрямлена свідомість — убита свідомість, свідомість 
одностайного автоматизму рефлекторного, а не мислення. Бо атрофовані 
м'язи думання. Людина спроможна рефлектувати, а не мислити. Ідеальний 
продукт тоталітарного режиму. Сімдесят років не минулися марно. Спершу 
атрофіювалась мова, а потім — свідомість. Слово виривалось із контексту, 
слово обрубувалось, позбавлялось кореневої системи. В нових контекстах 
воно вмирало. Створювалась штучна нова ідіоматика, насичена отруйними 
дозами ідеології: "світле майбутнє", "темне минуле", "радісна праця", 
"трудові звершення", "героїчний подвиг" і т. і... Все ставало одновимірним, 
площинним, однонаправленим, і, відповідно, безсумнівним. Нормативність 
мовна призводить до стереотипізації, до мисленної пасивності, до меха-
ністичності. Якщо думка стає загальною, вона неодмінно баналізується. 

Нормативне мислення — це вже не мислення, а потакання, де для 
мови місця немає. Вона не потрібна. Мова замінюється сигнальними 
системами. Радість означується однозначеневими: "хай!", "хвала!", "слава!", 
"ура!"... Гнів — "ганьбою", закликами до розправи. Нова українська 
радянська мова — мова канцеляризмів, мова партократичних протокольних 
термінів, мова фіктивна, бо не занурена у свідомість, а зорієнтована на 
умовні рефлексії. Тому вона така бідна, така ніяка, що мовою її і не 
означити. Витворювалася загальна радянська мова. І словники, усихаючи, 
ставали подібними один до одного: російсько-татарський схожий на 
російсько-український, вірмено-російський на російсько-туркменський... 

"Слава КПРС", виконана у бетоні, підіймається аж до неба по 
Памірській крутизні... Дитяча свідомість, починаючи з дитсадків, проком-
постовується відповідними римованими сигналами радості. Ім'ям вождя 
витісняється слово Бог; революційна дата стає значніша за акт світо-
творення. А тим часом всеозначуваний матюк заповняє і спрямлені 
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завивини, і різновікові горлянки. Матюк сотрясає простір. Крізь ці емоційні 
дірки, до речі, звукові, не сиплеться, а жбухає пісок. Негативна енергія 
спалює життєтворний кисень. 

Якщо мову вважати п'ятою стихією, що оболонкою обтягує світ, то 
матюки відіграють роль фреонів, внаслідок дії яких утворюються озонні 
отвори. І коконоподібна аура навколо індивідума ніби проїдається гусінню 
слів-паразитів. Осквернені вуста розмикаються, впускаючи всередину, в 
серцевину, в душу чорну енергію, піщану мертвизну. Душевне омертвіння 
прискорюється через лексичну підміну, звукову. Виявилося, що матюком 
можна означити світ і схарактеризувати його. 

Надпозитивний літерний, затверджений словник викликає свого зву
кового двійника, до послуг якого багато хто вдається, але намагається 
робити вигляд, що його не існує. А він є, і прискорює руйнівну роботу, 
прискорює загальний ентропійний процес. Негативний словник викликає 
негативну енергію, що руйнує людину зсередини. Негативний словник є 
своєрідним відлунням на позитивний. 

Якщо мова покликана протистояти ентропійному процесові, то така 
"мова" сприяє розпадові світових сполук, скріплених і думкою, і словом. 

Пониження мовного рівня призводить до пониження як морального, 
так і енергетичного, тобто творчого. І ми стаємо свідками мовних кон
вульсій багатьох верств не лише української людності. Недорікуватість — 
це певний стан паралізованості думки. Це безперечна деградація особи. 

Матюки, абревіатури, різні словесні кентаври — це мовні тромби, які 
призводять до загальнонаціонального параліча. 

Нас ще рятує той незримий резервуар живої мовної енергії, до якого 
потрібно ставитись вкрай обережно, не прискорюючи його спустошення. 
Але нас постійно виснажує деформована мова. Ми виснажені і морально, і 
фізично. Бо моральна амортизація призводить до фізичного занепаду. Нас 
виснажив "позитивний словник", бо викликав гнів; а гнів породжував 
словник "негативний". Гнів же, як відомо, одне з найвиснажливіших 
почуттів. Віднятий від нас світ мови, а точніше космос, обернувся і 
пограбунком фізичним: від нас віднято і землю, і ріки, і ліси, і сніги, і дощі, 
і... все те, що зветься батьківщиною, лоном природи. Віднято і найпо-
сутніше: наше національне коріння, нашу духозабезпечуючу минувшину. І 
тут принагідно буде згадати видатного російського філософа В. В. Ро
занова, який, розмірковуючи над вітальністю давнього Єгипта, прийшов 
до висновку, що "джерело всякого народу полягає в його ставленні до 
трансцендентного світу, в його поняттях про Бога, про душу, про сумління, 
про життя тут і долю душі по смерті...". 

А яке може бути наше ставлення до того світу, коли нам ввібгали в 
свідомість, що зі смертю людини все закінчується, коли тамтого немає, а 
є лише це, і щось попереду?.. 

Межі слова визначені одночасно з обмеженнями свідомості. Минуле 
— не вигадане, навіть конкретне, матеріальне, його потрібно руйнувати; 
фольклорно-міфологічне — замкнуте, його необхідно розривати, витягувати 
в одну лінію, аби в перспективі її ставити знадливу обіцянку. 
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Це казка, фабула якої розповідається і відповідно переживається не 
тепер, а потім, завтра. В ній своя мова, свої герої, свої сюжети. 

Вигадана реальність, підпорядковуючи дійсність, вимагала своєї мови, 
мови про неіснуюче. Майбутнє вимагало смерті вже тепер, через те воно 
було по суті некрофільним, бо вбивало саме життя вже і заплідку, не 
даючи, не відводячи йому часу для повільного переходу, переростання: 
злак убивався, не встигнувши прорости. Тим-то в слові "надія" чи "май
бутнє" ми не знаходили ані надії, ані майбутності. Слова позбавлялися і 
першозмістів своїх і, відповідно, першоенергії. Теперішнє ж ніби зумо
влювалось майбутністю... Удаване, вигадане зростало в ціні в порівнянні з 
реальним, існуючим. Позаяк воно лише втілювалось в літеру, то літерне 
майбутнє вимагало природніх реакцій на нього. Односкладове вуличне 
"...уй!" було відлунням на "ура!"... І те, і друге вигукувалося з одинаковою 
силою. Проте "Ура!" в своєму домі не прокричиш, а матюком можна 
вистрелити. Хоча потрібно зазначити, що свого дому в індивідума не було. 
Адже не існувало й індивідуму. Були колгоспники, робітники, інтелі
генція... Були кількісні показники, на які працювали самовіддано усі три 
класи. Отже літера була підпорядкована в свою чергу числу, "цифірі". 
Число понад усе і понад усім, воно найбільше умертвляє, адже воно 
найабстрактніше з усіх абстракцій. Цифровий показник — найважливіший. 
Від числа все починається, числом все і закінчується. 

Населення обчислюється душами, що стає своєрідним знаменником, 
на який ділять і добробут, і духовні багатств-a. Життя підпорядковується 
новому біоритмові, період якого складає не семирічний цикл, а п'ятирічка. 
Сімка — складність, п'ятірка — простіше, вона первісніша, як система 
обчислення. П'ятипалість, п'ятикутність, п'ятирічність, п'ятимірність... Оди
ниця ототожнюється з вождем, тобто деміургом, головою. Вона, одиниця, 
присутня в усіх інших можливих комбінаціях чисел. Вона богорівна. Це 
Архімедова точка оперття, що забезпечує стійкість та непорушність усіх 
інших чисел. А п'ятірка — ланка, складова загальної структури. Вона, 
правда, може видозмінюватись, звужуватись, але ніколи не виходячи за 
власні межі. 

"П'ятирічку — за три роки!" — таке гасло можливе, проте ніколи не за 
"шість" чи "сім"... Вона завжди тяжітиме до одиниці, тобто до абсолюту. 
Попереду цієї одиниці може і повинна стояти низка нулів, позаду ж лише 
конкретні числа. Нуль попереду свідчить про відсутність можливих об
числень. Вождь, революція, нове літочислення, нове слово, все ніби з 
одночасся. До цього був нульовий час, вірніше, час, якого не було. Не було 
і мови. 

Ми маємо справу не з трансцендентністю світу, а, напевне, позатран-
сцендентністю, бо людина, відчімхнута від родового дерева, від дерева 
людства, від батьківщини, від матері-землі, втрачає родові ознаки. Вона 
взаємозамінювана, обчислювана, вона, зрештою, сама є числом. Вона — 
мертва душа, позбавлена індивідуальності. Немає вона і генетичних вла
стивостей, адже є продуктом нової доби. Вона немає особистоякісного Я, 
що, за твердженням С. Булгакова, йде від Бога. А також позбавлена 
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земної, тварної індивідуальності, позаяк відтята і від батьківщини і від 
пращурів, тобто вилучена з Космологосу. Якщо ж в неї мертва душа, то 
вона вже й не людина, а об'єкт для статистики. Вона заживо похована в 
мертвизні піску. 

Так, правда, планувалося, так проектувалося великими авантюристами, 
конструкторами нової доби. Та, хвала Всевишньому, ще виявляємо ознаки 
життя. 

Ми ще можемо, принаймні так хочеться вірити, відродити і сім'ю, і 
відбудувати дім, і вигребтись на повен зріст із омертвляючих висп. 
Потрібно перш за все відродити в слові життя, повернути йому якщо не 
першозміст, то хоча б позбутися однозмістовності. Щоб слово "батьків
щина" наповнилося тим родовим змістом, який би прилучив тебе до 
таємничого почуття всепричетності на цій землі, яку ти називаєш рідною, і 
яка озвучена була спередвіку рідним словом. Через те рідне слово ти 
спроможешся пізнати самого себе в "своїй природній індивідуальності", 
зумієш полюбити своє, рід і батьківщину, осягнути в ній самого себе, 
розпізнати в ній свій образ Божий. 

Слово рідне явить свою глибину. Через нього тобі повернеться весь 
об'єм пам'яті. І тоді ти можеш сказати про себе словами Гайдеґґера: "Я 
єсмь мова". А мова є тобою. "Я є мова" тотожне "Я є народ", що 
зобов'язує до відповідальності. Особа знову відчує себе центром безко
нечності, серединою світу, усвідомить, що вона є "Я", суверенне і водночас 
причетне до великого масиву твого народу. Ця причетність здійснюється 
також через мову, через божественний Логос, не словниково-літерний, а 
живий, вібруючий, наповнюючий. Молитва вимовляється вслух, а не 
прочитується про себе. 

Якщо регламентуюча мова регламентувала і знання, то безмірність, 
мовна незглйбимість розширить сферу пізнання особи. До практичного 
пізнання, зумовленого ідеологічними регламентаціями, додасться ще й 
поетичне, та містичне. Творча інтуїція прихилить слово щільніше до об'єкту, 
містична ж саморефлексія спозорить божественним світлом і власне "Я" і 
всю світову шкаралупність. Слово тоді стане всемогутнім, коли випов
ниться всенаціональною енергією. Коли воно не спустошуватиме інди-
відума, а виповнюватиме його духом безсмертя. Воно тоді стане розі-
мкнутим: вільне від всевладдя літерного та швидкоплинного. Воно, слово, 
тоді не ловиться в пастки літер, а само ловить будь-який знак... 

Коли я бачу, як дехто з молодих поетів експлуатує фольклорні твори, 
виціджуючи з них потрібні їм образи, метафори чи просто мотиви, я 
думаю про поширене сучасне мародерство, яке триває вже не одне де
сятиліття. Але сьогодні це чинитьтся немовби в ім'я відродження націо
нального слова. Якщо вдатися до порівняння зі стільниками, то це мені 
нагадує розпечатування їх трутнями. Фольклорний твір виповнений, як 
стільники, надзмістом, надчасовою енергією. Коли ти слухаєш, скажімо, 
пісню або її виконуєш, то прилучаєшся до цієї позачасовості. Коли ж ти з 
неї висмикуєш потрібні тобі структурні елементи, ти розпечатуєш стільник. 
Творча воля — це не творча вседозволеність, це енергетичне забезпечення і 
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слова, і особистості. 
Чому саме в розмові про мову я згадав поезію? Та тому, що поетичне 

слово досі вважалося найбільш вібруючим, відкритим, вільним. Але, на 
превеликий жаль, піски пойняли і поезію. Деякі поетичні тексти лише і 
можуть існувати як тексти, прикріплені до паперу літерою. Вони, власне, і 
породжені літерою, через те майже і не перекладаються на голос. Вони вже 
заздалегідь розраховані лише на читання. Сьогодні найпоширеніший спосіб 
творчого розкріпачення — це створення абракадабр, позбавлених логіки і 
смислу. Це контекстуальна анархія, колажування образів з різних поетичних 
творів різних часів. В результаті маємо всілякі парадокси, абсурди, нон
сенси. Але це ще не поезія. В абсурді завжди була своя поетика, поетика 
руйнування. В руїнах є своя естетика. Але це руїни. Мертві піски також 
сповнені величчя, у них, як я казав на початку, є навіть життя, але це життя 
вже після Життя. Чи ж це наше земне призначення? Прискорити омертвіння 
ще теплого Слова і Світу? Людина народжена для вічності, через слово 
вона чує вічність; вона повинна вмістити, як стверджує С. Булгаков, 
абсолютний зміст, аби стати живим образом абсолютного, образом Бога. 
І для цього потрібне живе Слово. 
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Женя Жабінська 

Поле зелених мрій 

Слово самотнє 
заблукане в дорозі 
від тебе до мене 
змінилося в сльози 
не розумієш 
"чому" питаєш 
а крапля незбагненна 
котиться 

Ні одних 
дверей 
за собою 
не замкнеш 
щільно 
все 
щілинами 
сочиться 
смуга минулого 

Тобі... 
Поле мрій зелених 
перейдемо 
од берега 
до берега 
в зіниці глянем 
забуттю 
однайдем 
неба край 
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о 

Приходять 
до мене 
ґноми 
неспокійно 
досліджують 
чи доросла 
і діляться 
зі мною 
маленькою журбою. 

