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Ірина Жиленко 

ТАНУЧИЙ ДОЩ З ДОЩЕМ У ВЕРСАЛІ 

Счастье души утомленной — 
только в одном: 
Быть, как цветок полусонный 
в блеске и шуме дневном. 
Внутренним светом светиться, 
все позабыть и забыться, 
тихо, но жадно упиться 
тающим сном. 

К.Бальмонт 

Актриса погорілого театру 
(якого там театру? Балагану!)— 
ще трохи — і візит до психіатра, 
іще вистава — і вперед ногами! — 
на стикові епох зіграла Королеву. 
З балкону резиденції — в народ — 
вона рекла, піднесено-сталево, 
що смерть — це честь, найвища з нагород, 
коли народ вмира за Королеву. 
І ревонув народ: «Вперед! На смерть!» — 
так ревонув, що од гучного реву 
упав картонний замок шкереберть. 
І оголив стару, з-під тюльки, діжку, 
яка й підносила над рівнем мас 
актриску у кросівках «adidas» — 
не Королеву — фішку. Тюлькоїжку. 
Актриса, наглим помахом, з-плеча, 
роздвоєна, як з маслом бутерброд, 
на лицедія і на глядача, 
на Королеву і на свій народ, — 
ридала і сміялась, живучи. 
Та вшухли сльози і лишився сміх. 
Сміх переміг. 
О смійтесь, сміхачі! 
Сміянствуйте сміяльно. 
Се не гріх. 
Нові лаштунки і нові знамена. 
Все respectable. Знов Королева, замок. 
А я сміюсь, сміюсь, як навіжена. 
Бо знаю: діжка там таки, так само. 
Священні війни, королівські башти, 
царі новітні і царі старі — 
усе стоїть на тюльці. (Ох пробачте! 
Я помилилася, так-так. 
Мене підвів плебейський смак). 
Звичайно ж, не на тюльці — на ікрі. 
Бог із нею, із тою ікрою. 
Бо здвига мною сміх, як горою — 
землетрус. 
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Але ж очі не виколеш. 
Але ж діжку (з людини) не викотиш. 
Той же світ. 
Те ж вино. 
Той же міх. 
Дурень, хто галасує: «По новій!» 
Все було. 
Все в дірках. 
Навіть, сміх. 
Ох, як тоскно, як нудно, панове! 
Марно сміху зюйд-ост чи норд-вест 
вимітає уламки реліквій 
і жбурляє, мов полтергейст, 
вічних ідолів з вікон. 
Повернуться. На звичні місця. 
І зітхнеш. І заколеш тільця. 
Бо пахтить же — аж душу вбира, 
аж у череві булька,— 
сильним світу сього — ікра, 
а слабеньким — хоч тюлька. 
Збігає жовтень. Мерзнуть хвостики 
у ґав. І вуха у роззяв. 
А я ледь не померла зо сміху. 
Спасибі — дощик врятував. 
Розвіяв шарф і комірці 
і дзвінко плеснув по щоці. 
А я — бо християнка все ж — 
підставила і другу теж. 
В міському чахленькому скверику 
дощ лікував мою істерику. 
Бив по обличчю навідліг — 
аж поки не змирився сміх. 
Дощ шелестів мені: «Затихніть! 
Хоч сміх ваш — в синіх зорях сліз,— 
світ не пройдеш самим лиш сміхом, 
потрібна купа інших віз. 
Збагніть, хоч і дірявий міх 
і вже давно пустопорожній, 
але з людей сміятись гріх. 
Творіння Боже! 
Він говорив мені: «Мадам, І 
втомились Ви, спочити б Вам. 
У вас невроз, 
У вас мігрень. 
Спочити б вам... Десь там... де пляжі... 
(О сміх обох моїх кишень, 
мов крильця бабки, легковажних!) 
Ну що ж, — зітхнув. — Нехай мої масажі 
замінять Вам, мадам, золотопляжі. 
А потім зупиніть годинник в спальні. 
Вколіться стрілкою. І солодко засніть. 
Засніть талановито, Геніально! 
На десять тихих золотих століть. 
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Роль Сплячої Красуні — це якраз — 
для Вас. Якраз на часі, о принцесо,— 
коли на кін виходить свинопас, 
жадаючи реваншів та ексцесів. 
Прядеться днів і снів золотопряжа. 
Муркоче рими гофманівський кіт. 
Я заштрихую золотом пейзажі 
і осріблю пташиний переліт. 
Спіть. В золотогарячій сукні бальній 
ковзніть, змахнувши віялом недбало, 
по вуличках Мілану й Сан-Ремі. 
Я Вам зіграю на клавічембало. 
Засніть. Я починаю: до, ре, мі... 
Засвітим ноту «мі», як золоту лампаду. 
Бо й тиша — мім небесних пантомім — 
звучить, як третій ступінь звукоряду, 
м'якіший мармеладу, — чуєш? — мі-і-і... 
Мійо. Так, я зіграю Вам Мійо. 
«Камінчик короля Рене» зіграю. 
Я одягну напудрений шиньйон. 
І раптом весь розплачусь водограєм 
з версальських синіх парків Бенуа. 
І будем втрьох — тріоль, па-де-труа — 
Ви, я та злет фантазії у мі -
мажорі, п'янко-малахольної — 
яскріти оксамитами в пітьмі 
і пить з зелених кубків меланхолії. 
Пить за Мійо, Боннара і Ватто. 
Проходять... Мов фігури котильйону. 
І лиш Війон не потрапляє в тон, 
Бо люмпенські манери у Війона. 
Мадам, він Геній. В нього теж невроз. 
А ще у нього воші. Вибачайте. 
Не бійтеся. Вві сні педикульоз 
вам не загрожує, звичайно. 
І не питайте про любов, про гріх. 
Бо мсьє Війон, нюхнувши бутоньєрку, 
промовить: «Де, скажіть, торішній сніг?— 
і в хащах іронічних смеркне. 
Це не біда, що Ви з отих часів, 
де патефон, буфет і папільотки. 
Тут дехто пам'ятає ще прольотки, 
перуки і жилети-фантазі. 
Хтось пам'ята, як тайний радник Тусман 
сидів на пам'ятникові курфюрсту. 
І я це пам'ятаю. Я читала. 
Спасибі, пане Гофман, радник тайний! 
Мосьє Мійо ще пам'ятає тон 
маленького рояльчика «міньйон». 
А що вже пам'ятає мсьє Війон — 
ми зігноруємо, бо ж — моветон. 
В зеленому рожевість квітів тане. 
Світліють книги, ноти і мольберти. 
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І кожен зберігає в собі тайну, 
і в тайні тій хова себе од смерті. 
Утеча од життя! 
Утеча у мистецтво. 
Не так це просто, друже, як здається. 
Здавалось би: ось двері, ось вікно... 
А спробуй утечи... Не всім дано. 
Розмита рясноквіттям по землі, 
я сплю, по-ботічелівськи квітчаста. 
Крізь мене відлітають журавлі 
і в квітниках моїх кричать од щастя. 
Осінні сни. Осінній дощик сонний. 
Осінній, чистий ритм кардіограм. 
Не хочу знать нічого, окрім сонця. 
Крім золота на кінчику пера. 
І хризантеми грізні наркотизми 
тривожать ворона вечірньої пори. 
Цей ворон мені — брат, 
а музика — Вітчизна. 
Така свобода — аж горять вітри! 
Ні, не вернусь. 
Я буду вірна сну. 
Досплю, домарю свою скромну долю. 
Навшпиньках, на пуантах (в мі-бемолі) 
через плече зими — погляну у весну. 
Бо листом густо всипано басейни. 
Бо дощиком затягнене вікно. 
Бо діти світу виросли давно 
і їм не почитаєш Андерсена. 
Бо смородом чадять автодафе 
над світлим прахом рафаело-бахів. 
Не хочу ні на сцену, ні на плаху, 
ні у кіно, ні в гості, ні в кафе. 
Я хочу, засунувши руки в кишені плаща, 
сказати театру абсурду останнє «прощай!» 
Спалить на жертовнику сальвій обірвані ниті, 
і жити — з птахами і псами — в єдинім суцвітті. 
Довірливо, ніжно, волого 
дивитись, аж лоскітно бровам. 
Молитись їх доброму Богу 
і бачити сни кольорові. j 

Хай буде сном врятована, 
захована в Прекрасному, — 
Жіночість неґвалтована 
(принцеса — свинопасами). 
Як свічка золотиста, 
в криштальнім гробі вміщена,— 
хай жде вона, Пречиста,— 
нового Благовіщення... 



Тетяна Каунова 
ВІТЕР НА ЗЕЛЕНОМУ ДАХУ 
(три оповідання) 

Маргарита насторожилася і прислухалася. Вітер заскрипів по бля
шаному дахові старого семиповерхового будинку, загуркотів іржавими 
східцями чорного ходу. Рівненький кружечок світла ліг до її гумових 
ботиків у глибокому колодязі двору. Зграйка^голубів злетілася у той 
сонячний кружечок. Маргарита дістала із сумки кульок з товченими 
сухарями й хлібними крихтами і маленькою, майже дівчачою рукою си
понула пригорщу голубам. Голуби закопошилися, наче сонячні відбли
ски осяяли березневу землю. Маргарита болісно відчула, які холодні їхні 
лапки, хоч спини і вже трохи зігріло несміливе сонце. 

Несподівано голуби знялися, залишивши на землі крихти. їх злякав 
веснянкуватий хлопчик. Маргарита не знала, чи бачила його де раніше, 
але світле лице, осяяне рудими пасемцями, здалося їй знайомим. 

— Бабо Рито, а у вас сім котів, — шепелявим насмішкуватим голо
сом проказав хлопчина. 

— Неправда, хлопчику,— тихо відповіла Маргарита, запевняючи 
скоріше голубів, які знову злетілися у сонячний кружок,— два-три ко
тики. 

Але хлопчик не став дочікуватися відповіді й зник, вичерпавши 
свою зухвалість в'їдливою реплікою. 

...Голуби вуркотіли, кружляли, а Маргарита то кивала на знак зго
ди, то зачудовано зводила брови. Губи її ледь ворушилися, і зі всього 
було видно, що вона тихо розмовляє з голубами. 

Калька місяців тому їй вдалося зібрати підписи жильців двору, які 
опротестовували рішення ЖЕКу вивести голубів. І хоч більшості підпи
саних було зовсім однаково, чи будуть літати голуби над дахами їхніх 
будинків чи ні, важко було встояти проти погляду синьо-голубих очей 
делікатної, але такої настійливої старенької, яка так завзято взялася за 
збирання підписів на захист птахів. 

З того часу, як Маргарита стала «рятівницею» голубів, ця кличка 
наче приклеїлася до неї, а вдячні голуби, забачивши стареньку, в ту ж 
мить спускалися з дахів... 

Не знаю чому, але ця акуратна старенька завжди здавалася ближ
чою за інших до небесної сині: чи тому, що очі в неї були кольору 
блакиті, чи, що всупереч неписаним законам двору вона розчиняла 
вікна в будь-яку погоду-негоду, вона, одна-єдина, відчиняла запасні 
двері й виходила на східці чорного ходу і стояла на площадці маленька, 
майже невагома, а голуби зліталися й сідали на перила довкруж неї. 

Мешканці двору, хоч і були з Маргаритою шанобливі, ставилися 
до неї з якоюсь підозрілістю. Коли вона проходила повз сусідок мо
лодших, що винесли на часину стільці, аби подихати вечірнім вітром, і 
повз сусідок старих, котрі сиділи на своїх тінях давно й надійно, ті й 
інші перезиралися й міцно стуляли губи, щоб не бовкнути чого зай
вого. 

У Маргарита був легкий акцент, чи то така своєрідна дикція. Вона 
якось надто виразно вимовляла слова. Ніхто не знав, звідки вона ро
дом, всі завжди пам'ятали її ось такою акуратною старенькою. 



Вітер пробіг двором, сходами, дахами, стукнув об стіну віконни
цею старої мансарди й затих. 

Маргарита піднялася у свою квартирку на сьомому поверсі, про
йшла вузькою кімнатою до вікна й опустилася на стілець біля широко
го підвіконня, і, підперши голову руками, задивилася, як дрібний дощ 
снується по дахові будинку, що навпроти. 

Цей будинок був на поверх нижчий і його дах знаходився на рівні 
очей. Пофарбований в зелене той дах скидався на зелений острівець. А 
коли на нього сідали голуби, Маргариті здавалося, що то зелений лу
жок. Змінювалися дощі, люди, вітри, бляху з'їдала іржа, зелена фарба 
змивалася дощами й стікала по ринвах, але приходили бляхарі, стука
ли легкими дерев'яними молотками, латали, фарбували дах, і Марга
рита знову милувалася на трав'янисто-зелену барву, а необережний 
вітер пролітав повз неї весь у зеленій фарбі. 

Так було колись. Давно. Тепер і фарби не такі й висихають вони 
за мить, щоправда, зразу ж і тріскаються. А ось дівчина на фотокартці-
віньєтці, що висить на стіні з давно-давно вицвілими шпалерами, ди
виться у вікно, на той дивовижно зелений дах так само пильно й трохи 
здивовано. 

... Коли вона проходила двором, несучи термінову роботу додому, 
бляхарі завжди помічали тоненьку дівчину і, облишивши лайку, навпе
ребій кричали: 

— Панночко, га, панночко, вашій матері не потрібен зять з висо
ким становищем? 

— Гей, красуне, куди так поспішаєте? Хочете до нас? 
Маргарита стрімголов пробігала через двір і, йдучи сходами, ніяк 

не могла втихомирити розхвильоване серце. А прийшовши додому, 
крадькома поглядала у вікно. 

Як він свистів! Такого печального, красивого свисту Маргарита 
більше не чула. Він ніколи не озивався до неї, і лише зрідка вони зу
стрічалися поглядами. 

Роботи у бляхарів залишалося на день, не більше. Невже вони 
завтра закінчать — і все: Маргарита вже не побачить цієї красивої за
смаглої спини? Вона підійшла до вікна. Молодий бляхар фарбував дах, 
був дуже заклоцртаний своєю роботою. «Невже він поспішає закінчи
ти пошвидше?» По тому, які напружені м'язи його рук, Маргарита 
відчула: він стримується, щоб не озирнутися. А може, все це дурниці? 
Просто людина працює. І нема йому до неї діла. Післязавтра він фар
буватиме дах зовсім в іншому місці. 

Маргарита насилу відійшла від вікна і сіла за новеньку друкарську 
машинку «Ундервуд». j 

Вітер піднявся й перелетів з даху на дах. Зелений вітер, що пахнув 
фарбою. 

— Це вітер,— сказала собі Маргарита, і пальці її швидше засту
котіли по клавішах. 

Хтось стоїть на сходовій площадці? Ні. Здалося. 
— Це він,— сказали голуби, які сиділи на підвіконні. 
А він стояв на порозі. 
— У вас не замкнено? Вибачте, до вас можна? 
Маргарита не піднімала очей. Адже вона могла й не почути, як він 

ввійшов. 
— Добрий вечір, панночко. Ви не боїтеся сидіти незамкненою? 

Вас же можуть украсти. 
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— Хто? — спитала Маргарита й сама здивувалася недоречності 
свого запитання. 

— Та мало хто, — мовив він з усміхом у голосі. — Мало кого 
вітром занесе. 

Його звали Валентин. Тоді навіть ім'я здалося Маргариті зеленим. 
Правда, коли вони зустрічалися ввечері у парку, він був зовсім 

іншим. У випрасуваному костюмі й при краватці він подобався їй, ли
бонь, менше, ніж на дахові. Вони гойдалися на гойдалці, їли морозиво. 
Тепер здається, що все так швидко-швидко пролетіло. Дні, як злякані 
голуби. 

Потім він запропонував їй вступити у «цивільний шлюб». 
У нього були великі важкі руки, і дихав він так, як вітер шурхотить 

на дахові. 
І коли вони розходилися уві сні кожний своєю стежинкою, Мар

гариті здавалося, що вона заблукає. А ще снилися будинки без дахів. 
І прокинувшись у пітьмі, вона злякано схоплювалась: здавалося, 

що його немає. 
— Так і сталося, так і сталося, — сказала Маргарита голубам, що 

прилетіли на вікно. — Одного разу він зник. 
І старенька замовкла, підкидаючи голубам корм. 
— Я чула гуркіт на сходах, але думала, що це вітер, — додала із 

зітханням. 
Голуби жваво клювали крихти й задоволено воркували. 
— Тихо, — сказала Маргарита голубам і прислухалась. 
— Це, напевне, кіт, — відповіли голуби й знялися. 
— Це вітер, — зітхнула Маргарита. 
— Ні, я не все згадала. Я дуже швидко згадувала. А тривало це 

довго. Особливо довго чекати, коли настане світанок, тому що в пітьмі 
майже не відчувала його поряд. Мені здавалося, що я змахую руками, 
обіймаю повітря, а його поряд немає. 

Був повний місяць і світло падало на ліжко навскоси. Його не 
було. Двері були незамкнені. Я накинула пальто і вийшла чорним хо
дом нагору. 

Місячне світло заливало дахи будинків. Великий кіт вийшов з-за 
труби, вигнув спину й блимнув на мене зеленими очиськами. А потім 
там, на дахові, почалася бійка. Березень. 

Я трохи постояла, потремтіла й зайшла назад, не наважуючись 
взяти двері на засув. Лягла у ліжко і довго не могла заснути. 

А вранці, розплющивши очі, побачила його — голився біля уми
вальника. Він був дуже роздратований. І коли я лише запитала, що з 
ним, він якось зло блимнув очима, але нічого не відповів. 

Так було не раз і не два. 
Лягаючи в ліжко, я намаглася скоріше заснути, а вранці хутчіше 

втекти на роботу. 
Так, мені було страшно. 
Я навіть перебралася було до приятельки. Тепер ті дні здаються 

такими маленькими, ніби дивишся на них з даху, а тоді вони тяглися 
без кінця і краю. Думала я пожити у приятельки подовше, та не витри
мала. Повернулася через день. Але його вже не було. 

Одного разу ми зустрілися з ним на вулиці. Він зміряв мене погля
дом. Примружив одне око, і мені здалося, що він збирається мене вда
рити. Але він щось тихо прошипів, розвернувся і пішов геть. Я бачила 
його спину, яка віддалялася в натовпі... 
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Увечері повернулася додому, боячись зізнатися, що не вірю в те, 
ніби не побачу його більше. 

Іноді мені здається: ось він піднімається сходами, відчиняються 
двері... 

Але це вітер. 
Маргарита повільно піднялася сходами, зайшла до себе й розчи

нила вікно, вітер гойднув стулки, і промені призахідного сонця, 
відбиваючись у склі, засяяли на зеленому дахові сонячними зайчиками. 

СТЕЖИНА ПОМІЖ ГОРОДАМИ 

Рука піднімала праску, злегка натискаючи на неї, проходила про
стирадлом, ставила праску на газову плитку, торкалася білого полотна, 
мовби струшуючи з нього березневий вітерець, знову брала праску, 
швидко торкала її пальцем іншої руки і пливла, пливла блакитнуватою 
прохолодою полотна. 

Наталя мимоволі поглядала на свої руки: потемніли, загрубіли. 
Вени розбухли і проступали крізь шершаву шкіру. Дивною була та 
легкість, з якою руки порядкували на полотні, совали кастрюлі, не 
обпікаючись, хапалися за гарячу сковорідку. Дивуючись, помічала, що 
вже укотре входить у дивний стан: руки та й усе тіло рухаються, мов 
заведені, наче їй не належать, а вона звідкілясь, із глибини, поглядає і 
не поспішає ані прибирати, ані топити, ані квіти поливати, ані їсти 
варити. А руки поспішають, поспішають ноги, очі поглядають на го
динник, голова підраховує скільки лишається часу до того, як прийде 
Федір, щоб зварити, помити, прибрати. 

Федір був добрим господарем, та й людиною не злою. З ним про
сто. Наталя ніколи не прагнула легкості, завжди знаходила собі роботу. 
У господарстві її вдосталь, та не нарікала: закінчувала одне, починала 
інше, наче годинник, сама собі вимірювала час. Нічого не загадувала 
наперед, хіба прикинуть із Федором, що докупити чи конче треба до
робити. Час минав швидко, майбутнє ставало минулим, незроблене 
заступало місце зробленому і забутому. І коли Наталя, втомившися, 
сідала трохи перепочити, руки та ноги нили, щеміло щось усередині. І 
тоді тривога охоплювала її, неспокій заглядав у вікна, ставав у дверях. 
Щось туманне, невпізнане перекочувалося із кімнати у кімнату, нава
лювалося на предмети, примушувало дослухатися. Вона намагалася 
зрозуміти, що відбувається. 

Думала про дочку, її родину, але не знаходила чому хвилюватися: 
приїздять кожної суботи, онуки, слава Боту, живі-здорові, із чоловіком, 
наче, усе гаразд, у домі достаток. 

Тоді вона полохалася, мов зі сну: чи не лишилося щось незробле-
ним, чи не забула щось на плиті. Ні, усе впорядку. 

Наталя зітхала і, натомившись за день, діставала клубок ниток і 
спиці, беручись до в'язання. 

І знову помічала, що руки рухаються самі собою: набирають петлі, 
розмотують клубок, а вона дивиться на все це ніби звідкілясь. 

Потому переставала дивитися на нитки, плетиво в'язалося рядок 
за рядком, а вона знову подумки переходила-перепливала вузькою, 
ледь помітною стежиною до криниці, крізь хвіртку в сусідній двір. 

Стоїть там невеличкий будиночок, віконниці та піддашок на ґанку 
різблені. Двір, мов зачарований. Серед зими похитується з-під снігу 
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височенне бадилля. Двері у тій хаті незамкнені, ледь поскрипують від 
вітру. Вікна закіптюжені, кімнати захаращені усіляким мотлохом. На 
стінах вінчики сухого зілля. 

Колись вона звідси пішла. Забрала малу доньку — та й пішла. До 
Федора. Сусіда. Ніхто не здивувався, не осудив поганим словом. Зали
шила усе, нічого із дому не забравши, взяла тільки його фотографію. 
Навіщо? Сама не знала. Добре, що Федір не бачив те фото. Це його 
образило б. Він донці за рідного батька став. 

Наталя знову повернулася до спиць. Тепер у неї всього вдосталь. 
Не гірше, ніж у інших. Чомусь це відчуття примушувало раз-по-раз 
діставати зі скриньки старе фото. І тоді усе замикалося: ось вона ще не 
пройшла тією стежиною, не знає, як проживе життя. Попереду ціла 
вічність... 

Ілько Левинець зовсім здав, кажуть сусіди. Вони вже давно пере
стали із нього чудуватися. Хай собі живе, як хоче. «Дивак»,— говорять 
добріші, «придурок» — дратівливіші. 

— Як від такого нормальна жінка не піде? Хіба з ним, отаким, 
можна жити? За вік розуму не нажив. Ви бачили, як він танцює вальс 
зі своїм собакою? Чокнутий. Іду на роботу, він під сливою падалки 
збирає, їсть із хлібом. Ще, кажу, черви наїсися. А він — у ранішній росі 
вся користь. Чи то на дах вилізе із собакою і обидва виють на всеньке 
село. Візьме губну гармошку і ходить вулицями — грає, або із сопілкою 
— ви не чули? 

— А мені подобається, як він грає. Тепер вечорами тільки собаче 
гавкотіння чути, а раніше люди співали. 

— Та ви подивіться на нього! Патли розпустив, мабуть, ще й досі 
думає, що такий гарний, як замолоду, ще й у капелюсі! Таким капелю
хом старці б гидували, а він, — дуже грамотний. 

— Нє, не кажіть, він таки грамотний дядько. Я козам сіно на пус
тирі косив, а він траву якусь збирав. То я думав,— у нього кролики. 
Розговорилися,— він такого порозказував: де яка трава, як називаєт
ься, що лікує. 

— То, казали, він чаклує, трави варить, приворожує. До нього з 
города на машині приїздили, він там щось їм поробив. 

— Аби чаклун, від нього жінка не пішла б. Знав би як вдержати. 
— Та кажуть, дочка від Федора. 
— Та подивіться на онуків! Вилиті Ільки, чисті циганчуки! 
— А він хіба циган? 
— А хто ж? Іду, якось, сидить із найменшим на призьбі, він у таку 

трубу роздивляється, калейдоскоп, о, а дитина його люлькою бавить
ся. Куди ти, старий дурню, малій дитині люльку даєш? 

— Он сусідські з третього класу смалять. Поховаються за моїм 
сараєм і димлять. Колись, як захвачу, пір'я полетить, ще сіно підпал
ять. 

— Кажуть, у нього на горищі телескоп. 
— Та у нього окуляри мотузкою підв'язані. Ходить, як опудало. На 

кого перевівся чоловік, а змолоду гарний був. 
— Воно, звісно, без жінки, без догляду. Он Степан узяв молоди

цю, Галку руду, то на людину став схожий. У костюмі ходить. Со
лідний. І хазяйство у нього. Нутрії завів. Вигідно. Шапки сам шиє на 
продаж. Якось ми зустрілися. Зайшли у чайну. У нього грошей — ота-
кезна пачка, крупних. Шапки, каже, поспродував. На базарі — своє 
місце. Ми тоді добряче піддали. Він мені одну шапку, що лишилася, 
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подарував. Я й не хотів брати. Так присікався: «Візьми, я Lx бачити 
більше не можу». І, знаєте, заплакав. Звісно, п'яні сльози — вода з 
горілкою — не від горя, але мені його, не повірите, шкода стало. Гляну 
— і смішно, і шкода. Він і сам, прости Господи, на нутрію схожий. 
«Привикаєш, каже, як до людей. Вони їдять, як люди, лапками. їжа — 
щоб чиста. Беруть у лапки та й миють у рівчачку». Розказує, ще й 
показує, сам носа свого витирає, ну чиста нутрія. І сміх, і гріх. А на
завтра до мене Галка прибігає, ой, скажу вам і фурія, за шапку свари
тися. Я їй віддав, нащо вона мені? Я такого й не надіну, хай їй грець, 
вона мені і не потрібна. Ледве з хати випхав. Тоді, днів через три, 
зустрічаю Степана. Обличчя геть подерте, отак через усе лице бабині 
кігті знати. Я здогадався — за шапку, не став його зачіпати, і так лю
дині не солодко, думаю. 

Отак перекочувалися розмови із кутка у куток. Накочувалися та 
відкочувалися від Ількової хати. Він же у селі не один. Раз-по-раз ви
никало поміж людьми щось дивне, чудувало світ. 

Наталя насипала маленьку кастрюлю борщу, поскладала у миску 
вареники, відтяла пирога, загорнула усе, щоб не прохололо, і понесла 
через город, повз криницю — до Ілька. 

Прочинила двері веранди, поставила вузлик та кастрюлю на дере
в'яний стіл і, забравши до корзини точнісінько такий посуд, повільно 
повернулася, щоб вийти. Вона чула, як Ілько щось теше у кімнаті, і 
легко могла уявити: стоїть біля вікна, обсипаний кучериками дере
в'яних остружок. Вона так любила цей запах деревини... А ще глини, 
в'язкої, темної. Він приносив її зі ставка. Глина пахла весняною ло
зою. 

Колись, десь рік тому, як пішла до Федора, не витримала, виріши
ла з'ясувати стосунки. Пом'ятає, як тоскно скрипнули двері, Ількові 
плечі ніби здригнулися. Мабуть, від різкого звуку. Він щось майстру
вав. Не відриваючись від роботи, посміхнувся до неї і продовжував 
працювати. А вона ще збиралась пояснювати! Яким чином? Може, 
воно й краще, що нічого з того не вийшло. 

Коли вони несподівано зустрічалися на вулиці, він дивився на неї 
так, мов щось хотів пригадати. Може, він так і не збагнув, що вона 
пішла? Вона давно постановила собі не думати так, але раз-по-раз щось 
навертало на це неможливе «а може....» І тоді зненацька виринала інша, 
не менш безглузда думка не у голові, а десь навколо неї, блукала, мов 
привид: «А може, я залишилась?» Вона намагалась ухопитися за па
м'ять. Дні, прожиті із Федором, зливалися в один день, сповнений 
турботами. І хоча клопоти приносили задоволення, яке мало бути бла-
гословінням і набутком усього життя, раптом виникало непевне по
чуття прикрості, марноти. Думка, що Федір не ревнує, бо не вважає 
Іллю рівнею, зрадницьки оберталася на підступницьку мисль, а може, 
він і її не цінує? Просто поруч ще одна робоча сила. І тоді потай згод
жувалась із неприпустимим: не пішла, залишила душу із блаженим, 
бачити разом дива, зірки над городом. 

Усе це знову накотилося й відкотилося хвилею, вибравши із жит
тя лише одну мить, але якою довгою вона здавалася! 

Рука натисла на холодну сталеву ручку дверей веранди. Потім інша 
рука пошукала у кишені фартуха і знайшла суху ганчірку, потерла за-
кіптюжене вікно, і ноги понесли Наталю стежиною. 

Осідав потемнілий березневий сніг, вивільняючи де-не-де землю. 
Ввечері підморозило, і сліди вкрилися тонкою кригою. 
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АНГЕЛІНА 

Господи, як я люблю музику! Особливо, коли лунає вона у цьому 
залі. Сідаю завжди за колону. Тут вільні місця. Музикантів, правда, не 
видно, ну то й що, аби чутно було добре. Тут так затишно. На паркеті 
квітка. Я вже знаю всі тріщини на підлозі. Отак собі тихенько затаюся, 
мовби мене й немає. Ось уже люстра починає мерехтіти, згасає. — 
Завжди хвилююся, ніби щось має статися. Щось там під стелею? Очі 
ріже. Краще заплющу. 

Шкода, що пропустила вчорашній концерт. Прийде ще раз сусідка 
скаржитись на дітей — не слухатиму. Скільки пропонувала їй піти зі 
мною!? Та хіба вона вміє слухати? їй тільки б жалітися. А я більше 
слухати люблю. Усе згадую... А те, що є, то воно наче і не існує, так, 
минається, та й годі. 

Яка величезна люстра. Тільки дві свічки горять. Знизу погляд хе
рувима здавався теплішим. Ніс пилюкою припорошився. Витерти? Десь 
хусточка. Ой, що це, я ж тут унизу. Які гучні оплески. Зручні оксами
тові поручні крісла. Воно ніби мене не відпускає. Не хочеться підво
дитися. Трохи простягну ноги. Нікому не заважаю? Ні. 

Дзвоник, мов щось по підлозі розсипається. Який сумний знайо
мий голос! Десь я вже чула. Забула. Як же я могла забути? Йосип! 
Так, так. 

Нас п'ятеро дочок було. Найстарша, найгарніша — Ліда. Петруня 
— найменший з сусідських синів — був у неї закоханий. А Ліда стар
шого обрала, Миколу. Гарна пара була, любо дивитися. А Петруня і 
зростом не вдався, ще й сором'язливий, мов дівчинка. Співали хлопці 
всі. Так у селі більше ніхто не співав. А я, бувало, тільки Йосипа, се
реднього брата, й чую. 

На Лідиному весіллі Йосип підійшов до мене та й питає: «Підеш 
за мене?» — Я так зраділа, що й словом не відповіла. Аж зараз серце 
заходиться, як згадаю. А він дивиться, очі хмільні вже і такі чорнющі, 
сила така, тягне мене до нього так, що зараз знепритомнію. Тут саме 
«Гірко!» закричали. Петруня вибіг з-за столу і до хвіртки. По дорозі 
перечепився за щось, ледь не впав. Злякалася я за нього. Шкода, мов 
дитину малу. Здалося, що біда близько. А на подвір'ї гамір, сміх, кри
ки. Музики вдарили. 

Гукнула я: 
— Петруню, куди ти? 
Відчуваю на плечі руку важку, мов камінну. Йосип. 
Дивиться на мене і, здається, не бачить. Добряче вже випив. Знов 

питає: 
— Підеш за мене? 
Руку вище ліктя так боляче стис, що я аж зойкнула. Вирвалась, 

думала легенько відштовхнути, а він похитнувся — і гнів такий ув очах. 
Іде на мене, мов чорна хмара. Хата їхня крайня у селі. Дивлюся за 
хвіртку, а Петруня йде навпростець лукою до озера. 

— Зачекай, Йосипе,— благаю, — а сама за хвіртку, бігцем слідом 
за Петром. Аби що собі не вкоїв. 