Яків Гніздовський: "Остання вечеря", олія, 1956 р. 
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Павло Романюк 

Неспокій ПЛИННОСТІ 

Дума про Шевченка 
Він прийшов, 
зажурений сном Либеді, 
оповитий обрієм холоду. 
Крокував, 
насупивши брови, 
купаючи ружу жалю 
в утробі слів, — 
йшов, 
розгортаючи 
свою тінь босоногу 
по серці землі, 
затьохканий солов'ями генезису, 
молитвами флоярів вітру оповитий. 
Прийшов, 
мов дзвони сонця, 
завітні, 
шукаючи Кия, Щека і Хорива 
в клепсидрі міражу 
калинової пори. 
Він прийшов, 
пливучи Дніпром гуцулки, 
світлом щедрівки, 
охрещений лісовою піснею, 
колискою вдови поранений 
на роздоріжжі, — 
приніс трон кленовий, 
поставивши його, 
мов хрест, 
на кручі дум. 
"До сонця, до місяця!", — 
кричав я, летів звуком, 
гаптуючи поле 
невинністю кроків. 
Подорожні, зіркою мерехкотівши, 
питали кожен свого янгола: 
'То Він, Він, що прийшов?" 
...Слова ставали хрестиками 
на сорочці неба. 
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Сльоза переростала 
в сизу голубку казки. 
Вітер конем мчався 
крізь щедрівку народження, 
а ми, остовпілі, 
пряли нитку 
для нової весільної 
китайки. 

Тростинна елегія 
Коли час той прийде 
зелена дівчина 
зелена 
у зворі мислей 
збушує весна 
ти коромислом нагнешся 
в екстазі 
криницею ставши 
у думі вінця 
де птахи 
під синє-несинє небо 
пісню зіткали 
узором гілок 
розуміння 
того часу з 
тростинної елегії 
любові твоєї 
коли час той прийде 
зречусь світлого дня 

Іліада 
Гомер сказав 
що Іліада в 
Одіссею мислі 
не входила піснею — 
за туго росяною була! — 
я кохався в тій траві 
з роси народженої 
Гомер босим блукав 
шукаючи низку законів 
забав в поколупаній 
призьбі заграв 
ідеї про Тебе 
що йдеш 
сонце закарбувати 
в тіні ока людського 
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? ти бачив як осінь 
бавовник пряде 
райдужно 
колише повітря 
у тобі що і в мені 
знак пір запрягне 
як буду співати 
про думу 
в оці Перелесника 
в флоярі того 
що зов віднайшло 
в черемсі доспілій 
в часі-брові 
в ручаї де риба 
свій сон напува 
і слово а слово 
ой слово — 
червоні гаї 
народжених дум 
у вівтарі 
при тому світлі 
що гне мою кість до ріллі 
упаде чайкою 
крізь око землі?.. 

? На посміховисько 
колискової грудки 
котилось в долину 
богине розуму 
ой так закрижаніло 
під скрипом 
гітар еделвейсів 
сльози?.. 
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Втеча з Трої думки 
Страшні і невидимі мури 
ой степом степом да рікою 
і морем сивим 
що в серцях 
біжу подвоєний росою 
гадаю гадку й тую Трою 
кивком руки розрушу вмить 
падуть каміння ув боління 
в болінні щемить козацькая брова 
на чорні мури 
ой мов сова 
летять крізь темряву здаля 
на моє око-промінь-казка 
з собою в собі захмарую 
булаву туги в оці жму 
і так коло тіні мру 
із сонцем кучерявим 
і терпким. 
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Микола Воробйов 

Ігри дітей 

дівчинка з котом 
сховалось дерево 
дві дівчинки в червоних сукнях 
ідуть до школи 
дівчинка з котом 
синього хлопчика збила машина 
з вуха шумить дерево 
дві дівчинки вертаються із школи 
сукні у вітринах 

три хлопчики і дівчинка і дерево 
хлопчик у малиновій шапочці 
хлопчик велосипеда 
довга мотузка між листям і будинком 
хлопчик велосипеда їде 
хлопчик у малиновій шапочці несе лопатку 
дівчинка і відро із листям 
хлопчик велосипеда і дерево 
хлопчик закопав лопатку 
дівчинка стоїть і дивиться 
хлопчик і мураха 

хлопчик синього велосипеда 
хлопчик зеленого велосипеда і молоко 
дівчинка персикова шапочка і відро 
дівчинка і труба в той бік ' 
маленьке дерево вчора 
машина синього хлопчика возить дерева 
дівчинка без труби і дзеркальце 
дівчинка плаче в дзеркальце 
дівчинка і відро і будинок 
ні дівчинки ні відра в будинку 
хлопчик зеленого велосипеда 
велосипед синього хлопчика 
машина синього хлопчика і дерева 
синій велосипед і маленьке дерево 
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дівчинка і сині панчохи 
жовтий м'яч гука тротуар 
дівчинка в рожевому пальті сміється сіткою 
хлопчик з кущем стоїть 
дівчинка м'яча зустріла тротуар 
синя сітка і будинок 
будинок і синій хлопчик 

дівчинка м'яча і руки 
впав жовтий круг м'яча 
дві дівчинки з кульком 
дві дівчинки м'яча стрибають за ним 
три дівчинки дороги і круг м'яча 
дві дівчинки прибігли і круг 
одна дівчинка з хлопчиком машини 
синя дівчинка і лопатка 
синій хлопчик машини міряє довгу мотузку 
гора листя підросла 
хлопчик машини приніс вершину 

дівчинка і кругле на пальці 
синій простір і нічого 
маленька таня на дворі 
дівчинка і відро і бік листя 
дві дівчинки і біла лінія 
відро і крики дітей 
синій хлопчик вздовж лінії 
лінія і скакалка і синій бік хлопчика 
виглянула машина 
курява і впіймана дівчинка 
дівчинка не хоче збирати цукерки 
синій простір і білий кульок 
синя дівчинка і червона сукня 

хлопчик у синьому веде стіну 
хлопчик на самокаті і біла лінія 
самокат у траві 
побачив дівчинку у червоній сукні 
дівчинка сіру сукню принесла із школи 
дівчинка із м'ячем запримітила круг 
синій хлопчик перескочив лінію 
не видко дівчинки у червоній сукні 
хлопчик машини і дівчинка у червоній сукні 
дівчинка із жовтим м'ячем 
на велисопеді хлопчик 
в траві шукають хлопчика із самокатом 
все вище жовтий м'яч 
розвівається жовтий прапор 
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у траві їжак і колесо самоката 
з того краю трава пожовкла 
їжак і жовта трава 
дівчинка втомила воду 
хлопчик на велосипеді знайшов стіну 
дівчинка і дзеркальце і мама 
схованка дівчинки під дзеркальцем 
в зеленій сукні дівчинка 
їжак з квартири номер шістнадцять 
жовта трава до середини 

труба блищить у траві 
біла лінія і розкраяний двір 
м'яч із першого дня 
ніколи не виходить маленька таня 
тінь їжака і синій шовк 

синій хлопчик і хлопчик у червоному 
начищені колеса і ключки 
сині і червоні колісниці 
машина з книгами і бензином 
синій хлопчик і колісниця давно 
машина і машина червона давно 
яма і простір і тінь 
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Віхта Сад 

За Бруком і за Кучинським 
("Двір короля Генріха Ш" у Львівському молодіжному театрі) 

Щодня маємо сумну нагоду наразитися на стіну мовчання. Мовчить 
преса, мовчить радіо, хоча йдеться не про громіздкі за обсягом аналітичні 
жанри рецензії і відгуку, а про елементарну інформацію — про оголошення. 
Бо ж дрібки афішок чи репертуарного щитка в центрі міста таки замало на 
чималеньке місто. Що дається взнаки: фінансова неспроможність госпроз
рахункового театру, недостатня активність адміністрації? — про це можна 
тільки здогадуватися, але доки не відлагодиться реклама, молодіжний 
експериментальний театр буде мати справу з випадковим глядачем, і не 
доста тоді ні акторського, ні режисерського труду, аби глядач став "своїм". 
Зрештою, й сама я потрапила на "Двір короля Генріха III", випадково 
узявши квитки в колеги... 

Переднє знайомство з роботою театру залишало прикре враження 
анемічної немічності трупи в одних випадках, недостатньої фаховості — в 
других, невикористаності наявних потенцій — в третіх. Нуртувало глухе 
невдоволення, що український національний театр ніколи не позбудеться 
етнографічного мелодраматизму, оречевленого не стільки строями, скільки 
окостенілою думкою; ніколи вже не зазнає березільської свіжості; ніколи 
не вийде з вертепу (маю на увазі не інституцію вертепу як пласту народної 
сміхової культури, чи школи символу, чи ще глибше — міфу, а заре-
гульовану однозначно трактованими ролями сценічну і дійствову тради
ційність). 

Відштовхнімося від О. Дюма й звернімося до вистави "Двір короля 
Генріха III" як до конкретної даності. З думок Арістотеля, невтомно 
повторюваних, дійшла до нас одна, необхідна для феноменологічної оцінки 
відрежисованого В. Кучинським дійства, — у драмі головне: дія, фабула, 
поєднання подій, котрі б виявляли ймовірність і необхідність, що зводять 
докупи початки і кінці буття. Суто тому обрамлення і репід з композиційної 
методи виростають до смислонесучих (й водночас смислоутворюючих) 
елементів конструкції постановки. Починається ж правдиво з кінця! Але те, 
що є кінцем в пересічному розумінні невблаганності життя, тут стає 
поштовхом лицедійства зокрема, а чи мистецтва взагалі як області іде
ального, до реалізації іманентного їм від-творення і со-творіння, від
новлення і ново-виявлення трагічно розірваних зв'язків буття. Дія відно
влюється, вихоплюється із темряви неіснування, знецінення, забуття екста
тичним заклинанням, астрологічним абсурдом, маячнею пристрасного 
шаманства, усім, що підноситься вірою (згадайте, беручи до уваги не 
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тільки генезис, а й етимологію, парадоксальне "Театр — також re-ligia"). 
Дія відновлюється силою магії і кабалістики. Герой набуває дихання, 
осягає мислення, здобуває мову вербальну і жестову — герой грає. Homo 
ludens вступає в дію. 

Принагідно зазначимо, що слід цю дію номінувати "драмою". Відмова 
від терміну "п'єса" (шматок, друзка), а також від усіляких "феєрій" та 
"містерій", буде доцільною, бо драма розуміє під собою "діяльність" — 
засаду людського буття. Тому створити драму — тобто закрутити дію так, 
щоб вона сама розвивалася і жила — означає побудувати всесвіт цілісно, а 
не скопіювати його у фрагменті. Власне базуючись на основоположному 
понятті драми, можна підійти до оцінки сприйняття окремим глядачем 
"фрагментарної хаотичності" актів. 

"Незрозумілість і заплутаність" слід тлумачити через нечутливість до 
органічної структури вистави і через необізнаність з теорією монтажу, яка 
стала естетичною основою побудови багатьох шедеврів світової культури, 
зокрема українського поетичного кіно. (У обидвох випадках глядач не 
дотягує до рівня свого звання.) Звиклий до потрафляння ерзац-культури 
(однаково: чи псевдописанкової, чи дискової), відданий на поталу мані-
пуляційним діям ідеологічної машини, вчуваючий згагу, що її може 
потамувати лише збільшення дози спожиття сурогатів мистецтва соціяльної 
потвори, він не здатен сприйняти нове явище ні в контексті театральної 
традиції, ні в потоці світового етичного надбання, ні в осягненні про
блематики, не тільки поставленої, а й до певної міри розробленої вирі
шенням "надзавдання". Він завинив тим, що жорстоко відчужений від 
театру своєю неспроможністю до катарсування, ба й взагалі — до будь-
якого сприйняття, як до спів-участі, спів-творчості. Чи є це закидом у 
неосвіченості чи неморальності? Помислимо разом: 

— дитина, оглядаючи конкретний предмет, має його за продовження 
себе, своїх функцій. Оціночність унеможливлена, оскільки демаркаційна 
лінія між світом і "я" не проведена; 

— усвідомивши своє "я" як автономію, людина-дитина набуває змоги 
означувати не тотожний їй об'єкт найпримітивнішими означеннями, інту
їтивно характеризуючи: "Подобається — не подобається.", що на цьому 
етапі безперечно важливо, бо є виявом формування домінант і установок. 
(Прикро, що автори листів до місцевих газет лишаються на цьому рівні); 

— прогресуючий інтелект обов'язково перейде і етап порівняння 
рівнопокладених об'єктів, у порівнянні вишукуючи конгруентність, а звід
сіль — один крок до утворення метафори, як узагальнення стохастичних 
світових зв'язок, а звідси — наступний крок до метаболи, безпосереднього, 
взятого у процесі, встановлення зв'язків всесвіту; 

— інтелект, що впадає в річище загальнолюдської культури і стру
менить у ньому, зможе трактувати об'єкт, розкладаючи барвисте віяло 
його значень, радіючи багатогранності сприйняття, відчуваючи солодку 
млость від зникаючої точки перспектив пізнання, і космотворення присутнє 
тут не тільки своєю естетичною складовою. Гра в бісер? — Пошуки 
всезагального! І тільки на шляху до нього глядач зможе подолати опір 
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своєї перетвореної форми. Бо проблема не зводиться до естетичної чутли
вості, а впирається в етичну мусовість, в "повинність" відбутися глядачем 
вповні (оголюючи моральну недолугість ерзац-глядача, прагну підвести до 
думки: недолугий глядач — недолугий громадянин — недолуга людина — 
не особистість! Що ж лишається? — порожнє функціонерство при ілюзії 
соціяльної активності. А як же! Небайдуже пишуть до газети, і то цілком 
пристійно, не виходячи за межі дозволеної полемічності!). Трагедія ерзац-
глядача в ампутованій рефлексії, моральному ледарстві, відсутності чесного 
погляду на себе. Ерзац-глядач поквапливо шукає прецеденту і... хибить, 
його не знайшовши, уподібнюється китайцям, котрі неадекватно сприйняли 
виставку малярства, провідним мотивом якої були акти, ню, оголена 
натура. То ж у наших пошуках всезагального звернімося до пошуків 
прецедентів. 

Театральні системи, узяті на озброєння Кучинським, впізнаються 
одразу. (Ви виховані на буквалістичній грі, на системі Станіславського? 
Нехай то буде основа, від якої доведеться відштовхнутися. Крута справа 
заперечення, та логіка розвитку потребує саме його.) Не побачимо у 
"Генріху" ототожнення, взаємопроникнення актора і ролі. "Він чинить так, 
— через моє тіло, міміку, жести, — як би вчинив я" — примітивний 
психологізм, котрий плодить перли акторського виконання, що їх так 
полюбляє ерзац-глядач. Скоріш, вчувається легке відсторонення актора від 
ролі із запитанням: "Чому ж він чинить так?" Це прийшло до нас із 
брехтівського театру, а якщо далі, то повна відстороненість персонажа і 
виконавця забезпечується перебіжним перебуванням актора в кожній ролі. 
Не второпали "хто кого грає" безпідставно (а чи ж мало було вистав з 
дванадцятьма Гамлетами і Офеліями?). Рольове ряхтіння, за Ґротовським, 
не повинно спричиняти дискомфорту сприйняття, а навпаки. Можете собі 
уявити, як збагачується роль Калігули, зіграна актором, невпевненим у 
повсякденному житті, чи роль Акакія Акакійовича з нюансами, що їх 
вносить виконання суперфацета. Приводжу тут не парадокси, а докази 
вщерть гуманізованого театру. Театру за Бруком. Зрештою, перебіжністю 
ролей передається велелюдність королівського двору — зовнішня, і убогість 
(знову одні й ті ж особи!) — внутрішня. А як передати вік старих пань, 
котрі пам'ятають бали мало що не за Карла І? У травестійності виконання 
(прецедент багатьох національних театрів) нам дається невловний натяк на 
маскулінізацію — прояв геронтоморфозу. 

Чому флорентійська політикантка, стара Медічі постає у виконанні 
Олеся Драча? Може саме тому, що вона не пересічна інтригантка, а 
справдешній, рівний в усьому з чоловіками, політик, що над здібностями її 
родичів та земляків застановлявся Н. Макіявелі? А проституйованість цієї 
жінки й політика підкреслюють зверхсексуалізовані аксесуари одягу і, в не 
меншім степені, наштовхування до проведення аналогій з нашою неда
вньою "фейлетонною добою", коли "краска стыда вся ушла на флаги" (Й. 
Бродський), а що вже прикривалося тими прапорами!... У проявах влади 
бракує оригінальності в усі часи. Й тому разюче сприймається зовнішня 
подібність актора до Клауса Марії Брандауера в ролі Нерона чи (ще один 
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місточок для нашої думки, ілюстрація асоціативності як принципу все
загальності) до полковника Рьодля. (До речі, риторичне запитання ерзац-
глядача: "Чи не стануть усі вони гомосексуалістами під кінець сезону?" 
зовсім не мною вигадане). Проте цілком ймовірно, що сцена на балконі 
—віртуозні акробатичні піруети — підвладна добре натренованим чоло
вічим тілам. 

Зазначимо і прецеденти костюму та гриму, що вирішені в традиції 
авангардового театру. Пригляньмося, чи не така ж схема гриму у вакханок 
із "Орфея" Ж. Кокто, чи не та сама метафора убрання підручних смерті? 
Плямистий комбінезон з маскхебівки є звичним "робочим одягом" де Ліза, 
а, зодягнувшись у поліровані лати, виглядав би святечним і вельможно-
ушлчхетненим. Жахаєтесь своїх асоціацій з формою десантників, ерзац-
глядачу? — Але ж одяг будь-якого воїтеля був завжди тоскно страшний, і 
кров тривіальна в усіх випадках і в усі часи, як тривіальне і однозначне 
насильство — пульсуюча кров влади. Аби дійти цього, знадобилося 
репідувати розмову де Пза з дружиною. Ці сцени є блискучим моделю
ванням конкретних умов і конкретних характерів у взаємозіткненні, та 
фатумно визначений результат розмови доносить усвідомлення бруталь
ності насильства як механізму влади, у чому б воно не проявлялось 
(шантаж, залякування, ґвалтування, погрозидортури...) і в якому б антуражі 
не відбувалося. Насильство також неоригінальне і тавтологічне в усіх 
випадках і в усі часи. 

Досі ми піднімалися щаблями осягнення однієї із "над-ідей" постановки 
(про другу мова йтиме наприкінці). Означимо її "механізм влади". Меха
нізм, бо влада не може мати для особистості ні автономної цінності, ні 
самодостатності як мета. Влада — діагноз запевне ущербних. Вона ница, 
бо підтримується брутальним насильством. До духовного її не зарахуєш, 
вона справдешня душогубка, в дійсності існує у пласті "ідей" тільки її 
сваволя, у пласті мотивацій і вчинків — механізм з ой як удосконаленими й 
раціоналізованими деталями у порівнянні до генріхівських. Покривка з 
цього механізму чітко знімається з ходом вистави. А постановку куль
мінаційного моменту першої ідейної лінії (Генріх Валуа оголошує себе 
головою Священної Ліги. Ти диви: і в них за анкетними даними!), цю 
класично зроблену сцену мав би за честь мати у своєму арсеналі не один 
академічний театр! 

До речі, тільки сягнувши кульмінації, розкриття механізму влади 
набуває визначеного історизму. — Боротьбу за престол Франції ведуть 
конкретні історичні особи. В основному ж ракурс світобачення полягає не в 
історизмі, а в міфологізації дії. Саме дійство екстрагується з персоніфі
кованої гальської державності і переноситься у прошарки міфу. Чим же 
Гізова дружина не Еврідіка? Чим в сцені на рапірах прощаються не Ахілл і 
Патрокл, не Орест і Пілад? Звернення до міфу допоможе нам побачити, на 
які художні орієнтири XX сторіччя спрямована метафоричність "Двору 
короля Генріха 111". Таким чином, наші уявлення про феноменологічний 
перебіг реального в ідеальне буття будуть іти від розуміння героя цілісного 
з оточуючим національно-історичним середовищем до трансплантації його 
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в лоно єдності із надісторичними ситуаціями, в лоно архетипу міфу. 
Прецедентом є й саме поєднання архаїчного усвідомлення з модернізо
ваним лицедійством, прозорості міфологічних схем з витонченою есте
тичною рефлексією, — це характерна прикмета художніх пошуків XX ст. У 
тій міфологічній прасхемі, де Генріх є сином своєї матері, не такою вже 
обов'язковою видається конкретно-історична реальність, бо головний смисл 
занурення синівського обличчя у бганки нічної сорочки матері, чуттєво 
задраповані, знаходиться не в осмисленні нерозривних зв'язків з суспіль
ством і історією, а у відчуванні напружених зв'язків з архетипом прообразу, 
що задає поведінку. 

Сказаним вище натяків, на творчість 3. Фрейда я вже висловила до
статньо. Та не достатньо трактувати вечірню розмову з матір'ю як 
ілюстрацію до клінічності едіпового комплекса. Міфоаналогія має своє 
"надзавдання": збагатити сприйняття іновиявом сенсибельного в інтелі
гібельному (предметно-чуттєвої даності ситуації у надчуттєвому, осягне-
ному розумом). Цей перехід від буденного до філософського по висхідній 
лінії платонівської традиції відпрацьований у виставі до формального 
прийому. Реально-чуттєве у своїй гіпертрофованості шокує публіку, не 
звиклу бачити зверхреалістичне виконання, бо ж за старими канонами 
дозволялося лише імітувати чуттєву реальність, тобто вдавати, що п'єш, 
їси, пишеш, закурюєш цигарку чи малюєш; а тут актори (замало їм того, 
що захоплюють і "нічийну прикордонну смугу" і територію локалізації 
глядача) до неможливості чуттєво втручаються в глядацьку чуттєвість 
обурливими фактами сюрреалістичного миття ніг, струшення цигаркового 
попелу, розбиванням склянки чи нанесенням олійних фарб на напнуте на 
підрамнику полотно. "Такого не може бути, бо такого ніколи не може бути 
в театрії" — стогне глядач і подумки вже моделює сцену, у якій би 
чуттєве перебувало в піковій точці: "Не вдаване годування немовляти 
молоком матері у спосіб випорожнення першим молочних залоз останньої"! 
Але сховаймо саркастичний усміх, бо якби справді з добіркою акторських 
етюдів і не мали б предмету нашої розмови, а він означений як перебіг 
феноменологічного до всезагального у піднесенні спонтанних вражень до 
рівня художнього і далі — до естетично-філософського. Тому підступім до 
апології доречності оголеної натури (хоча термін натура не точний по 
відношенню до представленої ідеї Еросу). 

Прецеденти ню були (не берімо до уваги світовий кінематограф, а 
згадаймо Каунаський театр пантоміми, останні роботи Р. Віктюка, по
становку Мрожекового "Танго" на сцені заньківчан...). Навіть з "Осені 
Середньовіччя" прецеденти використання оголеної жіночої натури в "живих 
картинах" дійшли до нас у великій кількості: жоден урочистий в'їзд 
монаршої особи до міста не обходився без "personnages", без оголених 
богинь чи німф. Вистави влаштовувались на спеціальних дерев'яних по
мостах, а то й у воді. І, повірте, покріпачену середньовічну свідомість це не 
дивувало. А рідна офіційна ідеологія прищепила нам середньовічну розір
ваність світу не тільки в схоластиці підходу до психічних і фізіологічних 
проявів людини, але й у схематизмі рольового існування соціуму. Проте, 
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згодьтесь, з медієвістики гуманістичне джерело струменить могутніше, ніж 
із преси, адептки тоталітарного режиму. Прикра спадковість і постійні 
ін'єкції провокують зречення екзистенційних опор буття, що їх так за
гострено декларує автор листа до однієї з газет відмовою у всевладності 
чуттєвій красі. Цим пан "інжинєр" хибує на позитивістську механіцистич-
ність світогляду; йому головне визначити протилежності у препарованому 
вигляді, але за такою логікою чуттєво-предметне ніколи не призведе до 
розкриття екзистенційних основ людини. А подібне притлумлення духов
ності, витіснення її на задній план, де вона перетворюється на імпотентне 
підглядання, загрожує вилитись у серйозний розлад здоров'я (на кшталт 
того, як сексуальні підглядання і фетишизація здатні спричинити шизо
френію). 

То ж вчімося бачити перехід зовнішнього, опосередкованого в акті 
творчості, до внутрішнього, змістовно поглибленого буття. Робімо це 
чесно, без потурання власному лицемірству. Нехай лицемірство витісняєть
ся, заміщується лицедійством, грою! При з'яві персоніфікованого Еросу не 
доходить до опредмечення, оречевлення. (Ерзац-глядач фетишизує, коли 
сприймає розірвано ідею персонажа і сам персонаж, відводячи їм місце у 
комерційному стриптиз-шоу). А ми ж маємо пересторогу, бо явлено: як 
тільки пересичений владар кидається на чуттєве, поривається до нього не у 
пошуках буттєвої основи, а у жадобі насолоди, у безграничному потра
флянні темним течіям підсвідомого, у намаганні чуттєвим теплом до
повнити холодний механізм влади, це чуттєве втрачає свою субстантивацію, 
стає хистким, ілюзорним. Рожево-червоне марево (такою фейєричною 
колористикою світла вирішена з'ява зваби) зникає. Та попри все, граційно 
пропливаючі в червоній імлі, чуттєві, окремі, конкретні, конечні жіночі 
перса виявляють через себе єдність і неділимість всесвіту; нехай для 
владарюючих вони — однозначно мілкий об'єкт жадань, засіб задоволення 
не найвищих потреб, знаряддя політики, для істинного ж мотиву кохання 
(сюжетні початок і кінець вистави) вияв всеєдиної краси цілком може 
передаватися окремим персонажем. Як би там не йшлося, естетично 
сприймається не стриптиз, а (тут Фрейд ототожнює себе з Платоном) 
облагородження статевих інстинктів у надчуттєвому ідеальному устремлін
ні, позаяк Ерос робить смертного причетним до безсмертної краси, про
буджує у нього спрагу вічного, істинного, Ерос вступає в духовні стосунки 
з глядачем, у чуттєвому підводячи його через освоєння конкретного світу 
до ідеї "всередині-буття". Невдоволеність тим, що 

... И Эрос есть, И Логос есть, 
Нет Космоса как сверхидеи... 

була симптоматичною для "фейлетонної доби" (часів застою). У трагічно 
зруйнованих зв'язках цих категорій й не знайшло себе "втрачене поко
ління", обравши розмаїті форми втечі: від внутрішньої еміграції до зов
нішньої. 

Саме тут ми ступаємо на щаблі осягнення другої "над-ідеї", означеної 
як "сутність кохання". Завважте, не механізм, а сутність, бо на відміну від 
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"механізму влади" кохання має незаперечні і самостійність,! самоцінність, і 
самоціль, і самодостатність, й у цьому з ним може конкурувати тільки 
життя — біологічна рівнодійна кохання. 