Отак біжу, а на плечі все руку Йосипа відчуваю. Добігла до ставка. 
Слава Господу, живий. Лежить на траві. Плечі здригаються. Не плаче, 
стогне, мов звір поранений. Нахилилась над ним, волосся погладила. 
В усіх братів волосся чорнюще, жорстке, кучеряве. Так ми з ним до 
ранку й пробули. 
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Наступного вечора чую, хтось у вікно стукає. Виглянула — Петру-
ня. 

— Я, — каже, — прощатися прийшов. У місто подамся. Не можу з 
ними під одним дахом. — Губу закусив. Відчуваю, лихоманить його. 

Вийшла провести. Мовчки до ставка дійшли. Ніяк слова не доберу 
втішити. Мені важко, а йому — поготів. Гляну — серце обривається. 
Такий беззахисний, такий рідний. 

— Якось буде, Петрику, ось побачиш. 
Відчуваю — сльози навертаються. Близько біда, як захиститися? 
Уже смеркало. Вода темна, аж гуде щось у повітрі. Ніч стіною 

стаєЛ Видно і йому моторошно стало. Стиснув мені руку, точнісінько, 
як Йосип біля хвіртки. А мені млосно, мов би мене й немає. Тільки 
руку його відчуваю. І подих гарячий. І холодно так. Він говорить щось, 
говорить, наче марить. А потім усе стихло. Тільки очерет у головах 
шурхотить. 

Оце все, що пам'ятаю... Поверталася додому — сіріло. Дивлюсь, 
Йосип сидить на призьбі. Мене чекає. А очі — темніші за воду в став
ку. Тут я наче схаменулася.^Що накоїла? Але дивно — ні сорому, ні 
страху. Підійшов до мене Йосип. Дихає важко, мов кінь. Відчуваю, 
вдарити хоче. Може, вдарив. Не відчула. І такий туман зранку... 

Отак, Йосип Настю взяв, нашу наймолодшу. Вона змалечку най-
веселішою була. Він бив її. А мені що лишалося? Селом поговір пішов. 
Звідки він узявся — не знаю. Вирішила і я до міста переїхати. 

Відтоді я тут. Страшно було самій у чужому місті. Думала, зустріну 
Петра, може, легше буде. Від землячки якось дізналася, що він на ар
тиста вивчився, співаком став. Я навіть афіші підрядилася розклеюва
ти. Думала, знайду. 

Одного разу в натовпі побачила невисокого чорнявого хлопчину. 
Ледь наздогнала. Саме вітер такий був. Оглянувся — не він. 

А потім багато усякого було. Все минало. Ось тільки музика... 
— Петре, ось ти де? 
— Ангеліно, невже це ти, яка у тебе гарна блакитна сукня, яка ти 

гарна. 
— Йосипе і ти тут, як ти знайшов мене? Я ж так давно пішла. 
— Я летів. Ось бачиш, твоя стрічка. 
— Моя. Я загубила її на Лідиному весіллі. 
— Я хочу, щоб ти полетіла зі мною. 
— Як? 
— Давай руку. 
— А Петро? Ми його загубимо. 
— Нехай наздожене. ^ / 
— Візьми мене за руку міцніше, Йосипе. Я хочу відчути, які в тебе 

сильні руки. Де ти, Йосипе? Стисни мою руку... 
—...Та розбудіть ви її. Бабцю, гей бабуню! Концерт давно закін

чився. 
— Може, вона глуха? Приходить погрітися. 
— Скільки разів я говорив контролерам: не пускайте стару без 

квитка. Це ж не богодільня. Теж мені — меломанка. 
— Та вона така сумирна. Музику, каже, любить. 
— А якщо тут помре? Може, вже й померла. Бабцю, гей! Ну от, що 

тепер? Слава Богу, здається, жива, — прокидається. 
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Володимир Моренець 
ХРАНИТЕЛЬ ПРОМЕНІВ І ОЖИНИ 
(Про Миколу Воробйова) 

Творчість Миколи Воробйова належить до феноменальних явищ 
пройнятого дикістю й геніальністю XX ст.: «Сонячні кларнети», 
відносність часу і простору, «Герніка», ноосфера, «Балади буднів», тео
рія хаосу, Ванга... З абсолютно різних сфер дійсності, часто неймовірної, 
всі ці явища (означені вище буквально трьома крапками!) мають одну 
спільну рису: момент абсурду. Звісно, коли розуміти абсурд філософсь
к и — я к невідповідність чогось загальноприйнятим уявленням чи нор
мам. 

Таким геніальним абсурдом значена для мене лірика М. Воробйо
ва, одним із «найчистіших», найвідвертіших прикладів якої є «Оманли
вий оркестр. Конфігурації»,— золотий «роздріб» з майстерні поета 60-
90-х років (подане тепер — лише мала частка написаного ним «ми
мохідь соціуму»). 

Отож кілька слів про «конфігурації» художнього абсурду М.Во
робйова (здається, хіба що при такому підході можна внемливо сказати 
про ці сліпучі спалахи поетичної уяви, які говорять самі за себе). Скрізь 
і в усьому (в науці, мистецтві, практиці будення) ми звикли до певних 
стандартів і норм, які, власне, й дозволяють нам,— таким примхливим 
і різним,— бути разом, у гурті суспільно. Ці здебільшого неписані й 
незліченні переліки належного (того, як слід розуміти те і те, як реагу
вати, як чинити тощо), зібрані в понятті суспільного досвіду, що є 
нашим спільним скарбом, нашим рятунком, але водночас і ярмом. Так, 
ярмом, бо стримує політ нашої думки, уяви, фантазії, так чи так нас 
уніфікує. В опозицію до суспільного досвіду стають деміурги, себто 
творці. Причому зовсім не обов'язково у формі прямого заперечення 
відомого і прийнятого: достатньо не брати його до уваги, віднаходячи 
те, чого ще ніхто не бачив і не знав. 

Такою і видається мені поезія М.Воробйова, в якій колективний 
естетичний досвід (у вигляді знайомих реакцій, оцінок, образних на
ближень) практично відсутній. Є тільки два чинники твору: неповтор
на художня уява автора в розкоші самовиявлення і Всесвіт. А звичного 
для літератури третього — загальносуспільного естетичного досвіду і 
смаку — немає. Звідси така трудність сприймання цих віршів і така 
насолода від них, таке упоїння новим, нечуваним, перворожденним. 

Що, скажімо, дасть читачеві трафаретна оповідь про малість «во
лодаря природи» перед природою, про драматичну розбіжність між 
людськими прагненнями і людською змогою? Страта часу та й годі. А 
Микола Воробйов пише: 

Чавунчик кипить серед жару 
замріяно верби цвітуть на піщаному березі 
Римарук читає вірші 
повертаю голову: небо у воді рожевіє 
відчуваю розчарування 
бо ж і гриби це бачать... 

13 



І разом з ліричним персонажем я враз відчуваю, що нічим, по суті, 
не відрізняюся від м'якої земної прорості, яка «бачить» те ж саме, що і 
я. «Свобода і сум», як в іншому вірші сказав поет. Як і чим описати, 
освітити «для-мене-значиму» марність кожного людського труда? Зав
жди в чомусь «малого» (бо ж людський!) і водночас для його суб'єкта 
дорогоцінного? 

Сьогодні я майструю корабель 
який нікому не потрібен 
Але мені потрібен час для майстрування корабля... 

Це — одна з найточніших гуманістичних формул кожної окремо 
взятої екзистенції. Чим виразити самототожність особистості, яка при 
тому всьому відчуває себе частинкою сущого під небесами? «Воробйов: 
Хто не трава, хай про траву не говорить...». 

Подібними неймовірними спалахами світовідчуття й освітлені 
«Конфігурації» М.Воробйова, вся «абсурдність» яких у тому, що вони 
не тривимірні, що вони не є тими Евклідовими конфігураціями світу, 
до яких ми призвичаїлися настільки, що пізнаємо їх і в цілковитій 
пітьмі, навпомацки,— «чужими руками». 

Є поети, котрі володіють словом так, що й найтривіальніша річ 
набуде під їхнім пером певного художнього сенсу. Я б не сказав, що це 
стосується М.Воробйова: над стилістикою його письма (незрідка горб
куватою, шорсткою) завжди підноситься щось таке значиме і відчутне, 
що ніби вихопилося зі слів і стало саме по собі духовним знаком. Я б 
сказав, що М.Воробйов володіє світлом і чуттям речей, неприступним 
для заклопотаної більшості. «Тут гуляв вітер Я йшов і придивлявся 
Камінь вигулькнув зненацька Я укляк перед ним на коліна і заплакав 
Руками обхопив теплу голову холодного каменя і знову заплакав». Торк
нітеся брили на липневому осонні, згадайте про її непрогріте кам'яне 
нутро, і ви збагнете всю геніальну простоту цього образу. 

Відчуття світла і суті речей дозволяє М.Воробйову сягати таких 
немислимих натурфілософських глибин, яких вся інша пребагата євро
пейська поезія XX ст. просто не знає. А що там, у надрах буття, смішного 
мало, то й художні зміщення поета,— притаманний його творчості 
«момент абсурду», — здебільшого драматичні, а не гумористичні. Коли 
ж і зринає усмішка з прозорої товщі цієї лірики, то вона печальна: 

— Ало це Микола? 
— Так 
— Слухай як ти себе почуваєш? 
— Хворію... 
— Не можна весна видужуй 
— Добре я йому передам... 

Так, у колотнечі суспільного щодення поет відчуває себе стороннім. 
Та це зовсім не означає, що суспільству,— змореному, знеможеному, 
зболілому, — стороннім і непотрібним є і буде поетичний світ М.Во
робйова— чорторийського блукальця, доглядача фіалок і води, храни
теля променів і ожини. Ми ще увійдемо в цей світ, наснажимося його 
величчю і врешті воздамо належне видатному лірикові й гуманісту, 
котрий живе ось тут, тепер, поруч із нами, наприкінці XX століття. 
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Микола Воробйов 
ОМАНЛИВИЙ ОРКЕСТР. 
КОНФІГУРАЦІЇ 

Коли речі сплять ми їх бачимо 
Ми навіть можемо до них наблизитись 
Аж ніби забираємо з собою 
та ось вони прокинулись — 
це ми зникаємо 
це ми не знаємо про них нічого... 
* 
Якщо всього цього не знати 
то можна все. життя спостерігати за птахами 
і це ніколи не набридне. 
* 
У1965 році з 'ївши 20 черепах в заплаві Тясмина я раптово 
вступив до філософського факультету КДУ — 
це ніби сказати: 
клумба вже сипалась насінням 
але я відшукав квітку — 
самого себе... 
* 
Йдучи ми проминаємо безліч мурах 
навіть не помічаючи їх 
але ж вони виставили оборону... 
Сам до себе: 
фіалки ще не цвітуть не переймайся 
але ж вони довкола нас 
* 
Червоний гриб холоду не ранить мене 
я як і він полюбляю іній 
пекучий вогонь надсилає учням учитель 
* 
Весняні бджоли над Лаврою 
куниця стрибає з даху на дах 
соняшна голова дрімає на лаві 
Лишега* при світлі не той що в/ пітьмі 
* 
Сплеск води: трикутник незримого 
пісок між піщинок 
мабуть у нього немає дна... 
Хоча тепер це не має значення... 
мене вже давно не шукають 
годинник без стрілок 
супроводить мене до дитинства 

"Олег Лишега, поет, перекладач. 
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Ох несила тікати 
коли доганяєш... 
* 
Я завше в очікуванні звіра: 
майже завжди 
навіть коли нахиляюся 
аби зірвати квітку 
* 
Великі очі — великі звірі... 
* 
Поранений із середини не має куди заховатись 
бо вже не має середини 
освітлюючи світло затуляє форми 
форми без речовини: 
повів вітру що вкривається другим сріблястим боком листя... 
* 
Колись я бачив гірлянди весняних квітів 
і хмари метеликів над ними 
і пам'ятаю як вони віддзеркалювались у воді 
справді безжурно я жив колись... 
* 
— Миколо ідіть до мене референтом 
— Іване Федоровичу* 
рябий кіт ніколи не виходить на світло — 
всі його стежки поміж дерев... 
й 
Все це добре але сліди 
куди ведуть сліди? 
Луг кладка через річку берег садок 
зруйнована хата збудована хата 
дорога де вже не зустріти ні «а» ані «б» — 
тільки комарики над стежкою крильцями грають... 
То куди ж ведуть сліди? 
Голос Кордуна**: 
— До цвинтаря Миколо Панасовичу 
* 
Нас троє а тіней п'ять 
я не знаю кого з нас немає 
кажуть час збирати каміння 
але ж я його ніколи не розкидав 
* 

Я кажу: он золотий кінь 
хоча насправді там його немає 
але якщо йти йти дні і ночі роки 
то неодмінно натрапимо на коня — 
довершеність світу в його непізнанності 
це хід конем 

*Іаан Федорович Драч, пост, громадський та політичний діяч. 
**Віктор Кордун, поет. 
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Я розповів Кордуну про камінь 
там у лугах навесні запримітив колись 
червонястий чималий 
ні... не підняти 
а потім через багато років 
у нього народився син 
і він показав йому той камінь 
тепер я не знаю де він тепер: 
і він і він — син, і він — камінь... 
* 
Кожного року на цьому камені інший лишайник 
я мабуть старий і темний 
якщо він так яскраво червоніє... 
* 
Хто сильний той один 
хто один того убивають... 
* 
Бути із зірками 
це бути без даху над. головою... 
* 
Хто йде низом того встрелять зверху 
хто йде горою того встрелять знизу 
* 
Щоб дальню побачити гору 
треба щоб найближчу закрив туман 
* 
Жити це значить бути іншим ніж ти є 
* 

З дитинства запам'яталася статуя Свободи що стояла у нас на 
городі На жаль я був малим і нічого не знав про свободу не звертав на неї 
уваги я сам був свободою... 

А потім я підріс і дізнався що підлягаю депортації 3 країни дитинст
ва мене депортували в Україну 

Коли вперше вийшов із КГБ то пустився містом нікого не помічаючи, 
щораз наштовхувався на перехожих, заточувався і без усякої мети пере
сік місто Вже далі звернув на бічну дорогу бо вабила до себе буйна зелень. 

Зайшов у луги сповільнив ходу Поплентавсь абияк ловлячи погляди 
півників смолок і призабутих мною квіт(в Тут гуляв вітер Я йшов і при
дивлявся Камінь вигулькнув зненацька Я укляк перед ним на коліна і запла
кав Руками обхопив теплу голову холодного каменя і знову заплакав. Зне
силившись я заснув Дві постаті стояли віддалік Сниться чи не сниться?.. 
Я боявся помилитися і не розплющував очей... 

* 
Я наче знав — 
розсипав свої дні намарне 
Микола Рачук* хотів позбирати 
але він був далеко 
Я сказав: — Це — зайве 

*Микола Рачук, пост. 



бо якщо нахилитись 
ще й сірником присвітити 
то можна себе не пізнати 
як же тоді ми зустрінемось... 
ft 
А оце якось іду 
безліч білих метеликів 
та тільки я їх побачив 
як ураз потемніло... 
І згадав я про те що колись написав: 
везу білих метеликів 
і то треба дуже швидко 
бо вже сутеніє 
і тільки на дні ще біліє одне крильце... 
* 
По блиску листя я іду 
все більше жовтого листя вкриває стежки і дороги 
в заглибинах збирається в копички 
і вже їжак у ньому шарудить 
це може той що з ним у дитинстві зустрічались?.. 
Хто пізнає мене по блиску листя? 
« 
Я оглянувся і раптом побачив 
як шугонуло вгору біле 
та найбіліша чапля поміж дерев розтанула 
з малого озерця при болоті 
а я й не бачив я не встиг 
нічого я не встиг у цім житті 
наблизивсь до води і очерету 
а там біліли дві лілеї непорушно 
можливо вона з ними гралася 
а може відвідала місцину предків 
про що вони там шепотіли 
і чи не плакала вона ось так як плачу я?.. 
* 
Повз пустелю я йшов брати мої 
ваші правиці не стискали моєї 
* 
В країні диких звірів нічого не відомо про людей 
в кого я не запитував 
ні не зустрічали... 
* 
Якраз тоді хлюпотів дощ 
і Лишега грав на баяні 
водяник що мешкав у струмку за Лаврою 
навшпиньки підкрався і очі йому затулив 
холодними лапами 
Лишега перестав на баяні грати 
і того ж вечора напідпитку 
забув в електричці нещодавно написаний роман 
про абсурдність свого існування... 



* 
Вони сиділи на кухні 
спочатку пили чай з варенням а потім просто сиділи 
— Наталко — починав Олег 
вона підводила очі і тоді він бачив як у блакиті ширяють дві чайки 
в заломах променів що відкидали айсберги хмарин 
крила яскраво світилися 
дві чайки в її очах — думав він 
розбираючи руїни... 

Я придивлявся до землі під трухлявим парканом 
вже мали синіти проліски і бузкові китиці рясту 
коли ж я набачив Lx 
то з хвіртки вийшла молода жінка у фіолетовій сукні 
з великою мискою попелу... 
вона глянула як я тримаю півня... 
А я вже поминув її... 
Коли почув шарудіння попелу 
який вона висипала з миски 
так то був попіл із півня... 
* 
На Чорториї наливається повінь по золотий цвіт верби 
вистрибує короп над затопленим кущем 
у затишку велика плітка гріється 
мерехтить чорна вода між віями м'яти 
зелені сережки виплавляє весна 

На березі матроси 
розглядають пильно перемитий пісок 
— А де жінки — питають 
А й справді де жінки — хвилюється Климчук* 
іі 

Чавунчик кипить серед жару 
замріяно верби цвітуть на піщаному березі 
Римарук** читає вірші 
повертаю голову: небо у воді рожевіє 
відчуваю розчарування 
бо ж і гриби це бачать... 
* 

На потемнілому березі перли виблискують 
то сині то білі ) 
лише зрідка сполохуючи піщану тишу 
вогнище гасне 
голова висипає попіл 
вже темний Климчук загубив ложку 
в задусі ані звуку води по каменю 
ні барви каменя в дрижанні води... 
* 
Спочатку я думав стати твариною 
потім тварюКою 

*Олександр Климчук, письменник. Головний редактор часопису «Україна» 
**Ігор Римарук, поет. 
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потім звіром 
потім демоном 
потім чистим духом що ніби труба у просторі 
але поки я думав то заснув 
* 
Все в цьому світі веде до перетворень; 
заперечуючи невидиму суть речей ми надовго спиняємось 
та соловейко співає хоча не має жодного ставлення до суті 
речей 
і таким чином стверджує невідому йому суть речей... 
* 
Зустріч з тваринами це зустріч з основами 
Щоночі уві сні перевертаюсь 
а десь обвалюється рай... 
* 
Якщо Воробйов зміниться то світ завалиться — 
сказав Богдан Бойчук* 
* . * 

Тітка: — Сьогодні строїти а завтра умирати 
Мати: — Ледве ноги не посушила... 
* 
Кордуна обрали секретарем 
а кого ж Кордуном обрали?.. 
* 
Ось і цей корабель відходить 
зараз поставлять платівку 
що я її з берегової глини зліпив 
дивно що цього ніхто не помітив... 
* 
Хто знає чому вмикають світло 
може щоб побачити піраміду в темряві 
адже за дня її невидко 
* 
Пливе світання ідеш до поля 
звернув до ставу 
розвиднілося і вже забув 
чого ти йшов 
* 

Часом я підглягаю скрізь стебла 
і в мене на лобі довго не розходяться зморшки — 
трикутник неба: 
не ставши ніким ти не маєш дна... 
* 
Пам'ятаю як від прибулої води потемнів зелений лід 
і тріснув і в тріщину заплив головань 
такий великий що не відразу кинувся його ловити 
стоячи у глибокій воді 

*Богдан Бойчук, поет. Представник Ньйю-Йоркської групи поетів. Живе в 
США. 
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я таки впіймав його 
хоча знаю напевне що не впіймав нічого... 
Немає дна... 
* 
— Ти сам по собі? — питає хтось 
— Та ні — А як? 
— Це так ніби ти не спитав 
а я тобі не відповів... 
* 
Коли я хворий то помічаю як спалахують діаманти на листі 
але небо темніє 
бо вже знає що я помітив діаманти на листі 
коли я хворий... 
* 
— Ало це Микола? 
— Так 
— Слухай як ти себе почуваєш? 
— Хворію... 
— Не можна весна видужуй 
— Добре я йому передам... 
* 
В розлитій зеленій тиші 
я вгадую тверді частки пагорбів і м'які китиці знижень 
і часом здригаюсь від холодного рідкого дзеркала 
глибоко на дні мого подорожування 
* 
Є такі подорожі світла наче великий букет 
але кольори геть полиняли — сіро-білі... 
Вони то з'єднуються в нагромадження куль 
то розкочуються поміж зеленавих тіней 
що нараз виринають коли вітер у деревах стихає... 
Блукаючи я збираю їх поміж стовбурів 
мені видається що я вже старий 
і тримаю за руку малого хлопчика... 
* 
Моя колісниця загрузла серед саду: 
вона золота але її золото окремо від неї: 
груші що в них вовтузяться оси 
оси що обминають холодні струмені вітру тіней 
тіні що живляться синіми сливами 
сині сливи що очікують туману 
туман що ховає мою колісницю... 
* 
Алла* пішла 
Ате ще довго світилась червона сукня 
у складках синього присмерку 

*Дружина Миколи Воробйова. 



Сьогодні стежка заросла порогом стала 
підсинений поріг тим обрієм 
що в ньому залишився я... 
* 
Моє зруйноване існування 
річка лікує... 
* . 
Ваза — це на квадратному столику 
передбачена мить вази 
десь тут має бути троянда 
але натомість тільки тінь 
Троянда здалеку: — Я приходила і довго чекала... 

Пробач що на мить я забув про тебе 
бо саме доходив краю 
а кажуть що в мить останню 
людина пригадує все 
* 
Сліди обіймів тануть • г 

на дні ночівлі троянда плаває 
мов поцілунок давно схололий 

Червоне — це східці без східців, 
це те що піддається. .. 
те що не відає перепон 
те що спонукає до руху: 
вечір і ранок ранок і вечір 

Серед безлічі дівчат що сидять на шовковиці 
тільки дві-три — пташки 
в решта хоч і сидять на гілках' 
та на землю дивляться.... 
* 

Про себе: 
там де ріс клен 5000 літ тому і сьогодні поселився клен 
але куди поділася лица що поряд шуміла? 
* 
Я одягаю маску 
щоб не шукати свого обличчя 
напис: 
камінню нічого від тебе не треба 
тільки б ти назву кожному дав 
* 
Зі сну: 
сам один у цей металевій пустелі' 
раптом біля мене з'явився хлопчик 
я схопив його за руку і став питати де Геля* 1 • • 
він нічого не знав 

*Донька Миколи Воробйова. 



але в його очах я побачив вину 
підібравши прутика я став йому погрожувати 
він вирвався 
я вдарив його несильно а потім з усієї сили 
і відчув що прутик проходить крізь повітря 
мій знак: повітря... 
* 
Від двох боків зупинки в чеканні непомітно ми наближаємось 
один до одного 
віддаль скорочується до кількох сантиметрів 
але нам не має чого сказати один одному 
* 
Якщо чорні равлики із погаслими зірками 
Невидимі для нас 
то тільки вибухи на зірках можуть розбудити нас 
* 
Десятки років пропали безвісти 
Жодної фотографії 
Тільки тоді коли ми стаємо світом фотограф помічає нас 
* 
Стежка боса бо шелестить сама по собі 
* 
Маски — це ніби нерозкриті книги. 
Вони забирають у нас те чого ми не встигли зрозуміти 
А не зрозумівши — не зрадили... 
Метелик у снах завше за літо більший... 
* 
Я знав: лише вмерти ще встигнути можна 
Мертві сорому не ймуть 
А де ж сором живих? 
* 
Вдивляючись в себе стаєш світом 
і звичайно не можеш помітити фотографа 
Фотограф — це наша зима 
а зима — це зерна без назви 
* 
Думав: піду далеко... 
Оглянувся — ті ж самі будівлі і гомін погоні у них. 
* / 
Приходиш у світ роздаєш або губиш іграшки 
Затим зображаєш птахів 
але про золото що творить зморшки 
говориш мовчки... 
* 
Безглуздість існування породжує яскраві зірки... 
Сьогодні небо повне зірок 
Жінка таки щось збирає... 
Коли вслухається в своє дитя 
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Руйнівники життя ще; завше насторожі 
смертельним бурям шлють привіт: 
так так то надкороткий час для оборони правди 
Розвивайте те чого не існує 
Тільки так ви розвиваєте дух 
Шестикрил — це надзвичайний стан рівноваги 
Це — бачення всього одночасно... 
* 
Невидимі зубці часу попадаючи в невидимі зубці простору 
пересипають піщинки всього 
* 
Якщо зранку до вечора ніч 
то йдеш і купуєш мушлю 
і слухаєш її 
Мушля — це ідея світла щоб іноді було де відпочивати світлу 
* 
Так тихо наче відра з водою стоять 
— Не кажіть бо весь час я кульгаю: 
стриб стриб — 
того й сонце стрибає... 
* 
Серед спиляних кленів неспиляні 
в насінинах гріються... 
* 
Майстри направлять млин 
але майстрів ми не зустрінемо — 
сніги розділять нас 

Якщо головні речі завше на видноті 
то ніч — суть речей безіменних 
* 
Довкола люди котрих я знаю 
але хто вони я не знаю... 
* 
Біль — це щоразу новий сенс життя... 
Всяка діяльність це розбите чиєсь життя... 
* 
Стережіться: добірні врожаї не повернуть і частки втраченого 
На прапорі — сума безмежностей 
Тремтіння прапора у погляди Вершини 
* 
Коли я боровся з простором 
я був багатокутнім 
Коли я був багатокутнім 
я міг бачити як пролітає шестикрил... 
* 
Ми вже надходимо 
(вчитель надходить) 
Ні це не повернення 
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Хор: — О здрастуй! 
Хор: — О прощавай! 
* 
Озирнувся: погоня 
Слідом звіра побіг і погоня відстала 
В хутро звіра убрався 
І в лісі прокинувся... 
* 
Листя пустилося берега 
— У-у-у-у — наспівує чоловік 
— У-у-у-у — синя прірва відлунює 
* .." 

За мною йшла свобода '"' 
А я тікав від неї бо знав що наша зустріч — 
то мій останній день свободи 
* 
Якщо бачу себе 
то хіба не в дзеркало дивлюся я 
Серед друзів мов серед дзеркал 
* 
Вибрати щось одне я не наважуюсь 
тому й квітів не рву 
тому завше з букетом 
* 
Руйнується те що найбільше 
* 
Серед дітей завжди одна дитина є струмком 
і світ заглядає в неї... 
* 
В майстерні Черниша* голуб на підвіконні 
Посутеніло і лише дзьоб його ще червоний... 
* 
Всяка музика — трохи похорон 
Чи ти веселишся чи ти плачеш? 
Все вже сталося 
А що ж могло статися окрім завершення окрім похорону? 
* 
Від такого життя багато дізнаєшся 
але це знання про смерть 
* 
Знову повістка до КДБ 
Може вони викликають через те що я забуваю 
про що ж говорив минулого разу... 
* 
Полювання було вдалим... 
Перебрели останній струмок 

*Микола Черпиш, художник. В сімдесяті роки емігрував до Чехословаччини, 
де трагічно загинув. ' 

31 



Аж ось і кафе 
Вічернє освітлення — це ми всі разом 
* 
Рачук говорив про човен 
І ми б давно його знайшли 
Але човен був синім... 
Чи не схоже це на втечу? 
Втеча — це міст це чуття води 
Це раптом А раптом — ні 
Тоді це теж втеча 
* 
Іван Семененко*: — О я пропоную вам цей скарб 
і віддаю вам цей скарб 
Ви умова мого піднесення 
до ролі того хто може давати 
* 
Лишега: — Справжнє лише те що нікуди не кличе 
нікого не любить не має й злоби 
те що самотнє не через те що воно єдине 
А через те що воно нічого не означає... 
* 
За деревами церква 
Але очі треба підняти бо над нами та церква 
* 
Григорів**: — Точно описати польову берізку неможливо 
бо неможіиво передбачити ритм весняних повеней 
* 
Воробйов: — Космос — це безкінечний шлюб 
* 
Бачу вночі в найтемніших місцях збирається срібло 
Може то кінь п'є воду?.. 
* 
Довга стіна видовженим поцілунком троянди 
що схилена тінню навскіс до воріт синього 
Так і мене цілує життя 
Де він? — питається хтось 
Я все частіше думаю що жити це — небезпечно 
* 
Знання про мури — то є найпрогресивніші знання 
бо врешті решт то є знання про поступ 
* 
Хоча переді мною коло я не можу зараз угледіти де квадрат 
я добре знаю що він тут 
Можчиво у тому ж колі 
І хоча не відчуваю болю 
Не чую як впиваються гострі кути 
я добре знаю що квадрат зі мною 

*Іван Семененко, поет. 
**Михайло Григорів, поет і перекладач з латвійської мови. 
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Якби світ не мінявся t 

Я залишуся таким же синім як це коло 
Як слід коли приймають відро 
І несуть несуть несуть... 
* 
А в цей час за мармуровою колоною стояв Іван-Драч 
То на одній нозі то на другій 
І ніби підглядав 
Хіба так затишно за мармуровою колоною? 
Дрімали обіч нього шафи із вапном — 
листи до співвітчизників що їх не написав ніхто 
бо кожен навчався в школі мовчання 
без спогадів і без імен 
За мармуровою колоною 
кожен із нас стояв... 
* 
Я приніс їм пиво і рибину нарізану ще вдома 
Думав: прийду і хоч де а знайду їх 
і ми будемо стояти в кафе 
і пити пиво обчищаючи шматочки риби...' 
Але я побачив їх відразу тільки-но увійшов до кафе 
і вже не міг так просто сказати 
що в сумці у мене для них і риба і пиво 
до того ж вони самі запросили мене випити 
Я змушений був кудись поспішати... 
Якби ж вони не були такими веселими 
такими приязними коли я їх зустрів... 
* 
Двадцять літ промайнуло 
Подивився я в щілину: 
птах далекий ще далі летить 
* 
Сьогодні я майструю корабель 
який нікому не потрібен 
Але мені потрібен час для майстрування корабля... 
* 
Річка і маятник над нею 
Щоб ними стати треба без назви народитись... 
* 
Чекання в Києві: 
Вже синій слимак 
Нагорнув вапна для моєї церкви... 
* 
Там якийсь Воробйов набрався зухвалості 
і висловив у віршах щось таке ну щось таке... 
Вірші його такі ж нікчемні як і він сам 
Я б хотіла щоб його засудили на смерть 
(Із неопублікованої статті) 
* 
Дорога Знову числа і вітер... 
Якби швидше її проминути 
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це страховище блиску цю спільність зі мною 
близкість аж помираєш від насолоди пропадання... 
І досі бачу як цвіт вимиває бджіл 
із синіх пісків простору 
бачу крилець роїння 
вигравання білого і невідомого 
Той хто повен очей впав і б'ється 

. і зриває усе із себе 
мабуть перед дорогою... 
* 

В дитинстві ходив далеко 
Тепер до тих місць не дійти... 
* 
Роки забирають світло 
а мені залишають мене... 
* 
З листа: Намалював дві картини з цибулинками 
що пустили по зеленій пір'їні 
ніби дві церквиці 
але знаків неба ніде не проставив 
Оскільки вважаю: цього мені не дано 
Це те що в сумнівах наших... 
* 
Життя як грядка квітів 
Квітів багато а вінок один 
* 
Люди не помічають високих гір 
А високі гори вкриваються снігом 
З них налітає холодний вітер 
Крилатки кленів нанизані на стріли скіфського проміння 
печаллю ранять їх... 
* 
Михаиле* ми дуже давно не зустрічались 
Діти що бавились затихають... 
Я оглядаюсь — і вони залягають... 
* 
У вікнах майстерні призахідний водоспад вирує 
золотим зерном 
Я чую шепіт променів: зернини ловлять їх 
Черниш несе пляшку... 
* 
Коли їсте яблука то варто хвостики складати 
Ними добре топити коли дуже холодно... 
* 
Зелений зал — пояснює Микола** 
це тому що діти в ньому червоним м'ячем грали... 
Я ніби бачу: 
ходить чоловік нахиляється до трави . 

*Михайло Григорів. 
**Микола Черниш. 
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і показує як треба ловити коників 
Показує і боляче вдаряється об підлогу 
* 
Кордун: Поминеш і десяту вершину 
і захочеш оглянутися 
та тільки й побачиш той самий простір 
і гомін погоні в ньому 
* 
Ілля*: Яке чисте небо 
Саме таке небо переховує кораблі... 
Лавра 
У затінках старого саду добре живеться слимакам 
Кріт знає про це але де той сад..? 
* 
їжак шелестить 
А кущ і собі шелестить... 
* 
Увечері голоси рожевіють 
з комахами блиск єднається... 
Червоні барви вечорів — 
Але й без вечорів вуста червоні... 
* 
Дівчина намагається визволитися 
— Ти божевільна — кажу їй. 
і відпускаю гілку шовковиць повну ягід 
* 
Лавра. 
Синю глину минулого місяця 
Лишега колупає кам'яним ножем 
Лишега: тінявість парку згуртовує біле каміння... 
Семененко: мені здається що чорний мак притягує зорі... 
Воробйов: хто не трава хай про траву не говорить... 
* 
Іду Чорториєм розхиляю траву 
визбирую золотих коників 
і ніякого сліду... 
Це знову літо 
це знову поразки фіолетових півників... 
* 
У сні бачив формулу лепехи 
Треба замалювати... 
* 
Приїхав Михайло** з Риги 
Ми зустрілися... -
І розмова як ото бува навесні: 
зелене листя шумить 
але достиглі яблука заважають шуміти листю... 

І- • *ВалерШ Ілля, поет. 

**Михайло Григорів. 

35 
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Це тільки може здаватися що хтось не бере участі 
Насправді той хтось невіддільний від світу і участі 
Замкнена брама ночі 
завше трохи прочинена... 
* 
Рачук сміється 
Як гарно ^йі сміється 
наче рій опалого листя 
На дерево- знову збирається 
Отак у повітці солома темно-золотим валом лежить 
а синій плач з лопатою стоїть... 
* 
Вмираючи я оглядався... 
Не оспівана рожа з гребенем 
Холодок — її сумнів 
* 
Уривається пісня коника 
І широкі листки латаття прилягають на дно мулке 
Світ моїх почувань — 
не весна і не осінь тільки те що між ними 
* 
Моє життя — це мої запитання 
Ноги багатьох залишили товщ пилу на ньому 
і навіть той хто приходив з любов'ю і миром 
любив себе — чогось навчаючись 
оберігав себе — від чогось відмовляючись 
* 
Я лежу посеред утопічної весни 
ящірка незрущно дивиться на мене 
Я не знаю хто з нас хто 
Я дожився до того що вже дожився: 
крила жуків зелені 
давно вже лежать без жуків... 
* 
Голос самотнього: 
лише у сутінках я бачу трохи далі... 
* 
У старій хаті Кордуна % 
бурякові черевики під лавою 
лава сточена шашелем на ніщо 
півень намальований малим Романчиком* 
нагадує про давні гаразди 
і лише собачисько зі своєю ямою не дає мені спати 
Давно вже немає ні ями ні того собачиська... 
* 
Ось гілка хилитається 
але це та з якої пташка полетіла 

*Ромаи Кордун, син Віктора Кордуна. 
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Ось холоду гірлянди 
але це ті в яких збирається кришталь зі співу пташки 
* 
Я поет 
Я позаштатний володар світу 
Я новочасний варвар 
котрий нечувані струси фарбує під дитячі садки 
Я співаю пісню-піщанку 
Звабливу пустелю дарую Вам;.. 
* 
Простір не запобігає ласки 
і синій циркуль не підвладний нікому... 
* 
Коли все втратиш то побачиш далекі гори 
а перед ними неозорі квітучі луки 
Посеред квітів ти в життя залюблений 
І ти б до гір дійшов коли б не ті луки 
* 
Та коли від дзеркала відходиш то вже не знаєш що в ньому. 
* 
Під кінець 
аж під самий кінець 
ялинкові прикраси б'ються 
* 
Останні слова... 
А чи будуть останні слова? 
Слід на піску 
вітер подув 
Грається гасне слід 
І до вечора жодного знаку із тих слів не лишається 
Тверднуть трави незрушно пучками 
Останні слова голова туманіє... 
Сонце більшає наче обрій ближчає... * 
Скільки разів я хотів дійти 
А тепер просто вперся 
У жовтий квадрат 
тінь якого — піски життя 

Продовження буде 
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Юрій Олійник 
ОДІССЕЯ Л УКУЛА-ВОРОЖБИТА (повість) 

Постановою Міністерства соціальної індЬормації №0584 
твір під назвою «Одіссея Лукула-ворожбита» заборонено для 
прочитання особам, яким не виповнилося ЗО років 
(підстава: проскрипційний список №1846к) 

У 1994 році Кінейська Королівська Бібліотека (Непал) звернулася 
з пропозицією про літературну верифікацію папірусного кодексу, відо
мого під умовною назвою «Інформант», що зберігається у фонді Бібліоте
ки за №SG 3031-Іп. Це — об'ємне зведення на ієратичному папірусі, 
укладене провінційною латиною. Робота над повною верифікацією ко
дексу триває. Пропонована українському читачеві частина твору зай
має в кодексі осібне місце і читається як окрема повість-хроніка. Вва
жаємо за доцільне для цієї частини дотримуватися назви, яку вона має 
в англійському перекладі. 

Ю.О. 

Правильно кажуть: кроки тих, що винесуть тебе, вже біля дверей. Я 
добре їх чув. То поспішали, аби явити мене Риму і наситити його підле 
тіло. Циклоп зазирає у власну утробу, він роздирає її пальцями, жере 
свою плоть, п'є власну кров і реве од безконечного болю й безконечної 
невситимості. Це поспішав Рим. Це поспішав явлений світ, укладений 
в незграбне тіло. Я знадобився йому, щоб угноїти германські ліси. 

Отож, року 762-го від з'явлення циклопа висмикнуто було мене із 
Субури, допроваджено аж до Рейну і показано перед очі легатові 
Квінтилію Вару, котрий чинив суд над германцями. Варвари, ці не
зчисленні циклопові пальці, не знають спокою. По обидва боки Рейну 
живуть убії та гельвети, яких Цезар, коли воював Галлію, знищив близь
ко чотирьохсот тисяч, херуски, тревери й лінгони, які стали на бік 
Риму у війні з іншими [племенами]*, нервії, менапії, сугамбрії, хамави, 
семнони і бруктери, яких воював тоді Рим, гризучи свою плоть. На 
болотах — морини, белловани і ще різні. Вони не мають одягу, бо саки 
їхні {шкіряні штани), доходять лише до статевих органів, а хітони ма
ють рукава, але закороткі. Знатніші одягаються на римський манір, але 
то виходить смішно. Обличчям вони жахливі, і свині ходять у них на 
волі і мають лютий норов. 

Я складав оди для Горація і переписував книги для Августових 
онуків...(лакуш в тексті)... зрозумів із книг, які наказано...{лакуна)... і так 
навчився ворожби. Не по своїй волі став оракулом у горбоносого легата. 

Арміній з херусків, який допомагав Тіберію в Паннонії, приніс 
тоді до Квінтилія Вара голови заколотників, замочені в кедровій олії. 
Вар віддав все те мені, аби встановити, хто з германців замислює війну. 
Мені й без того було відомо, чим усе закінчиться. Адже для циклопа 
власна плоть і харч — одне. Коли солдат гидливо витяг із цебра одну з 
тих голів, я лише вкріпився у своїй думці, бо прочитав те у півзаплюще-
ному оці й чорних густяках у сплутаній бороді. Я зрозумів те, глянувши 
на Армінія. Він саме спостерігав, як Варові солдати втинали за якусь 

* У квадратних дужках відновлено слова, втрачені у кодексі. У круглих дуж
ках курсивом — примітки перекидача. - Ю.О. 
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провину голови двом його одноплемінникам. Сміючись, [вони] тягли 
тих варварів за волосся до колоди, де їх чекав величезний галл з довгим 
мечем. Він управився з ними кількома ударами. У якусь мить губи того 
Армінія сіпнулися, і то було знаком. Так було на серпневі іди і так було 
перед вересневими календами. І я сказав йоьку {Квінтилію Вару) тоді: 
Арміній. Але він зареготав і пхнув мене в груди. Недолугий, не знав, 
що скоро шукатиме смерті. 

Третього дня перед вересневими нонами (4 вересня) повернулася 
турма {комонний підрозділ римського війська), послана Варом до брук-
терів. Вони привезли із собою поранених і дванадцятеро забитих. Ті 
бруктери вчинили заколот і були влаштували римлянам засідку. Роз
лючений Вар назвав мене старим собакою і наказав дати меча, аби я 
йшов воювати. Краще б він дав мені мірку мульсу... 

Коли входили в Тевтобурзький ліс і було [нас] три легіони й шість 
когорт, і я один знав, чим усе скінчиться, пішов дощ і довкола спо
хмурніло. Затим здійнявся вітер і розгойдав дерева, і стало зовсім тем
но. Ударив грім і довкола освітилося на мить коричневим світлом, і те 
[сяєво] прокотилося вперед, виблиснувши на посріблених касках цен
туріонів. Тоді захрипів ріжок, наказуючи всім триматися купи, і небеса 
вергнулися додолу. Від грому були схарапудилися коні, валячи передніх, 
а в темряві закрутилися од вітру дерева, обвалюючи на солдатів гілля. 
Все змішалося, й у зблисках видно було, як солдати марно намагалися 
перешикуватися в бойові порядки, бо разом з Юпітеровими стрілами 
зусібіч засвистіли стріли варварів. Засурмили до бою, однак ніхто не 
бачив ворога, лише з криків і брязкоту зрозуміло було, що бій точиться 
десь попереду й позаду. Солдати борсалися в багнюці, розвертаючись 
контуберніями туди й сюди, однак стріли впиналися їм в обличчя, спи
ни, груди, і Плутон мав добрячий ужинок тієї ночі. 

Коли вибилися на узлісся, буря вщухла, а з нею відкотилися й 
варвари. Наказано було підпалити вози, і я кинув у вогонь свого меча. 
Полум'я зробило темряву непроникною, однак недолуга солдатня рев
нула переможний клич. Вони стали великим півколом, налаштовую
чись на кругову оборону, так що лівий фланг губився в темряві, на
томість я стояв біля вогнища разом з імагінаріями, оточений потрійним 
рядом легіонерів. Після того кожен молився своєму богові. Один, що 
стояв біля мене, прорік, утираючи заюшеного лоба, що снідатимемо 
всі у манів (духів пращурів). 

Германці вдарили зразу з кількох боків, і знову все заревіло. 
Освітлені полум'ям, метушилися імагінарії, боронячи статую Августа, 
затим все повалилося у вогонь. 

Хвала дереву, бо отямився я під| його віттям, серед тіл, обкиданий 
галуззям, однак не відчував болю. Бій ще тривав. Прокльони й хрипіння 
чулися звідусіль. Кроків за сто, у відлисках полум'я, ще тримав оборо
ну великий гурт легіонерів, а поблизу вже сновигали зі смолоскипами 
германці, добивали поранених і оббирали забитих. В обличчях тих по
сланців Прозерпіни мало було людського. Нестямлений, навкарачки 
поліз я геть у темряву, думаючи уникнути того, що пропонувала мені 
недобра доля. Ліз тілами забитих і не відчував під собою ані клаптя 
землі, так наче оті сіромахи і були землею. Хтось ухопив мене раптома 
за плече, і я почув голос горбоносого легата: «Де твій меч, собако?» Я 
відповів у темряву, що меч мій там, де його розум. Він укліщився в 
мою одежу, і ми борсалися у слизькому мороці і тим були подібні до 
божевільних. Той Квінтилій Вар і справді був збожеволів, бо вимагав у 
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мене зброї тоді, коли смерть чигала зі смолоскипами за кільканадцять 
кроків. Зрештою я позбавився настійливих обіймів і намацав серед 
забитих чийогось меча, розкраявши собі долоню. Меча я віддав горо
пашному Вару... 

Не відаю, як він скінчив, але на світанні, коли ліс виповнило синє 
світло, а мене та ще кількох легіонерів ув'язали в один гурт і припнули, 
як худобу, до дерева, я побачив голову того горбоносого легата на вістрі 
списа... 

Тим часом варвари довершували свою справу. Одні роздягали за
битих, зносячи зброю на велику купу, інші стояли непорушно біля 
своїх вождів, серед яких, коли вже добре розвиднілося, я таки впізнав 
зрадливого Армінія. Він промовляв щось до центуріонів, котрі стояли, 
пов'язані, оточені вартою. Я не чув, що саме говорив той Арміній, але 
бачив, як сіртонувся раптом гурт центуріонів, як вибухнув лайкою й 
прокльонами. Тих бідолах піддали ганебній смерті: їх перевішали на 
деревах, і тіла їхні, мабуть, ще й досі не прийняла ані земля, ані благо
родний вогонь. 

Я не знаю, скільки солдатів погинуло, бо тіла купилися на узліссі 
скільки стачало зору, а живих було забрано близько чотирьох сотень. 

Відтак, почалася моя одіссея, про яку хочу повідати, хоча й досі 
тут, у Субурі, ніхто мені не йме віри, називаючи брехуном, чи то не
сповна розуму. Я не з тих, котрі фарбують бороди воронячими яйцями 
(філософи?), і нікого не переконую. Кожен до всього доходить чи не 
доходить сам. 

Отож, ув'язаних дебелим мотуззям, гнано нас було тим Тевтобурзь-
ким лісом. Вони {германці) штурхали нас палицями й підколювали ві
стрями дротиків, достоту як бидло. Так випхано нас із лісу в загорожу 
з дубових лат. Кроків за сімсот, на узвишші, чорніли стіни укріплення, 
мабуть, дерев'яні, адже германці не розуміють каменю і не будують з 
нього. У долині між лісом й узвишшям лежав туман. Згодом, коли він 
здимів, я розгледів там кількадесят грубих варварських жител. 

За наказом Армінія нам велено було сісти, й дехто з наших просто 
впав, знесилений, в багно, замішане на овечих кизяках. Тоді, за своїм 
звичаєм, декотрі з германців кинулися обмацувати вузли на мотуззі й 
виплутувати легіонерів. Ще там, у лісі, ці жахливці вже знали хто з нас 
і на що годен, бо тепер вивільняли зранених і знекровлених. Вони 
тягли їх геть від гурту, туди, де серед варварів вирізнялась постать 
Армінія. Один з наших сказав тоді, що заздрить тим сіромахам, адже 
германці тепер швидко доправлять їх до своїх дурепських богів. 

Бранців потягли в бік узвишшя. Слідом рушив Арміній зі своїм 
учтом, залишивши біля нас кількадесят варварів охорони. Клянуся 
Юпітером, та валка бранців була жалюгідною копією тріумфального 
ходу, як ото колись Август вступав до Рима. Видно було, як з укріплен
ня навстріч Армінію вивалив натовп германців, і ліс відлунив їхнє ре-
вище. Радість їхня була подібна до флораліїв у Субурі, коли при театрі 
роздають дармове їдло. Більше я не бачив нічого, бо натовп затяг бранців 
за стіни. Всі ми, хто залишився у тій огорожі для овець чи свиней, 
довго ще чули переможне виття й згуки, що їх ті варвари називають 
піснями. По збудженому ґелґотанню охоронців я розумів, що там за 
стінами відбувається дійство, за змогу позирити на яке кожен з них 
віддав би добру частину свого ганебного життя. Я не одчайдух, і хоча 
перебачив на віку, все ж обличчя Прозерпіни жахало мене, плутало 
думки. Надто оті згуки варварів... 
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Визирнуло сонце і бридкий дух з того багна, де ми сиділи, забивав 
ніздрі, хоча мені не звикати, бо в Субурі сморід нічим не кращий. Гірше 
було з руками. Скручені мотуззям, вони геть потерпни, надто ж роз
краяна правиця. Понурими були Наші голови і Похиленими спини. Так 
було довго, і мені паморочилося в голові, а страхітливий чорний жук 
уп'явся клешнями в палець на нозі крізь продерті мої крепіди, і я не 
міг його скинути,— що більше ворушив пальцем, міцніше та істота 
хапалася за нього. Я мовчки спостерігав, як він збурює шкіру своїми 
клешнями, а рогом упивається в плоть. Тим рогом він уподібнювався 
до горбоносого легата, заступав мені зір, наче питав: де твій меч, соба
ко? Зрештою біль пронизав мене від ноги аж до потилиці і я закричав, 
звиваючись тілом на всі боки. Підбігли двоє охоронців і один з них 
здійняв наді мною палицю. Мабуть, я ухилився і удар пройшов поков
зом, закривавив праве вухо і на якийсь час кинув мене в пітьму. 

Коли прочунявся, сонце вже перевалило на другу половину неба і 
світило тепер попереду. Палець на нозі набубнявився червоною буль
бою, але тієї жахливої істоти вже не було. У голові мовби переливалася 
болюча рідина, але я радів, бо розумів: був би той охоронець вправнішим 
воїном, то слухати б мені джмелів по той бік Стіксу. Рейвах там в 
укріпленні ущух, а може, я просто Не чув його. Справді був думав, що 
оглух і почав проказувати вірші, поки зрозумів, що слух поволі до мене 
повертається. А казав я таке із Фарсала: 

Праворуч від дому Аїда знайдеш джерело ти, 
Поряд із ним — кипарис. Та до нього 
Ти не підходь. Далі знайдеш 
Воду холодну, що рине з туману, 
Д е Мнемозинине озеро. 
Над водою, на варті одвічній 
Одвічні стоять. 
Ти розкажи їм всю правду. Скажи їм: 
Син я Землі і Неба, що зорями сяє, 
на ймення Астерій. 
Так їм скажи: я висох від спраги, то дайте 
Води з джерела. 
І так ти одержиш безсмертя. 

Я зовсім знетямився і вигукував ті слова, аж поки солдат, що сидів 
поруч, штурхонув мене головою і додав люто: «Про яке безсмертя ти 
ліпиш? Вони ще до ночі переріжуть нас усіх, як жертовних баранів», 

Між тим з боку укріплення знову потяглися германці. Армінія се
ред них не було, а деякі ледь трималися на ногах і сп'яну гукали щось 
до варти. Охоронці кинулися до полоненних, вивільняючи ще частину 
солдатів, і знову погнали їх до узвишшя. Невдовзі за стінами знялося 
ревище, а той з легіонерів, що сидів біля мене, озвався, смикнувши 
збубнявілим рубцем під лівим оком: «Ці Ахелоєві сирени ще до вечора 
замочаться, як затички до амфор. А знаєш, про що вони волають? Що 
кров їхніх ворогів робить богів добрішими, а їх самих — невразливими 
для стріл і мечів. Кумекаєш тепер, що вони чинять там, на горі?» Він, 
вочевидь, був із ветеранів. Про те говорило його пошрамоване облич
чя і лютий зблиск в очах. 

Я подумав тоді, що та зненависть його згубить, і був правий, бо 
коли настала наша черга і германці розплутали й попустили наше мо
туззя і почали штурханами й кийками підводити нас, аби гнати на 
узвишшя, його грубезне тіло раптом розпрямилося, мовби лук. Він 
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ошкірився, рвучи на руках мотуззя, і воно таки репнуло, а з горла йому 
вирвався рик, подібний до ведмежого. Один з германців, котрий був 
біля того ветерана, від несподіванки впав, а наступної миті ветеран 
стрибнув йому на груди і чутно стало, як захрящало косте того варвара. 
Ще за мить в руках ветерана зблиснув довгий германський меч і, за
грібаючи руками, повалився ще один варвар. Смикаючись, аби звільни
тися від мотуззя, піднялися й загукали всі наші. Германці підняли дро
тики, але не зважувалися ціляти ними, бо ветеран уже рубався з трьома 
охоронцями. 

То був нерівний бій. Легіонер тримав меча обома руками і руки 
йому були заюшені кров'ю. Зрештою, двоє варварів, не витримавши 
наскоків, кинулися врозтіч, а один зігнувся під смертельним ударом. 
Ветеран роззирнувся, крутнувши мечем над головою і рубнувши по
вітря, але довкола не було ворогів. З одного боку до нього гукали сол
дати, не взмозі звільнитися від мотуззя, а з другого — наїжачилися 
списами германці. Він стояв якусь мить, мовби на арені, а затим ки
нувся до нас, аби звільнити від пут, але не доскочив кілька кроків, бо 
повалився навзнак, пробитий відразу трьома стрілами. Його тіло й так 
не приймало смерті, бо він знову звівся, ревучи й спльовуючи кров'ю... 
Четверта стріла вп'ялася йому в потилицю і дух цього сміливця відійшов 
до манів. Розлючені варвари вцілили його вже мертве тіло ще кілька 
разів, а один із негідників, котрий першим доскочив до нього, буйно 
заволав, пробиваючи благородне тіло списом. Ті жахливці насміялися 
над його тілом, однак дух лишився непійманим, і то він нині [перебу
ває] в Елізіумі під Марсовою орудою. 

Розправившись із чотирма нашими, котрим несила було встати, 
германці погнали нас до укріплення і там, клянуся небом, найсміливіші 
з нас здригнулися. Майже весь простір всередині того укріплення був 
заповнений варварами. Там були не лише чоловіки, а й жінки, зодяг
нені, щоправда, на чоловічий манір, і діти. Вони сиділи й стояли, хо
ром гукаючи незрозуміле, і то важко було назвати піснею. Посередині, 
на помості з колод, сновигали дві жінки і волосся їхнє було розкуйов
дженим. Загалом, рухами вони скидалися на божевільних, а обличчя 
їхні були вимазані червоним, і я маю підозру, що то була кров, а не 
кермес {червона фарба). В обох руках вони мали довгі тонкі ножі, які 
час од часу здіймали над головою, а юрма відповідала їм гучним реви-
щем. 

Зрозуміло, що від цих фушй важко було чекати добра. Посеред 
помосту височів стовп зо два обхвати завтовшки, а під ним кілька ве
ликих глеків, що формою нагадували грецькі кратери {посудини для 
змішування вина). Коли юрма розступилася, аби пропустити нашу вал
ку, знявся галас, од якого мені заклало у вухах. Кров похолола, коли я 
прозирнув ліворуч. Під помостом рядами один на одному лежали мертві 
тіла, їхні перерізані гірлянки чорно волали до неба, і то було страшно, 
бо мертві були голими, а їхні скривлені обличчя свідчили про перед
смертні муки. Глянувши праворуч, я зустрівся очима з Армінієм. Той 
зрадливець сидів під легким покриттям у кріслі, повитому зеленим 
гіллям і квітами, серед обвішаних зброєю варварів. Ми дивилися одне 
на одного якусь мить, а далі він осміхнувся і раптом поплив мені перед 
зором. Я подумав, що непритомнію, але помилився.. За своїм вар
варським звичаєм зрадливець гойдався в кріслі на гойдалці, а варвари 
зустрічали кожен його злет брязкотом мечів. Поки я опанував себе, 
одна з фурій скочила з помосту і підстрибом кинулася до бранців. Мов 
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за командою, троє охоронців вхопили під руки першого з валки і по
тягли до помосту. Полоненний опирався й кричав, але голос його ледь 
чутно було в загальному рейвасі. Стара жаба ззаду краяла йому ножами 
туніку, так що на поміст його випхали голим. Я зиркнув на Армінія. 
Той ще гойдався в кріслі кілька часу, а далі підвівся і простяг уперед 
правицю. Тієї ж миті там, на помості, одна з фурій, звинувшись, вист
рибнула полоненному на спину, так, що він повалився навколішки. 
Вона вперлася ногами в поміст і зверху через голову запустивши пальці 
в його ніздрі, задерла йому обличчя до неба. Друга фурія тієї ж миті 
вдарила його ножем по горлу. Я опустив голову. 

Так було покінчено з рейнськими легіонами Квінтилія Вара. 
Коли настала моя черга, і варвари схопили мене за мотуззя, я ки

нув погляд на Армінія і гукнув йому на всі груди приблизно таке: Aves 
amicus humani generis! (Привіт тобі, друже роду людського!). Не знаю, 
чи почув Арміній, що саме я гукав, але він рвучко підвівся і гримнув 
щось до своїх. Замість помосту мене відтягай вбік і вкинули до темної 
тісної кліті, де не можна було навіть звестися на повен зріст. Я приник 
до шпарини у стіні, звідти добре було видно поміст, але після мене на 
нього не вивели жодного полоненного. Загалом, гульбисько набирало 
мовби іншої якості. Не знаю, чи мої слова були тому причиною, чи 
західне сонце, що червонило криві дерев'яні дахи, вежи і брами. Спи
ни германців сколихнулись, вони тяглися кудись праворуч і зникали із 
зору. Валку бранців теж потягли в той бік, а далі я вже нічого не поба
чив, бо котрийсь із варварів спиною затулив шпарину, так що я міг 
лише чути його ґелґотання та ще буйні згуки юрми і мав час трохи 
розмислити. Думки мої покотилися далеко, бо який смисл було дума
ти про смерть саме зараз? Хіба не кожного дня стара жалібниця дибає 
за нами невідворотно, хіба лише нині ти відгороджений від неї стіною, 
такою незборимою для тебе і вутлою до смішного для тієї жалібниці? 
Смішно ганити смерть, бо кому скаржитися на те, що тебе не існувало 
сто чи тисячу років тому? Той, хто грає зі смертю в кості і не боїться 
програти, має час розмислити. Але ще більше має той, хто живе так, 
наче його немає. Бо ось сперечаються про те, чи земля постала з води 
і з чого все складається. І кажуть, що під дією логосу вогонь перетво
рюється через повітря в рідину, сім'я космосу, тобто море, а з нього 
постають земля і небо, і все, що є між ними. А другі кажуть, що земля 
із вогню, а ще треті — що все складають дрібні корпускули або атоми, 
або апейрон. Але що до того билинц^під вітром? З води вона чи з 
вогню і як у ній змішано атоми... Вона нікого не ганить і ні на що не 
нарікає. Смішно-бо нарікати на те, що вона не вродилася деревом або 
квіткою. Хіба скаржиться вона, що на ній нема золотого узороччя? І 
хіба можна про неї сказати, що вона вбога, а про дерево, що воно 
багате? Бо ось і бідні, й багаті нарікають на недобру долю, бо перші 
заздрять другим, а другі заздрять ще багатшим, і нікому немає спокою. 
Але завжди забувають, що на своїм недовгім віку билина приймає од
наково сонце й росу, вітер і дощ, і лапи диких звірів. Той, хто прагне 
уникнути невідворотного, завжди нещасний, а той, хто прагне немож
ливого, завжди зазнає невдачі. 

Так я думав, але був позбавлений і цього, бо висмикнуто мене 
було з кліті. І то вже була ніч, але рейвах не вщухав, і довколо помосту 
палали величезні вогнища. Тінями купилися варвари. 

Мене пхнули до якоїсь хижі, де палали три смолоскипи, кидаючи 
на стіни химерну темряву від загорнутих у римські гіматії германців, 
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що сиділи праворуч на лаві, і від Армінія, котрий воссідав під іншою 
стіною на своєму варварському троні. Я знав від горбоносого легата, 
що свого часу Арміній вивчав військову науку в Римі і добре знає нашу 
мову й звичаї. Достоту, він намагався прибрати августійшого вигляду, 
бо на плечах мав щось на зразок мантії, і то було смішно. 

Він спитав, зважаючи на мою одіж і бороду, чи я, часом, не еллін. 
І я відповів йому, що я не еллін і не римлянин, а просто дурень, бо всі 
мудреці вечеряють нині з імператорами, а не стоять у дранті, дослу-
хаючи громів у власній утробі. Він засміявся й звелів нагодувати мене, 
і служка приніс овечого сиру й хліба. Я спожив усе те, бо два дні не мав 
у роті й ріски. Тоді він знову запитав, чи не марну справу я зробив, 
поївши, бо, мовляв, на світанку мене чекає поміст. Я також спитав 
його, чи не марно він одягається і вмивається зранку, адже кожен день 
може стати для нього останнім, і побачив, що відповідь моя його вдо
вольнила. Відтак запитано мене, чи не гаруспик я або авгур. І я відпо
вів, що, радше, авгур, але гадаю не по лету птахів, а по діяннях людей. 
І Арміній зрозумів те по-своєму, і помовчавши кілька часу, запитав, чи 
відомо мені, про що він, Арміній, думає. На те легко було відповісти, і 
я сказав, що думає він про те, де, коли і як саме він закінчить своє 
житя, бо хто ж про це не думає? І знову він засміявся, і наказав при
нести й налити мені вина. Після кислого хіоського я зовсім оговтався, 
і думки мої стали нарівні з душею. Якщо ти такий розумний,— сказав 
він,— і гострий на язик, то чому стоїш тепер, полоненний, переді мною? 
І на це я сказав, що, мабуть, Плутон з Прозерпіною ще поки не бажа
ють бачити мене в себе в гостях, тому доводиться задовольнятися гос
тинами в нього, Армінія. Затим він спитав, чи не багатий я, і якщо так, 
то скільки маю сестерціїв. Я відказав, що маю все, що мені потрібно, 
але все це не коштує жодного аса. Він сказав, що в Римі зустрічав 
багатьох мудрих людей, але подібного не чув ні від кого. Проте наука 
вдовольнятися малим йому таки відома. Та вивчав її він не в ситому й 
зажерливому Римі, а тут, на своїй землі. Далі сказав, що жоден римля
нин не ступить за Рейн, поки він, Арміній, дихає. Я ж відповів, що Рим 
уже прийшов сюди, однак не з легіонами, а з тим посудом, з якого він, 
Арміній, їсть і п'є, з одіжжю, яку він щоденно носить, з тими блискітка
ми, що вчеплені на римський манір на плащах його підлеглих. І що 
більше він боротиметься з Римом збройно, міцнішими будуть римські 
обійми, більше золотого узороччя й блискіток знаходитиме в житлах 
своїх однодумців, більше голів своїх одноплемінників доведеться замо
чувати йому, Армінію, в кедровій олії. Він заперечив, мовивши, що зі 
зрадниками буде покінчено, а римські піфоси й амфори не розмовля
ють латиною і не нав'язують своїх законів, і що його навчено мечу 
підставляти меч. Та хіба міг він відповісти інакше? Цей одчайдух був 
передовсім солдатом і важко йому було зрозуміти, про що я мовив. 
Затим він спитав, чи сповідую я римські закони, і я відповів, що спо
відую закон вічності. Що є вічність? — запитав він. Я відлунив, що 
вічність — це те, де прихована сутність усіх речей, де зникає правда й 
неправда, добро і зло. Він осміхнувся, спитавши, чи можна жити, не 
відрізняючи добро від зла. І я розповів йому, що еллінський філософ 
Геракліт кожного разу, як виходив на люди, починав плакати, — таки
ми жалюгідними видавалися йому їхні намагання збагатитися, доско
чити знатності, зажити слави. А інший мудрець, Демокріт, коли вихо
див, починав сміятися, бо ті самі людські діяння видавалися йому про
сто нісенітними. Геракліт помер, умазаний в коров'ячі кизяки, а Де-
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мокріта заїла нужа. Я ж, дивлячись на людей, не сміюся й не плачу, а 
стою перед ним, Армінієм, і запитую, чи є глузд у тому, аби відрізняти 
добро від зла, бо що він вважає за добро? Він сказав тоді, що елліни 
тому й піддалися Риму, бо мали таких нікчемних філософів, які все 
заплутали і які не розуміли, що добро — це піклування про інтереси 
держави. Я сказав йому, що держава складається з окремих людей, а 
піклуючись про добро для одних, він втинатиме голови іншим, а відтак, 
посіє не добро, а ворожнечу. Якщо ж він прагне посмертної слави, то 
піклуватися про це — найневдячніша на світі справа, бо прийдешні 
покоління тлумачитимуть його вчинки кожен по своєму, а згодом вза
галі забудуть, і де тоді в цьому сенс? Добре,— погодився він, засміяв
шись,— перейдемо тоді до зла і йтимемо від протилежного. І додав, що 
завтра на світанні постарається, аби жриця бога Вотана, отам на по
мості, навчила мене, як відрізняти добро від зла, бо вона добре вміє це 
робити, і що я, мовляв, уже був тому свідком. Очевидно, що він хотів 
налякати мене, але я сказав, що не боюся вмерти і мені однаково, коли 
й де це станеться. Ти таки дійсно дурень,— сказав він,— якщо тобі не 
цікаво, що буде завтра, позавтра чи за рік. Я відповів йому, що один 
день дорівнює будь-якому дню, а той один день я вже прожив. І тобі 
відомо, що станеться завтра? — спитав, і голос його здригнувся. І я 
відповів, що відомо. Він спохопився, мовляв, чому ж тоді я не попере
див про все Квінтилія Вара. Я відповів, що попередив, але знав, що 
скінчиться все саме так. Адже Вар не був би Варом, якби відмовився 
від походу в Тевтобурзький ліс. Ось,— сказав він,— завтра ми все й 
перевіримо. Скажи-но мені, що буде з тобою завтра на світанні? Я знав 
усе й без того, але для певності спитав, чи можна заглянути йому в очі, 
і він згодився і, підвівшись, узяв смолоскип, що палахкотів над цебром 
з водою, і підніс до свого довгобразого обличчя. Вогонь подвоївся в 
його темних зіницях, і якусь мить ми незмигно зирили один одному в 
очі. Я помітив у його очах цятку свого блідого твару, і мені здалося, що 
я прохоплююся темними жилками до його, Армінієвого, нутра, що я 
вже блукаю в його середині, ковзаюся в його судинах, пливу в його 
збуреній крові, підгонюваний ритмом його серця, пробираюся до його 
пальців, що тримають смолоскип, і відчуваю зусилля й важкість про
стягнутої руки, а з тим продираюся до жилочок мозку і мені стає важко 
дихати в тісняві того плетива, затим вибираюся в простір, заповнений 
безліччю маленьких армініїв, що незмигно стоять зі смолоскипами наче 
розмножені в тисячах дзеркал, і я сам розбиваюся на тисячі тих дрібних 
створінь із смолоскипами, і сам стаю Армінієм, і чую свій голос: рано-
вранці ти доправиш мене зі своїми до Рейну. Далі все згасло, бо справж
ній Арміній пожбурив смолоскип у цебдю, і вогонь зашкварчав, і Арміній 
відлунив йому реготом, наказавши одвести мене до моєї кліті і не зво
дити з мене очей. 