Ймовірне, вірогідне виникнення кохання, але невідворотне його все-
охоплююче поглинання. Нехай у витоках — двірцева інтрига, воно не 
заплямило себе владою, а піднеслося до височин надзрозумілих і через те 
зрозумілих усім. Справжнє кохання не входить до планів інтригуючих 
(хоча наявне намагання використати його, роздмухавши жар пристрасті), 
на справжню любов йде полювання й облога ось-ось зімкнеться. Встеклим 
сюзеренам і васалам, патологічним у жаданні влади, незрозуміла спалю
юча, самозгубна лихоманка коханців; вони можуть лишень порадіти, що 
пастка зачинилася і за мент їх супротивник — жертва. 

Та що це?! Рухи акторів виповнюються чуттєвою пластичністю, яка 
вочевидь контрастує з гарячковістю ситуації, з метанням у пошуках 
рятунку. Пошук смислу кохання і смерті формує критерії надісторичних 
цінностей. Виклик долі кинено. Невблаганне мусить статися. Але вони ще 
наодинці, віч-на-віч, один із одним, самі з собою. Неоціненність миті, коли 
ти відбиваєшся в очах другого, і коли твої очі — люстрова амальгама для 
іншого, тендітну крихкість цієї миті любовної зустрічі пролонговано: на 
сцену виходить ще одна пара акторів, і діалог відновлюється зі зміщенням 
у часі, а по хвилі вже відлунює з балкону... У акті любовного єднання 
сягається гармонійної єдності світу. Коханець бачить себе в іншому, іншого 
бачить через себе, і все інше бачить через нього і себе; два світи від
дзеркалюють один одного. "Я" і дія "Я", зобумовлена коханням, що його 
незнищенність рівняємо до незнищенності матерії, суть пристрасне відобра
ження макро- і мікрокосмосу. Навіть в "порожньому просторі" сцени 
проступила б їх вічна основа. Коханці ще не зреклися ні себе, ні свого 
кохання,і соціум над ними не владний. Дія репідується, уповільнюється, 
дзеркалево множиться, фонить, здобуває часову і просторову перспективу 
у вічності. 

І контрапунктом на тлі неупинного дійства звучить "сентиментальний 
сонет", у канонічній формі якого виявлено сконцентрований шал кохання і 
абсолют буття. Ерзац-глядача, вигодуваного класичним академізмом, 
може парадоксально знудити й від архетипу сонету — так авангардово 
беруться заключні акорди, так стрімко розширюється зранене сприйняття, 
впускаючи в себе струмінь усього попереднього досвіду! Ось вона, сцена, у 
якій стікається буття. Тут живуть і говорять. Тут стихія з'єднання розір
ваних, навзаєм відчуджених, але усвідомлених як самоцінність, проявів 
людського стоїцизму. Тут б'є джерело космосуі 

На цьому б і закінчити, та лишилося проставити крапки над усіма 
нашими "і". Є прецедент новітнього українського театру європейського 
рівня (мається на увазі не тільки світовий стандарт, а й продовження 
європейської гуманістичної традиції). Є незаперечний, нехай неоднозначно 
зрозумілий і'сприйнятий, а по-декуди й зовсім не сприйнятий, акт духовної 
творчості. У процесі кристалізації художнього напрямку (бо є вже "Остання 
ніч Сократа", готується "Закон" Винниченка і "Емігранти" Мрожека) актори 

95 



відсторонюються від прагматичної і скороминущої марноти світу, у 
внутрішніх законах шукаючи ствердження зовнішнім. Тому художні ус
тремління акторів і режисерів представлені мінливим, багатоликим, склад
ним духовним актом, що в ньому імпліцитно присутні і поразки, і знахідки. 
Та головне — театр не замкнувся на собі (болісному процесі відбрунько-
вування,відсутності приміщення і т.п.), театр вступив у відкритий діалог з 
глядачами, він опирається на традиції і зодчо їх новопокладає. 

Задумаймося: бувають народи, котрі взагалі не мають театру (первісна 
імпровізована гра чи ритуально-релігійне дійство — що інше, але не театр. 
Момент розходження і взаємовичленення чистої релігії і чистого мистецтва 
прослідкований ще з часів діонісійських гулянь) Тож, маючи прецедент 
українського театру, маємо підстави говорити (і Тільки в такому порядку!), 
що є народ, духовні терени котрого, долаючи рустикальність, простя
гаються до істин абсолютних, народ, котрий знаходиться у пошуках опор 
свого буття, що через них може стати явленим всезагальне, як смисл 
існування і як підтвердження існування. 

Яків Гніздовський: "Благовіщення", олія, 1982 р. З церкви св. Трійці в Кер-
гонксоні. 
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Олександер Смотрич 

Ліричні фраґменти 

Пам'яті Якова Гніздовського 

Баби з дівками 
жито жали 
та й з нуду пісню 
затягли 
й на три села 
ридма-ридали, 
летіли в небо, 
хмар торкались 
жіночі болі 
та жалі. 

Останні яблука 
дозріли, 
висять з останніх 
сил — 
подзьобані, 
напівгнилі, 
оті, 
що їх за літо 
в баби не докрали 
сусідині, 
замурзані в солодке 
байстрюки. 

І знов на вулиці 
Шопен, 
звучить оркестра 
нижче й нижче 
аж стихне десь 
на кладовищі 
і знають всі — 
хтось вже помер, 
інакше ж бо 
Шопен навіщо? 
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Було знадвору прийде 
ДІД, 
кожух старий 
на гак 
повісить, 
зітхне 
й байдужій бабі 
оповість, 
який оце 
на небі народився 
місяць. 

Село веселе — 
дощ пройшов, 
коромислом веселка, 
в сусіда грає 
патефон — 
співає Гандзю 
мов жива 
Оксана Петрусенко. 

Згадаю часом станцію — 
обдерту та брудну 
й солдат, 
що гнали матюками, 
страх та стому, 
і жінку, 
все ще не стару 
з обличчям скорбної 
Мадонни — 
немов навік 
задивлену 
в сиву далину 
в кінці надщербленого 
бомбою 
перону. ) 

Старій артистці снився 
сон — 
непродані квитки 
у касі, 
шматки обірваних 
афіш 
і монолог її 
останній, 
під сміх і свист 
і оплески юрби 
у темній та порожній 
залі. 
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Де б я не був, 
де б не пішов — 
мої думки 
усе скупі 
та невеселі 
і лиш у снах 
морочать голову 
мені 
мого дитинства 
кольорові 
каруселі. 

Яків Гніздовський: "Вознесення", олія, 1982 р. 
З церкви Св. Трійці в Кергонксоні. 
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Останній лист Якова Гніздовського до Олександра Смотрин 



Аркадія Оленська-Петришин 

Релігійні картини Якова Гніздовського 

Переконливість образу є характерною рисою всього повноцінного 
образотворчого мистецтва. Різниця тільки в експресії засобів, якими мистці 
осягають своєрідність своїх образів. Саме така переконливість образности 
притаманна творам Якова Гніздовського. Продовж своєї довголітньої 
праці він виявлявся в кількох ділянках мистецтва. В його спадщині 
найбільш відомі дереворити (або "дереворізи", як їх мистець називав), хоч 
і його олійні картини широко визнані. Переконливість образу, що вражає в 
його графіці та олійних картинах з побутовою тематикою, присутня також 
в релігійних творах Гніздовського. Наглядним прикладом останніх таких 
релігійних творів є картини, які мистець виконав для церкви св. Трійці в 
Кергонксоні в Нью-Йорку; вони становлять важливий вклад у сучасне 
релігійне мистецтво. 

В усьому доробку Гніздовського помітний один головний засіб, яким 
він досягає переконливости і своєрідности образу. Я маю на думці цен
тральність зображення об'єктів на невтральному тлі. В графіці, наприклад, 
таким тлом є просто білий папір. Таке зображення об'єктів посередині 
плоского тла надає працям Гніздовського враження гіпнотичности, бо око 
глядача зосереджується виключно на зображеному об'єкті. 1 Іншими за
собами, які вживає Гніздовський, є сувора контроля композиції і гео-
метризація, що найчастіше проявляється в заокругленості форм. Це бачимо, 
наприклад, у підкресленій овальності облич, що є в нього засобом ми
стецького перетворення, чи в організуванні елементів, які бувають нечіткі 
або навіть хаотичні в природі. 2 Він цілеспрямовано вибирає об'єкти, які 
сприяють такому зображенню, ці самі об'єкти одночасно помагають йому 
осягнути своєрідну ритмічність. Це особливо помітне в його тваринній і 
рослинній тематиці. В композиціях Гніздовського вражає також нахил до 
симетричности зіставлення об'єктів — це ще один засіб упорядкування й 
інтерпретації баченого світу. В зображеннях осіб, які представлені фрон
тально або у повному (не частинному) профілі, Гніздовський успішно 
вживає тематику, наприклад, заокругленість облич, як композиційний засіб 
мистецького перетворення. 3 При цьому Гніздовський уникає схематизації 

1. Тут зразків багато. Мабуть, найбільш відомим у графіці є вівця, яка є одиноким 
об'єктом на білому тлі. З олійних картин — боханець хліба на білій скатерті. 

2. Як приклад цього, можна вказати на чітко компоновані зображення стад овець 
або гарбузи. 

3. Безліч прикладів, де зображена прецизно компонована городина, або овочі в 
кошиках чи пачках, а також товпи людей у метро. 
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та поверхової стилізації. Повторення абстрактних форм, наприклад ліній, 
надає творам тональних варіянтів. Це особливо важливе в графіці, бо воно 
збагачує фактуру поверхні, як також стає засобом своєрідної ритмізації, 
що зацікавлює і абсорбує увагу глядача. 4 

Згадані засоби, звичайно, тільки посередньо, визначають діяння образів 
Гніздовського і самі собою не єдино встановлюють мистецьку цінність 
його творів. Метою мистецької оцінки є відкрити те, що найістотніше, а 
саме питому експресивність даного твору, досягнуту як і засобами, так і 
змістом задуму. 

У творах Гніздовського можна відчути, що мистець шукає наближення 
й інтимности з тематикою, і це дає йому змогу збагнути істотність його 
сюжетів. Тому він залюбки спостерігає об'єкти свого довкілля, або вгли
блюється в релігійні сюжети через призму свого особистого світоспри
ймання. В мистецькому перетворюванні він розкриває власний лагідний 
світ, де основним є відчуття порядку та гармонійности. Ми бачимо, що для 
Гніздовського навіть незначні об'єкти оточення стають важливими і на
бувають своєрідности буття; перетворюючи ці об'єкти, він включає їх в 
свій специфічний світ лагідности і гармонійности. Організуючи і впоря
дковуючи оточення мистецьким виразом, він, однак, не притуплює інди-
відуальности істот та об'єктів і навіть у деталях зберігає питомі їм 
властивості. 

Згадані ознаки стилю Гніздовського помітні і в картинах із релігійною 
тематикою — звичайно, з варіянтами, які ця тематика вимагає. Гніз
довський виконав свої релігійні твори для церкви св. Трійці тоді, коли 
велику кількість церков Америки і Канади (та, мабуть, і інших країн 
українського поселення) розписували і дальше розписують рутинними 
імітаціями візантійської іконографії. Сама поява інакшого підходу до 
релігійного образу викликала різке застереження деяких мйстців та вірних. 
Адже сучасні мистці-іконописці, які розписують церкви у візантійській 
традиції, займають становище, що об'єктом моління може бути тільки 
ікона, виконана згідно з суворими правилами візантійського стилю, тобто 
без втручання натуралістичних елементів та особистих візій мйстців. Проте, 
тут слід відмітити, що деякі іконописці, все ж таки, розписують церкви в 
по-ренесансових традиціях. Крім того, на Україні, як і на Заході, відбулася 
еволюція іконопису; в Україні особливо в часі розвитку культурі! козацької 
доби, коли в релігійні картини були введені: індивідуалізація облич, 
тінювання, зміни в трактуванні тла та інші засоби зображення постатей. 
Хоч такі засоби появляються в розписах деяких українських церков у 
діяспорі, велика кількість мйстців та ієрархія церкви вважають, що повер
нення до первісної візантійської іконографії, із традиційними розписами, 
—це єдина правильна розв'язка релігійного зображення як об'єкту моління. 
При цьому, за мало звертається увагу на проблеми повторювання дуже 

4. У своїй теорії мистецького перетворення Вільгельм Ворінджер представляє два 
полюси: зближення до природи і абстрактування (організування, структурування). Ab
straction and Empathy, переклад з німецького. 
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слабих імітацій візантійських ікон, які не спроможні віддзеркалити релігійне 
одуховлення, а радше вражають недбалістю виконання, схематичністю та 
емоційним віддаленням. 

Які відмінні від такої рутинности релігійні картини Гніздовського! В 
них відразу вражає високий мистецький рівень, яскравість мистецької 
особистости та промінююча духовність релігійних постатей. В картинах 
св. Трійці переважає екзальтація християнського переживання, зображена 
спокійними, навіть радісними релігійними постатями. 5 

В картинах іконостасу Гніздовський зберігає дещо з візантійської 
іконографії як у тематиці, так і в засобах виразу. Саме в тематиці (а також 
у розміщенні картин в іконостасі). він, мабуть, найбільше пов'язаний з 
візантійською традицією. Як прийнято в цій традиції, він ставить Христа 
праворуч, а св. Марію ліворуч від царських воріт. Самі ж ворота вклю
чають прекрасне Благовіщення та чотирьох євангелистів. По боках нижньої 
частини іконостасу зображені інші святі, між якими мистець включив св. 
Володимира та св. Ольгу — новіші введення в тематику іконостасу. В 
іконостасі Гніздовського немає окремого ярусу з апостолами, як це во
диться в традиційному іконостасі; одначе є празники церкви, що зображені 
на вищому ярусі. Між картинами празників особливо цікаве Вознесіння, де 
Ісус зображений з розпростертими руками у формі хреста на тлі неба, а під 
ним симетрично розставлені апостоли, ангели і Марія Діва з піднесеними 
руками й обличчями зверненими вгору. Одна з унікальніших ікон ярусу 
празників — це Покрова, в якій св. Марія також представлена на тлі неба з 
ангелами по боках — вони помагають їй тримати плахту (омофор) над 
зображеною посередині церквою св. Трійці і з отцями церкви по боках. 

Стилістичне споріднення з візантійською іконографією проявляється 
теж у видовжених постатях, які видаються майже безтілесними, з осо
бливим витонченням в плечах. Такі перетворення фізичности постатей 
навівають почуття трансцендентности і посилюють враження, що це гі-
пертрофовані, надземні істоти. У зображеннях празників з тематикою 
смерти, як Успення св. Богородиці, вражає геометричність і гранчастість 
— засоби, які також можна нав'язати до візантійської традиції. Гніздов
ський вживає насичений кольорит, що притаманний візантійським іконам, 
особливо в трактуванні одежі святих. Постаті часто зображені на тлі 
архітектурних арок, які знову ж виступають у візантійській іконографії; 
одначе у картинах Гніздовського такі зображення строгіше симетричні 
(наприклад компонування однієї постаті або групи у кожній арці), коли 
самі арки дуже спрощені. 

Та релігійні картини Гніздовського особливо цікаві тим, що в них 
мистець інтерпретує традиційну тематику з допомогою нової візії, що 
насичена ліричністю та внутрішнім спокоєм зображених постатей. З їхніх 
облич, особливо з очей, променює одуховлення, лагідність, несподівана 

5. В 50-их роках Гніздовський малював релігійні картини, в яких вражає зацікавлення 
болючими аспектами християнських переживань, як у розп'ятті. Тут маємо на увазі 
тільки тематичні зацікавлення, бо в засобах Гніздовський не виражав "християнське 
страждання". 
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делікатність, навіть містичність, що суттєво відмінне від суворости візан
тійських ікон. Постаті релігійних картин Гніздовського часто зображені на 
тлі краєвидів, що спрямовують глядача в далечінь. Засіб вживання пер
спективи в краєвидах особливо відрізняє його картини від візантійських 
зразків, що їх золоте тло (символ безмежности) править за панівну 
характеристику, а архітектурні споруди тла вражають плоскістю зістав
лення. В тлах картин Гніздовського, натомість, помітна тривимірність; 
вони часто включають зображення колосся, винограду, овець та інших 
символів-атрибутів даних святих. Своєрідним трактуванням тла Гніздов
ський також осягає експресії лагідности та спокою. 

В картинах іконостасу св. Трійці, як і в інших працях Гніздовського, 
вражає суворість і контроля композиції, наголос на структуруванні та 
упорядковуванні елементів. Найкращим прикладом цього є, мабуть, Оста
ння Вечеря, де апостоли зображені майже однаково по правій і лівій 
стороні Христа, всі із схрещеними руками на грудях і всі, крім Юди, 
звернені до нього, що вказує на духовну єдність з ним. 

В ескізах до картин іконостасу помітний натуралістичний підхід, як 
ось в зарисовках облич, рук та ніг. В готових картинах, в яких з пре-
цизністю реалістично зображені босі або в сандалах ноги, мистець зберігає 
пов'язання цих майже прозорих постатей з землею. Отже Гніздовський 
поєднує протилежність перетворених нетілесних істот, які передають 
духовну і містичну силу ікон, з впевненим натуралістичним зображенням 
краєвидів, одягу та босих ніг. 

Гніздовський, мабуть, найбільше відмінний від візантійської традиції 
притаманною йому духовністю. В його картинах немає суворости виразів 
облич і емоційної віддалености, яка характерна для візантійської іконо
графії, що особливо помітне у зображеннях Христа — судителя. Він 
заглиблюється в релігійну тематику з перспективи свого власного світо
сприймання, в якому, як ми вже згадували, панує гармонійність, порядок і 
лагідність. Внутрішній спокій картин Гніздовського нагадує релігійні 
картини раннього ренесансу, наприклад твори Фра Анджеліко. Така оду-
ховленість променює з виразів облич, в яких не відчувається мучеництва, а 
радше віру. Виїмками є декілька картин Гніздовського, в яких вражає 
християнське терпіння, як зображення Івана Христителя, обличчя якого 
порізане лініями, або могутність земного буття, у св. Володимирі, що 
зображений в багатій одежі княжої величі. 

Найбільша цінність релігійних картин Гніздовського в тому, що, 
зберігаючи деякі аспекти традиційної візантійської іконографії, як теж 
продовжуючи українські мистецькі традиції, він одночасно створив висо
коякісні й оригінальні мистецькі твори, в яких дуже чітко проявляється 
його власне мистецьке обличчя. 
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Пауль Целан 

Шість поезій 

Чорні пластівці 
Випав сніг, імлисто. Вже місяць 
чи два відтоді, як осінь під чернечою рясою 
звістку принесла й мені, листок з українських схилів: 

"Уяви, що тепер утисячне зима настає і тут, 
в краю, де тече широченний потік: 
Іакова кров небесна, благословенна сокирами... 
О, лід неземної червоності — бреде їхній гетьман з усією 
ватагою в мерхнучих сонцях... Дитинко, ах, та хустина, 
щоб запнутись мені, коли від шоломів блискіт, 
коли брила, рожева, тріщить, коли 
снігом порошіють кістки 
твого батька, гине під копитами 
пісня про кедри... 
Хустину, хустинку, хоч би й вузьку, щоб я зберегла 
тепер, коли ти вчишся плакати, коло мене 
тісноту світу, який ніколи не зеленітиме, дитинко моя, твоїй дитині!" 

Осінь, мамо, кров'ю мене струмила, сніг мене пік: 
шукав я своє серце, щоб плакало, — знаходив, ах, подих літа. 
Був він, як ти. 
Сльоза прийшла. Ткав я хустинку. 

В Єгипті 
Ти мусиш промовити оку чужої: Обернися на воду. 
Ти мусиш тих, що знаєш з води, шукати в оці чужої. 
Ти мусиш кликати їх з води: Руто! Ноемі! Міріам! 
Ти мусиш їх пишно вбирати, коли ти лежиш у чужої. 
Ти мусиш їх убирати серпанком волосся чужої. 
Ти мусиш промовити Руті, і Міріам, і Ноемі: 
Дивіться, я сплю у неї! 
Ти мусиш чужу коло себе якнайпишніше вбрати. 
Ти мусиш її вбирати тугою по Руті, й Міріам, і Ноемі. 
Ти мусиш сказати чужій: 
Дивися, я спав у них! 
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о 

Вгорі, безшумно, 
мандрівні: шуліка й зоря. 

Внизу, після всіх, ми, 
числом десять, плем'я піску! Час, 
аякже, він має 
годину й для нас, тут, 
у місті піску. 

/Розкажи про колодязі, розкажи 
про колодязне коло, колодязне колесо, про 
колодязне житло — розкажи. 

Лічи й розказуй, час, 
навіть цей, минаєГ 

Вода: що то за 
слово. Ми розумієм тебе, життя./ 

Чужинець, некликаний, звідки, 
гість. 
Його зволожений одяг. 
Його зволожене око. 

/Розкажи нам про колодязь, про — 
лічи й розказуй. 
Вода: цю то за 
слово./ 

Його одяг-і-око, він стоїть, 
як ми, глупа ніч, він виявляє 
розсудливість, він тепер лічить, 
як ми, до десяти 
й не більше. 

Вгорі 
мандрівні 
зостаються 
нечутними. 
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Ореол попелу 
Ореол попелу за 
твоїми приголомшеними й зв'язаними 
руками на роздоріжжі. 

Понтійське колись: тут, 
крапля 
на 
потонулій лопатці весла 
глибоко 
у скам'янілій клятві 
прошурхоче. 

/На прямовисній 
линві подиху, тоді, 
вище за верхи, 
поміж двома вузлами болю, коли 
блискотливий 
татарський місяць пнувся вгору до нас, 
я себе занурював у тебе, у тебе.) 

Ореол 
попелу за 
вами, роздоріжжя — 
руки. 

Це вам, зі сходу сюди 
кинуто жереб, жахний. 

Ніхто 
не свідчить 
свідкам. 
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Глеки 
За довгими столами часу 
бенкетують господні глеки. 
Вони спивають до краю очі видющих та очі сліпих, 
серця владних тіней, 
запалі щоки вечора. 
Вони наймогутніші бенкетарі: 
вони підносять до рота порожняву, ніби повнечу, 
й не переповнюються, як ти або я. 

Граючи сокирами 
Сім годин уночі, сім років неспання: 
граючи сокирами, 
ти лежиш у затінку сторч поставлених трупів 
— о дерева, яких ти не зітнеш! — 
в головах розкіш умовчання, 
убозтво слів у ногах, 
ти лежиш, граєш сокирами — 
і нарешті зблиснеш, як вони. 

З німецької переклали 
Мойсей Фішбейн і Марко Білорусець 
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Манфред Вінклер 

В серці багато минулого 

Звуки на тему Пауля Целана 
Маленький 
вечір без обличчя; 
ти сидиш 
між двома свічниками 
й свічею, яка не горить. 

Ти думаєш про обличчя 
прийдешнє, 
вітер несе дим 
над червоними 
трикутними дахами. 

Ти обнімаєш глечик, 
повний далеких років, 
а не того, що в ньому, 
ти обнімаєш далеку блідість 
знайомого обличчя. 

Возом, запряженим волами, 
вони везли твоїх батьків 
до місця, яке не місце, 
за останнім шабатом. 

Танець хасидів у небі — 
там не говорять, 
там німіють слова, 
там лежати не тісно. 

Ти падеш на Боже 
обличчя, 
замкнений у морозі — 
ти п'єш чорне молоко, 
ти п'єш його зранку, 
ти п'єш його надвечір, 
ти п'єш, допоки 
не заніміє 
жага твого серця. 
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Омана 
Я чекаю на тебе; 
ось несуть мертвяка 
(він глузує з твоєї краси) 
до вічного спокою. 

Мої руки линуть по твоєму-обличчю-без-завтра, 
все у ньому відбито в цю мить 
напруги 
й примар, 
все правда в цю мить — навіть безум. 

Твої блукаючі очі поринають повільно 
в мене. 

То кохання було 
чи, може, 
промінь жахної самотності, 
сховок від себе самих лиш на мить, 
чи мій дотик до лона землі, 
в яке впала зоря. 

Ти падеш на її лице 
Це остання весна, що живить тебе своїм духом, — 
туга в звивинах її мозку, 
ця весна не прощає. 
На її лице ти падеш, вона зводиться, 
жовтизною вкриває руки твої — не своєю, 
йде і в'яне, всі поля обертає на море. 
Одне тільки дерево зостається, мов спомин, — 
вирване, в його серці багато минулого, 
що було тобі не до серця, його смак — гірка сіль. 

І 
З івриту переклав 
Мойсей Фішбейн 
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Юрій Бача 

Про українську літературу Чехословаччини 

Говорячи про українську літературу Чехословаччини, треба виходити 
з того, що ця література, досягаючи раз кращого інколи гіршого рівня, 
ніколи не стала на рівні своїх завдань. Якщо розуміти художню літературу 
як одну з форм боротьби народу за своє "художнє" існування, то ця 
література ніколи не випереджувала свого читача висуванням програмних 
питань, а завжди лише дотягувалася до потреб того читача. Так воно було 
у XIX ст., коли письменники будителі — Олександр Духнович, Олександр 
Павлович, Анатолій Кралицький, Іван Данилович-Коритнянський, Олек-
сандер Митрак, Євген Фенцик, Іван Сильвай, Юлій Ставровський-Попрадов 
(див. "Хрестоматія нової закарпатської української літератури...", Пряшів, 
1964 р.) створили особливий тип художньої літератури, так воно було й 
пізніше. 

Після 1945 року створилося переконання про ідеальність радянського 
розуміння подальшого розвитку суспільства ; як і подальшого розвитку 
мистецтва. Це призвело українських авторів Чехословаччини до того, що 
вони декларативно проголошують про свої бажання рівнятись на "най-
прогресивнішу й найдемократичнішу у світі радянську літературу", зокрема 
на українську радянську літературу. Внаслідок цього, українська література 
ЧССР зробила великий декларативний крок вперед — пірвала з відсталими 
поглядами письменників попередніх періодів, з просвітянськими.поглядами 
на причини нещастя свого народу, і прийнялась за "нове" рішення завдань, 
що стояли на шляху всебічного розвитку народу. 

Проте сьогодні починаємо розуміти, що українським літераторам 
ЧССР необхідно було прагнути творчо опанувати власний грунт, осми
слювати власні процеси з властивими їм психологічними, моральнопо-
літичними чи й іншими особливостями; творчо використовувати величезний 
досвід і методи радянської літератури, а не вдаватись до механічного 
перебирання готових зразків тієї ж літератури чи її деяких ознак. 

Саме нерозвиненість літературних традицій серед українських авторів 
ЧССР, велич і новизна завдань, ігнорування особливостей українського 
життя ЧССР, нестача виразніших талантів серед українських літераторів 
ЧССР., брак літературної критики та ще й ненайкраще розуміння специфіки 
художньої літератури та схематизм у тогочасній літературі — все те 
приводить до творення не народного типу літератури, а якогось функціо-
нерського типу художньої літературної пропаганди, значно відірваної від 
рівня свідомості й розуміння справ населенням. 