Я сидів у кліті й слухав п'яне ревище варварів, і крізь шпарину 
підзирав за їхніми танцями довкола вогнищ, і чекав на нього, Армінія. 
Я знав, що він прийде, і знав, про що він запитає. І він прийшов, і 
спитав. Я сказав йому, що помре він через шістнадцять літ від отрути, 
якою пригостять його одноплемінники. І він спитав тоді, чи можна 
цьому запобігти, і як саме? Я відповів, і то було правдою, що можна, 
але тоді він перестане бути Армінієм. 

Зранку, щойно в моїй кліті засіріли шпарини, мене було висмик
нуто, і я мав змогу розпрямити натомлені кості. Біля помосту вже сто
яв серед гурту германців Арміній, і мене повели прямо до нього. Він 
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глипнув на мене темними вирлами і мовив латиною, що я найхитріший 
собака із тих, кого йому доводилося зустрічати в Римі і як такий заслу
жив смерті, однак, зважаючи на те, що я не воїн, він, Арміній, дарує 
мені моє мізерне життя, адже мусить бути хтось, хто повідає принцеп-
сові про Армінієву велику перемогу. Окрім того, охорона доправить 
мене до Рейну, аби я передав римлянам, що він, Арміній, знищить всі 
римські фортеці на своїй землі і народ його ніколи не дасться Риму. З 
тим мене попідручки потягли до критої кибитки і вкинули всередину, 
де було трохи сіна. Один з мордатих варварів, од якого тхнуло кислим 
вином, ухопив мене за ногу й крутнув нею так, що я звинувся від болю. 
Другий, між тим, приніс колодки й обидва вони запростали в них мої 
ноги, скріпивши ті колодки міцною шпонкою. Так залишено мене було 
на скількись часу. Опісля почув, як підпрягали коней, як на передок 
скочив, рикнувши, візник... Я ледь устиг ухопитися за ребра полудраб
ка, аби не впасти. Коли трохи одхилив запону, то встиг побачити трьох 
комонних варварів, що їхали слідом, прочинені ворота, з яких гер
манці за ноги витягали кудись трупи сіромах із легіонів Квінтилія Вара. 
Більше нічого не бачив, бо один з комонних намірився нагаєм, і я 
опустив запону. 

Кибитку трясло й кидало на всі боки, а я думав над тим, як ствер
дилося моє передбачення. І зрозумів, що слід гадати не про те, що 
буде, а про те, що вже було, але пройшло, випередило і чекає нас там, 
куди ми прямуємо, а майбутнє — це те, що завжди чаїться поряд і нас 
наздоганяє. 

Не можу сказати точно, скільки ми проїхали, бо, стомлений, за
дрімав. І то було подібним до історії грека Епіменіда, що був заснув у 
печері Зевса Діктейського і прокинувся через п'ятдесят сім років. 
З'явившись у рідному місті, не міг знайти нікого зі свого роду, і ніхто 
не міг його впізнати. Засинаючи, ми ж бо ніколи не думаємо про те, де 
й коли прокинемося, в які часи і в яких краях. 

Отож, підхопився я, бо кибитка раптом стала, почувся тупіт ба
гатьох коней і збуджені голоси. Припіднявши запону, побачив я кіль
канадцять комонних, які злостиво вимагали щось у моїх охоронців чи 
то пак стражів. Розмова їхня, як водиться серед варварів, була корот
кою, бо швидко в хід пішли мечі і скоро троє охоронців мішками пова
лилися під копита коней. Я відкинувся всередину і вчасно, бо запону 
було нагло піднято і до кибитки всунулося відразу три пики, а на мене 
вирячилося зразу шестеро очей, як ото Цербер на Геракла, і троє ротів 
щось рикнули. Я відповів, що я полоненний Армінія. Тоді одна з голів, 
калічачи слова, спитала, куди мене везуть. І я сказав, що до Рейну, аби 
передати римлянам. Та голова, що питала, гелготнула до двох інших, і 
всі вони загарчали, мабуть, вважаючи те сміхом. То було справді як на 
Ахеронті (ріка в підземному царстві), бо ось підскочив один кентавр, 
владно гукнув і ті церберові голови враз пощезали. Кибитка знову ру
шила, круто звернувши ліворуч, як встиг помітити по сонцю — до 
півдня. Тепер я їхав з великим учтом, однак це не тішило. Я не знав, 
були це просто розбійники, а чи воїни котрогось із місцевих вождів, 
котрий, як про те свідчила швидка розправа з охороною, ворогував з 
Армінієм. Утім і в тому і в тому разі годі було сподіватися на щось 
утішне. 

їхали довго й безупину. Я напівлежав у кибитці, перетягнувши 
свою долоню шматком хітона, і не було мені охоти прозирати на дов
колишнє, бо хіба не однаково, в якій частині простору перебуваєш? 
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Хіба можна чванитися тим, що народився, скажімо, в Римі чи Мега-
рах, хіба душа прикута до тих місць і хіба означає то мудрість чи силу? 
Хіба не пристановище душі ойкумена чи й увесь космос? Хіба важить, 
що жив я у Римі і не сплатив господареві за нічліг, а нині з голоду гризу 
вузлуваті корінці гейби кінь, і кістки мої ледь не розтрусяться від цієї 
химерної їзданини? Ні, не важить нічого. Я не дав би й квадранта, аби 
щось змінити. Бажати змін означає бажати страждань. Адже, доле, ми 
анічого не знаємо, крім невідворотності старої жалібниці, і то постійно 
гудимо й молимо бога в надії на кращий шмат, а одержуємо завжди 
самі крихти. 

їхали ми до смерку. І вже я чув звіддалік якийсь гомін, і коні 
побігли прудкіше, зачувши стійбище. 

То справді було стійбище, оточене на римський манір возами, 
обнесене валом і ровом. Ми в'їхали в табір і по гамірному безладдю я 
зрозумів, що то не римляни. Кентаври, що їхали зі мною, відділилися 
від своїх коней, а згодом двоє здорованів у вовняних плащах і чудер
нацьких ковпаках мовчки стягли мене з кибитки і попідручки повели, 
точніше понесли, до великого шатра у центрі табору. Достоту то було 
римське шатро! Але марно я сподівався. Вже добряче стемніло, і я не 
зміг як слід роздивитися довкола. У шатрі, однак, було світло й затиш
но від світильників, а посередині за трапецою (низенький столик) сиділи 
троє — двоє, затягнуті в римські сустаги, а один, сивий, мав на плечах 
червоний гіматій, а під ним якесь хутро. Мене випхано було перед їхні 
очі, але жоден не глянув у мій бік. Сивий тихо наставляв про щось тих 
двох своєю говіркою, а вони покивували. Зрештою, сивий мовив, не 
піднімаючи голови: Qui tu? (Хто ти такий?). І лише з латини я здога
дався, що то мовиться до мене і стисло оповів про свою пригоду. Не 
знаю, чи він слухав мене, бо після мовчанки спитав, як я опинився у 
легіонах Вара. Я розповів, що за несплату боргів люб'язні одноплемінни
ки силоміць рекрутували мене до війська, хоч я не маю ні хіті, ні сил 
управлятися зі зброєю. Сивий підняв голову і його безбороде обличчя 
гидливо пересмикнулося. «Що ж ти вмієш?»— спитав він, і я сказав, 
що вмію мислити. «А що ти робив у Вара?». Я сказав, що передбачаю 
долю людей і що я попереджав Вара про Армінія. «І що сталося з Ва
ром?» — знову було спитано. Я відлунив, що Вар нині гостює у Плуто
на. Один з військових зареготав, але сивий обірвав його. «А про що 
розпитував тебе Арміній?». Я повідав про нічні одвідини Армінія, його 
розпити про долю й те, що йому лишилося шістнадцять років життя. І 
додав, що можу спробувати передбачити і його долю, аби лиш знати, 
перед ким оце стою. Сивий довго мовчав, роздивляючись, як мені зда
лося, свою напівримську озувачку, затим мовив щось до своїх. На об
личчях тих військових відбився чи подив, чи легке розчарування, але 
обидва швидко й згідливо кивнули. Сивий підняв на мене очі і мовив 
повільно, тягнучи слова: «Я наказав піддати тебе смерті. Тебе повісять 
після третього вигілія» (приблизно п'ята ранку). Я, Маробод, імператор 
маркоманнів, звелів це зробити, бо я воїн, а не легкодух, а воїнові 
належить зустрічати смерть там і тоді, де і коли велить доля і боги, і 
тому я не потребую жодних пророцтв». Затим махнув рукою охорон
цям і ті потягли мене із шатра в темряву. 

Прип'ято мене було за колодки до воза, і найперше я подумав про 
те, чому так багато людей бажають моєї смерті, наче я ото дарданський 
чужоложник (Паріс, котрий викрав у греків Єлту і тим розпалив Троян
ську війну). Чи за доправку на Стігійські луги дядько Прозерпіни обіцяє 
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їм аса за кожну душу? Я не нарікав на долю, бо лише віслюки на
рікають на річку за те, що та не так тече. Цікавило інше: той сивий 
назвався Марободом... То чи не його втятою головою я милувався зо 
два роки тому на Палатині? (У хроніці Лукула під 759 роком справді про 
це йдеться). Надто очевидна правда, як завше, виявилася брехнею, і те 
зайвий раз переконує, що сутність звичайно прихована від зору... 

Звіддалік червоно світилося шатро і нагадувало напнуту бичачу 
шкіру, як ото на гальських бійнях у Римі. І я шепотів собі про те, з чого 
складається світ: 

Ось вони, ось владарюють по черзі, у міру 
Як обертається коло. Зникають, 
В одному одне, і зростають, 
Згідно з призначенням долі. Вони ж бо 
Одні і ті самі, але, біжучи 
Одне через одне, вони постають 
Людьми, а чи деревом, плоттю й камінням 
І творять один світоустрій з Любов'ю, а то 
Мчать від Зненависті лютої, кожне f 

Саме у собі, аж до того, 
Коли, воз'єднавшись у ціле, 
Вергнуться долу, бо так — 
В одне з багатьох і з одного багато — 
Зроджуються, і їх безконечний перебіг 
Неспинний. Від того вони 
Завжди, нерухомі, у колі. 

Шатро напівзгасло і тьмяніло тепер жовтуватою плямою. Я геть 
поринув у темряву і подумав про те, що цей сутяга (Маробод?), мабуть, 
заощадить на моєму харчі, бо нащо смертникові їдло? 

Глупої ночі, коли в таборі загасли чи не всі багаття, переді мною 
зненацька постала темна примара. На тлі жовтуватого шатра вона зда
валася велетенською, від неї тхнуло сирою овечою шкірою. Вона схи
лилась, і я відчув, як горла мого торкнулося холодне лезо і почув ри
каючий шепіт калічною латиною. І то наказано мені було вестися тихо, 
мовляв, інакше — смерть. Я ледь не зареготав од тієї погрози, бо те 
саме обіцяв мені й Маробод. Примара обмацала мої ноги, затим схо
пилася за колодки і, засиливши у щілину меч, заходилася їх розхитува
ти. Час од часу шкарубкі лапи хапали мене то за ліву, то за праву ногу 
і викручували, наче вони теж були дерев'яними. Я не пручався, бо в 
тому не було жодного сенсу. Я зрозумів, що комусь знадобився. Ма
буть, із тих двох, котрі дослухали Маробода в шатрі. А може, й самому 
сивому сутязі, який погребував мною перед одноплемінниками. Зреш
тою, примара звільнила мене від колодок, перетяла мотуззя, що ним 
приторочено мене до воза, і схопивши за одежу, потягла за собою в 
темряву. Ми покрадьки обійшли гурт сторожі, причому примара стис
нула мене однією лапою так, що мені забракло повітря, затим подер
лися на невисокий вал, і я зрозумів, що мене виводять геть із табору. 
На валу стояли вози, і примара раптом штурхонула мене під один із 
них, втислася туди сама і смердючою лапою заліпила мені рота. Вона, 
мабуть, бачила й у темряві, бо, посидівши скількись часу, я почув зовсім 
близько голоси кількох вартових. Один із них хапнув ротом повітря і 
сито зригнув, причому, о доле, так гучно, що десь неподалік схарапу-
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дилися коні. Решта сторожі зареготали, і поступово 'їхні голоси ковт
нула ніч. Примара розліпила свої обійми і якось по-тваринному пере
вела дух. Далі ми ковзнули валом униз і тихцем пішли понад ровом. В 
одному місці я оступився, але примара втримала мене, мов дурне ко
шеня, яке зосліпу пнеться з крутого берега. Згодом рів скінчився або ж 
його в том}7 місці ще не докопали, і ми посунули рівниною геть від 
табору. Із темряви раптома на нас виплив кінь, а з ним інша примара. 
І вже обидві вони муркнули кілька слів одна до одної, затим мене було 
всаджено верхи, і моя примара скочила ззаду, гаттякнула до коня і він 
слухняно взяв підтюпцем. 

Я так і не зрозумів, куди мене віз цей варвар і за чиєю намовою, бо 
щойно ми проїхали з милю, як він зненацька щось хижо рикнув і рво
нув коня праворуч. Кінь заіржав і на його голос відгукнулися десь не
далеко ще кілька коней, затим почулися згуки, і примара позад мене 
скреготнула зубами, ушкваривши коня нагаєм. Кінь важко перейшов 
на галоп, але нагай продовжував свою роботу, а я приліпився до коня
чої шиї, ухопившись за нестрижену гриву. За нами вочевидь мчало з 
десятеро вершників і, як на мене, аби уникнути їх, слід було спинити
ся, спішитися й зачаїтися в темряві, погнавши коня самого, однак при
мара думала інакше і лише люто стьобала коня. Від кого ми втікали і за 
ким гналися ті, що були позаду?.. Біля мого вуха вискнула стріла, і я 
мимоволі зіщулився. Ми вскочили в перелісок і, мабуть, привчений до 
лісу, кінь сіртонувся між дерев, не спиняючи бігу. Те врятувало. Однак 
примарі це коштувало її химерного життя. Ми вискочили з переліску, 
і кінь полетів рівниною. Проте біг його був дивним: він то круто брав 
уліво, то зменшував лет і забирав праворуч, то йшов підтюпцем, аж 
поки спинився, хропучи й задерши голову. Озирнувшись, я зрозумів, у 
чому справа. У тьмяному світлі зірок побачив бліде обличчя мертяка, 
який хитався в сідлі, вчепившись у поводи, а потім повалився у темря
ву. Очевидно, що примару таки вцілила котрась зі стріл, пущених під 
час гонитви. Юнь схарапудився і рвонув убік, тягнучи мертяка за со
бою, а далі, вирвавши поводи, несамовито полетів у темряву. Я не міг 
його спинити, боячись розімкнути руки, і лише щільніше притискався 
до змиленого тіла. Очі мої самі заплющилися. Кінь летів через густі 
чагарі, які я відчув на своєму тілі, затим, очевидно, серед густої трави, 
далі рівниною, затим вниз, вгору, і так здавалося, що ця мука тривати
ме безконечно. Зрештою кінь добряче стомився, і наш лет сповільнив
ся, а я насмілився ухопити рукою поводи і випрямитися. Ми пробігли 
ще зо дві милі, поки я зміг зупинити огиря. Погнав його поволі, не 
знаючи ні шляху, ні в яку частину світу ми прямуємо. І так ми тюпачи-
ли, поки крайнеба почало сіріти, а я міг роздивитися, куди мене занес
ло. Ми йшли якимось узвишшям, і сонце мало, вочевидь, сходити 
ліворуч, то таки ми прямували на південь, і я подумки порадів із того. 
Зупинив свого Буцефала і отер травою його спінені боки. Сідниці мої 
почувалися геть розбитими, а гемонська тварина увесь час норовила 
гризнути мене за плече. Між тим розвиднілося. Ліворуч, де таки світило
ся найяскравіше, узвишшя переходило в рівнину, праворуч — спуска
лося у темну долину, попереду, на видноколі, впиралося в чорну смугу 
лісу. 

Крекчучи, я виліз на свого гризливого друга й погнав його вперед 
до лісу, де думалося знайти прихисток. Ми з'їхали з узвишшя і дотюпа-
чили до озерця, де я напився сам і напоїв свого Буцефала. Це був 
могутній, уповні сил, гнідий огир, загнузданий і осідланий на римсь-

50 



кий манір. За нього можна було б заправити чималі гроші, хоча про це 
смішно було думати. У сідельній сумці знайшлося трохи в'яленого 
м'яса, і я, не роздумуючи, заглитнув його, подякувавши добрій долі за 
ласий дарунок. Коли дісталися до лісу, сонце вже добряче підбилося, а 
тіні від дерев нагадали мені про те, що^ якби не варварські клопоти, я 
давно висів би в таборі Маробода, а його солдатня реготала б, тицяючи 
пальцями на мій висолоплений язик. 

У лісі я розгнуздав свого друга й припнув до дерева, давши змогу 
пастися, а сам як сніп повалився додолу й віддався на волю чотирьох 
братів (богів сновидінь — Морфея, Ікела, Фобетора й Фантаса). 

Проте сини Гіпноса обійшли мене своєю турботою, бо сон мій був 
подібним до темного провалля. Прокинувшись і нагадавши собі свої 
пригоди, я взявся розмірковувати, як його вестися далі. А що сон не 
дав бодай напутнього слова, як воно водиться серед героїв, то зро
зумів, що, по-перше, я не герой, а по-друге, варто вдатися до власних 
передбачень. Адже накликав я колись Елію (господарю будинку в Су-
бурі, де мешкав Лукул) грубі гроші. А хіба гіршим був мій викрутас з 
Армінієм? Я мовчу вже про недолугого Вара... Зовсім недавно довелося 
мені спостерігати за тим, як ворожать германці. Вони беруть для цього 
дубові палички, де вирізьблено варварські знаки, підкидають їх і див
ляться, які знаки їм випадають. Часом серед тих піфій доходило до 
бійки. Розмірковуючи над цим, я трохи постояв навкарачки, бо несила 
було зразу звестися на рівні, а тоді обдивився себе. Доле, що з моїм 
плащем! Брудна шматина кругом шиї. А тога наче з пазурів кіферонсько-
го лева... Лише крепіди зосталися вірними мені,— тільки одна дірка на 
великому пальці, саме та, яку марно намагався залатати ще в Субурі. 
Отож, піфійський виплодку, сказав собі, час ставати до ворожбитства. 
У чиїх очах маю нині читати долю? За яким деревом виказує свої перса 
Аріадна? А ворожіння моє було таким. Я загнуздав свого Буцефала, 
майже хвацько зліз верхи й погнав його геть з лісу. Ми випхалися на 
узгір'я, і я побачив такого пирога, якого не куштував і в Агріпи Посту-
ма (онук імператора Октавіана Августа). Із цим обширом порівнятися 
могло хіба що море... Але мені потрібен був битий шлях, путівець чи, 
бодай, стежка, а довкола були лише переліски й пригірки без жодних 
ознак залюдненості. І я сказав тоді своєму Буцефалу: вези мене, куди 
сам знаєш, лишень не назад, а вперед, на південь. 

Кажуть, що всі дороги ведуть у Рим. Брехня. Всі дороги ведуть у 
Тартар (царство мертвих). І кожен має шанс у тому переконатися. 
Смішно-бо, коли питать: куди це ми прямуємо? А туди, куди запізни
тися неможливо. Бо якось сиділа собі настрахана дуринда край урвища 
і вмивалася слізьми й соплями. І хотілося їй стрибнути вниз, і боялася 
вона, і штовхала себе однією рукою, а другою міцно трималася за 
каміння. І щоб то мені пройти повз неї, але насмішила мене дуже. І я 
сказав їй, тій дуринді: вгамуйся, сине Прометея, бо так і подряпатися 
недовго, бач, яке каміння кругом гостре. Отак погамувавши того сіро
маху, я розпитав, яка Мойра наткала йому такого щастя. Він розповів, 
що родом з Брундизія, що батько його був рибалкою, але море погли
нуло батька, а мати одружилася вдруге, та невдовзі теж відійшла до 
манів, а вітчим просто вигнав з дому. Поки не росла в нього борода, то 
було чим заробити, бо обличчям був подібний до дівчини, а далі дове
лося ставати до роботи, то він уже сам, як став пастухом, паскудив 
чужих кіз, бо треба було страчати кудись чоловічу силу. Отак ріс він з 
козами гейби козел, і люди його цуралися, бо тхнуло від нього дуже. 
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А якось-то взяв його господар із собою до порту на ярмарок і з того 
почалася вся мука того сіроми. Там побачив, що таке світ у пурпуро
вих тогах та лілових хленах, у зачісках мотрон, у золочених паланкінах 
сенаторів і погордливості учту, в блискучій амуніції охорони (і ця ду-
ринда вважала те за світ). Словом, здурило його життя золотою блискіт
кою. А найпекучішим було те, що він раптом побачив себе — дикого, 
зарослого козолупа в смердючих шкірах... Зрозуміло, що відтоді про 
кіз уже не йшлося, а прибився він до гурту волоцюг із порту і твердо 
поклав собі вибитися в люди. Отож уп'ятьох перехопили вони валку 
товару, що прямувала з Брундизія до Рима і, розділивши добро, розішли
ся кожен при своєму. І от спродав він награбоване і вирішив відкрити 
шинок при дорозі, то й віслючив удень і вночі, складаючи мідяк до 
мідяка. А й купив був харчівню і добра нагромадив трохи, як наглої 
ночі зайнялася пожежа і вигорів цілий припортовий квартал, і зотліло 
його добро на порох. Пожурився він тяжко, але стежку до волоцюг не 
забув. І то знову вдалося йому роздобути грошви, і- знову віслючив він 
і тер собі горба, і за шість років одбудувався, але зійшлися до нього 
колишні спільники й приставили меча до горла, то мусив віддати те, 
що мав у господі. А була в нього ще краївка, де грошви трохи, то, 
одкопавши її, намірився податися до Рима, а дорогою присів край цьо
го урвища велику нужду справити, коли капшук з грішми з пазухи 
вислизнув та в провалля... Он воно як. І нащо йому тепер жити? І нема 
гаразду щось виправляти. Бо якби він був хоча б солдатом, то мав би 
меча — останнє, що можна продати. А так не має нічого, окрім, хіба, 
прутня, але кому він потрібен? 

Я сказав йому тоді,, аби міцно тримайте, що має, і йшов за мною. 
Тож привів його в Рим до можновладного Агріпи Постума, онука Ав
густа, і сказав, знаючи Агріпову хіть: ось, Агріпо, людина, яка не має 
нічого, крім иругая. А що цей останній виявився неймовірної довжи
ни, то вже за рік Елій ('a саме так звали ту дуринду) зміг відкрити в 
Субурі свою харчівню з кімнатами для розваг та поночівлі і вже пхався, 
аби обрали йоио едилом. Спочатку дякував мені, даючи дармовий при
тулок, затим питав вимагати сплати, забувши про те, ким був, а згодом 
забрав у мене горщик для випорожнень, так, що я змушений був обли
вати закутки між будинками, а незабаром завів на мене рахунок і ого
лосив боржником,, ї ні до кого мені було піти, бо Агріпу за невтримний 
язик завезли аж на Планазію (острів у Тірренському морі, куди Октавіан 
Август вислав свого онука), і то так втрапив я до війська недолугого 
Вара, аби поквитатися з боргами. Але ще там, біля Брундизія, слухаю
чи цю дуринду Елія?, я побачив його. Мойру (богиня людської долі). Ох, і 
потворна то була жінка! Прямуючи рл мною зі своїм довгим прутнем, 
Елій гадав, що тюпачить у Рим, ш насправді плугаиився в Тартар, на 
Стігійські луги, бо я вже тоді точно знав,, що за дев'ять років побачу 
його скривавлене тіло на березі Тїбру. Ось що витворяють з людьми 
довгі прутні. 

Подібно й Агріпа Паетум: той теж любив нагромаджувати і робив 
те, як кажуть, через усі ворота — носом ї ротом, ззаду і спереду... Лю
бив сурентське, осаджене на голубиних яєчках, та солов'їв з горіхами в 
борошні, та спинки зайчих на пальмовім листі, та африканських сли
маків, вигадуваних на суслі й медах... І мав того вдосталь, і бажав єди
ного — тіла бегемота й жирафової шиї, аби більшою масою відчувати і 
діставати шматки з усіх кінців столу. Буйного норову, потішав часом 
юрбу, піднімаючи мармурові брили для будівництва. Казав мені якось, 

52 



що живе не в Римі, а в Елізіумі, на Блаженних островах, а я казав 
йому, що живе він у Субурі і (щоб) не забував про те. Він думав, що 
живе в. Елізіумі, а насправді вже був у Тартарі, бо скоро принцепс 
вислав його в Тірренське море. Сіромаха був проговорився сп'яну, що 
Гая й Луція (онуків Октавіана Августа) отруєно за намовою Лівії (тре
тьої дружини принцепса). Виславши, той святенник потай відвідував 
Агріпу на Планазії, плачучи над його долею. І то діялося потай від 
Лівії. Але Максім, котрий супроводжував принцепса, розповів про те 
своїй дружині, і скоро все стало відомо Лівії. Знаючи її ,вдачу, Максім 
визнав за краще накласти на себе руки. Це той [Максім], котрий вивіз 
був з Тарента в Апулії бронзову статую Геракла, що ото на Форумі, 
роботи славного Лісіпа. Я вже тоді знав, що жити Агріїїі рівно до скону 
принцепса, і не помилився (Агріпу Постума було забито за наказом 
Лівії 14 року н.е., за воцаріння Тіберія). 

Отож, на своєму Буцефалі я змагався з моїм брудним господарем 
[та ще з багатьма] у тому, хто першим доскочить в обійми Прозерпіни 
(богині царства мертвих). Це нині розумію, що він таки вийшов щас
ливим переможцем із тих змагань, а тоді я сунув бездоріжжям, поклав
шись на огиреве чуття. І воно не зрадило. 

Куди може завести жеребець, як не до кобили? Світом керує хіть, 
і хто скаже, що це розумно? Сам-бо громовержець, подейкують, умо
щуючи довкілля, змушений був перетворитися на величезного фалоса, 
що його глиняне зображення дванадцять ліктів завдовжки і досі ліплять 
на Делосі й виносять під час містерій. Ото й умостив світ по свош 
подобі. А що природа — жеребець і лошиця водночас, то [Юпітер] мав 
стати не лише фалом, а й вагіною, і вдовольняв спочатку самого себе. 
Ото мистецтво!.. Від того й серед людей любощі та злягання — хліб Для 
душі. Зліпившись докупи, жеруть одне одного й самі поглинаються 
хіттю. Втім, усього того — порівну на комах і на людей, одначе, лише в 
останніх воно набуває глупоти. Бо ось жінки носяться зі своєю піхвою, 
наче вона із золота, і мають за неї хто — гроші, хто — владу, а хто — і 
те й інше. 

Довелося мені якось побувати в будинку Гортензія на Палатині, 
що ото має короткі портики з колонами із альбанського каменю (буди
нок у Римі, де мешкала сім 'я імператора Октавіана Августа). А було це 
саме тоді, як Флак відійшов до манів, а Публій Назон збирав на Пала
тині молодь, і вони потішалися над міркуваннями старого, мовляв, 
нема в тирана кращого служаки за Флака. Як ото в старого: 

Скільки лягає трудів на твої лише, Цезарю, плечі... . 
Тільки тебе за життя ще вславляємо, тільки дая тебе 
Вівтар підносимо ми, присягаємось нині — тобою, 
Певні, що рівні тобі не було і не буде ніколи. 
(Квінт Горацій Флак. До Августа. 1, 15-17). 

Ну, та це не важить. Словом, ми з Агріпою були частими слухача
ми тих збіговиськ. Агріпа, як завше, п'яний, а я, як завше, знаючи, 
чим закінчуються такі витівки для поетів. Я ще тоді сказав Агріпі: чи 
знаєш ти, що напише сам Назон років через сім-вісім? Можу сказати 
слово до слова: «Август — владар наш і батько». Агріпу це страшенно 
смішило, і, зустрічаючи потім Назона, він обіймав його своєю ведме
жою лапою, зводив до неба очі й зрікав приблизно таке: «Не забувай, 
друже: Август — владар наш і батько». Але найсмішнішим було те, що 
пророцтва мої таки справдилися, хоча бідолашному Назону те не до-
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помогло. (У «Метаморфозах» Публія Овідія Назона, справді, є такі слова 
про Августа (XC, 860.). 8 року н.е. проти Овідія було висунуто нісенітне 
звинувачення в намаганні визволити Агріпу й учинити державний перево
рот. Поета було вислано в містечко Томи в пониззі Дунаю — найвіддале-
нішу римську колонію). 

Одного дня прийшов я на Палатин без Агріпи, і двоє охоронців 
завернули мене до будинку Гортензія. Будинок той позбавлений пиш
нот, у кімнатах нема навіть підлоги з мармуру, яку підігрівають знизу, 
як ото у Агріпи. Мене провели до жіночих покоїв, і там я вперше 
зблизька побачив Лівію, саме ту Лівію, про яку чув стільки пліток у 
місті. Подейкували, що принцепс, збираючись говорити з нею про якусь 
справу, попередньо записував усе, аби не бовкнути зайвого. Казали 
ще, що вона настільки мудра, що сама підшуковує молоденьких дівчат 
для свого чоловіка. Ота Лівія зайшла була до кімнати, і я спостеріг, що 
речі довкола напружилися, мовби то була не людина, а блискавка. 

— Ти — Лукул. Я тебе знаю,— сказала вона.— Нащо ти водишся з 
тим ведмедем Агріпою? Стережися його.— Вона сіла в крісло.— А про
те, це твоя справа. Ти пишеш вірші? Так, ти займаєшся цим. Я чула їх 
на Палатині й біля Вертумна. Прочитай-но мені той, де про плющ і 
статую. Я уважно-слухаю. 

її жести були швидкими, але позбавленими суєти й театральності. 
Я прочитав їй вірша. Вона помовчала хвилю, потім сказала: 
— Ти пишеш не так, як усі. І не так, як Овідій. Звідки ти знаєш 

про світ і про те, що буде? Можеш мовчати. Я знаю, що в тебе Сивіллині 
книги, які принцепс наказав спалити. Але Лукул ослухався принцепса, 
чи не так? А що палили тоді на Форумі? Старий мотлох і боргові роз
писки? 

Лівія не давала вставити бодай слово, і та її мова заворожувала. 
— Ловко,— вела вона.— За таке можна заробити добру славу, воюю

чи сарматів на Понті, чи не так? Вір мені: принцепс знає про твої 
витівки. Він уже приготував для тебе подорож на Понт. Я відрадила 
його. Маєш тепер спокій. Чи ж надовго? Зваж. Мені байдуже, що там 
є про мого чоловіка. Скажи мені одне. Назви мені ім'я принцепса. Ти 
знаєш якого. Там, у книгах, те записано. 

Я справді'знав, про якого саме принцепса йдеться. Зрозуміло, що 
не про Гая Октавія. Лівія запитувала про Тіберія. І я сказав, що май
бутнім принцепсом буде той, на кого вона сподівається. 

— Ось! — підхопилася Лівія,— Ось шлях, достойний мого сина! 
Ось про що я хотіла почути! Бач, Лукуле,— вона вказала на свій живіт,— 
Це моє золоте лоно виносило золотого півника. Справджуються таки 
мої сподівання. А тебе, Лукуле, за добру вість я зроблю багатим. Ти 
житимеш на Палатині, а не в смердючій Субурі. 

Я відповів їй на те, що не хочу бути багатим і помітив, як підско
чили її брови. 

— Чому?— спитала вона. 
Я відповів, що ставши таким, перестану бути Лукулом і буду вже 

кимось іншим. 
— Кращим,— мовила вона. 
Однак я заперечив, що багатство ще нікого не зробило кращим. 
— Дивак,— сказала,— Ти зможеш довше прожити. 

' І на те я сказав, що кожен живе стільки, скільки йому одміряно, 
не більше й не менше.. 

— Тоді,— сказала вона,— я нагороджу тебе іншим.— Очі її неса-
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мовито спалахнули.— Підійди, торкнися мого лона. Ти маєш на це 
право. Ну ж бо, сміливіше,— розпалювалася, вже сама підступаючи до 
мене, смикаючи золотого пояса, що скріплював їй столу.— Хочеш по
бачити золоте лоно? 

Що я мав відповісти на те божевілля? Мовив, що боюся Заеліпну-
ти, й затулив очі руками. Ніби я не знав, що то таке саме золото, як у 
субурницької повії. Тому, кажуть мені часом, що я — дурень. Та хіба ж 
я заперечую? Втім, ті, хто так каже, мають не більше розуму, ніж було 
в мого огиря, на якому я ото прямував світ за очі. Кажу так, бо поки я 
собі тихцем згадував Лівію й розмислював над глупотою явленого світу, 
огир раптом нашорошився, роздув ніздрі й заіржав так, наче ото рев
нули фанфари. Він ледь не скинув мене із сідла і помчав у чагарі, до 
яких ми з ним були дотюпачили. Крізь чагарі й діброву вихопилися ми 
на видноту, і там я побачив валку комонних і піших варварів, яка суну
ла битим шляхом. Моя пригода іржала на всі зуби, мчала мене до тієї 
валки, і мені здавалося, що вона аж регоче од щастя. Щастя її, одначе, 
було недовгим. Щойно ми наблизилися до тієї валки, і мій Буцефал, 
гадаю, назирив собі хвацьку лошицю, як од варварів одділилося кілька 
комонних, мого друга охрещено було по твару нагаями, а мене зіпхну
то додолу. Затим огир одержав нового господаря, який у мліг ока вга
мував його дурну хіть, а мене було за шию приторочено до сідла на 
довгій вервечці. Все те сталося так швидко і вправно, наче ті варвари 
тільки й чекали, що на мою з'яву. А може, так і було? 

Валка повільно рушила, і я мав змогу роззирнутися. Товпига скла
далася не лише з воїнів. У ній ішли жінки й підлітки, а поряд — ув'яза
ні одна за одною — п'ятірко корів і невеликий гурт овечок. Попереду 
валки бовваніло дерев'яне риштовиння, складене на манір грецької 
«П». Здалеку воно було нагадало мені катапульту, однак згодом я пере
конався, що то не вона. Коли валка, пройшовши миль зо п'ять, спи
нилася й розпалася на кільканадцять гуртів, а мені довелося підстри
бом бігти за новим господарем до того риштовиння, я таки роздивив
ся, що то таке. Доле, то була шибениця, на якій за мотуззя було розіп'я
то вбрану в яскраве жінку. Обличчя їй посиніло й годі було говорити 
про якусь красу. Голову їй прикрашав вінок із квітів, од якого ззаду 
маяли на вітрі довгі строкаті бинди. її туніцела (легке вбрання на зразок 
української жіночої сорочки) була щедро розшита червоним і чорним 
шитвом, але, клянуся Стіксом, то було моторошне видовисько! Шибе
ниця кріпилася на дерев'яному колісному помості, запряженому по
нурими сірими биками. Коли валка рушила далі, великі дерев'яні ко
леса натужно зарипіли і, здавалося, вся та химерія ось-ось розсиплеть
ся. Труп згойднувся на мотуззі, його скоцюрблені руки ворухнулися і 
відразу по тому заволав гурт жінок за помостом. З їхнього голосіння я 
зрозумів, що йдеться далебі не про весілля. 

Дорогою ніхто не озвався і ніхто не зважив на мене, хоч я мав 
змогу йти поряд із пішими воїнами. Всі вони прямували мовчкома. 

Отак ми доплуганилися до якогось селища, звідки навстріч вива
лив чималий гурт. Голосіння подво'ітося, тепер йому віддлунювали й 
чоловіки. Ми постояли часину. Мій новий господар одв'язав од сідла 
свій кінець мотузка й кинув його одному з тих, хто йшов поряд зі 
мною, а сам погнав коня вперед, до помосту. Величезного зросту чо
ловік вистрибнув на поміст і гукнув щось до натовпу. Юрма відповіла 
йому ревищем. Потім валка знову рушила, і знову ми брели битим 
путівцем кудись, якщо вірити Геліосу, на південь. Однак найхимерніше 
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чекало попереду. Не знаю, хто була та жінка, чий труп бовванів на 
помості, і якому з варварських богів вона призначена. А може, то й 
було "їхнім божеством, з яким вони не насмілювалися розпрощатися, 
бо ми обійшли отако пішком кілька селищ, і товпига примножувалася, 
і вже мені просто здавалося, що ті варвари й самі не знають, куди 
подіти отой труп, і нудяться у власній безпорадності, бо процесія про
довжувалася і вночі, стаючи кілька разів на короткий перепочинок, аж 
поки опівдні наступного дня прибилися ми до якогось великого 
укріплення, де нас зустріла не менша юрма, і я знову подивувався чис
лу тих варварів. 

Біля стін фортеці усіх було нагодовано вареною пшеницею з вели
ких казанів. Я повеселішав, .надто бачачи як люди почали прикладати
ся до міхів із хмільним, яким, проте, почастовано було й мене, і за 
смаком те питво скидалося на невистояне вино. І то схотілося мені 
покрадьки накивати п'ятами, та спиняло одне: куди? Подався собі тих
цем, і ніхто на те не зважив. Вештався од гурту до гурту, дивився як 
довкола чаркувалися між собою, а далі й мені почали наливати, то за 
тим Бахусом ноги й думки чимраз більше сплутувалися, а все навкруг 
набувало рис містерії. Один з чоловіків, що обличчям нагадував ведме
дя, хлюпнувши мені напою, тицьнув пальцем у небо і кілька разів по
вторив: Деус! Я згідливо кивнув, і він задоволено ошкірився. По тому 
звідусіль залунали згуки, і люди заворушилися, перебираючись на 
підвищення під стіни укріплення, а за ними подибав і я. Мовби в те
атрі, знизу звідкілясь випхано було поміст із тим розп'яттям. Всі по
ставали й позадирали голови догори, затягнувши пісню. Звичайно, то 
були не Лінові френи (Лін з Евбеї — славетний музикант, суперник Апол
лона), радше пісня скидалася на Еолове виття, од якого почало су
теніти. Варвари стояли гуртами, їхні чорні розтулені пащеки волали до 
неба, випрошували чи, точніше, вимагали чогось. їй право, по змор
шкуватому виду найближчого котилися справжнісінькі сльози! Про що 
вони просили? До кого зверталися? Хіба може бути добрим божество, 
яке живиться кров'ю? Мені потилиця затерпла од тої пісні, а вона все 
тяглася, гейби вовча, і вже озброєні зачали бити мечами в умбони, і в 
тому ритмі все товпище згойднулося наче ліс під вітром, і я побачив, 
як біля помосту засновигали чоловіки чи жінки — не розібрати. Тіло 
зняли із шибениці й розіклали на помості, а з обох боків до нього 
підвели по двоє коней. Пісня зненацька урвалася, а потім — повилази
ли б мені п'яні очі! — усе товпище ревнуло, біля помосту вдарили по 
конях, ті рвонули з місця й розірвали труп на клапті. Причому коней 
було гнано в поле й за ними помчало пр гурту вершників. На помості 
лишився тільки віночок з биндами і якесь шмаття... 

Я був упав од несамовитого ревища, яке знялося довкола. Мов 
навіженні, всі обіймалися один з одним і реготали. Там, на помості, 
вже схопилися кільканадцять воїнів на мечах, і то схоже було радше на 
дикий танок, ніж на бойовисько. 

Вже добре звечоріло, коли поміст спалахнув, підпалений з кількох 
смолоскипів, а я порадів, що цим божевільним не спало на розум заче
пити й мене в тому дійстві. Навіть діти, і ті не зважали на мене, бор
саючись, наче звіренята, неподалік, виборюючи клаптик червоної бинди, 
яку поцупили чи не з помосту. 

Хай мені відмовить Харон, якщо я прибрехав бодай слово. Вони 
носилися із тим трупом, а потім роздерли його на шмаття і так умило
стивили своє божество. Веселощі їхні тривали й наступного дня, і то 
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схоже було на Діонісії, бо геть усі, від старого до малого, набиралися 
хмільного так, шо вже не могли до ладу пересуватися. 

Надвечір того таки дня, коли я був прилаштувався біля вогнища 
на поночівлю, до мене підійшли кілька озброєних чоловіків і серед них 
я впізнав того, хто ото перебрав собі мого Буцефала. Мій знайомий 
довго щось товкмачив своїм товаришам, тицяючи на мене, затим вони 
довго сперечалися, хапаючися за руків'я мечів, а на ранок я зрозумів, 
що проданий чи відданий комусь із тих варварів, бо всаджено мене 
було на воза й приторочено за ногу, і от ми вже знову прямували ку
дись на південь, стверджуючи тим самим безглуздість явленого світу. 

Ми перебували в дорозі чотири дні й три ночі, стаючи на перепо
чинок і поночівлю, і було Тих варварів дванадцять комонних і двадцять 
піших на шести возах. Із тих двадцяти восьмеро були жінки, однак 
лише довгі коси видавали їх, бо за звичками і вдачею вони зовсім 
уподібнювалися чоловікам. Нестримні, не поступалися їм ні в лайці, ні 
в силі. Мені здалося навіть, що чоловіки й самі остерігаються втруча
тися в їхні сварки. Вочевидь, ті варвари поверталися до своїх домівок. 
А проте, мені так і не вдалося насолодити зір спогляданням їхніх 
будівель, бо четвертого дня ми прибули до широкої ріки, в місцину, 
яку ті варвари називали між собою Ільмією. Там, на березі, височить 
самотній сугорб, на вершку якого є варварський олтар. І то там я спо
стеріг таке: щойно ми прибули й стали невеликим табором під сугор
бом, як чоловіки заходилися біля стовпа, від якого починалася стежка 
нагору. Один із варварів став за кілька кроків од стовпа, спиною до 
нього, а обличчям до призахіднього сонця, так що його тінь зливалася 
із тінню від стовпа. Другий чоловік ліг долі горілиць, головою до стов
па, перпендикулярно Тіні, витягнувши ноги й розкинувши руки. І то 
так продовжувалося скількись часу, поки тінь од першого чоловіка 
потрапила на правицю другого. Тільки-но те сталося, як усі схопилися 
й піднялися на сугорб, де розіклали велике багаття. Вже геть споночіло, 
коли вони повернулися до табору, і з їхніх інтонацій зрозуміло було, 
що вони задоволені тією своєю требою. 

Вранці на річці з'явилося невелике судно, на яких ото зазвичай торгівці 
перевозять свій крам. Варвари всім табором висипали до води. Було при
ведено й мене. Корабель став на якір зовсім близько від берега, утлий 
човник доправив на берег чотирьох чоловіків. Один з них подобою нага
дував фінікійця. Він звернувся до варварів і ті добре його зрозуміли, бо 
між ними негайно спалахнула суперечка. Тим часом один із прибулих 
звернувся до мене, спитавши латиною, хто я і що роблю в цій місцині. Я 
відповів, що маю помешкання в Римі і що доля закинула мене спочатку в 
солдатчину, а затим сюди. Тоді спитали мене, чи маю я друзів, які мене б 
викупили, і я сказав, що знаюся з багатьма можновладними, але жоден з 
них не дасть за мене й квадранта. На тому розмова урвалася. Фінікієць 
витяг із капшука жменю монет і, полічивши, передав їх варварам. Так я 
опинився на кораблі, і ми подалися річкою, напнувши вітрило. 

То було, справді, торговельне судно. Команди таких суден за без-
цінь скуповують у варварів хутро й шкіри і продають їх у портових 
містах. Скупий на слово (й на харч) фінікієць сказав, що віддав за мене 
гроші, тож мусить повернути їх у найближчому порту. Себто цей чума-
зий не гребував і такою ганебною справою, як торгівля людьми. 

Мені видали стару хламиду й приставили до стернового, аби три
мав стерно по курсу. Надвечір того таки дня, коли корабель заякорили 
в невеличкій гавані, мене покликали до фінікійця і той спитав, що я 
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вмію робити. Я відповів, мовляв, ремесло моє — ворожба, і почув, як 
він вилаявся на своїй говірці і спересердя додав латиною, що йому 
таки не таланить, бо до рук трапляються самі нероби. Я мовив, що 
мені таланить іще менше, бо доводиться бувати в гостях то у варварів, 
а то просто в дурнів, але я на те не нарікаю. Фінікієць був замірився на 
мене, але швидко опустив руку, сказавши таке: якщо я не продам тебе 
в Брині, то звелю прицвяхувати за язик до щоголи, і ти сидітимеш на 
купі власного лайна. І те я відповів йому — що й так у лайні по самісінькі 
очі. Отож, довелося мені лічити зорі біля стерна й ловити дрижаків, 
кутаючись у хламиду на голих дошках. 

Зранку рушили ми за течією, і вітер, що був знявся, прудко погнав 
корабель серединою річки. 

Хто обізнаний на корабельній справі, той знає, що таке тримати 
стерно при сильному вітрові. Вже пополудні руки мої геть стерлися, а 
щойно загоєна правиця заюшила кров'ю. Дужої статури чолов'яга, що 
був за стернового, побачивши те, мовчки одіпхнув мене. Він управляв
ся зі стерном однією рукою і мугикав собі стару солдатську пісню про 
талан, дівок і гроші. Я спитав його, як називається ця річка і місцина і 
чи далеко звідси до римських володінь. Здоровило довго мовчав, а за
тим мовив, що коли я хочу втекти, то краще втопитися, бо по обидва 
береги — варвари, і з обох боків точиться війна. Він не назвав ріки, але 
нині я розумію, що то мав бути Данувій. 

Надвечір ми наблизилися до невеликого порту, але так і не нава
жилися пристати, бо кілька будинків неподалік від берега диміли, а на 
самому притиску метушилися люди й серед них вирізнялися комонні. 
До нас долинали звуки бою, і фінікієць наказав чимдуж пливти звідти. 

Можливо, що саме це нас і згубило, бо на ніч, коли вітер здійняв 
на річці великі хвилі, ми не мали зручної гавані для прихистку і мусили 
триматися середини, аби судно не кинуло до берега. Обриси тверді 
потонули в пітьмі, хвилі Здіймалися щораз вище і крутили, судном на 
всі боки. Ніхто не знав, як тому зарадити, і ніхто не опікувався стер
ном. Корабель увесь тремтів, наче хворий. 

Свого часу я жив на Самофракії (острів в Егейському морі) і мені 
доводилося бачити, як Посейдон запрягає свою колісницю. Горе тому, 
хто опинявся в цей час у морі. У мліг ока наше суденце, не витримав
ши ударів, розчахнулося навпіл і ревуни-хвилі заглушили наші зойки. 

Не знаю, чи вцілів хтось із команди, а чи всі вони нагодували 
собою данувійських рибин, як не відаю й того, скільки часу душа моя 
літала над тілом, не наважуючись повернутися в нього, бо тіло оте 
метлялося між хвилями, прикипівши до стерна. 

Буря вщухла лише на ранок, і дух мій, Мабуть, кривлячись від оги
ди, нарешті повернувся до змученого тіла. ' 

Я побачив темну смугу землі й звинувся в тому напрямку. Ноги 
торкнулися мулького дна, і я вхопився обома руками за очерет. Там 
далі мала бути твердь. Посунув уперед грузькими очеретами, збиваючи 
пух зі стиглих дебелих качалок. Вода під ногами збурювалася, з неї 
виривалися бульбахи, а з-під рук вихоплювалося галасливе птаство, 
значачи шлях мого просування. Я не оглядався, бо знав, що обов'яз
ково збочу і блукатиму тут до скону: очерет охоче впускає, та не лю
бить, коли з нього виходять. Видобувся на тверде навкарачки, реми
ґаючи, як ведмідь, і лише тоді озирнувся. Стіна очерету, а за ним — 
вода не вода, туман не туман — сіра мла. Я побрів уперед, подалі від 
цього Ахеронту, аж поки впав і, знесилений, заснув. 
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Гіпносові діти завели мене до моєї комірчини в Субурі, і я поба
чив там незнайомця в дивному одінні. На голові у нього був петас 
(крислатий капелюх), який ото носять у спеку еллінські пастухи. Груба 
варварська хламида заправлена в тісні брака (шкіряні штани), схоплені 
на животі товстим ременем, а на ногах він мав крепіди з тонкої шкіри. 
Я ніколи раніше його не бачив. А він спитав, хто я і чого сюди прий
шов. Я був думав, що це новий поночівник, якого заселив мій брудний 
господар за моєї відсутності. Однак відповів, що прийшов додому. А 
що таке дім? — спитав незнайомець і мені здалося, що він ледь стри
мується від сміху. Я сказав, що то відомо навіть варварам і що я маю на 
увазі місце, де сплю. Але де тут можна спати?— вдавано роззирнувся 
співбесідник. — Хіба тут можна спати? — він вказав на мій топчан, і я 
побачив, як той зменшився раптом до розмірів глека, так, що незнайо
мець узяв його двома пальцями і, пильно обдивившись, пожбурив у 
куток. Не знаю,— сказав він, — де тут можна спати і чи можна жити 
серед такого безладдя? — Він узяв до рук світильника і спитав його 
удавано розлючено: а ти що тут робиш?! Світильник вискнув по-пацю-
чому, упав на підлогу і то вже пацюком поквапився до дірки. — Як 
можна жити серед речей, про які нічого не знаєш? — спитав і нахилив
ся, аби взяти з підлоги цибулину, але вона гадюкою крутнулася йому 
між пальців і слизнула в щілину,— Хіба можна називати це своїм до
мом? — вів своєї незнайомець,— тут усе давно потрухло. — Він гупнув 
кулаком у стіну, і вона повалилася до сусідньої кімнати. Але там був 
такий гармидер, що ніхто на те не зважив. Діялася справжня оргія: за 
довгою трапецею лежали геть п'яні гості. Кілька жінок, задерши туніки, 
тут таки займалися лесбійськими любощами, а їхні спітнілі обличчя 
тремтіли від хіті. Ліворуч у кутку злягався з жінкою голий горбун, а 
ззаду його по чоловічому втішав теж голісінький товстун, учепившись 
пальцями в горб і гризучи його в несамовитості. Товстунові сідниці 
облизувала якась жінка, яку своїм трибом порали ззаду двоє, у плута
нині не розібрати — жінки чи чоловіки. Це те, що можна було розг
ледіти, а далі все ревло й галасувало, і півп'яні раби оббирали знетям-
лених гостей. Незнайомець одкинув ногою котрогось із гостей, який, 
погойдуючись, навкарачки хлебтав вино прямо з кратера (посуд для 
змішування вина). Я ступив слідом за своїм спільником і ледь не по
слизнувся на блювотинні, але втримався і притьмом вискочив до 
півтемного коридору. Незнайомець наказав мені мовчати і стиха про
чинив двері до якоїсь кімнати. Там горів усього один світильник, а в 
кутку на підлозі вовтузилися двоє чи троє тіл. То також було схоже на 
злягання, але нараз я зрозумів, що помилився: у кутку блиснуло залізо, 
хтось здушено зойкнув і затих, а стривожений голос зашепотів: дай 
йому ще, бо дихає. Знову блиснуло залізо, затим хтось утомлено ска
зав: годі, готовий... Скільки у нього в капшуці? Двадцять асів,— почу
лося у відповідь.— Забираймося, поки не застукали!.. Ми ледь встигли 
вислизнути в коридор, як повз нас пробігло двоє. — Ходи ще сюди,— 
сказав незнайомець і потяг мене до інших дверей. — Послухай-но ще 
тут. — Він ухопився за стіну і одхилив її, мовби завісу. Освітлена зала 
була сповнена сенатською знаттю. Те зрозуміло було з їхніх каймлених 
хітонів. Говорив хтось один, і я почув таке: досить з нас тиранії. Хіба 
ми не гідні Брута? В ім'я народу нехай звершиться правосуддя і кара 
впаде на голову тирана. А тепер, шановні, скріпимо нашу спілку братнім 
массикським (сорт вина) і пообідаймо на честь голодного народу. Не
знайомець опустив руку, і стіна стала на місце. Він підважив іншу стіну, 
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в тій кімнаті таки було злягання двох при тому, шо увійшов третій з 
такими словами: тисяча перепрошень, вельможний, але справи не ждуть. 
Сенат, це осине гніздо, знову змовляється проти тебе. Це зрада. В ім'я 
народу, нехай Юпітерів і твій гнів упаде на їхні голови. На найпершого 
Гая Клавдія, з ним — Сервія з Емілїїв, а за ними — Квінта Юнія та 
ще...— той, що зайшов, довго перераховував імена, аж поки його роз
дратовано перервав голос з ліжка: роби... роби...— голос замер на ви
сокій ноті, а затим полегшено прохрипів: що хочеш... Незнайомець 
опустив стіну, і ми якимось трибом знову опинилися в моїй комірчині. 
— Так ти хотів мене цим здивувати? — запитав я. — Ні,— засміявся 
він,— я хотів спитати, як ти можеш тут жити? Як ти можеш тут жити і 
називати це гівноїдство своїм домом? — Він тупнув ногою так, що 
трісла дошка і зі щілин раптом забулькотіла якась рідина, і комірчина 
сповнилася смородом. Багновиння підступило мені до ніг, я мимоволі 
підсмикнув хітон і прокинувся. 

Прокинувшись, подумав, що Гіпносові діти ще граються зі мною, 
бо довкола справді стояла вода і ноги мені потерпли. Отямившись, 
зрозумів, що справи мої гірші від химерного сну. Довкола хлюпала 
вода, з якої де-не-де стирчали кущі й усохлі дерева. Схоже було, що 
вода поступово прибувала. Очерет і трава доводили, що повінь не може 
бути тривалою. На обрії обнадійливо чорнів ліс. Тож вирішив перече
кати і обрав собі для того всохле, але на вигляд міцне дерево, поплуга-
нившись до нього по коліна у воді. Хоч небо й було геть забите сірою 
повстю, проте відчував, що день збігає. У розгалуженні відземка на
мостив собі сідало і, крекчучи, видерся туди, і то виявилося досить 
зручним місцем, гніздом, звідки я , мов орел, міг споглядати воду й 
небо. Розміркувавши, зліз додолу і набрав кілька оберемків ще поки 
сухої болітної твані і вимостив собі вже справжнє кубло, де не дошку
лятиме холод. Отож, угрівшись, почав чекати. Хоча, власне, а на що я 
чекав? Доки спаде вода, і я побреду до лісу на обрії? Ото радість, як 
зустріну людей, котрі зрадіють не менше мого і продадуть, мовби худо
бу, або ублажать мною своїх дурепських богів. Сумнівна радість. Сво
бода — це завжди самотність і неприкаянність. У Субурі неможливо 
жити... А де жити, коли весь світ — велика Субура. На кого спертися? 
Кому вірити? Кажуть: цезарю-правителю й безсмертним богам. А я 
кажу: бережи крепіди від натовпу, а честь і розум від можновладців, бо 
[вони] цього не мають. Не вір [можновладцям]. Вони всі брешуть, і 
кожен прагне використати тебе, щоб угноїти поле своєї слави. Бо ось 
тремтіли вони від мечів Гая Октавія, Антоніїв та Еміліїв і, безумні, 
воліли за краще підпалювати свої будинки або благати рабів не доно
сити на них. (Не зовсім зрозуміле місце. Очевидно, йдеться про різанину в 
Римі, вчинену 43 р. до н.е. так званим другим триумвіратом (Октавіан, 
Антоній, Лепід), що захопив владу після вбивства Гая Юлія Цезаря). Ось 
вони — сини тих, хто переховувався по клоаках і стерігся зненависті 
триумвірів, сини принижених нині в Сенаті — ситі, вдоволені й спо
кійні. Де їм почути голос простого народу, де згадати власну поклять-
бу? Клялися ім'ям народу єдино, аби утвердити себе. Боролися за рес
публіку, а вибороли власний достаток. Той, хто вірить правителям, 
просто не має розуму. 

Подібно й про богів, яких є рівно стільки, скільки існує племен, і 
більше. Відомо ж бо про трьох Юпітерів — двох з Аркадії, котрі споро
дили Прозерпіну, Лібера та Мінерву, і одного крітського, що його мо
гилу показують на цьому острові. У еллінів є сім Зевсів, у єгиптян — 
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Озіріс та Ізіда, та ще багато богів. Є ще сірійська Атаргатис, що ото 
напівриба-напівлюдина, фрігійська Кібела, вавилонський Бел і є ще 
підземні боги. Відомо й про панісків козлоногих, ларів, манів, титанів 
і героїв. На Палатині є храм Лихоманки, а на Есквілінському пагорбі — 
Олтар Злої Долі. Палестинські й іудейські фарисеї, які відмовилися 
присягати Августу й Іроду і які мають свій закон, що дав їм якийсь 
Мойсей-прорицатель, знають філософію еллінів і герменевтику, і Риму 
важко нав'язати їм свою віру. У Парфії й Кушані — свої боги: Мітра, 
Анахіта й Сиявуш, і часто привозили до Рима статуетки тієї Анахіти. 
Кажуть, що мідійці й вірмени успадкували священні закони персів і 
мають Анаїтиду. Найзнатніші люди присвячують їй своїх дочок, які 
при храмові злягаються з кожним, хто того забажає, а потім виходять 
заміж. Відомо й про індусів, котрі твердять, що всесвіт кулеподібний за 
формою, і мають свого бога — Брахму, що створив цей світ і заправляє 
ним. А щодо варварів, то досі мені перед очима тіла отих сіромах із 
легіонів Вара і труп на мотуззі. Тож сила варварської віри незбагненна, 
а злічити їхніх богів неможливо. І чиї боги справедливіші? І в кого з 
них вірити? І кому складати гекатомби (приносити жертви)! Не скла
дай їх нікому, якщо хочеш бути вільним. Не проси в богів іншої долі, 
бо зробишся цвіркуном, як Титон (коханець богині ранішньої зорі Еос, 
яка попрохала для нього у Зевса вічного життя, але забула про вічну мо
лодість. Титон зробився дідугою, і Еос перетворила його на цвіркуна, а 
сама перекинулась до Ареса). 

Отож тільки й місця в цьому світі, що в гнізді посеред води. Оце і 
є твій дім, сказав сам собі, і сон твій пророчий.— Гей ти,— гукнув до 
неба,— гей, Аресова повіє, зглянься на мене. Ось я скнію тут, посеред 
летейського болота. Зроби мене цвіркуном! Чи ти, блудлива телице, 
геть про мене забула? 

Отак, розважаючись, перебув ніч, а вдосвіта ловив дрижаків у 
ковтунуватому тумані і просив старого, аби скоріше випускав із дірки 
своїх байстрюків, хай би розігнали ту зриму невидимість. Зрештою, 
Еол змилостивився і розгріб сиву копу на пасма, а з туманом почала 
відступати й вода. Тож я зліз, ув'язавши на собі як міг відвоглу твань, 
і посунув у бік далекого лісу. Думки мої витанцьовували в лад зубам. 
Коли зійшов на невисокий пагорб і глипнув у бік лісу, то здалося, 
що він зовсім поряд і можна угледіти стовбури дерев. Рвучкий Бо
рей на мить обгорнув мене туманом, а наступної миті я здерев'янів, 
бо побачив, як від лісу просто на мене дибає темна постать. Зразу я 
подумав, що то вийшов на лови ведмідь, аби поласувати дурною 
рибою на мілині, але то вочевидь була людина! Може, хтось із моїх 
невдатливих супутників? Я підняв руку і загукав до нього, і побачив, 
що він учинив так само, лиш голосу не почув, бо вітер дмухав у його 
бік. Я збіг із пагорба й, грузнучи, заспішив назустріч. Мені здалося, 
що й стрічний пришвидшив ходу і що він також мені радий. Атож, 
серед цих стігійських мочарів можна було зрадіти й тіні. Між нами 
лишалося зо п'ять кроків, коли я спинився і підняв на знак вітання 
правицю. Спинився й стрічний і так само підняв руку, і якийсь час 
ми мовчки посміхалися один одному. На чоловікові було якесь дран
тя, перев'язане, як і на мені, болотяною тванню, обличчя його було 
заляпане багном, заліплене пухом і травою, а в бороді повно реп 'я
хів. Однак щось знайоме крилося в усій його статурі, ба навіть за-
кошланій бороді. 
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— Хто 6 ти не був, чоловіче,— озвався я перший,— не маю проти 
тебе нічого лихого і радий... 

Я урвав мову, бо стрічний повторював за мною слово в слово. 
«Може, божевільний?» — подумалося. 

— Ти розумієш мене? — спитав я знову. 
— Ти розумієш мене? — відлунив стрічний. 
— Хто ти? — озвався я. 
— Хто ти? — відлунив він і собі. 
І раптом мені здалося, що я сам втрачаю глузд. Отер обличчя, і 

стрічний зробив те саме. Рука моя спинилася на бороді. Там було пов
но реп'яхів. Рука стрічного також завмерла, намацавши реп'яхи у своїй 
бороді. Я зиркнув собі під ноги і побачив у темній воді своє лице. Воно 
було заляпане багном, заліплене пухом і травою! 

— То хто ж ти?! — гукнув я. 
— То хто ж ти?! — відлунив він, і ми обидва сахнулися. 
Повільно підвів лівицю і завважив той самий жест у стрічного. 
— Ти людина чи тінь? — озвався я і почув: 
— Ти людина чи тінь? 
Я впав навколішки, і стрічний зробив те саме. Обоє ми хлюпали в 

обличчя і лили воду на голови, отираючи багно й пух. Я сів у воді й 
зареготав, а , 1мені відлунив стрічний. 

— Так ти моя тінь,— сміявся я. 
— Так ти моя тінь,— сміявся він. 
— І ти знаєш, хто я? — сміявся я. 
— І ти знаєш, хто я? — сміявся він. 
Затим я підвівся. Встав і стрічний. Я ступив крок, і він не забарив

ся, простягнув йому руку, і він зробив те саме. 
Переді мною було гейби люстро, з тією різницею, що за ним було 

видно ліс, а за собою, озирнувшись, побачив лиш пагорб і болотяну 
рівнину. 

— І куди ж ти, шановний, прямуєш? — запитав. 
— І куди ж ти, шановний, прямуєш? — запитав він. 
— Чи не в Тартар? — поцікавився я. 
— Чи не в Тартар? — поцікавився він. 
— Коли так,— мовив я,— то давай розминемося і кожен піде своєю 

дорогою. 
— ... своєю дорогою,— повторив він. 
Я ступив крок убік, і він не забарився. І тоді я попрямував просто 

на нього. Якщо це видіння, подумав, то воно безтілесне, і я промину 
його. Між нами не лишалося й півкроку, коли я зненацька випростав 
уперед правицю і мої розчепірені пальці зустрілися з його пальцями. І 
то була тепла, навіть гаряча, плоть! Я відскочив од нього, мов Од лер-
нейської гідри, і він зробив те саме. 