Все це проявилося у своєрідному підході авторів до зображуваних тем 
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та проблем: автори наперед знали за ким і за чим буде перемога "в 
боротьбі нового зі старим" і, знаючи це, зовсім не приділяли належної 
уваги тим труднощам, які супроводять цей процес і які потрібно пере
бороти. -Знаючи, наприклад, про потребу провести колективізацію сіль
ського господарства, автори значно спрощували проблематику цього 
історичного за своєю складністю й значенням питання, штучно наділяли 
своїх інструкторів надзвичайними здібностями все на перший раз зрозуміти, 
остаточно й правильно у всьому розібратись, зі швидкістю детективів 
викрити "класового ворога", тут же схилити всіх селян до згоди з новими 
формами життя і тут же забезпечити повним достатком і щастям всіх 
артільників. 

Авторів тоді зовсім не цікавило, чим живуть насправді їхні герої і 
читачі одночасно, як вони сприймають і переживають все те, що робиться 
з ними і заради них. 

Ця характеристика української літератури (зокрема прози) ЧССР 
стосується, перш за все, 1951-56 років, так званого періоду перших книжок: 
протягом зазначеного часу перші книжки своїх прозових творів видали 
Михайло Шмайда, Юрко Боролич, Федір Іванчов, Іван Прокіпчак, Андрій 
Кусько, Михайло Питель і навіть поети Федір Лазорик та Андрій Ка-
рабелеш. 

Сьогодні здається ясним, що там, де сторіччями панував соціальний та 
національний гніт, де економічне й культурне життя значно відставало від 
рівня довколишніх народів, де народу часто міняли викладову мову у 
школах, де міняли віросповідання населення, де населення тисячами 
виселялося зі своїх сіл, не може не бути серйозних проблем. І хоч згадані 
питання в народі гаряче "обговорювались", письменники їх не зачіпали. 
Над картинами про тяжке довоєнне життя все частіше переважали картини 
про велике щастя. 

Вирішальним чинником, що допомагав розвиткові української літе
ратури в ЧССР був історичний XX з'їзд КПРС, рішення якого зробили 
величезний вплив перш за все на мислення людей. Марксизм-ленінізм, що 
в тодішній формі мав вигляд якоїсь новодобої релігії, сам розбивав цю 
уяву про себе і оживав знову як діалектичне вчення неабиякої сили! 

З XX з'їздом КПРС співпав цілий ряд обставин, які допомагали 
змінити кількісний період розвитку літератури на якісно новий: більшість 
старших письменників мала вже за собою першу книжку, підупало захо
плення самим фактом існування українського письменства в ЧССР, з'я
вляються молоді автори, вихованці нового суспільства, від яких автома
тично очікувалось нове слово в літературі, на пряшівському філософському 
факультеті виникає україністика як спеціальність для навчання студентів, в 
Києві та в інших містах України навчаються українські студенти з ЧССР. 
На той час існували ще й ретардаційні моменти: неправильне розуміння 
суті художньої літератури, монополія КСУТ-у як видавця всієї української 
преси тощо. 

Та, все-таки, після XX з'їзду КПРС з'являються перші розвідки про 
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українську літературу Чехословаччини і висувають поступово нові вимоги 
до неї. 

"Письменник ні в якому разі не може закривати очі на дійсність, хоч 
би яка вона була. Зображувати тільки позитивне у житті — це означає 
закривати очі на негативне.., а звідти прямий шлях до лакування дійсності... 
У творах... наших письменників немає всебічного розкриття характеру, 
показу людини у всій повноті і багатогранності життя. Зі сторінок оповідань 
та нарисів... виглядають якісь сірі, невиразні постаті, де є тільки прізвища, 
інколи й гостра, напружена ситуація, але людей, образів, характерів ви не 
знайдете. Переважна більшість героїв — рупори, за допомогою яких 
письменник проголошує газетні статті." (Федір Ковач, Дукля, 1957, N 2, ст. 
104-8). 

Вимоги літературної критики зводились до питань художньості літе
ратури, до виявлення її специфіки, вимагалось розмежування журналістики 
від літератури, вимагалось творення художніх образів, художніх типів, 
художнього розкриття явищ та проблем, а не їхнього переказу; вимагалось 
народності — глибокого, правдивого зображення життя народу, зв'язку 
літератури з народною творчістю, виявлення національної специфіки тощо. 

Літературна критика, яка дотепер явно відставала від літературної 
практики, раптом значно зросла, зміцніла, почала відмічати великий 
недостаток справді художніх творів. "У нас є свої вірші, але нема свого 
вірша, є свої оповідання, але нема свого місцевого оповідання... як чогось 
типічного для українського населення.., де^б'уло б відбите життя." (Іван 
Мацинський, Дукля, 1959, N 2, ст. 97-100). 

Тогочасна літературна критика зачепила ще одне важливе питання — 
чехословацький літературний контекст і місце української літератури в 
ньому. В рецензії на книгу Ілька Волощука про українську літературу в 
Чехословаччині (Пряшів, 1957 р.) Юрко Муличак заявив: "Саме виклад 
літературного процесу і критичний розбір творчості... в ізольованому плані 
від загальночехословацької літератури — великий недолік праці І. Во
лощука." {Дукля, 1958, 2, 205-6). 

Однак за той самий час художня практика продовжувалася переважно 
в традиційному схематичному дусі. Згадуваний Волощук пише: "У нас... 
есть уже свои литературоведы и свои критики, — есть и некоторые научные 
и критические обобщения... Но все это пока так мало действует на 
качественный рост... литературы, что говорить о помощи критики еще 
рано." {Дукля, 1958, 4, 3-6). 

Справжня боротьба за реалізацію вимог критики розпочалася тільки 
після виходу з друку першого роману української літератури ЧССР — 
роману Тріщать криги Михайла Шмайди (Пряшів, 1958 p.). 

Поки літературна критика лише проголошувала про потребу глибше 
підійти до зображення життя, не лакувати дійсність, не оминати негативних 
явищ, виводити у творах не схеми а типи, не рупори ідей а художні образи, 
доти ніхто з письменників та критиків не виступав проти названих та їм 
подібних вимог. Проте, як тільки літературна практика створила твір, в 
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якому спробувала реалізувати всі ті вимоги, літературна критика на 
практиці не виявилась такою монолітною, як у своїх заявах, і боротьба за 
практичне застосування вимог критики розгорілася знову від початку... 

Василь Хома, тоді центральний інспектор українських шкіл на Сло
ваччині, назвав Шмайду, переважно за його роман, "замечательным та
лантом" (Дукля, 1958, 4, 79-86). "Якщо повість Паразити була успіхом 
Шмайди, то роман Тріщать криги ми повинні назвати його тріумфом. Це 
не фраза" — твердив критик і аналізом твору доводив свої твердження. 

З точки зору боротьби за літературу названий роман дійсно слід 
визнати етапним твором. Він потрощив устої схематизму, функціонерського 
розуміння літератури (щоб вона була ілюстрацією політики та пропоганди), 
впустив на сторінки роману неприкрашене життя з усіма його складнощами, 
суперечностями, протиріччями. Зрозуміло, що такий підхід Шмайди до 
розуміння літератури поклав на нього величезні завдання художньо опа
нувати життєвий матеріал. В переважній мірі автор задовільно справився з 
цим завданням, хоча окремі місця зосталися недотягненими до рівня 
роману. 

Проте нове слово Шмайди і його художні досягнення не припали до 
вподоби окремим працівникам літератури. Вони, бодай декотрі, не вбачали 
в недавному селянинові кращого письменника, а свого конкурента. 

Дальшим кроком боротьби за літературу послужило 10-річчя журналу 
Дукля. Виступ і стаття Федора Гондора з цієї нагоди підняли ряд питань, 
які до того часу в українській літературній критиці ніхто так гостро не 
ставив. 

Гондор, науковий працівник САН, жив і працював у Братіславі, отже 
жив думками і рівнем вимогливого братіславського середовища. До того, 
як не літератор, був незалежним від пряшівського літературного сере
довища та керівництва. З другого боку, в молодому пряшівському сере
довищі він знайшов співчутливий грунт для своїх думок, — і тому він міг 
сказати все те, що сказав. 

"Першорядним завданням Дуклі було — пише Гондор — залучити 
місцеву українську літературу до чехословацького літературного контексту, 
боротись проти найбільшого лиха, яке може спіткати літературне життя 
національної меншості — проти місцевої ізольованості, національної 
замкнутості. Дукля — констатує Гондор — цю роль не виконала." 

Справедливою була Гондорова оцінка Дуклі і в другому її основному 
завданні: в пропагуванні української радянської літератури. "Яким є 
реальне значення і досяг екзальтованих декларацій про любов до укра
їнського народу, його літератури, коли в цілих річниках журналу немає ані 
того найелементарнішого — статті, істочки про українську літературу і 
зразків її творчості? Як Дукля промарнувала свій капітал тим, що не 
давала читачеві хочби уяву про ключові питання розвитку чеської та 
словацької культури, так, з другого боку, не виправдала себе і поки йдеться 
про її обов'язок давати читачеві образ проблематики радянської української 
літератури." 

Справедливо дорікає Гондор Дуклі і за її невтручання у рішення 

114 



проблем власної "місцевої" літератури. "Майже неймовірно, але факт, що в 
Дуклі за 10 років не було жодної дискусії. Дуклі потрібна бойова публі
цистика, якої тут взагалі нема. Довгі роки Дукля не мала ані жодної 
літературної критики". (Дукля, 1963, J , 5-10). 

В другому десятиріччі Дукля також не досягла максимального ви
конання своїх завдань ні по відношенню до чехословацького літературного 
контексту, ні по відношенню до пропагування досягнень української 
радянської літератури. По відношенню до творення власного літературного 
обличчя і організатора українського літературного життя в Чехословаччині, 
вона зробила певний крок вперед в порівнянні з практикою першого 
десятиріччя, хоча надалі значно відставала за завданнями часу. 

Від початку 60-х років помічалося в українському культурно-націона
льному та й літературному житті Чехословаччини дальше зрушення в бік 
активізації сил та поглиблення поглядів на ту чи іншу справу. Остаточне 
вирішення багатьох питань суспільно-політичного життя раптом виявилось 
частковим рішенням, величезні успіхи виявились незначним поліпшенням. 
Тому починали обговорюватись найрізноманітніші питання всього чехо
словацького життя, в тому числі й найрізноманітніші питання життя 
національностей. 

Серйозними й обгрунтованими були вимоги дослідників організувати 
наукове дослідження минулого життя українців Закарпаття, створити 
систему українського шкільництва ЧССР, дедалі настирливішими були 
вимоги інтенсивнішої та систематичнішої співпраці українських установ 
ЧССР з відповідними установами радянської України і допомоги радян
ських установ культурно-національному життю українців Чехослваччини, 
широко обговорювались плани видати Бібліографію українців ЧССР, 
монографію Українці ЧССР, Хроніка наших сіл, Історичний словник 
життя українців ЧССР тощо. Доказом серйозного підходу до вивчення 
власного літературного процесу виявилась монографія Література чехо
словацьких українців (Пряшів, 1968) — колективна праця під редакцією 
Ореста Зілинського. 

Показовим є однак те, що небувале зрушення в житті українців ЧССР 
60-х років не вилилось в жодну однобокість, хоч окремі однобокі погляди 
на ту чи іншу справу висувались. В переважній мірі смислом всієї гострої 
критики дотеперішнього життя було виявити нові творчі сили, знайти нові 
діючі форми й методи праці, підняти з забуття й обговорити нові й нові 
питання для подальшого розвитку літератури та й всього культурно-
національного життя українців ЧССР. 

Тому навіть у 1968 році, коли "кризис" у країні охопив майже всі 
питання життя народів та національностей країни, коли в гострій і спра
ведливій критиці було висловлено також немало максималістичних вимог, 
демагогічних аргументів та нігілістичних оцінок, дискутери з-поміж укра
їнської інтелігенції ЧССР безапеляційно заявляли: "Поза всяким сумнівом 
мусять іістати основні принципи нашого життя: соціалістичний характер 
нашої держави, К П Ч як керівна сила.., дружба з Радянським Союзом та 
єдність нашої Республіки". (Нове життя, 1968, 28). 

115 



Які завдання постали перед українською літературою після 1968 року? 
Як тільки притих галас довкола виниклого становища, українська 

література мала прискіпливо позбирати всі необхідні факти, аргументи й 
мотиви про діяльність дотеперішнього активу, провести аналіз всього 
скоєного, відкинути максималізм, нігілізм та демагогію (спроб підмінити 
основи життя в тому середовищі не виявилось), опублікувати результати 
такого аналізу (з конкретною критикою носіїв шкідливих поглядів чи 
тенденцій), і взятися за реалізацію того здорового, позитивного й цінного, 
що в діяльності діячів 60-х років неодмінно було, притягти до конкретної 
праці кожного здібного та охочого працівника. 

Однак нове керівництво українського культурного життя ЧССР обрало 
інший шлях розв'язання конфлікту та нововиниклої ситуації: потрібного 
аналізу причин, що привели до подій 1968 року — не провело, поганого й 
шкідливого від доброго й здорового — не відокремило, конкретних носіїв 
зла — не виявило і не засудило, проте огульно і на довгі роки виключило з 
активної творчої праці всіх активних працівників культурного (й літера
турного) активу попередніх років. 

Цей спосіб розв'язання проблеми може й мав свої короткочасні вигоди: 
не треба було нічого аналізувати і нікому нічого доказувати; все зло можна 
було значно перебільшити і кинути його на ближче не визначену групу 
ворогів чи, принаймні, опортуністів. Проте цей спосіб привів до небувалого 
послаблення загону культурних працівників, до знеяснення справжнього 
становища в українському культурному житті, до невизначення завдань 
подальшого розвитку української культури та до відкинення, разом з 
демагогією, нігілізмом та максималізмом також тяжко набутих у складній 
боротьбі попередніх років досягнень культурного життя українського 
населення ЧССР. 