— Так ти жива істота? — знетямився я. 
— Так ти жива істота? — не менш вразився він. 
Я відступив кілька кроків, віддалився і стрічний, і те трохи заспо

коїло. «Треба обійти це прокляте місце». Позадкував, не зводячи очей 
зі стрічного, і він робив те саме. Я перечепився об корч і впав. Упав і 
він. Тоді я підхопився й побіг, оглядаючись, аж поки та примара геть 
не щезла з очей. 

Перепочивши, заспокоївся, надто, коли згадав, що потороча ніко
ли не починала розмови першою. Зрозуміло, що то була тінь, ман, і я 
пообіцяв подарувати богам бодай півня, якщо позбавлюся цієї приго-
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ди. Тож спробував дійти до лісу, зробивши великий гак праворуч. 
Протюпачивши з добру милю, так, що ліс здаленів позаду, повер

нув в інший бік, бо попереду вгледів болото. Потихеньку плутався я в 
мокрій траві і мугикав собі отаке з Гомера: 

Ось уже і Океан перепливли ми глибокий. 
Там, де країна і місто мужів кіммерійських. Постійні 
Сутінки там і туман. І осяйливе сонце ніколи 
Людності тої проміннями не осяває... 

Тим часом засіявся дощик, і ліс насунувся чорною смугою. Хода 
моя стала впевненішою. Ліс був кроків за п'ядесят, коли я знову поба
чив ту личину. Доле! Тінь сиділа під деревом, обхопивши руками коліна! 
Вона дивилася в мій бік, мовби чекаючи, бо, коли я, вражений, спинив
ся, тінь знехотя підвелася й посунула в мій бік, і стала супроти мене. 

. — Ти знову тут?! — гукнув. 
— Ти знову тут?! — озвалася тінь. 
Підійшов ближче, посунулася й вона. 
— Послухай,— сказав я примирливо,— не знаю, хто ти і нащо тут, 

але покинь оце мавпування. Адже я бачив, як ти допіру сидів. 
Тінь повторила все слово в слово й замовкла. Тоді я зважився 

наблизитися до тієї безумної примари майже впритул і повернутися до 
неї лівим плечем. Те саме зробила й вона, і ми попрошкували поряд, 
майже торкаючись один одного. Спочатку я хитрував і намагався сту
пити бодай півкроку в її бік, однак вона чинила те саме, і я облишив 
свої намагання. Так ми йшли обіруч довго, і я навіть знущався зі свого 
напарника, питаючи таке: 

— Чи ти не втомився часом, ахеронтський собако? Може, прися
демо? 

— ...присядемо? — чулося у відповідь чи то пак — запитувано мене. 
— Присядемо, чом би й ні. — Відповів я. 
— ...чом би й ні. — Погоджувалася тінь. 
— Отам, у лісі. — Хитрував я. 
— Отам, у лісі. — Казала тінь. 
Але щойно хотів завернути, як натикався на її спробу вчинити так 

само, але в мій бік. 
— Таж ліс не там, а онде. — Пояснював я. 
— ...онде. — Луною озивалася тінь. 
Так, мило бесідуючи, ми обігнули край лісу й спинилися, бо я 

побачив попереду якесь темне громаддя, схоже на будівлю. 
— Що то таке? — Спитав і почув те саме у відповідь. 
Ми постояли трохи, затим рушили вперед, бо, принаймні я, спо

дівався обсохнути й перепочити під дахом, якщо то справді будівля. 
Незабаром побачив, що не помилився: то була висока хижа, скла

дена на варварський манір із товстих колод. Загалом, вона скидалася 
на сторожову вежу, обнесену вкопаними палями. Угледів я й ворота — 
розчинені, якраз на нашій дорозі. Довкола не було жодної ознаки жи
вого. Роззирнувшись перед ворітьми, не помітив бодай стежинки. 

Ми стояли двома дурнями, і я думав про те, що коли в хижі таки 
хтось є, то що вони скажуть, побачивши брудних Діоскурів (божест
венні близнята). 

Пройшов через ворота і спершу відчув, а вже тоді зрозумів, що 
сталося. Моя тінь лишилася біля воріт. Вона не могла зайти! Близню
чок стояв там, за ворітьми, і сумно дивився вслід мені. 
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— Ну що?..— Спитав я радо. — Не можеш? То поцілуй мене тепер 
сам знаєш куди. 

— ...знаєш куди. — Відлунила тінь. 
— Заходь, заходь, не соромся...— Покепкував я, а наступної миті 

роззявив рота, бо у відповідь почув таке: 
— А ну тебе до воронів. 
Так сказав мій близнюк і зник з пройми воріт. 
— А ну тебе до воронів,— мимоволі повторив я. 
Споруда виявилася доволі ветхою, складеною з неошкурених 

відземків. Просновані шпарами стіни побралися мохом, але вежа ота 
мала покрівлю, а я віддав би зо три роки життя, аби обсохнути і трохи 
оговтатись. Тож обійшов будівлю і зауважив угорі пройми кількох вікон 
і напіввідчинені двері. Лишалося просунутися всередину, бо не мав 
сил прочинити двері ширше. Там було темнувато, але сухо, і мені війнуло 
рідною Субурою. Ба, й справді, посеред зали, куди пройшов, стояв 
стіл, за яким сиділо кілька чоловік. Вони грали в кості і латиною шпе
тили один одного на всю губу, достоту як у Субурі. Перечекавши хвиль
ку, я звично озвався до них, мовляв, привіт вам, сини римського наро-
ду. 

Всі шестеро (а їх було саме стільки) схопилися, наче я ото розге-
пав на столі кратер із хіоським. 

— Через які ворота він зайшов?! — Заволав один. 
— Через які ворота він зайшов?! — Заволав другий, з перемотаною 

головою. 
— Через які ворота ти зайшов?! — Люто зиркнув своїм одним оком 

третій. 
— Через Вавилонські,— сказав я.— І претендую на кусень прісно

го коржа. 
— Що він каже?! — Закричали ті шестеро один до одного. А одно

окий витягнув з-під хламиди меча і рубонув ним по столі. 
— Через які ворота ти зайшов? 
Я відказав, аби він засунув меча в зад своєму товаришу й тим по

гамувався. Затим додав, що пройшов через відчинені ворота, які сам 
назвав Вавилонськими, і що взагалі я солдат першої контубернії, тре
тьої центурії, п'ятої когорти третього рейнського легіону Квінтилія Вара, 
і якого їм ще прутня від мене треба? 

— Через ворота до лісу?! — Не вгавав одноокий. 
— Через інші,— відказав я , стенувши плечима. — А це щось ва

жить? 
— Чопа мені в рота! — Заволав одноокий. — Та він живий! 
— Живий, живий...— Загомоніли решта. їхні зарослі мармизи 

ошкірилися. 
— Значить, можна грати далі. Хто кидає? 
Вони всілися, як і перше, за сто і продовжили гру, гукаючи самі 

до себе: живий, ти ба... І де він взявся? Дивина... 
— Дайте щось пожерти,— озвався я, але ніхто на те не зважив. 
— Дайте щось пожерти, ахеронтські діти! — повторив я. 
— Жери свою пиху. — Захихотів котрийсь, а за ним заіржали, 

решта. 
Під стіною купилося лахміття. За ним, у кутку, стояли щити і висіли 

військові обладунки. Біля вікон угорі на стовпах тримався вузенький 
поміст, до якого приставлено кілька драбин. Крізь дах просвічувало небо 
і подекуди крапотіла вода. В іншому кутку чорніли рештки обкладеного 
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каменями вогнища. Я посунув туди. Видно, що вогонь згас тут давно, бо 
й камені поросли мохом. Тож я спитав у гравців, як вони тут живуть без 
вогню. Чи може, достоту як гальсьы свині, жеруть одне одного? 

— Живемо...— відлунили з-за столу. — Граємо ось. 
— То дайте хоч кресало. — Сказав я, побачивши між каменями 

купу паліччя. 
— А ти спробуй прутнем. — Зареготали у відповідь. 
Викресав вогонь уламком ножа, якого знайшов тут таки, і довго 

дмухав на жевріючу шматину, аж у голові запаморочилося. Годував 
утлого вогника трухлими бадилинами й паличками, і то було мені за
тишно вдихати дим. За столом теж зашмигали носами й перестали 
лаятися. Вогонь розгорівся уповні, і я хотів підвестися й одцерти кори 
зі стіни, але ноги раптома перестали слухатися. 

— Та він зовсім хлявий,— почув мовби з води. — Mo' викинути 
геть? 

— Охота тобі... Хай живе. 
— Гей ти! — Гукнув до мене котрийсь. — Живи. То кажу тобі я, 

Авлій, намісник Риму в цьому хоріоні. 
Вони кинули мені сушену рибину, і я нестямився, як зжер її з 

лускою й кісточками. 
Дим поповз угору, проснував житло і в'юнкими стьожками подер

ся у шпари. І в ньому все ставало сизозеленим і химерним. Я таки 
оддер добрячий шмат кори і вклав його у вогонь. Затим прихилився до 
стіни і почав спостерігати за грою. Суперечка за столом вибухнула з 
новою силою. І програвся таки одноокий, бо раптома скочив з-за сто
лу й ухопив за дрантя того, хто сидів навпроти. Обидва покотилися по 
долівці, стусали й гризли один одного. Решта й собі підхопилися й, 
регочучи, стали над ними і ціляли обох носаками. Знявся страшенний 
галас, вже й меч був блиснув, коли знадвору почувся звук ріжка, такий 
знайомий мені по легіонах Вара. Бійка зненацька урвалася, й усі шес
теро нашорошилися. «Це — Геката...» — Мовив котрийсь настрахано 
(богиня ночі). Вони мовчки дослухалися. Я озвався, мовляв, хвала Юпіте
ру, що не Прозерпіна, але той, з перев'язаною головою, просичав, аби 
я заціпився, а тоді гримнув до своїх: 

— Зачиніть двері! Миттю нагору! 
П'ятеро, гарчачи, кинулися в куток, розібрали щити й понап'я-

лювали на голови те, що колись було шоломами. Тоді двоє скочили в 
прохід до дверей, а троє подерлися драбинами на помости біля вікон. 

— Вона пройшла на заході! — Гукнув один згори. 
— Пильнуйте, задофіли! — Загорланив знизу той, з перев'язаною 

головою. — Цезар зрить на ваші обісрані сідниці! 
— Вона розчиняє західні ворота! — Перелякано гукнули згори.— 

Вона йде сюди! ~~ 
Той, з перев'язаною головою, вихопив меча і закляк біля проходу 

до дверей, просичавши: 
— Ну тепер вона всіх утягне в свою чорну піхву... 

. З проходу, ледь не збивши його з ніг, вискочили двоє, що вартува
ли при дверях, і притьмом кинулися під стіл. Той, з перев'язаною голо
вою, сахнувся з проходу, і я побачив жінку в пурпуровій хлені. Над нею 
зблиснув меч, але вона рвучко ухилилася від удару і той, з перев'язаною 
головою, з плеча всадив меч в одвірок, одчахнувши грубу деревину. 

— Вправно,— мовила жінка. 
Поки той несамовитий порався біля одвірка, жінка зазирнула під стіл. 
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— Всі тут? — Спитала. 
— Тут,— озвалися звідти. 
— Тут,— відлунили їм згори. 
Вона випросталася й поглянула в мій бік. 
— А це хто? 
— Ми не знаємо,— озвалися згори. 
— Ми не знаємо,— озвалися з-під столу. 
— Він прийшов через східні ворота,— буркнув той, з перев'язаною 

головою. 
Жінка підійшла до вогню, і я почув запах дорогих умащень. Пиль

но глянула на мене темними очима і посміхнулася: 
— То це Лукул із Субури,— мовила.— Що ти тут робиш, Лукуле? 

Хіба тебе не повісили у Маробода? 
— Ба, ні,— відказав.— Але звідки тобі відоме моє ім'я? 
Жінка підняла прутика й насварилася на мене: 
— Ах ти хитруне, хитруне. Я тебе запримітила ще в тій печері на 

Самофракії, коли ти під'їдав назначене мені. Пам'ятаєш? Ти казав тоді: 
хай-но я потерпатиму, аби лиш Геката не товстішала. Кендюшки, шин
ки, м'ясце... А пам'ятаєш, що вчинив Юпітер із тим чолов'ягою, який 
приховав од нього скоромне? 

Замолоду я справді жив на Самофракії і був служкою в печерному 
храмі. Туди з усюд прибивалися люди, аби жертвувати во спасіння. Але 
щоб їсти жертовне?.. Я сказав, що не можу пам'ятати те, чого не було. 

— Було, було...— Вела вона своєї.— Але я не вподібнюватимуся 
Юпітеру, хоч і поважаю його вболівання. Адже ти — не Прометей... 

Вона змовкла, а під столом, де скупчилися ті шестеро, почулося: 
— ... і одрізати голову. 
— Але спершу пойняти... 
— Ні ж бо, дурню, грабонути. В неї таке намисто!... 
— ... на шматки, зжерти й край. 
— І так розкошуватимемо. 
Зауваживши, що я дослухаюся, жінка зітхнула: 
— От, завжди вони так. Вдень — люди як люди, грають собі, пісень 

співають, а вночі — наче розуму катма. Гей ви там! — Гукнула. — Сю 
ніч полюйте без мене. Маєте колісницю за ворітьми. Та шануйтеся! 
Часу вам — до третього вигілія. 

Ті шестеро кинулися у двері, мов хорти. 
Я помітив, що довкола закралася темрява, і було мені острашливо 

поряд з цією жінкою, яка мовчки дивилася на вогонь. її хлена поли
скувала червоним, чорні коси зливалися з пітьмою, вирізняли бліде 
обличчя, глибокі очі було всаджено в тінь, і лам, у глибині, зблискува
ли червонясті цятки вогню. 

— Охо-хо, Лукуле,— пожалів я сам себе,— був ти на Самофракії, 
був і в Дельфах, і в Афінах, спробував Рим і Сіканію, блукав у Лікії й у 
Tipi... Куди тебе нині занесло? 

Але жінка мовчала. Тоді я почав стиха виспівувати молитву, яку 
знав змалечку: 

Я придорожну прославлю Гекату німих перехрестів, 
Сущу на морі, на тверді і в небі, в шапрановій хлені, 
Ту, примогильну, прославлю, що буйствує з духами мертвих, 
Двічі відлюдну Персею на оленячій упряжці, 
Буйну прославлю царицю із учтом собачим... 
Не опоясану, з риком звірини, таку неприступну, 
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Ту, Таврополу, котра володіє ключами 
Цілого світу... 

Виходило не дуже вправно, але жінка посміхнулася: 
— Ти не забув мене, Лукуле... А пам'ятаєш, як я приходила до тебе 

в тій печері, коли ти зоставався на ніч перед олтарем сам-один? 
Я мимоволі здригнувся, бо пригадав давнішні сни. Мереп (очевид

но, один із жерців храму на острові Самофракія) вважав, що хтось по
стійно має пантрувати біля олтаря, як ото вартовий Вічного. Там у 
кутку на очеретяній підстилці майже щоночі я дослухався вітру і ди
вився, як тремтить вутлий вогник світильника, а з ним мерехтять на 
стінах тіні і звивається змія в руках триликої статуї [Гекати]. Дивний 
стан опанував мене. Напівсон-напівява відкривала одну і ту саму місцину 
— ліворуч, наче зі звищення, річка, повільна, плавка, глибока, але про
зора, що в ній можна прогледіти дно і довгі коливчасті переплутані 
водорості. Праворуч — луг з невисокою травою і на пригірку молодий 
сосновий ліс. Я не бачив сонця, але все те світилося зеленню і пахло 
живицею. І той запах означав, що я маю вийти на луг, до річки, і я 
мчав туди, але густе повітря утруднювало путь, і я йшов, не рушаючи й 
кроку. Я відчував, що йду, лину, але однаково лишався наодинці із тим 
зеленавим світлом, із тим плавким пейзажем. А далі мене осяяло, що я 
стою, а то змінюється пейзаж довкола, він теж мовби дихає, лишаю
чись самим собою. І я розумів тоді, що це просто омана, що я сам і є 
цим пейзажем. І тоді приходила Вона. її плоть з'являлася зразу з усьо
го, нізвідки. Мені варто було простягнути руку, і я торкався її тіла. 
Вона охоплювала мене зусібіч, і я пестив її, я чув шепіт тієї невидимої 
і водночас зримої зваби. Вона бавилася зі мною, то послаблюючи мою 
жагу, то роблячи її нестримною. З нею було страшно й солодко... Я 
згадав ту юнацьку муку, нерозтрачений клопіт, ту млость і терпкий 
запах шапрану й кипарисів, і шепіт-не-шепіт, і цілунки-не-цілунки, і 
невимовний досвітній жаль, і сором за ту нічну хтивість під олтарем 
Вічного. 

— Так то була ти? — Спитав. 
— То була я,— відповіла Геката. — Тоді ти був молодим і сильним, 

і тіло твоє було, як з благородної міді... 
— Хіба то були не сни? 
— А ти можеш напевне сказати, що сон — це не життя? Чи може, 

ти забув, де маю золотого родимчика розміром з піваса? 
Клянуся небом, я ніколи того не бачив, але достеменно знав, де 

він є — під лівою груддю. Отак ми ніколи не пам'ятаємо свого народ
ження, але знаємо про те. 

— Авжеж, саме там,— проказала Геката роздумливо. Затим дода
ла: — І я була тоді в тебе єдина... А далі, куди ти подівся потім? Я 
чекала тебе на лугу, але ти не приходив. 

Я пересмикнув плечима. То було очевидно. Служителям храму 
заборонялися стосунки з жінками, а старий Мереп навчив, як задо
вольняти себе самому. І то я сумував за нею в тому своєму рукодійстві 
й ночами сновигав повсюдно, шукаючи луг і спокійну річку, і терпкий 
запах живиці. Але до мене вже ніхто не приходив, і я не міг відшукати 
ту місцину. 

Геката довго дивилася на вогонь, що хлипав між камінням, а тоді 
мовила, що так і не спізнала нікого, крім мене... І ще спитала, чому я 
відмовив Лівії? Я сказав їїї на те, що золоту жіночу піхву, якою, мож
ливо, й обдаровано Лівію, я залюбки проміняю на золоту думку. І тоді 
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та Геката сказала, шо може подарувати мені таку думку, на згадку про 
наші колишні любощі. І сказала іще, що вона відповість на будь-яке 
моє запитання, адже, мовляв, богам, як я знаю сам, відомо все. 

Подумавши, я спитав у неї: чим краще латати дірку на крепіді — 
єгипетською дратвою чи шовком, що його виробляють у країні дале
ких серів (Китаї). Вона посміхнулася на те й мовила: чи варто опікува
тися крепідами, якщо не знаєш на кого спертися. Можеш поставити 
на них золоті латки, вони однаково будуть драними, якщо ти НЕ 
ЗНАЄШ. Тож слухай. 

Як не було ще явленого світу, де ти живеш, сказала Геката, а були 
тільки одвічні боги й найперший серед них — старий Хронос, то в 
господі у нього стояли три чаші. То була забавка, якою він розважав 
мене, свою правнуку. Я так любила зазирати в ті чаші, що забувала про 
вередування. В усіх трьох була вода. І то в першій — кольору блакитно
го неба, і в ній я нічого не бачила. У третій, з брунатною й прозорою 
водою, теж не було нічого. Лише в другій чаші, що стояла посередині із 
зеленястою водою, вигравали веселі рибки й буяли водорості. Старий 
Хронос називав те смертним мотлохом. Часом він надливав з першої 
чаші в середню, і рибок відразу ставало стільки, що вони ледь не вист
рибували з води. Тоді надливав із середньої в третю чашу і рибки в ній 
зникали. Опісля Хронос надливав із третьої чаші в першу, а потім усе 
повторювалося. І то так він розважав мене. Але якось, а було це саме, 
коли боги боролися за верховенство, Юпітер ухопив ті чаші й пожбу
рив із господи. Його дратувала льопанина, бо старий часом надливав 
воду необережно, руки йому трусилися. Отож, Юпітерові все те на
бридло, і він викинув чаші, а з ними й старого, і то нині Хронос у 
найдальшому кутку Тартару, недоступному навіть для богів. Вода із 
чаш злилася докупи і з того постало море. Тож воно і блакитне, й 
брунатне, й зеленаве. Це море — безмежне. Воно заповнює всесвіт. 
Воно сповнене жвавої риби, живого дріб'язку, густих водоростів і по
хмурого каміння. Словом, всього живого й неживого. Це море незви
чайне. Все, що в ньому є, зіткане з води, а тому — прозоре. Так через 
рибу просвічує водорость, а через неї — ще рибина, ще водорость, далі 
каміння, а там ще щось і так нескінченно... Однак, вела далі Геката, ти 
можеш спитати, мовляв, що це за море, коли воно прозоре, коли в 
ньому нічого не видно, тож, мабуть, там — одна прозора вода і нічого 
крім води немає. Ба, ні, скажу тобі я, море наповнене. Воно кишить 
рибою, водоростями, живим і неживим... Он яке море. У ньому є все і 
водночас, як ти кажеш нема нічого. Зрозуміло, що я говорю про світ, 
де ти, Лукуле,— маленька прозора рибка. Отож, Хронос скнів у Тар
тарі, а я не могла забути давню свою забавку. Згадалося те, чому він 
навчив мене. Старий навчив мене рахувати. Жоден з богів до цього не 
здатний. Рахувати — це відрізняти все одне від одного. То було стра
шенно цікавою забавкою, бо за мить із прозорості переді мною поста
вала сцієна або барракуда, або стрибун-тунець... Водорості набували 
брунатного забарвлення, і камінь обростав мохом і бучавів. Але варто 
мені було одвернутися, як все знову ставало прозорою водою, достоту 
— non fui, sum fui, non sum (не було, є, немає). Прометей підзирив за 
моєю грою і зрозумів, як я те роблю. Вирізнивши людей, він навчив їх 
вирізняти одне одного, і люди забули, що вони прозорі, що в цьому 
морі все існує одночасно і вічно, і тим прирекли себе на страх і відчай. 
Вони вміють відрізняти, але ніхто не бачить суті. Вони відрізняють 
речі, але не знають, що таке ці речі. Тим-то й караються, тим-то й такі 
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недолугі,— устремляються до багатства, але всього їм здається замало, 
лають правителів, але кожен потай мріє стати можновладцем, пишуть 
закони, але самі ж їх порушують, бояться смерті, але із задоволенням 
убивають інших, вирішують, із чого зроблено землю, а не знають, із 
чого зіткана власна душа, клянуться одне одному, але тут-таки й пере
ступають через поклятьбу, страшаться богів, але не вірують... Тож і 
твій знайомий Арміній одвічно здійматиме зброю за добро, а сіятиме 
зло, і його одвічно труїтимуть поплічники. А де це діятиметься, чи в 
Шумері за Ур-Намму, чи над Нілом за [фараона] Аменеса, чи в державі 
серів (Китаї) за царювання Пін-ді... Варвари одвічно розпинатимуть 
своє божество, а найметкіші одриватимуть од нього більші шматки й 
тим ублажатимуться. Вельможні одвічно потішатимуть своє тіло в лю
бощах і розвагах, а правителі одвічно обіцятимуть... Тому я кажу тобі: 
пам'ятай, що ти прозорий, і сповнена всього вода може вільно прохо
дити крізь тебе, як і ти — вільно панувати в усьому морі. Коли усвідомиш 
це, зможеш бути ніде й повсюди, тут і повсюди водночас, і на оті слова 
(non fui, sum fui, non sum) зможеш сказати — брехня. Все є hinc et nunc 
(тут і нині). Так зможеш побачити все — і охопити собою море, і бути 
охопленим цим морем. І тоді для тебе стане прозорою кожна річ, і те, 
що за нею, і те, що в ній. 

Отак говорила Геката, і я пишу це тут, аби знали. Пам'ять, звісно, 
не втримала всього, але намагаюся не прибріхувати, як, бува, роблять 
поети. Кажуть-бо, що існують десять начал, з яких постало все, як ото 
межа й безмежне, чіт і нечіт, світло й тьма, добро й зло, одне й багато, 
спокій і рух... Але то — для непосвячених. Адже тим, хто знає, відомо, 
що в морі все є межею і все є безмежним, все є чіт і все — нечіт, все 
сповнене світла і все залите тьмою, все добре й усе зле, все в єдиному 
і одне у всьому, там повсякчасний рух і там завжди панує спокій... Бо 
хто скаже про вітер, що він зриває листя з дерев і крутить куряву при 
дорозі, а я кажу, що він не зірве й листка із дерева Вічності, не здійме 
й пилинки на Вічному Шляху. 

Я чув, як спливає ніч, і бачив, як Геката зимно кутається в черво
ну хлену, але мовчав, бо душа звільнилася від запитань. 

Між тим знадвору знову захрипів ріжок, і Геката зітхнула й мови
ла, що повернулися її мисливці. Гуркіт у дверях справдив її слова, й до 
зали уломилася компанія. Доле, які вони були п'яні! Геката повела 
рукою над вогнем, і він спалахнув, і очі її зненацька блиснули весели
ми іскрами. 

— Ну ж бо,— сказала вона,— розповідайте, де були. Та не дуже 
брешіть! 

І тоді наперед виступив отой, з перев'язаною головою, і розповів, 
що був у дванадцятому, як сказав, хоріоні, і літав містом, і розважався 
з двома п'яними дурнями, і що стовкли вони старого чоловіка, і то був 
батько одного з дурнів, але в темряві було не розібрати. О, яка то була 
насолода, сказав, товкти його ногами! Аж він хрипів і просився, аби 
пустили. А ми завалили його і вирізали в нього щелепу, а в ній, бачте, 
золоті ікла. Он як! І тоді він справді витяг із хламиди щось замотане в 
ганчірку і тицьнув те Гекаті, і благав, аби вона не забирала. Тоді Геката 
відтрутила його руку й спитала таке: 

— Скажи мені, де в цей час був Лукул? 
— Оцей? — Тицьнув на мене пальцем оповідач. 
— Оцей. — Кивнула Геката. 
Чоловік скривився, згадуючи, а тоді прорік: 
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— Він сидів у своїй кімнаті за столом і писав, а писав таке: «Пра
вильно кажуть: кроки тих, що винесуть тебе, вже біля дверей...» 

Я стенув плечима, бо геть нічого не зрозумів, а Геката засміялася 
і вказала на одноокого: 

— А де полював ти? 
Одноокий відповів, що в п'ятому хоріоні, де зводять величезних 

бовванів із каменю — правителів чи богів, навідомо — і де царює Ур-
Намму (цар Шумеру й Акаду, бл. 2112-2094 pp. до РХ). Ми з ним карали, 
сказав він. Ви ж знаєте, завжди є кого карати. Якихось людей було 
підвішено за ноги, а ми із царем ціляли в них з луків. Він таки добре 
стріляє... 

— А що в цей час робив Лукул? — перебила його Геката. 
— Сидів у якійсь халупі й при скіпці шкрябав на сирій глині вірші: 

Не втинай голови тому, у кого вона вже втята. 
Ніч вижирає очі статуї Нанни в Урі, 
Лізе під стінами міста 
Каліка півмертвий і просить, 
Хрипом хрипить передсмертним: 
Нащо мене скарали, нащо втяли щелепу, 
Хто мене нагодує, чим тепер мені їсти? 
Не знаю,— сказав правитель." 
Не знаю,— сказав намісник. 
Не знаю,— сказав верховний 
Жрець богині Інани. 
Не знаю,— сказав охоронець. 
Не знаю,— сказав цілитель. 
Не знаю,— сказав торговець 
І губи отер від м'яса. 

— Чудово, Лукуле,— сплеснула в долоні Геката аж вогонь спахнув 
під стелю.— А тепер ти, Авлію, розповідай. 

Тож наперед виступив ще один із шістьох і сказав, що полював у 
чотирнадцятому хоріоні, де люди живуть у великих містах, як ото в 
Римі, і заздрять одне одному, бо кожен має щось таке, чого бракує 
іншому. Вдень ті люди, казав він, ходять зі скляними кулями на голо
вах. То так домовлено, аби вони не плювали й не гризли одне одного, 
а декотрі жінки розмальовують кулі квітами й виходить навіть красиво. 
Щоночі всі знімають кулі й виходять на битву й б'ються кожен проти 
всіх, і сю ніч погинуло там без ліку... 

— А де ж був Лукул? — запитала Геката. 
Той Авлій глипнув на мене й сказав, ' буцім-то я сидів у своїй 

комірчині, дослухався волання знадвору й рюмсав. 
— Чого ж ти плакав, Лукуле? — Здивувалася Геката. 
Я сказав, що не второпаю, про що йдеться, але за такого добра, як 

ото розказує Авлій, можна плакати лиш од безсилля. 
І тоді з гурту вихопився ще один: 
— А найсмішніше трапилося зі мною,— сказав. — Я полював у 

сусідньому хоріоні, отому, що за лісом. Я набачив там таку кралю, од 
якої мій прутень задер мені тогу аж до очей. Ото ми вже з нею пополю
вали!... 

— А що ж Лукул? — було його запитано. 
— Лукул? Та він і досі сновигає лісом, тут недалечко. Він, бачте, 
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зустрів свою тінь — оцього-о,— тицьнув на мене,— і досі не може 
стямитися. А та краля, що з нею ми розважалися в корчмі за діжками, 
то була його дружина. 

Всі шестеро ледь не попадали од реготу. 
— І що вона тобі розказувала? — харчав од сміху одноокий. 
— А те, що одружена з таким бовдурем, якого світ ще не бачив! 
Вони знову заіржали, наче огирі, проте Геката підвелася й грим

нула на них, аби стулилися, а мені сказала, що їй час у дорогу, а щоб я 
не сумував, то пришле до мене Гіпноса. Я запізно спохопився, аби 
сказала, що все це означає, та вона лише засміялася: це значить, Луку-
ле, що ти маленька рибка, яка намагається увібрати одночасно і шум 
моря, і його безмежність, лишаючись лише маленькою рибкою. 

Я прочуняв, як вже геть розвиднілося. І перше побачив однооко
го, який начищав умбон на щиті, загрібаючи з долівки пісок і час од 
часу попльовуючи на свого щита. Я пригадав за мить нічну веремію і 
осміхнувся тим витівкам Гіпноса, бо, як гадав, лише він міг улаштува
ти такий театр з життя божевільних. 0,бїзвався до одноокого, і той на 
якусь мить перервав свою роботу і мовив байдуже, мовляв, добре, що я 
очуняв, а то було б їм мороки зі мною. Я спитав, куди оце втрапив, і 
одноокий, так само байдуже, зрік, що мені поталанило, бо втрапив 
таки до своїх, що там далі, за лісом, варвари, але поки мир, і його 
контубернія — прикордонна на передньому лімесі (кордоні) опівдні має 
здавати варту. Тоді я почув стукіт знадвору і спитав про інших, а одно
окий сказав, що вони на службі, а Марк, мабуть, щось ремонтує знад
вору. Затим я знову згадав свій сон і спитав, чи не знає він, що таке 
хоріон. Одноокий плюнув собі в жменю і сказав, аби я відчепився, що 
ось, мовляв, опівдні прибуде центурія, і тоді я зможу запитувати, скільки 
захочу. Він відставив щита і взявся до шолома і бурчав собі під ніс 
невдоволено, що, мовляв, приблуда багато собі дозволяє, і що він за
любки дав би мені по пиці, але, на жаль, не має,на те часу... По тому я 
зрозумів, що маю справу з недолугим солдафоном, а відтак, геть позба
вився нічних видінь. Надворі знову загупало, а я розпрямив свої кістки 
і сказав одноокому, що він, очевидно, каппадокієць, бо лише вони 
вміють так гостинно приймати. 

Пропхавшись у двері, я затулив очі,— Геліос утвердив свою владу 
на небі і довкола все світилося — ліс за стіною і жухла трава під нога
ми, і стіни хижі, що поквапом убирали тепло. 

Я вирішив підзирити за Марком. Але краще б того не робив, бо 
коли покрадьки підступив до кутка хижі й визирнув, то побачив солда
та з перев'язаною головою, який пристав на коліно й стукав чимось об 
край колоди, що випирала зі стіни. Клянуся Юпітером, в руці в нього 
була людська щелепа! На ній можна було розгледіти рештки шкіри й 
бороди! Він то стукав нею, а то, жмурячись, роздивлявся її з усіх боків. 
Достоту так! Я прихилився по цей бік хижі й ноги мені підігнулися. 
Виходило, що та ніч була зовсім не сном... Навкарачки поліз я геть од 
того гемонського чоловіка, але назад у хижу мені вже розхотілося і я 
звівся на рівні й чимдуж пошкутильгав до воріт. Був би вискочив геть, 
коли почув говірку й сіртонувся праворуч, сховавшись за палями. У 
ворота зайшли четверо й серед них Авлій. Двоє мали на плечах забиту 
косулю, прив'язану до деревини. Вони весело лаялися з тими, що не
сли їхню амуніцію, і не помітили мене. Я побачив, як навстріч їм з-за 
рогу вийшов Марк, ховаючи щось за пазуху (я-то знав, що саме він 
ховає!) Впольоване навернуло усіх п'ятьох до веселощів. Поскидавши 
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обладунки, вони взялися пританцьовувати кружкома, гейби варвари. 
Тоді з дверей вистромився одноокий і загорланив, аби кінчали й става
ли до діла. Тож вони швидко розіклали вогонь і заходилися поратися 
біля косулі. Ті шестеро й не помітили, як я Вислизнув з воріт і поплен
тався подалі від тієї химерії, подумавши, що в цьому світі не розбереш, 
де страшний сон, а де нісенітна ява, хто тут живий, а хто лише прима
ра. 

Але й на тому не скінчилася моя одіссея, бо щойно хотів я завер
нути до лісу, як побачив свого вчорашнього знайомого і, заточившись, 
ледве не впав. Та худобина й собі, мавпуючи мене, зробила вигляд, що 
ледь не впала од несподіванки. Я сів прямо на мокру траву й, обхопив
ши голову руками, застогнав од власної марноти. Чи ж варто казати 
про те, що та личина теж обхопила голову руками й теж застогнала. 
«Охо-хо,— казала вона за мною. — Чим я прогнівив безсмертних, що 
вони так збиткуються наді мною?» 

Отак побалакавши, ми сіли й німо втупилися один в одного, і 
сиділи так скількись часу. Зненацька мене осяяла думка: я звівся й 
сказав, що хочу поглянути йому в очі. І близнюк мій недолугий зробив 
те саме. Ми стали на відстані ліктя, і я пильно вдивлявся в його сірі 
очі, в темні цятки зіниць, де бачив себе. Він запізно сахнувся, бо я вже 
був у ньому, в плетиві його нутра, і стояв у зеленій півтемряві. Я поба
чив плавку річку ліворуч і ліс на видноколі,— те, що снилося мені 
колись на Самофракії, ту місцину, яку марно намагався відшукати. І я 
зрозумів, що все життя шукав цю місцину. Стояв на пагорбі і єдине 
(чуття) охоплювало мене: неймовірний півзелений півсутінковий спо
кій, який мав навіть свій запах — живиці. Ступив крок і другий, і то 
було важко, так, наче я плив у зеленій півтемряві. Десь тут мала бути 
Геката, але натомість побачив кущ глоду, що світився червоними яго
дами, і чоловіка в темній хламиді, того, хто показував мені Субуру. І 
він спитав, і голос його був таким, як і тоді: добре, що ти прийшов. Ми 
нині маємо копати тут. Чи взяв ти рискаля? Я відповів, що взяв, бо й 
справді мав те в руці. Чоловік одступив крок і вказав на зарослий ку
щами горбок. І я наліг на рискаля, відгортаючи землю. Запахло свіжою 
травою, а чоловік, присівши навпочіпки, взявся визбирувати з відгор
нутої землі якусь дрібноту і складати те до свого капшука при поясі. 
Затим я вигорнув білі потрухлі кістки, і чоловік спинив мене, і мовив: 
ось і Лукулове косте. Потім узяв той дріб'язок до рук і додав: бачиш, ти 
думав, що ти живий, аж ні. Тож ніколи не кажи, що ти живеш тут чи 
там, бо ти не живеш ні тут, ні там. Я казав тобі про це ще в Субурі, 
пам'ятаєш? Я кивнув і в свою чергу спитав його: виходить, я помер? 
Але чоловік заперечливо хитнув головою: х#5а я сказав, що ти вмер? 
Ти просто зрозумів, що ти прозорий. І я запитав його іще, як нази
вається ця місцина, де ми є, Самофракія чи, може, Тартар? І чоловік 
відповів, що я можу називати її як завгодно, але вона іменується Пей
заж Під Назвою Лукул, і сказав, що це те місце, де закінчуються всі 
запитання. Він одстібнув свого капшука і простягнув його мені, мо
вивши: тут всі ті, хто вирізняв тебе, хто ловив тебе тенетами Риму. Тож 
маєш гостинця від Гекати. 

Чоловік рушив униз, до лугу, і зелені сутінки ковтнули його, а я 
сховав гостинця й, поміркувавши, посунув до лісу. Під лісом я побачив 
знайому стежку і знав, що вийду нині до тієї хижі, звідки був утік. І 
справді скоро забачив її, а зайшовши на дворище, й шістьох своїх знайо
мих, котрі сиділи довкола багаття й жерли м'ясо. Я підійшов і почув, 

72 



як один з них запитав: 'кий дурень тут вештається? І йому відповіли, 
мовляв, то якийсь Лукул. І знову було запитано: із якого хоріону? 
І знову я почув: а ворони його знають з якого. Кажуть, що із сусідньо
го, але мо' то й брехня, бо бачили його і в п'ятому, і в дванадцятому, і 
в чотирнадцятому... Тож знову почулося: а що він за один? І відповідь 
була такою: балакають, начебто казав, що, мовляв, не нагромаджуй, бо 
наближатимеш свій жах, а друге, щоб не вірили правителям, а третє, 
щоб жили правильно й не лаялися та щоб ото любили одне одного, хе-
хе, мать' як ото ти, Авлій, любиш Марка ззаду, а четверте, вчив, щоб 
ото бути прозорим... Дурниці,— сказав котрийсь,— Лукулом звали пса, 
що жив у Елія, того, котрий мав доходний будинок у Субурі за імпера
тора Тіберія в сусідньому хоріоні. А як Елій пішов за проскрипціями, 
то й пес із нудьги здох. Добрий був псюра... Та ж ні, перебив хтось,— 
того Лукула ніколи й не було, його видумав один із п'ятого хоріону, а 
то тільки він і був. Бреши,— сказав ще хтось,— та не забріхуйся, бо як 
звуть того, що з п'ятого? — Î йому відповіли: Лукул, тільки не цей 
Лукул, що Лукул, а той Лукул, що ото я казав, що Лукул... А що воно 
таке прозорий? — Перепинив інший.— Це худий, щоб аж світився? 
А,— плямкнув ще один,— це все Гекатині витівки. Це так, наче ото ти 
дивишся на мене, а бачиш оту деревину. Мудрація,— докинув хтось. — 
Виходить, він тебе не бачить? Якби ж то... — Просичав один злостиво. 
— Це ми його не бачимо. Ну ж бо впіймати того Гекатиного бахура, 
він би в мене свої власні яйця варив би та жер. — Та за віщо? — Здиву
вався хтось. — І йому відказано: а чого він лазить по всіх хоріонах та 
людей баламутить? Скотина... Он у тридцять першому, так люди вже, 
ні, щоб жити по совісті — там хапнув, там збрехав, та й забагатів, там 
кого по пиці, а кого й ножиком трохи, та й розважився. Словом, як 
ото воно завжди було межи людей. Так ні... Вже гроші для них — по
рохня, бо кажуть: не нагромаджуй. І кажуть, що краще бути голодним, 
ніж обманювати. Тьху! Ну так піди,— сказав ще один,— і поцілуй його 
в зад, а мені передай он те стегенце. 

Я йшов прямо на них. Я знав, що йду в Субуру. Вона світилася 
жирними пацьорками на підборідді Авлія. Я знав, що та Субура буде 
вічно зі мною. Форми її різнитимуться. Вони множитимуться у тьмя
них дзеркалах, міняючи божків на монети, скарги на прокльони і мо
литви на блюзнірство. Але той нічого не знає про світ, хто скаже на цю 
марноту: ось світ. Адже [ця марнота] не варта однієї ягідки глоду, однієї 
дрібнички твого пейзажу, якщо ти ЗНАЄШ. Явлений світ, ця напів-
римська-напівварварська Субура, більше не вирізняв мене. Циклоп по
збувся свого вирла. Але хто скаже, що мене немає, а я скажу: я — 
Лукул. Я заробляю на хліб ворожбицтвом крамарям на добрий виторг. 
Маю з того щодень малу рибинку, корінь петрушки, півцибулинки й 
чверть прісного коржа. Я міг бути багатим, а відмовився, міг бути пра
вителем, та не прийняв того, і золоту піхву проміняв на золоту думку. 
Тож кажуть мені, часом, що я несповна розуму. А я кажу: чи не в тому 
смисл, аби бути безумним? 

За дорученням Сенату цензуровано 
Колегією едилів у консульство Тая Леллія 
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ПІСЛЯМОВА 
Пам'ятаю, я видирався наго

ру по лівому схилу старовинного яру, 
що, як подейкують, справді колись 
нагадував величезний хрест. З пра
вого боку, від Княжого міста, чу
лося бемкання дзвонів, і я швидше 
домислював, ніж розрізняв далекий 
гомін натовпу. Був падолист. Не
сподівано холодний і дощовий. Ноги 
ковзали в набряклій твані, я хапав 
дрижаки, щільніше вгортався у ви
ношену одіж, ішов і думав про ве
ликого сліпця (Гомера? Борхеса?), 
який зумів проткнутися крізь час, 
чи, точніше, це час викривив свою 
звичну для нас лінійність і почав 
утворювати навколо нього концен
тричні кола. 

Я квапився на зустріч поетів і 
думав, чи так вона вже потрібна в 
наш час, час сум'яття й розпачу, 
коли слід було відбудовувати дер
жаву (після татаро-монгольської 
навали?розпаду Союзу?), витворю
вати душу. Я думав про точку опер
тя. І відкриваючи зустріч, на яку 
приїхали й рейнські майстерзинге-
ри, намагався намацати цю точ
ку, говорячи про давньосканди-
навські кеннінги, сльози Андрома
хи, плач Ярославни... Потому вис
тупав автор «Одіссеї Лукула-во
рожбита». Я тоді ще не знав, що 
він її пише й покладе в основу, зок
рема, думки, які тоді викладав. А 
говорив він про одночасність історії, 
а що виступав, здається, латиною, 
то звучало це як «симультанність». 
Він казав: «Симультанна історія — 
це історія з вимкнутим часом. Це 
спроба побудови такої моделі ми
нулого, яке відбувається тут і 
нині».1 Пізніше, в його творі я знай
шов ці думки в художньому викла
денні. 

Цілком природно, що багато 
хто запитував, чи це правда, що 
написано в творі. Знаючи автора, 

я особисто вважаю, що правда. 
Хоча сучасники Лукула в Субурі 
геть не йня/іи йому віри. Вони га
дали, що він просто метафорично 
зобразив чужий і дикий світ. Що 
ж, це один із способів прочитання 
твору, адже дуже легко накласти 
ті метафори на наше буття з ба
гатолюдними галасливими збіго-
виськами, вбивствами із сакраль
ним забарвленням, переслідування
ми, занепадом... Хіба що кін, на 
якому розгортаються події, набув 
планетарного обширу. Як не дивно, 
остання частина твору викликала 
менше запитань. Тут образи вида
валися зрозумілішими, можливо 
тому, що відбивали не зовнішній, а 
внутрішній світ. Хоч створені були 
задовго до (чи після?) фрейдизму. 
Все залежить від того, з якого 
хоріону на це дивитись. І тут ми 
підходимо до одного з центральних 
понять твору. Сам автор пояснив 
це так: «Відтак, ми підійшли до 
самої суті симультанного розуміння 
історії. Згідно з принципом симуль-
танності, кожне матеріальне або 
ідеальне начало (тіло, розсип, хви
ля, полум'я, знак або ідея) формує 
довкола себе складний об'єкт або 
галактику (хоріон), яка має один і 
той самий концентричний план бу
дови. Це матеріально-ідеальні та 
ідеально-матеріальні у m ворення. 
Ядром галактики виступає ідея 
будь-якої речі, а сама галактика 
виступає, як сукупність подій, спро
вокована цим ідеальним ядром — 
власне як одна симультанна подія. 
Так Вернадський назвав книгодру
кування галактикою Гутенберга. 
Існує певна класифікація цих галак
тик на мегагалактики, макрога
лактики, мезогалактики і мікро-
галактики, які входять одна в одну 
за прикладом телескопічної труб
ки. Ієрархія цих галактик, їхнє 

1 Докладніше див.: «Всесвіт», 1994, 5-6; «Колоквіум-94», Goethe—Institut, 
К., 1995 
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входження одна в одну зовсім не 
свідчить про динамізм їхнього утво
рення, як і взагалі про їх утворен
ня. Йдеться про їхнє одночасне існу
вання». 

Як на мене, то я більше до
тримуюсь еклесіастівського погля
ду на життя, яке уявляється мені 
безмежною водою, і хоріони на ньо
му наче сплески, від яких повсяк
час і постійно розходяться кола. 
Вони перетинаються, збурюються 
і створюють брижі на воді. Так, 
що часом трапляється важко ска
зати, в якому хоріоні ти нині пере
буваєш. 

Відверто кажучи, я не прига
дую, хто мені вперше прочитав 
«Одіссею...» — чи то Лукул, коли 
ми з ним сиділи в Субурі на порти
ку зачиненої школи серпневого ве
чора, й я спостерігав, як сонце хо
вається за стрункі олеандри, чи то 
Юрій Олійник осіннього негожого 
дня, коли ми з ним пили каву на 
київській Оболоні, й я спостерігав 
з вікна кухні в його помешканні, як 
спраглі юрмляться біля пивної цис
терни. Втім, це й не важить. 

Так само я не пригадую, для 
чого склав ці нотатки — чи то для 
сувою, який зберігався у спецфонді 
Александрійської бібліотеки, знаю
чи наперед, що невдовзі вся 
бібліотека вигорить дощенту, але 
також знаючи, що хтось замовив 
собі копію з того сувою, яка спливе 
через багато століть у Кінейській 
Королівській Бібліотеці, чи то для 
часопису «Світо-вид», знаючи на
перед, що ця публікація... Утім, і 
це також не важить. 

Я подумав було, що варто іден
тифікувати ці нотатки, й зроби
ти це доволі легко. Варто прив'я
зати їх до якогось «кілка», точки 
відліку. Скажімо, досить указати 
«Київ, 1996»,— і все стане на місце. 
Однак миттєво мені сяйнуло — а 
якби я вказав «Буенос-Айрес, 1948» 
чи «Париж, 1896», чи «Лісабон, 
1754», чи, зрештою, «Субура, року 
762-го від з 'явлення циклопа», то чи 
змінилося б щось у їхньому змісті 
або в сприйнятті їх читачами? 
Отож-бо. Як сказав Лукул: «...на 
тому не скінчилася моя одіссея». 
Вона так само триває. 

Олександр Бущенко 



Анатолій Буртовий. Гулівська Галактика. Ліногравюра. 1973. 



Сен-Жон Перс 

Х В А Л І Н Н Я 

НАПИСАНЕ НА ДВЕРЯХ 

У мене шкіра мулячої барви або мов червоніння тютюну, 
-У мене капелюх з осердя бузини, обшитий білим полотном. 
Я гордий з доньки, що на диво гарна, коли правує чорними жінками. 
Я тішуся, як вона світить на диво білою рукою посеред курочок 

своїх чорненьких, 
І не соромиться моїх зарослих щік, коли вертаюся брудний додому. 

* • • 

Я спершу віддаю їй батога, відтак баклажку й капелюха. 
Вона поблажливо сміється, як бачить піт у мене на обличчі, і при

туляє до лиця мої долоні, 
Такі масні від роздивляння ядер кокосової сливи, зерен кави. 
Тоді несе мені хрустку хустину, щоб голову покрити в спеку, і 

вовняну одежу, й чисту воду, щоб мовчки прополіскувати зуби: 
Он там — вода по вінця повнить миску; і в лазні чути хлюпіт 

водозбору. 

Суворий чоловік, ласкава в нього донька. Нехай вона завжди сто
їть на щонайвищій 

Зі сходин білого свого будинку, як батько повертається додому, 
І, ладен пощадити скакуна, колінами його вже не стискає, 
І він забуде про свою гарячку, що з глибини йому обличчя палить. 

* 

А ще люблю собак своїх, люблю іржання найрозумнішого коня, 
І радий бачити в кінці алеї свого кота, який виходить з дому, і з 

ним, як подруга, ступає мавпа... 
Цього для мене досить, щоб нітрохи не заздрити вітрилам кораблів, 
Що їх спостерігаю з висоти бляхованої чорної покрівлі у морі, 

зовсім схожому на небо. 

МАЛЮНКИ ДЛЯ КРУЗО. 

Дзвони 
Уже старий, із голими руками, 
Ти, Крузо, повернувся до людей! 
Мабуть, ти плакав, коли з веж Абатства, немов приплив, лунало 

понад Містом і розливалося ридання дзвонів... 
Знедолений! 
Ти плакав, пригадавши морський прибій у місячному сяйві, 

хрипіння й свист найдальших берегів, і дивну музику, що, народив
шись, глухне під щільно зімкненим розкриллям ночі, 

Немов єдиний ретязь — хвилі мушель, як луни ширяться у хланях 
моря... 
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-МУР 

Перед тобою прямокутник муру, щоб коло мрій і снів твоїх заклясти. 

Та видиво нараз озвалось зойком. 
Отож, припавши головою щільно до спинки засмальцьованого 

крісла, ти язиком проводиш тю зубах: смак жиру й соусів подразнив 
ясна. 

І мариш ти про найчистіші хмари над Островом, коли зелений 
досвіт ясніє в лоні таємничих вод. 

...Це — випіт жизних соків у вигнанні, гіркавий жирний піт бобо
вих разом з їдучим випаром м'ясистих манглій, стручки з терпким 
радінням чорних первнів. 

Це дикий мед мурашок по ходах, просвердлених у мертвій товщі 
древа. 

Це смак іще не визрілого плоду: від нього кисне досвіт, що його 
спиваєш ти; молочний плин повітря, яке ввібрало в себе сіль пасатів... 

О щастя! Вільне щастя в високостях! Яскріє блиском чистота по
лотен, незримі паперті засіяно травою, й відтак зелені розкоші землі 
розчісуються упродовж століття, і це для них — єдиний довгий день... 

Місто 
Покрівлі їхні з шиферу або з порослої мохами черепиці. 
А подих їхній лине з димарів. 
0 жир! 
1 дух чоловіків ̂ квапливих, мов запахи звичайної різниці! Під сук

нями — терпкі тіла жіночі! 
О Місто в небі! 
Жир! Важке повітря, яке вдихають знову, і дими, і випари людей, 

вкрай підозрілих,— адже навколо міста смітники. 
На слухове віконечко крамниці,— на звалища притулків і шпи

талів,— на запах кислого червоного вина в кварталах моряків,— на 
водограй, що на подвір'ї поліцейськім плаче,— на викришений камінь 
монументів і на бродячих здичавілих псів,— на хлопчака, який сви
стить безжурно, — на злидня-жебрака, що в нього щоки здригаються, 
запавши в пустку щелеп, — 

На хвору кицьку, що лягли три зморшки їй на чоло, — 
Поволі сходить вечір,— туди, де чути дух чоловіків... 
— І Місто, як нарив, тече рікою в море... 

О Крузо! Понад Островом твоїм сьогодні ввечері, понижуючись, 
небо співатиме похвальну пісню морю, і тиша множитиме клич са
мотніх зір. 

Запни фіранки; не запалюй світла: 

Вже вечір понад Островом твоїм, і навкруги, і тут, і там, і всюди, 
при бездоганно круглій чаші моря; це вечір кольору повік на всіх шля
хах, що виткані з прозору неба й моря. 

Все тут солоне, все клейке й важенне, немов життя в'язких 
клітинних плазм. 

Птах заколисує себе у власнім пір'ї, сновиддями масними опови
тий; порожній плід, оглухлий від комах, у воду бухти падає і притьма 
заховує свій сплеск у глибочінь. 
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Поволі Острів поринає в сон, серед арени безберегих вод, омитий 
плином найтепліших течій і плавом жирних риб'ячих молочок, серед 
розкішного напливу твані. , F 4 W 

Попід рясним корінням палетувій, що далі ширять"'острівну по
верхню, повільноплинні плосколобі риби пускають бульбашки із товщ 
намулу; а інші, також дуже забарні, плямисті, наче плазуни, пильну
ють. Намул запліднено. Ти вчути можеш: по мушлях цокотять порож
няві істоти. ї на зеленім клапті небосхилу хаплива хмарка — то летять 
москіти. Під листям лагідний перегук сарани. Ще й інші, також лагідні 
створіння, заслухані у смерк, заводять співи, чистіші, аніж звістування 
злив: вони ковтнули щойно дві перлини, й ті роздимають їм горлянки 
жовті... 

Новонароджене волання вод, які вирують і яскріють сяйвом! 
Пелюстя, вінчики, муарові уста! Жалоба розцвітає, ледь поставши! 

Це пишні квіти вирушили в мандри, вони завжди живі,— вони по світу 
зростати будуть, вічно й безнастанно... 

О барви легатів, що кружеляють серед погідності великих вод, 
О віті пальм, чудесний їхній рух! 
Не чути гавкоту собак у далині — це мало б означати людську 

хижу; це мало б означати хижу, смерк, три чорні камені, і дим, і запах 
перцю. 

Та кажани раптовим зойком крають ще не загуслу вечорову сутінь. 

0 щастя! Вільне щастя в високостях! 
... Ти, Крузо, там! Тепер твоє обличчя обернуте до знаків ночі, 

подібно до розкритої долоні. 

П'ятниця 
На сонці усміх, 
1 слонова кістка! Несміливі колінопреклоніння, і руки на земних 

речах... 
О П'ятнице, як зеленіло листя, якою свіжою була у тебе тінь, а 

руки довгими, аж д о землі, коли перед безмовним чоловіком у сяйві 
синяво мінилось твоє тіло! 

— Тепер даровано тобі червоні лахи. Ти п'єш олію з ламп, крадеш 
із комірчини; тебе приваблює спідниця куховарки — сама ж вона глад
ка і рибою пропахла; а ти задивлений у мідну блесть лівреї: лукавість ув 
очах, а усмішка порочна. 

н 

Папуга 

Це інший птах. 
Моряк-заїка подарував його старій, та ж понесла його на продаж. 

Сидить на жердці він, при слуховім віконці, там, де домішується до 
темнот нечиста мла народженого дня, що прибирає кольору провулків. 

ВІН, двічі скрикнувши вночі, тебе вітає, коли, піднявшись із про
валля двору, ти відчиняєш двері в коридор, о Крузо, і несеш перед 
собою таку непевну зірку — власну лампу. Вдивляючись, він крутить 
головою. Людино з лампою! Чого тобі від нього треба?... Пильно ти 
глядиш на кругле око під пилком повіки, на обідок — кілечко згаслих 
сил. В посліді змокло немічне перо. 

О лихо! Швидше лампу загаси! Лунає зойк пташиний. 
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Парасолька з козячої шкури 
Вона — у комірчині на горищі, серед п'янкого запаху пилюки. 

Вона — під столиком, що має три ноги: помежи скринею з піском для 
кицьки й старим барилом, що набите пір'ям. 

Лук 
У гуготінні вогнища холонеш, закутаний у свій квітчастий плащ, 

задивлений у колихання ніжних плавців вечірнього пломіння. — Та 
раптом тріск співочу тінь розкраяв: це лук твій луснув на гвіздку. Він 
випростався по таємній жилці, як мертвий струк, затиснутий щосили в 
руках найвойовничішого древа. 

Зерннина 
Ти закопав у глек зернину пурпурову, що дивом позосталась у 

твоїй одежі з козячої шкури. 
Вона не проросла. 

Книга 
Яке ж то нарікання на вустах ясного вогнища, у вечір довгих злив, 

що сунули походами на Місто, пробуджувало у твоєму серці невловне 
й темне розростання мови? 

«...Від сяйвоносного вигнання,— і тепер ще дальшого, ніж гуркоти 
грози,— як зберегти, о Господи, шляхи, що Ти заповідав для мене? 

Чи не зоставиш Ти мене сьогодні з самим лише вечірнім сум'ят
тям,— мене, що сіллю самоти Твоєї живився упродовж найдовшого із 
днів, 

Мене, що свідком був Твого мовчання, Твоєї пітьми й голосу Тво
го, подібного до рокотання грому?» 

— Отак ти скаржився в вечірнім сум'ятті. 
Але під темним просвітком вікна, там, де видніє прямокутник муру, 

коли нема вже сили віднайти своє засліплення,— 
Тоді, відкривши Книгу, 
Ти загрубілим пальцем походжав серед пророцтв, а потім, зір вто

пивши у простір моря, ждав на відплиття, на мить, як здійметься вели
кий вітер, і, наче смерч, одним-єдиним змахом тебе підніме й хмари 
роздере з-перед очей твоїх, що сповнені чекання. 

1904 
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НА СВЯТО ДИТИНСТВА 

I 

О пальми!.. 
Це був час, коли тебе купали у воді-з-зеленим-листям; вода була, 

немов зелене сонце; також служниці матері твоєї, дівчата осяйні, високо
рослі, гарячими ногами двиготіли побіля тебе, й ти тремтів, здригався... 

(Я мовлю про становище високе,— тоді, серед одінь і пишних строїв, 
у царстві світляної коловерті). 

0 пальми! 
Лагідність грубезного коріння!.. 
Земля глухішою тоді жадала стати, і небо — глибшим, там, де заве

ликі дерева, змучені таємним планом, укласти прагнули свій непоруш
ний пакт... 

(Я бачив сон, і повен був шаноби: тривке буття між пристрасних 
полотен). 

1 корені — 
Покручені, високі, 
Вславляли втечу всіх шляхів чудесних і винайдення нефів та 

склепінь, 
Тоді ж і світло, плідне серед чистих високих подвигів, врочисту 

путь являло у біле царство: і туди, напевно, я линув тілом, що не мало 
тіні... 

(Я мовлю про становище високе — тоді, серед мужів та їхніх доньок, 
котрі жували ось такий листок). 

Тоді в чоловіків були вуста 
Поважні, у жінок — повільні руки; 
Тоді, годуючись, як ми, корінням, великі наші мовчазні тварини 

поліпшували власний родовід; 
І довші підіймалися повіки над більшою, просторішою тінню... 
(Я бачив сон, і він нас спопелив,— пожер, не позоставивши 

реліквій). 

II 

Також служниці матері моєї, дівчата осяйні, високорослі... Й по
віки наші, найсвітліша казка... 

О яснота! О ніжність і прихильність! 
Назвавши кожну із речей на ймення, я висловився про великість 

їхню; назвавши кожну із тварин на ймення — про їхню лагідність та 
їхню вроду. 

0 ви, мої найбільші хижі квіти, 
Розпуклі між червоного листов'я, ви поїдали всіх найзеленіших 
1 найчудовніших комах! Там пахкотіли в садку букети, мов родин

ний цвинтар. Мала сестричка вмерла: відбивалось у люстрах трьох по
коїв духовите червоне древо-акажу труни. І сказано було, що не подоба 
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жбурляти камінцями у колібрі... Та серед гамірливих наших ігор земля 
згиналася, немов служниця, 

Що має свій стілець, коли родина вдома. 

...Рослинне буйство, яснота й прихильність!... 
А ще мушва, ці різновиди мух, аж там, на верхніх ярусах садів, 

немов саме проміння заспівало! 

...Я згадую про сіль, крихтинки солі, що жовта годувальниця її з 
краєчка ока в мене витирала. 

Чорний чаклун казав під час відправи: «Світ схожий на пірогу, що 
невпинно у вирі обертається й не знає, чи вітрові сміятись, чи ридати...» 

І вмить в очах у мене поставав 
Весь світ, розгойданий серед яскріння вод,— і мої очі впізнавали 

щогли в гладеньких стовбурах та марси під листов'ям, і гики, й реї, 
і ліани вант,— 

Там надто видовжене буйне квіття 
Завершувалось зойками папуг. 

III 
...А ще мушва, ці різновиди мух, аж там, де верхні яруси садів... 

Уже покликали мене. Я йду... Я промовляю, сповнений шаноби. 
— Як не дитинство, що ж ото було, чого тепер немає й близько? 
Рівнини! Схили! Більший лад повсюди! 
Суцільні царства та кордони сяєв. І світло, й тінь були, здавалось, 

ближчі до того, щоб являти щось єдине... Я мовлю про шанобу... На 
узліссях 

Плід міг упасти так, 
Що радість чиста не терпла на краєчку наших губ. 
Вуста чоловіків, такі поважні, тривожили щохвилі більшу затінь; 

відтак жінки повільними руками бентежили щохвилі більше марень. 

...Росте і набуває ваготи, годоване роками, моє тіло! Я більше не 
знайду такого краю цукрової тростини та млинів, що створений задля 
дитячих мріянь, розтятий співом життєдайних вод... Отого краю, де 
збирали каву 

По праву руч, по ліву — маніок 
(О згортки полотна, о хвальні речі!)... / 
Були тут коні з таврами чіткими, й короткошерсті мули, там — 

бики; 
Тут — батоги, а там — крик птаха Аннао, ще далі — зранена тро

стина біля млину. 
І хмара, 
Жовта, з пругом фіолету, подібна до антільських слив ікаке, — 

нараз вона спинялася недвижно, аби вінчати золотий вулкан, 
Служниць скликаючи-на-ймення 
З їхніх хижок! 

Як не дитинство, що ж ото було, чого тепер немає й близько?.. 
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IV 
Суцільні царства та кордони сяєв. І вгору сходили стада: корови 

пахли густим-сиропом-із-кухонних-глеків... 
Росте і набуває ваготи, годоване роками, моє тіло! Я згадую свій 

плач у ясний день,— 
То був великий жах, такий великий!.. Під білим небом,— о сама 

безмовність! — яке палало гарячковим зором... Я плачу, як же я не
втішно плачу 

Припавши до старечих ніжних рук... 

О! Найчистіше з-між усіх ридань — воно таки непогамовне! О! 
Так, воно, єдине і велике, вже заколисує мене і пестить, немов велика 
світанкова зірка. 

...Яка була вродлива в тебе мати,— 
Коли, бліда і втомлена, схилялась 
Тобі насунути важкого капелюха,— він був із сонця чи таки з со

ломи? — його оздоблював двійчастий лист сигіни; 
Як сплеск серпанку, мріяння урвавши, покірний тіням, 
Полонив твій сон! 

...Була метискою у мене няня, й несло від неї запахом рицини; я 
завжди бачив блиск перлинок поту у неї на чолі й навкруг очей — і 
теплі губи мали смак ямбози, що в річці, в передполудневий час. 

„.А про бабусю, що дедалі жовкла, 
И так добре гоїла укуси комарів, 
Скажу: людина справді дуже гарна, коли на ній білісінькі панчохи, 

коли розважне полум'я, мов квіття, крізь жалюзі сягає до повік, 
Довгастих, барвою — немов слонова кістка. 

...І я не знав всіх їхніх голосів, не знав я всіх жінок, ані мужів, 
котрі служили у високім домі, 

Збудованім із дерева; проте надовго все запам'ятав, що бачив: 
Беззвучні лиця кольору папайї й нудьги, які мовчазно застигати за 

спинками стільців, як мертві зорі. 

V 

...О, так! Я маю всі підстави для хвали! 
Чоло моє, під жовтими руками, 
Чи пам'ятаєш ти мій піт нічний? 
І північ лихоманки, й смак водоймищ? 
І квіти серед синього світання, що танцювали по затоках ранку, 
І полудень, дзвінкіший від москіта, і стріли, випущені морем коль

орів?.. 

О, так! Я маю всі підстави для хвали! 
Високі кораблі стояли край причалу, і музика лунала з них. Гро-
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маддям кампешова деревина здіймалась, і з тріском лускалися лісові 
плоди... Що сталося із тими кораблями, високими, де музика лунала? 