60-ті роки остаточно змели зі столу літератури т.зв. "місцеві критерії", 
в яких заховувалися примітивізм, провінціоналізм, вузьке утилітарно-фун-
кціонерське розуміння функції літератури, ігнорування її специфіки як 
мистецтва, критерії, за якими все написане у формі вірша, п'єси, оповідання 
було художньою літературою, і довели, що для літератури існують єдині 
— високі, вимогливі ідейно-мистецькі критерії. Коли б нове керівництво 
українського культурного життя ЧССР було дотримало орієнтацію на 
названі високовимогливі мистецькі критерії і, в міру можливостей, було б 
розвивало та вдосконалювало українське літературне життя, то викиненням 
шістдесятників з культурного життя було б дійшло тільки до уповільнення 
темпів розвитку окремих галузей культурного життя українського насе
лення, а не до того застою і занепаду, яких ми є свідками протягом 
сімдесятих років і до наших днів включно. 

Однак втрата критеріїв кинула все це життя знову в обійми "місцевих 
критеріїв", а тим самим кинула всю цю літературу (та й інші галузі 
культурного життя) на початок 60-х років та, в багатьох відношеннях ще 
дальше назад, і зробила автоматично можливим, що до керівництва і серед 
кращих письменників знову повернули люди, яких розвиток 60-х років 
остаточно вивів на периферію літературного життя, і які у жодній лі-
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тературі і при будь-яких умовах нічого цінного не створили і не створять. 
(Див. хоча б вибір публіцистики Пером і словом, Пряшів, 1972 p., див. 
переможців окремих літературних конкурсів, окремих носіїв національних 
премій за літературу, окремих "нових" авторів книжок 70-х років тощо). 

Сподіваючись перебудови в нашому житті, доведеться знову повернути 
на початок нашого післявоєнного літературного життя, провести всебічний 
аналіз всього скоєного за сорок років, дізнатися про справжній стан нашої 
літературної справи, а тоді лише визначити шляхи для повернення їй 
справжнього місця і значення в житті українського населення Чехосло
ваччини. 

Яків Гніздовський: '7:45 ранком", дереворит, 1972 р. 16x24 ін. (41x62 см.). 
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Микола Рябчук 

Парадокси інтернаціоналізму 

Розпочинаючи сьогодні розмову про розвиток української, білоруської 
чи будь-якої іншої національної культури в СРСР, ми, зрозуміло, не 
можемо оминути увагою проблему розвитку національної мови, тим 
більше, коли дана культура перебуває в стані глибокої кризи, що зумовлена 
передусім кризою мови — цієї основи, чи, кажучи словами Івана Дзюби, 
"станового хребта" будь-якої національної культури. 

Сумний, щоб не сказати катастрофічний, стан української і білоруської 
мов, їх майже цілковите витіснення з усіх сфер суспільного життя і навіть 
із побуту (навіть, подекуди, з сільського побуту, що найстрашніше) вже, 
здається, перестало бути для нас державною таємницею. Хоч, зізнаюсь, 
для мене це відкриття років двадцять тому було справжнім шоком: уявіть 
собі юнака, що приїхав до Вітебська й Мінська з "нормального" україн
ського міста Львова і зіткнувся раптом упритул з наслідками так званої 
"добровільної асиміляції" — асиміляції ще більш цинічної, ще більш 
спустошливої і деморалізуючої, ніж можна було собі уявити з чужих 
розповідей. Я не знав, сміятись мені, чи плакати, коли один білорус, 
прислухавшись до нашої з товаришем розмови по-українському, сказав 
нам із п'яним розчуленням: "Молодцы, ребята! Хорошо разговариваете 
по-белорусски! А вот я сам белорусе, £ не умею." І вже зовсім було не до 
сміху, коли якась жіночка соромила нас у поїзді: "Вроде бы интеллигентные 
парни, а разговаривают по-деревенски!" — чи коли інша, поважніша дама 
переконувала нас, що "русский, язык — это язык интернациональный, и 
только националисты не хотят на нем разговаривать, но у нас в Бело
руссии, к счастью, их уже не осталось..." 

Я не буду з'ясовувати тут, хто й навіщо довів великий словенський 
народ до такого стану, — це тема окремої розмови. Зазначу лише, що 
білоруський народ аж ніяк не можна вважати таким собі "інтернаціона
льним" унікумом, котрий добровільно відмовляє-ться від власної мови, — 
світовий досвід показує, що таких народів просто не існує в природі: всі 
вони, якщо й відмовлялися коли-небудь від своєї мови, то аж ніяк не 
добровільно, а внаслідок тривалого й вельми жорстокого гніту. При цьому 
слід мати на увазі не лише економічне поневолення й фізичний етноцид, а й 
етноцид ментальний, тобто розумовий, культурно-освітній, форми якого 
набули у нашому столітті особливо підступних і небезпечних рис. 

Саме про неперервний ментальний етноцид та його головну причину 
— ментальний колоніалізм — нам треба повсякчас пам'ятати, обговорюючи 
концепції розвитку білоруської чи української культури, її минуле, сучасне 
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і, принаймні, найближче майбутнє, немислиме поки що поза цим сумним 
загальнокультурним і загальнополітичним контекстом. 

Навіть не маючи під рукою статистики, можна на око, з власного 
досвіду, оцінити співвідношення між, скажімо, кількістю фільмів, які йдуть 
у прокаті республіки українською (в Білорусії — білоруською) і, відповідно, 
російською мовою; кількістю книжок, що видаються на Україні (в Білорусії) 
обома мовами (сюди можна б долучити й книжки та журнали, що 
завозяться в республіку з центру, — російськомовні, звісно); співвідношення 
між тривалістю звучання української (білоруської) мови та мови російської 
по каналах радіо й телебачення; між кількістю виступів партійних, дер
жавних та господарських керівників усіх рангів обома мовами; кількістю 
лекцій, які читаються обома мовами у вузах республіки; кількістю ро
сійських та українських (білоруських) шкіл, дитсадків, профтехучилищ; 
кількістю вистав у театрах республіки, грамплатівок у магазинах, шлягерів 
на танцмайданчиках, занять у спортзалах і т.д. і т.п. А якщо додати до 
цього ще й сферу військову чи, скажімо, міжнародно-дипломатичну, де 
українська й білоруська мови взагалі не використовуються, ви зрозумійте, 
що означає так звана "двомовність" у наших республіках і так звана 
"рівноправність" у вживанні національних мов (з такою ж рівноправністю, 
але з більшим успіхом ви можете вживати українську мову не лише в 
Донецьку, а й десь у Республіці Чад — там вам теж ніхто цього робити не 
заборонить, і навіть, на відміну від Донецька, не обізве "націоналістом") — 
словом, ви зрозумієте, що таке ментальний колоніалізм у своєму хімічно 
чистому вигляді: це система заходів, спрямованих не просто на витіснення 
однієї мови й культури іншою, а передусім на те, щоб виробити у 
приреченого на асиміляцію народу відчуття культурної неповноцінності, 
національної меншевартості, привести цей народ у такий стан розумової 
нижчості і підлеглості, коли протиприродне по своїй суті відречення від 
рідної мови видається цілком нормальним і "добровільним". 

Моя сусідка-"хохлушка" (як вона сама себе називає), довідавшись, що 
я збираюся віддати дитину до української школи, вигукнула: "Но ведь 
украинский язык сейчас немодный!" У цьому простодушному вигукові 
гадаю, дуже влучно передано отой комплекс неповноцінності, який спонукає 
тисячі й мільйони українців та білорусів зрікатися своєї мови, наче ослячих 
вух, що непристойно стирчать з-під "городського" капелюха. Найближчі 
синоніми до слова: "немодний" тут — "смішний", "недоречний", "без
глуздий"; влучніше становище української (білоруської) мови в умовах 
ментального колоніалізму, гадаю, важко означити. 

Зрозуміло, що в цій ситуації лише "фанатики" і "націоналісти" можуть 
відчайдушно чіплятися за те, що справді смішне, безглузде і нікому не 
потрібне. Всі ж інші покірно рухаються в руслі "історичної закономірності" 
та "об'єктивних обставин", не замислюючись навіть, що "закономірність" 
ця є насправді насильством над історією і здоровим глуздом, а т.зв. 
"об'єктивні обставини" є результатом цілком суб'єктивної діяльності да
вніших і новіших колонізаторів, наділених могутньою репресивною та 
пропагандистською машинерією. 
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"Добровільність" переходу аборигенів до панівної мови й культури 
забезпечується, з одного боку, пропагандистським наркозом, а з другого 
— кийками та щпіцрутенами для тих, хто у міф "добровільності" не вірить 
і намагається розтлумачити запамороченим і закомплексованим своїм 
співвітчизникам прихований механізм цієї "добровільності". 

Знаменно, що й нині нове радянське керівництво, зрікаючись своєї 
сталінсько-брежнєвської генеалогії, вперто чіпляється за сталінсько-бреж-
нєвський варіант федералізму з "сильним центром" і навіть намагається 
його по-своєму "вдосконалити", нав'язуючи всім "інородцям" російську 
мову як "загально державну" (хоч, як відомо, проти цього категорично 
виступав ще В. І. Ленін). Знаменно також, що жодної боротьби проти 
великодержавного шовінізму в офіційній радянській пресі не ведеться (крім 
шовінізму антисемітського спрямування), тим часом як кампанія проти 
всіляких "націоналістів" та "сепаратистів" ведеться з неабияким розмахом 
та енергією. І це при тому, що саме великоросійський шовінізм є панівним 
і найбільш небезпечним настроєм в СРСР, далеко небезпечнішим, аніж 
якийсь чукотський чи естонський "націоналізм" — по суті, захисна реакція 
на імперські, великодержавні амбіції російського обивателя, "тієї істинно 
руської людини, великороса-шовініста, фактично, негідника і насильника, 
яким є типовий російський бюрократ" (В. І. Ленін). Зрештою, сам факт 
ігнорування сьогоднішньою офіційною ідеологією ленінських слів про 
націоналізм націй великих і малих, гноблячих і гноблених, теж видається 
мені знаменним: на всі лади шпетячи прибалтійських, молдавських, укра
їнських "націоналістів", наша преса чомусь цнотливо мовчить про те "море 
шовіністичної великоруської шушвалі", існування якого Ленін не замовчував 
і не боявся назвати його на ім'я, — море, що розлилося колись по всіх 
національних околицях імперії і досі не зміліло. Втім, і в самій Росії цієї 
"шушвалі", на жаль, не бракує: і інтервенція в Афганістан, Чехословаччину, 
Угорщину, і ганебні сьогоднішні публікації про Молдавію, Львів, Закав
каззя, Прибалтику навряд чи були б можливі, коли б не спиралися на 
кількісно значну — можливо, навіть переважну — думку великодержавно 
настроєного обивателя. 

Хоч як це прикро, але офіційна преса не лише не розвінчує подібних 
настроїв, виплеканих у "істинно руській людині" за багато століть про
повідуванням її спершу всесвітньохристиянського, а згодом — всесвітньо-
комуністичного месіанства, а й, схоже, всіляко ці настрої провокує та 
підігріває. Свідченням цього служать і тенденційно-однобокі, часом просто 
наклепницькі, публікації про "екстремістів", що намагаються "розтягнути 
наш спільний дім по своїх національних квартирах" (чи не хочеться, їм, 
бува, урвати собі шмат з "великоруської квартири" й націоналізувати 
його?), і новостворена міфологічна теорія "геополітичної рівноваги" з 
неодмінним збереженням СРСР у ролі наддержави (наш військово-бюро
кратичний комплекс ніяк з цією неомесіаністською ідеєю-фікс не розпро
щається), і навіть доволі курйозне проливання сліз над долею російської 
мови й культури у Радянському Союзі. Безумовно, тоталітарний режим 
завдав чималих збитків російській культурі, а почасти й мові; зазнають 
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вони збитків і зараз, виконуючи нав'язані їм ментально-колонізаторські 
функції — але оплакування їх долі в той час, як десятки інших національних 
мов і культур в СРСР уже за роки "небаченого розквіту" позникали або 
опинились на грані зникнення, виглядає блюзнірством. 

"Нам бы ваши заботы!" — так і хочеться вигукнути, ачей, не одному 
українцеві чи білорусу, коли він слухає ремствування московських інте
лектуалів на засилля в російській мові канцеляризмів та жаргонізмів, на 
відсутність у росіян своєї академії наук, свого комсомолу і своєї ради 
профспілок; так і хочеться йому по-братськи поділитися своїми, націо
нальними комсомолом, академією наук, а заразом і всіма її книгами та 
журналами, абсолютна більшість яких виходить аж ніяк не своєю, націо
нальною мовою. Будь ласка, беріть собі, слідом за Ялтинською кіно
студією, ще й Одеську та Київську, беріть собі усі "наші" військові училища, 
та й низку інших вузів і технікумів, беріть собі всі наші ГЕСи й АЕСи, а 
заразом і всі підприємства так званого всесоюзного підпорядкування, —усі 
вони такі ж українські, як і марсіанські. От тільки поясніть мені, на Бога, 
чиєю є сьогодні Академія наук СРСР, як не російською, якою мовою 
послуговується майже весь її апарат, виходять майже всі її видання, 
захищаються всі дисертації? Чиїми, як не російськими, є так звані "все
союзні журнали", а заразом і так зване "всесоюзне телебачення" — з 
жалюгідними вкрапленнями "національних" матеріалів?.. 

Так кого ж ми дуримо? 
Іноземців? Та вони й без нас знають, що "Раша" — це "ю-ес-ес-ар", а 

"ю-ес-ес-ар" — це "Раша"; от тільки слово "Panias їм подобається набагато 
більше, і вживають вони, як правило, тільки його. Бо, як-не-як, іноземці 
—люди практичні, і дурити самі себе не люблять, навіть з міркувань 
ритуальної ввічливості. 

Так, може, це ми самі себе дуримо? 
"Я очень люблю "Советскую Россию", — пише П. Проскурін на 

сторінках тієї ж таки "Советской России" (1 жовтня 1989). — Ведь это наша 
единственная российская, русскоязычная центральная ежедневная газета, в 
то время как в других республиках на национальных языках выходят 
десятки". 

"Настало время подумать, — каже відповідальний працівник Міні
стерства зв'язку СРСР ("Правда", 6 жовтня 1989), — о создании спе
циальной (теле) программы для РСФСР, единственной республики без 
таковой". 

"Но не парадокс ли — великий русский народ сам-то оказался наиболее 
ущемленным в национальном аспекте, не имеющим ни своей компартии, 
ни Академии наук" (Б. Олійник, виступ на Першому з'їзді народних 
депутатів СРСР). 

"Русский язык пострадал не менее, чем наши национальные языки" (И. 
Друце, виступ на тому ж з'їзді). 

Можна, звичайно, зрозуміти "націоналів", які не без хитрощів піді-
грують шовіністичній демагогії, сподіваючись, вочевидь, що створення 
відповідних республіканських структур для Росії дасть змогу перетворити 
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т.зв. "всесоюзні" структури у справді федеративні. Хоча, боюсь, уся ця 
хитрість за існуючих умов не приведе ні до чого іншого, крім як до 
утворення ще однієї російської академії наук, ще однієї російської теле
програми, ще одного або й кількох десятків російських журналів і т.д. і т.п. 
— на додачу до тих, що вже існують під вивіскою "всесоюзних". 

Значно важче зрозуміти самих росіян з їхнім відчуттям національної 
"ущемленности" — якщо, звісно, не брати до уваги знаменитого привиду 
"жидомасонської змови", геніально придуманого міфу, на який можна 
списати і всі свої власні біди, і всі свої провини перед іншими народами. Та 
коли б навіть ця маячня була правдою, я хотів би почути відповіді на такі, 
скажімо, запитання: а що, може, вже оті дві програми всесоюзного 
телебачення ідуть на ідіші чи івриті? Може, всесоюзні газети та журнали 
теж уже перестали виходити російською мовою і друкуются тепер єврей
ською? Може, вже й. шкіл російських нема, а у вузах російським 

студентам доводиться вчитись здебільшого на івриті? Може, і військову 
службу тепер уже на івриті проходять? 

Що за дурниці! — скаже нам товариш Проскурін чи відповідальний 
працівник Мінзв'язку. І правильно скаже, тому що російський народ і без 
івриту "наиболее ущемленный" — більше, ніж білоруський, молдавський, 
український а чи татарський, котрі в подібній ситуації ось уже десятилі
ттями, й навіть століттями, живуть і нітрохи себе "ущемленими" не 
почувають. Досить з них і того десятка газет, про які товариш Проскурін 
цілком слушно їм нагадав, — хоч, правда, забув нагадати, що на кожен 
такий десяток національних газет, книжок і журналів припадає добра 
сотня, крли й не тисяча російських. Щоправда, до цих російських газет, 
книжок і журналів товариш Проскурін прикладає дещо інший термін — 
"російськомовні"; але мені, зізнаюсь, до цієї термінологічної гри якось 
байдуже, бо хто б не готував до друку всі ці російськомовні всесоюзні 
видання — євреї, а чи китайці, — об'єктивно вони працюють усе ж таки не 
на "євреїзацію" чи "китаїзацію", а на русифікацію неросійських народів. 

І тому, хоч як нас запевнюватиме інший російський письменник, В. 
Распутін, що "шовинизм и слепая гордыня русских — это выдумки тех, кто 
играет на ваших национальных чувствах", ми охочіше віритимем не цим 
запевненням, а власному реальному досвідові, реальним антимолДавським, 
антиестонським, антиукраїнським настроям, поширеним серед російських 
та русифікованих обивателів відповідних республік, реальній діяльності 
товариств типу "Единство", "Память" та "Интерфронт"; реальним, зреш
тою, виступам російської інтелігенції на підтримку національних рухів у 
республіках. 

Можна, звичайно, говорити про "русофобію", котра, за словами В. 
Распутіна, "распространилась в Прибалтике, Грузии, проникает она и в 
другие республики, в одни меньше, в другие больше, но заметна почти 
повсюду", але при цьому, очевидно, треба говорити і про "українофобію", 
"прибалтофобію", "євреєфобію" і т.д. як про явище первинне і головне 
джерело тієї ж таки "русофобії". Бо інакше знову ставитимем проблему з 
ніг на голову, знову створюватимемо міфологему народу-мученика, якого 
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Бог зна за що всі "ненавидять", унікального на весь світ народу-інтерна-
ціоналіста, який безвинно страждає від невдячності навколишніх націона
лістів. 

І, нарешті, останній (чи, власне, перший за значущістю) міф, узятий на 
озброєння теорією та практикою ментального колоніалізму — це міф про 
пріоритет класових цінностей над національними. Кажу про нього в 
останню чергу, оскільки в сьогоднішніх умовах, коли разом з визнанням 
пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими визнається і пере
вага над ними цінностей національних (національні мова й культура, 
безумовно, є цінностями загальнолюдськими), ця псевдоінтернаціоналіст-
ська класова демагогія дещо відступила на задній план. Зате вперед 
виступила інша, тепер уже псевдоінтелектуалістська, демагогія про "ін
теграційні процеси" в сучасному світі, які ведуть начебто все до того ж 
таки, любого кожному великодержавникові, "зближення і злиття націй". 

Можна було б, звичайно, місцевим "всесвітнім громадянам", котрі не 
знають, як правило, жодної іншої мови, окрім російської, нагадати, що 
"тамтешні" інтеграційні процеси здійснюються на зовсім іншому, поки що 
недосяжному для нас рівні вирішення економічних, національних, мовно-
культурних та інших проблем, через що й не мають нічого спільного з 
тією інтеграцією, яку наші новітні "інтегратори" нам пропонують. Можна 
б їм пояснити також, що й Голландія, й Данія, і Норвегія, й інші країни 
ЄЕС, попри всю свою прогресивну "інтегрованість", залишаються доволі 
консервативними у справі захисту своєї національно-культурної й мовної 
самобутності на відміну від Білорусії, України та ряду інших наших 
республік. Можна було б, нарешті, їм розповісти, як американські й 
канадські "імперіалісти", на відміну від уряду РРФСР, витрачають чималі 
кошти з державного бюджету на національно-культурні, освітні потреби 
української та інших національних меншостей; як швейцарські "буржуї" 
дбають про збереження маленької ретороманської народності у себе в 
країні (про становище зниклих і зникаючих народностей в РРФСР я 
делікатно промовчу); як, нарешті, італійці працюють над підтриманням і 
збереженням у себе своїх власних діалектів. 

Боюсь, однак, що всі ці аргументи розраховані на дещо інше розуміння 
унікальної загальнолюдської цінності кожної національної мови й культури, 
на дещо інший рівень мислення, не доступний поки що нашим "інте
граторам". А тому наведу простіший аргумент чи, пак, пропозицію, яка, 
сподіваюсь, видасться цікавою. А саме: чи ж не простіше, орієнтуючись на 
зростаючу міжнародну інтеграцію, вже сьогодні розробити для СРСР 
довготривалу (років на п'ятдесят) програму ґрунтовного вивчення англій
ської мови як мови міжнаціонального і міжнародного (що особливо 
важливо) спілкування? Виграш від такого переходу, гадаю, був би по
двійний: з одного боку, ми отримали б цілком нейтральний по відношенню 
до всіх — без винятку — націй і народностей нашої країни засіб між
національного спілкування, тобто засіб, що не дає не лише юридичних, а й 
фактичних переваг жодній нації в СРСР; а з іншого боку, ми забезпечили б 
собі справді повноцінну участь у міжнародних справах, оскільки все-таки 
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не російська, а англійська мова є сьогодні мовою світової економіки, 
торгівлі, науки. 

Безперечно, ми справді живемо у дуже тісному, "інтегрованому" світі, 
де змішані шлюби, міграції й еміграції, зміни мови й національності, 
очевидно, неминучі. У взаєминах між здоровими, незалежними націями усі 
ці житейські явища цілком природні і нешкідливі: по-перше, тому, що 
ніколи не є надто масовими; по-друге, тому, що ніколи не є однона-
правленими, однотенденційними, — словом, вони жодною мірою не 
ставлять під загрозу саме буття тієї чи іншої нації. Але коли одна нація 
перебуває в напівколоніальному становищі, а інша — у панівному, то тут 
уже треба б говорити не про "добровільно"-масовий перехід на "більш 
цивілізовану" мову, а про цілком прозаїчну, як утеча щурів з потопаючого 
корабля, зраду гинучого народу і щонайсправжнісінький колабораціонізм, 
що його дехто намагається означити більш шляхетними термінами, як-от 
"космополітизм", "пролетарський інтернаціоналізм" чи хоча б "національ
ний нігілізм". 

Перше, отже, що нам треба зробити — це назвати речі власними 
іменами: не залякувати обивателя якоюсь міфічною, ледь не примусовою 
"українізацією" ("молдаванізацією", "естонізацією" тощо), а прямо й від
верто сказати про необхідність деколонізації всіх республік, з чого повинна 
випливати й відповідна економічна, культурна, мовна та інша політика. 

По-друге, слід почати серйозну роз'яснювальну роботу серед широких 
мас російського населення, настроєного значною мірою велико-державно-
шовіністично. (Кажу це не для того, аби В. Распутін зайвий раз запідозрив 
мене в "русофобії": різницю між російським народом і російською бюро
кратією та її вірними квіслінгами з числа "обрусілих інородців" я прекрасно 
знаю. Сподіваюсь, однак, що й В. Распутін не заперечуватиме багато
літнього впливу цієї бюрократії на російський народ, інтенсивного заду
рманювання його свідомості царсько-імперською й сталінсько-імперською 
пропагандою, внаслідок чого частина цього російського народу не тільки 
виявляє більшу схильність до освоєння молдавського чи естонського 
"чорнозем'я", аніж до освоєння власного нечорнозем'я, а й вважає право
мірним нав'язувати цим "чорноземним аборигенам" свою мову. Навряд чи 
подібні схильності й переконання можна назвати виявами "вродженого" 
інтернаціоналізму.) Мусимо не лише формально визнати право кожного 
народу на вільний розвиток своєї мови і культури, а й на повен голос, на 
найвищому державному рівні визнати кожну національну мову й культуру 
загальнолюдською цінністю, засудивши відповідно як незаконні і непри
пустимі будь-які заходи й дії, спрямовані на асиміляцію і так зване "злиття 
націй". Ніхто, крім інтелігенції, я гадаю, не зуміє пояснити дезорієнтованим 
упродовж багатьох років людям, у чому ж полягає ця загальнолюдська 
цінність кожної мови і в чому переваги мовного розмаїття у світі перед 
позірною принадністю одноманіття. 

І нарешті, по-третє, аналогічну й навіть ще активнішу працю слід 
розпочати серед денаціоналізованих українців, білорусів та ін., — адже 
перш ніж говорити про "добровільний" вибір "більш культурної" мови, не 
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завадило б вислухати у повному обсязі не лише прихильників асиміляції, 
штатних і доброхітних (їх ми слухаємо вже не одне десятиліття), а й її 
противників, яким, на жаль, і зараз затикають роти, хоч, Богу дякувати, 
вже не розстрілюють та не засилають у табори. До речі, й про ці історичні 
чинники "добровільності" теж, вочевидь, не зайве нагадувати. 

А на закінчення хочу навести невелику, проте вельми повчальну цитату 
зі статті "Українське питання й російська громадськість" видатного вкраїн
ського вченого В. І. Вернадського, якого, правда, й досі не називають 
інакше, як ученим російським, а газета "Известия" навіть присвоїла йому 
торік титул "исконно русского человека". Що ж, принаймні ніхто після 
цього не повинен заподозрити його в "русофобії" та в "українському 
буржуазному націоналізмі", навіть коли прочитає ось такі рядки, писані в 
розпал Першої світової війни: 

"Оскільки український рух органічний і живиться корінням народного 
життя, то він ніколи не згасне, а отже, позитивне вирішення українського 
питання для держави, яка не відмовляється від засад правового устрою, 
неминуче, і будь-які відтягування та відкладання цього вирішення тільки 
поглиблюють внутрішній розлад у державі, суспільстві й народові. 

Питання стоїть про охорону інтересів істинної культури, до того ж 
здатної проникнути у народні маси значно глибше й ширше, аніж та 
загальноруська культура, іменем якої оперують вороги українського на
роду. 

Питання стоїть про відмову від таких самих прийомів державного 
гніту в національних "стосунках, які тепер так^ часто ставляться на карб 
германізмові. 

Питання стоїть про збереження за Росією культурного й політичного 
впливу на український рух, бо за нинішньої політики завжди підтриму
ватимуться умови, що сприяють тяжінню до зовнішніх центрів... 

Представники тих кіл російської громадськості, які співчутливо ста
вляться до українського руху, повинні взяти це питання до своїх рук. 
Необхідно визнати, що ні переслідування з боку уряду, ні відсутність 
громадської підтримки не спинять праці, яку несе в собі в інтересах свого 
народу українська інтелігенція". 

Гадаю, ці слова, написані 1915 чи 1916 року, залишаються актуальними 
й року 1990, стосуючись не лише українців, а й білорусів та інших народів 
країни, що зветься "федерацією". 
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Шановний Читачу! 
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