О патьми! 
Море більш довірливе було, і сповнене незримих відплиттів, 
Все в ярусах, мов небо над садами, 
Й ковтало безліч золотих плодів, і птахів, і фіалкових рибин. 
Тоді прихильні та міцні пахтіння, торкнувшись найпишніших вер

хогір'їв, 
Вістили подих іншого століття,— 
Й через лукавство цинамонового древа посеред батькового саду,— 

о підступність! — 
Пишаючись бронею та лускою, померклий світ впадав у маячіння. 

(...О, так! Я маю всі підстави для хвали! О найщедріша казка, стіл 
достатку!) 

VI 

0 патьми! 
Понад тріскотом оселі — велика многота списів пломіння! 

...Лунали голоси: це розлягався світлястий гомін-посеред-вітрів... 
І човен батьківський сумлінно перевозив якісь великі постаті у білім: 
можливо, Ангелів з розмаяним волоссям; або ж людей — здорових, 
гарно вбраних, в шоломах з бузинового осердя (таким достоту був і 
батько мій — достойний і шляхетний чоловік). 

...Бо вранці на полях, що геть поблідли од голої Води, я помічав 
на Заході процесію Князів, які ступали разом із Зятями, людьми висо
кого звання та рангу,— всі мовчазні, і найпишніше вбрані, бо море до 
полудня — це Неділя, і тіло Бога, оповите сном, і вже підібгані у нього 
ноги. 

1 смолоскипи в полудневу пору здіймались понад втечами моїми, 
І, певно, Зали із гебану й жерсті, та ще Ковчеги ввечері щоразу 

займалися, згадавши про вулкани,— 
У час, коли поєднували руки ми перед ідолом, святочно вбраним. 

О патьми! 
Лагідність грубезного коріння!.. Пасати, припутні, здичіла кицька 
Глибінь гіркого листя розхиляли, і там, посеред терпкості смер

кання, що віяло пахтіннями Потопу, 
Рожеві та зелені місяці звисали, схожі із плодами манго. 

* 

...Отож Дядьки ледь чутно розмовляли з моєю матір'ю. І до воріт 
вони прив'язувати коней. Дім недвижно стояв у затінку оперених де
рев. 

1907 
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ХВАЛІННЯ 

I 

М'ясива смажаться, і просто неба скипають соуси й смачні підливи, 
Злинає дим над голими шляхами й сягає того, хто верстає путь. 
Тоді Мрійливець із брудним обличчям 
Видобувається 
З полону давніх мріянь, увесь поораний лихим шаленством, і хит

рощами, й спалахами гніву, 
Увесь в оздобах поту, він квапливо спускається униз, 
На запах м'яса, 
Мов жінка, яка тягне шлейф, білизну та розкуйовджене своє волосся. 

II 

Так, я любив коня,— чи хто то був? — і він мені в обличчя зазирав 
із-під скуйовдженої гриви. 

І в нього ніздрі, дві діри тремтливі, були видющі — й також випи
нались у нього зморшки понад кожним оком. 

В бігу він струменів лискучим потом: це справді блиск! І я стискав 
щосили дитячими коліньми місяці, які світились по боках у нього... 

Так, я любив коня,— чи хто то був? — і час від часу (бо тварина 
ліпше вчуває сили, що підносять нас) — 

Задиханий, він до своїх богів здіймав спижеву голову: гарячу і геть 
пориту черешками вен. 

III 

З червоних пагорбів пливуть додолу гордливі ритми. Котяться в 
провалля, 

Немов брунатні зорі, черепахи. 
І рейди поринають у сновиддя, і голови дитячі сняться їм... 

Будь чоловіком зі спокійним зором, будь чоловіком, ладним 
розсміятись, 

Невелемовним, ладним розсміятись, під супокійливим розкрил
лям брів та досконалістю високого польоту (і саме так з тривкого краю 
вій він повертається до знаних вже речей, верстаючи шляхи оманливо
го моря... І саме так з тривкого краю вій 

Не раз він провіщав нам острови, 
Мов той, хто обіцяв молодшому: «Побачиш!» 
І він дійти порозуміння годен із тим, кому належить корабель). 

IV 

Блакить! Тварини наші сходять криком! 
Я прокидаюся від сну і мрію про чорний плід Аніби у його обтятій 
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чашечці, де наріст бородавок... Гаразд! Навала крабів геть пожерла велике 
древо з м'якушем плодів. На другім древі є чимало шрамів, і соковиті 
квіти виростають на стовбурищі. Третього не варто торкатись (так звіряють
ся на свідка), бо з нього рине дощ мушви всіх барв... Мурашки бігають, і 
то в подвійнім сенсі. Жіночий сміх серед абутілонів — жовтавих-квітів-
що-плямують-ьх-чорнющі-цятки-з-пурпуром-в-основі, — їх уживають 
проти діареї великої рогатої худоби... І прутень досить добре пахкотить. 
Піт котиться — шукає свіжу путь. Самотній чоловік притис долоню: що
сили прагне затулити носа. Ці береги під товщею комах розбухли й ру
шаться в час дивних шлюбних ігор. Весло брунькується в руці у весляра. 
Живий собака на кінці жердини — принада смаковита для акул... 

— Я прокидаюся від сну і мрію про чорний плід Аніби, а відтак 
про купи квітів під пахвами листя. 

V 

...Отож ці мирні води — з молока, 
І все, що проливається в теплінь, у відволожену самотність ранку. 
Вже й палубу омито до світання водою, що скидалась у сновиддях 

на завис досвіту, і це — зв'язок із небом. І найчудесніше дитинство дня 
по лозах згорнутих своїх наметів ступає вниз, якраз до мене в пісню. 

Моя любов, дитинство! Й тільки це?.. 

Моя любов, дитинство!.. Й круг подвійний очей, із легковійністю 
любові... 

Там чисто все таке сумирне й тепле, 
Таке тривале і таке невпинне, 
Що просто дивно — зоставатись там, зануривши долоні в легкість 

дня... 

Моя любов, дитинство! Лиш одне тут залишається — це підкори
тись. Хіба про це я говорив тоді? Я вже не хочу більше доторкатись до 
білини незайманих полотен,— 

Посеред непоправного, в оцій найзеленішій самоті світанку. Хіба 
про це я говорив тоді? Із того можна тільки скористатись, 

Немов із дуже давньої струни... Також це серце, серце — саме там! 
Нехай же поривається воно до палуб,— і сумирне, й найлютіше, 

Знесилене, немов стара мітла... 
І 

VI 

Також на палубу ступають інші, 
І я ще раз благаю їх, аби мені не напинали полотна... А цього 

ліхтаря гасіть спокійно... 
Моя любов, дитинство! Це світанок, 
Найлагідніші речі, що волають, немов сама зненавида до співу, 
Найлагідніші речі, наче сором, який тріпоче тихо на вустах, немов 

слова, промовлені убік, 
Найлагідніші речі, що волають, немов отой ласкавий клич самця, 

коли він прихиляється хрипкою душею до велительки своєї... 
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І я тепер запитую у вас — чи то не ранок, не початок дня?... Не 
легкість подиху, не войовниче 

Дитинство дня, ласкаве, наче спів, який людині розкриває очі? 

VII 

Край неба синьо ллється з наших нігтів. Спекотний буде день, де 
гусне пломінь. Події будуть розгортатись так: 

Тріск у безоднях пурпурових, прірви, що їх стоптали буйволи 
радіння (о незбагненна радість — і її нічим не пояснити, тільки світлом!) 
І той, хто в морі занедужав, скаже, 

Аби йому прослухав груди лікар, отож нехай зупинять корабель. 

Приходить час великого дозвілля для всіх, хто на кормі; навала 
тиші, мов хвиля, досягає наших чіл... Птах, що летів за кораблем услід, 
тепер ширяє в нас над головою, він оминає щоглу й пролітає, показую
чи нам рожеві лапи: вони у нього — наче голубині; він дикий, мов 
Камбіз, і він ласкавий та милосердний, наче Артаксеркс... І наймолод
ший з-поміж подорожніх, присівши на планшир, говорить так: «Я хочу 
розказати про джерела, що струменять аж на морському дні». (Його 
запрошують розповідати). 

— Тимчасом корабель на водяній гладіні лишає зеленаво-синю 
тінь; вона сумирна і ясновидюща, і виповнена надміром глюкози, 

Де випасаються і в'ються зграї риб, 
І линуть далі й далі, наче тема, що розгортається впродовж усього 

співу. 
...І я, здоров'я повен, бачу це, і хворого беруся доглядати, 
І все, як є, йому оповідаю, 
І він уже ненавидить мене. 

VIII 

Надморський портик — для негоціанта, і дах — укладачеві альма
нахів!.. Але для когось іншого — вітрильник у бухтах чорного вина, й 
цей запах! Жагучий запах мертвих древ велить подумати про плями, 
що на Сонці, та ще про астрономів, та про смерть... 

— Цей корабель таки належить нам; відтак моє дитинство не
скінченне. 

Я помічав багато різних риб; мене навчали, як їх називати. Я по
мічав багато ще чого,— такого, що зустрінеш тільки в Морі. Я бачив те, 
що нині відійшло, і те, що є оманливим, несправжнім... 

Отож, ні павичі самого Соломона, ні квіт, мальований на покри
валах Ра, ні оцелот, що людське м'ясо жер перед спижевими богами 
Монтесуми, 

Не дорівняються своїми кольорами 
До риби, витягнутої на борт, порослої химерними кущами,— вона 

так потішає мою матір, і та ще зовсім юна й позіхає. 

...У бухтах чорного вина гнили дерева. 
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їх 
...О, годі балачок! Коли ще раз ви скажете до берега пристати, 
Я знаю, як відповідати вам: 
У воду кинуся, у вас перед очима. 

Вітрило хрипко обізвалось словом і падає. Що маємо робити? 
Пес кидається раптом до води і обпливає довкруги Ковчега. 
Так, одпустити! Мов ляскучі шкоти. 

...Тепер одв'язуйте баркас, чи, може, 
Не варто це робити,— чи скажіть, 
Нехай купаються... Я згоден і на це. 

...Всі водяні глибини знову снять, у безгомінні, про краї вітрильні. 
Отож, здається, зовсім непогана історія народжується там — 
Спондеї тиші, котрі простягайся на міру довготи своїх складів! 

...І я, що говорив до вас, нічого не відав рівного за міццю й голизною, 
Ніж наша грань, межа,— із нами поруч, простерте навскоси до 

корабля, 
Велике збуджене вітрило барви мозку, разом із торочками власних 

рифів. 

...Врочисті дійства й церемоніали, свята потилиці та празники 
чола!.. 

І ці відлуння, й також безгоміння! І ці новини на шляхах великих, 
і ці послання по воді припливів, жертвоприносини, о узливання дня!.. 
Присутність паруса, душа велична й збентежена, вся дивина вітрила, 
аж там, і найпалкіше об'явління, неначе близькість зашарілих щік... 

І вітрові пориви!.. Я насправді живу в ущелині якогось бога. 

X 
Щоб мули та бики на берег вийшли, 
Воді складають дар — за борт спускають натертих смолами богів, 

зі злота литих. 
Вода їх славить! Хлюпає на них! 
І ми чекаємо їх на причалі, в руках — драниці замість смолоскипів; 

і ми задивлені в зірки у них на чолах,— тут'весь убогий люд, простий і 
строгий, і вбраний у покрови свого блиску. 

XI 

Складають до комор, 
Як мертві хвилі, великі і м'які листи металу: вони, тремтливі, ще 

проллють на землю весь небосхил, уловлений у рури. 
Щоб не осліпнути, ховайся в затінь. 
І місто жовте від злоби та люті. То Сонце вергає на гавані й затони 



затяту суперечку громовиць. Чан, повен смаженини, протікає в кінці 
вибоїстої вулиці, а другий, 

Круглястий, звик до пороху могил. 
(Адже це кладовище, там, високо, на схилі з пористої пемзи, во

лодарне... Поточене комірками могил, поросле купами дерев, що вель
ми скидаються на спини казуарів). 

XII 
У нас тривкий, немов каміння, клір. 
Ген табір Зварників: я бачу блиск вогнів. 

— Ті, що загинули в день катастрофи,— неначе оббіловані твари
ни, 

Лежать у цинкових гробах; несуть їх Владці, що вийшли з Магістра
ту: перед ними — широка вулиця із зеленню води (о прапори, гофро
вані, мов гусінь, і все дитинство в чорному вбранні, розгойдане разом 
зі злотом китиць!) — 

На мить їх штабелями покладають на критому майдані — площі 
Ринку: 

І там стоїть, 
Живісінький, 
І вбраний у запашний старий мішок з-під рису, 
Негр, у якого завитки волосся — неначе чорна вовна барана,— 

враз виростає, схожий на пророка, готовий голосно сурмити в мушлю; 
тимчасом небо, хмарами повите, на вечір знов 

Звістує землетрус. 

XIII 
Сміється голова рибини в лапах 
У здохлого кота, який вже здувся (і це зелений колір чи бузко

вий?) — шерсть кольору луски, клейка й убога, 
Неначе жмут волосся, що його посмоктує постаріле дівчисько, і 

руки в нього білі від прокази. 
Рожева сука важко тягне вим'я у злидаря під носом. І крамарка 

цукерки продає 
І відганяє 
Докучних ос, чий безупинний літ — немов укуси дня на спині 

моря. І дивиться хлопчак,— 
І це так гарно, 
Що він не може пальчики стулити... Та випитий кокосовий горіх, 

який жбурнули геть, достоту схожий на голову, сліпу, котра волає, відтя
та від рамен,— 

Одводить од шпигата 
Велику розкіш пурпурових вод з тонкою плівкою олії й сечі, й там 

мило твориться, неначе з павутиння. 

* 

На камені, підводнім халцедоні, дівчатко, вбране, мов лідійський 
цар. 
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XIV 

Мовчазно точаться рослинні соки, впадаючи в скупі судини листя. 
Ось небо жовте, кольору соломи — туди жбурляй щосили смоло

скип! 
Та я подався геть, і то найшвидше; 
О, де ви, друзі, хто розкаже, де ви?.. Невже і вам не бачити цього?.. 

Хрустливих гаваней, чудовних вод з пливкою міді, там, де полудень 
палкий, потрощувач кімвалів, роздирає вогненний жар своєї свердло
вини... 

0 час, коли в розпечених містах, у глибині таких в'язких подвір'їв, 
під глянцевими лозами вода тече до замкнених своїх водоймищ, і збу
рюють прозірчасту гладінь 

Зелені ружі полудня... І гола вода — неначе серцевина мріянь, і 
там Замріяний опочиває, і золотом очей своїх по стелі він походжає — 
зором войовничим... 

1 хлопчик, повертаючись зі школи Святих Отців, з повагою ступає 
вздовж Мурів, також сповнених поваги, що пахнуть теплим хлібом, і 
нараз за поворотом вулиці вбачає 

Пустельне море з рокотанням, дужчим від галасу бучних рибаль
ських торжищ. Барила цукру сиплються в Портах на брук із маркезиту-
колчедану, весь помальований кругами нафти, 

І негри, носії важезних туш, ступивши на фаянс М'ясних Крам
ниць, стають навколішки й скидають з себе тягар кісток та надміру 
зусиль, 

І серед круглого майдану, бронзи Ринку, високої і грізної оселі, 
чий спів відлунює в залізнім листі, де під великим дахом висить риба,— 
там чисто виголений чоловік у вижовклій бавовняній одежі нараз ви
гукує: «я Господь Бог!», а інші кажуть: «це несамовитець!» 

І ще один, зі схильністю до вбивства, спішить до Водонапірної 
башти, заховуючи три отруйні кульки: смарагдову, рожеву та індиго. 

Та я подався геть, і то найшвидше. 

XV 

Моя любов, дитинство! Я так само любив і вечір: час на люди 
вийти. 

Заходять няньки в пелюстинах суконь... І (МИ, з-під глянцевих бли
скучих тасьм, дивилися, до жалюзі припавши, 

Як то, гладесенькі, аж наче голі, вони стягають кінчиками пальців 
вологі кільця власного вбрання. 

Невдовзі вийдуть наші матері, пропахлі зіллями-Мадам-Лалі... І 
шиї в них чудовної краси. Іди вперед, кажи: «Моя матуся вродливіша 
від інших!» Я вчуваю 

Тріск накрохмаленого полотна, 
И від нього — лагідні громи в покоях... Також Будинок! Чи таки ж 

Будинок?.. О так, із нього вже виходять люди! 
Позаздрив би й старий моїм тріскачкам 
Та пальцям, ладним стукати не гірше, аніж сухий горох витких 

ліан: байдуже, гіландини чи мукуни. 
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...Ті, що постарілись у цьому краї, фотелі витягають на подвір'я й 
п'ють пунш, подібний кольором до гною. 

XVI 

...Ті, що постарілись у цьому краї, прокинулись раніше від усіх, 
І вже віконниці повідчиняли, і дивляться на небо, а відтак на море, 

що відмінює свій колір, 
Тоді й на острови,— й передрікають: «День буде гарний, бач, яке 

світання». 

І це вже ранок! Зайнялась шалено вся жерсть дахів, і рейд тривоги 
повен, і небосхил проймається завзяттям, і в круг чування входить Опо
відач! 

Між островами море вмить стає рожевим од жаги: це любострастя 
і підозріле, й не беззастережне, його здобуто невеликим коштом, лише 
за кілька мідяних браслетів! 

Вже дітлахи біжать на узбережжя! І скачуть огирі на узбережжя!.. 
Мільйон дітей, і довгі їхні вії — неначе зонтики рослинні... І плавець 

Відчув: у прохолодній течії одна його нога, а друга в теплій; гом-
френи, й пагони китайської кропиви, 

І акаліф з зеленими квітками, й жмути пілеї, наче борода, яка 
звисає з мурів стародавніх,— 

Усе яріє буйно на покрівлях, все шаленіє над краями ринв, 

Бо найсвіжіший вітер року щойно повстав з водоймищ синіх ост
ровів, 

І, бурхаючи аж до нас в оселі, аж до пласких коралових атолів, він 
лине до старого, й проникає 

Крізь полотно сорочки, у зарослу западину його грудей. 

І день почато знову, і цей світ 
Ще юний, здатний раптом розсміятись... 

* 

Тоді здіймається по сходах запах кави. 

XVII 
«Я вас ненавидіти перестану, як перестанете зачісувать мене». 
Дитина страх як хоче, щоб її зачісували на порозі. 
«Не смикайте ж так сильно за волосся. Не смійте доторкатися до 

мене. Зачісування ваше ненависне». 

Тимчасом мудрість дня дістала обрис якогось щонайкращого з дерев, 
І дерево, гінке, що так раптово 
Згубило жменю перелітних птахів, 
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Серед небесних бухт скидає зелень,— таку, що зеленішими бува
ють хіба що, може, водяні клопи. 

«Не смикайте ж так сильно за волосся...» 

XVIII 
Тепер лишіть !мене, я сам рушаю. 

' Я йду, бо маю дуже пильну справу: комаха'Жде, пора їй дати їсти. 
Для мене радість — 

Це велике око, воно фасетчасте, кутасте, незвичайне, й скидаєть
ся на шишку кипариса. 

Також я маю спілку із камінням, прошитим плетивами синіх жи
лок; і ви лишаєте мене, аби сидів я, 

Відчувши приязне тепло своїх колін. 
1908 

К О Р О Л І В С Ь К А С Л А В А 

РЕЧИТАТИВ НА ХВАЛУ КОРОЛЕВІ 

І 

«О прихисте високий жиру, Ти, до кого путь верстають пожадання, 
Боління незліченного вояцтва, яке, німуючи, ковтає слину, 
0 Королево! Скинь з очей своїх полуду 
1 дай нам знати порухом рамена, подай нам звістку, що воно живе! 
0 Королево! Скинь з очей своїх полуду, яви нам знак прихиль

ності своєї 
1 привітай погорду наших прагнень: немов у грі намащених олієм,— 

о Королево! — голими купатись 
Перед Тобою нині нам, юнацтву!» 

* 
— Хто міг би потаємне осягти, до серця Королеви шлях знайти? 

II 
«Сказав я, титулів на пальцях не злічивши: 
О Королево, пурпуром укрита! Велике тіло кольору кори, о тіло, 
Немов жертовний стіл! Скрижаль мого закону! 
О Найверховніша! О Ти, Велична! Сумирніша од річкового плину! 

Бринить наш хвальний спів, аби чудовна 
Рудава волосінь скрашала й далі захований твій таємничий стан: 
Про нього марить посланець, що в путь рушає, 
Прибравшись у свою найкращу одіж!» 
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* 
— Хто .міг би потаємне осягти, до серця Королеви шлях знайти? 

III 
«Сказав я, очі ведучи до Неї,— неначе двох найрозумніших псів: 
0 Найнесхитніша, о Ти, Важенна! Твої широкі й супокійні руки — 
Немов потужна ваговитість пальм, опущена на ніг розкошування, 
1 тут, і там, де міниться із блиском » 
Сяйливий захист, щит твоїх колін; і жоден плід не важиться звиса

ти з твого безплодяного живота,— його пупок високо запечатав,— 
Хіба що наші голови висять 
Ще на якійсь незнаній плодоніжці!» 

* 

— Хто міг би потаємне осягти, до серця Королеви шлях знайти? 

IV 

«Сказав я, очі ведучи до Неї,— й одвів убік їх, наче.юнаків: 
...О досконало жирна Королево, 
Здійнявши ногу з другої ноги, Ти подаруйнам запах свого тіла, 
О Найтепліша! О стократ Зичлива! О Лагідна і трошечки Волога,— 
Нам сказано було, що Ти сама 
Позбавиш нас вбрання палючих згадок про знані нам поля дерев 

перцевих, про береги, порослі зольним древом, про зрілі струки 
Й мускусних тварин!» 

— Хто міг би потаємне осягти, до серця Королеви шлях знайти? 

V 
«О Неодмінно-Суща! І Єдина!.. Поміж трьох складин живота тво

го, мабуть, захована безпека королівства: 
Будь непорушна, будь тверда і певна, межею буть нічних страхо

вий наших! 
Де ладан куриться, там опадають сапотового дерева плоди; і Той, 

хто йде крізь листя, тобто Сонце, 
Несе квітки та злото для твого рамена, що омите найчистіше, 
І Той, хто визначає хід припливів,— той самий Місяць, о Законам 

Вірна! — 
Також і над гордливим ритуалом твоїх циклічних місячних панує!» 

* 

— Хто міг би потаємне осягти, до серця Королеви шлях знайти? 
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КНЯЗЕВА ПРИЯЗНЬ 

Ï 

А ти, ще тонший, аніж лезо духу, ти, чоловіче з ніздрями вузьки
ми, ти серед нас, о Тонкокостий! О Субтильний! О Князю у вбранні 
своїх сентенцій, неначе дерево, пов'язане стрічками,— 

У вечори великої посухи на землі, коли чоловіки у дальніх манд
рах провадять спори про духовні справи і туляться в путі до щонай
більших глеків, по цей бік світу пильно наслухав я, що мовили про 
тебе різні люди, і немала підносилась хвала: 

«...Ти виплеканий подихом землі, окритий розкошами пишних 
знаків, заглиблений таємними думками у засновки, і силогізми, й схиз
ми, о Князю, гордо вінчаний султаном, немов квітуча волоть на стеблі 
(і птах, який колишеться на ньому, утікши геть, лишає по собі таке 
гойдання... ось уже й ти сам, о Князю від абсурду й противенства, 
немов дочка безумна, в Божій волі, що заколисує себе саму, разом із 
подихом своїх народин...) 

О ти, земному подиху досяжний, о Князю, гордо вінчаний султа
ном,— ти під незримим знаком сновидінь, о Князю з чубчиком на 
голові, мов птах, оспівувач своїх народин, 

Я мовлю далі, отже, слухай далі: 
Ти наш Цілитель, ти наш Засідатель, ти Чудотворець при джере

лах духу! Бо дивна твоя влада в людськім серці, і статок твій великий 
поміж нами. 

Я бачив знак у тебе на чолі, тож усвідомлюю вагу твою між нами. 
Твоє лице хай буде поміж нами, вбачай лице своє у нас в очах, і знай 
свій рід: не кволий, а потужний. 

Тобі я мовлю ще й такі слова: ти Чоловік-чеснот-і-зваб-великих, 
о Звичаїв-порушник-поміж-нами! Інакодумцю! Певне лиш одне: ми 
несемо печаті твого зору; жадання наше бачити тебе тримає нас в око-
лах твого духу; про більшу благостиню, аніж бути з тобою,— що нам 
справді дано знати?.. Ти можеш німувати поміж нами, коли таке твоє 
бажання й воля: тебе лише благають про одне і молять про єдине: бути 
поруч! (І ти віднині відаєш усе: якого роду ти, якої раси)...» 

* 

— Я нині річ веду про Короля, ясну окрасу нашого безсоння і 
честь безчесних мудреців. 

II 

Отак мовляючи і сиплючи словами, вони піднесено його вславля
ють. Ще й інші голоси про нього чути: 

«...Він — муж, на диво простий поміж нами; найпотаємніший у 
власних планах; і він нещадний до самого себе; він мовчазний, і не 
жадає миру з самим собою, в діяннях несхитний,— 

Це він блукає по великих залах, де лишене негашене вапно, це він 
на вищій з верховин душі розпалює великі суперечки... Це він, упевне-
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ний і супокійний, у світанковий час бере за ніздрі тремтливу і невиди
му тварину. Мабуть, невдовзі, з вільними руками, він простуватиме у 
сяйві дня посеред духу потрухів, і він живитиме свої ясні думки молоч
ною сироваткою дня... 

Він ополудні біля гирл водоймищ скидає з себе лахи лихоманки до 
рук дівчат, що свіжі, наче глеки... Він цього вечора виходить на рівни
ни, оголені, й співає аж до ночі щонайпрекрасніші пісні князівські для 
наших кажанів, що їм дають улюблений наїдок — стиглі смокви...» 

Отак мовляючи і сиплючи словами... Ще й інші голоси про нього 
чути: 

«...Навіки зімкнені його вуста понад листком душі!.. Ще й кажуть 
інше: тонкий, не в тілі, радо він лишає великі розкоші на королівськім 
ложі,— і на тонких циновках досить часто навідує дівчат тендітних 
наших; він мешкає оподаль від розпусти зануреної в безум Королеви (і 
Королеву мучить люта пристрасть, немов пронос); він часом натягає 
шматок тканини на своє лице; він часто поринає у думки, ясні й обачні, 
наче тлум великий освічених людей перед межею жахного розпаду та 
запустіння... Ще інші бачили його у сяйві, й він тамував свій подих, 
наче той, хто земляну осу підстерігає; або ж сидить у затінку мімоз, як 
той, хто мовив (і над ним — півмісяць): «Хай принесуть мені,— бо сон 
не йде до мене,— хай принесуть мені велику Книгу найстародавніших 
великих Хронік... Люблю як не історію, то запах великих Книг у ко
зячій оправі (до мене сон не йде, й мені не спиться)». 

...Це він — під знаком власного чола, й лягли йому на вії вічні тіні, 
на бороді ж — пилок розважних знань, Князь, що до нього линуть 
чуйні бджоли, чування повен у своєму кріслі з пахучого фіалкового 
древа. І саме це — покликання його. Він іншого не має поміж нами». 

Отак мовляючи і сиплючи словами, вони беруть в облогу його 
ймення. А я, зібравши мулів, вирушаю до володінь його, в пурпурні 
землі. У мене є для нього подарунки, та й не одне невимовлене слово. 

* 

— Я нині річ веду про Короля, ясну окрасу нашого безсоння і 
честь безчесних мудреців. 

III 
Я кожної пори вертатись буду з балакуном своїм — зеленим пта

хом, який сидить у мене на долоні. Друг мовчазного Князя: мій прихід 
віститимуть по всіх річкових гирлах. І він мені свого пересилає листа із 
мешканцями узбережжя: 

«Князева приязнь! Поспішай... Можливо, його добро ділити. І так 
само — його довіру, мов добірну страву... Я кожної пори чекати буду, 
під час найвищого з морських припливів, і дізнаватимусь про задуми 
твої у тих, що мешкають над річкою й над морем... Війна, торгівля, 
приписи духовні — причини звичні дальніх переселень; ти ж прагнеш 
безпричинних переїздів. Я відаю твою душевну муку. Тож поспішай. Я 
покажу тобі джерела лютого твого боління. 

Як стала більшою твоя розважна мудрість,— я хочу впевнитись і 
щодо цього. І, наче той, хто на шляху своєму знаходить дерево з бджо
линим роєм і має право власності на мед, я плід твоєї мудрості скуш
тую; я буду гордий із твоїх порад. У вечори великої посухи на землі ми 
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обміркуємо духовні справи. Вони — і доказові, і непевні. Нас тішити
муть зазіхання духу... Проте між племенами — довгий шлях; і в мене 
досить справ у дальніх землях. Тож поспішай! Я жцатиму тебе!.. Вер
стай шляхи свої над болотами, відтак крізь хащі камфорних дерев». 

Такий від нього лист. Лист мудреця. І я йому відповідаю,ось як: 
«Честь князеві, і слава його йменню! Призначення людини досить 

темне. І дехто досконало це засвідчив. У вечори великої посухи на 
землі по цей бік світу пильно наслухав я, що мовили про тебе різні 
люди, і немала підносилась хвала. Твоє ім'я — мов тінь найбільшого з 
дерев. Я мовлю це мужам земного праху серед шляхів; і це їх освіжає. 

І ще до цього маю я додати: 
Я ознайомився з твоїм посланням. І з радістю твою приймаю при

язнь, немов дарунок запашного листя; і свіжість овіває моє серце... На 
взір північно-західного вітру, що заганяє до річкових русел солону воду 
з обширу морів (і, щоб поповнити питні запаси, пливуть супроти течії 
приток), з такою ж радістю я вирушив до тебе. І, поспішаючи, в путі 
своїй жувати буду збудливий листок». 

Такий мій лист, що нині йде до нього. Тимчасом він, чекаючи 
мегіе, сидить у затінку, у себе на порозі... 

* 

— Я нині річ веду про Короля, ясну окрасу нашого безсоння і 
честь безчесних мудреців. 

...Сидить у затінку, у себе на порозі, посеред тріскоту сухих комах. 
(І хто звелів би, зажадати міг, аби замовкла ця хвала під листям?) Ні, 
не безплідний він у себе на порозі, а радше квітне дотепами слів, і 
ладен розсміятись, чувши дотеп, 

Сидить він, добрі даючи поради усім гравцям у себе на порозі, й 
почісує всю мудрість і прихильність під хусткою, що на чолі у нього (і 
наближається його черга, щоб перемішувати кості, або ще паці, або 
гральні кульки): 

Таким його уздрів я на порозі, з приходом надвечірньої години, 
серед високих мідяних плювальниць. 

Та ось він встав! І вже він височіє, весь виповнений ваготою пред
ків, годованець пресвітлих Королев, у золотім вбранні, коли я вход
жу,— і він воістину ступає вниз, на сходину, на дві, чи, може, більше, і 
мовить він мені: «О Подорожній!..» — Хіба не бачив я на власні очі, як 
робить кроки він мені назустріч?... І понад тлум освічених людей сул
тан прихильності веде мене до нього. 

Жінки тим часом швидко позбирали знаряддя гральні, паці або 
кості: «Ми завтра поговоримо про справи, що нині привели тебе до 
нас...» 

Відтак з'явилися мужі із почту; усіх було розміщено, омито, й од
ведено їх на ніч до жінок: «Хай дбають про тварин, одпущених на юлю...» 

І западає ніч іще раніше, ніж призвичаїлися ми до цих місцин. І 
чути рев худоби поміж нами. Майдан великий біля наших брам стеж
ками довжелезними розтято. І смуги свіжості торують шлях до нас. 
Снується рух якийсь верхами трав. З печер злітають бджоли і шукають 
найвищих із дерев, де відблиск світла. І наші чола й досі непокриті; 
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жінки одкинули з облич сво'іх волосся. У напівтьмі спочили голоси. 
Відкрились мовчазні дороги світу. Ми вичавили плоть рослин олійних. 
Вже бульбашками сповнилась ріка, і вечір повен крил, і небеса — не
мов рожевий корінь іпомеї. Не про труди чи підрахунки йдеться, бо 
найпотужніших змагає втома; а про годину, більшу від цієї години,— 
що ми відати могли?.. 

У далині — простори білих глин,— чи, може, обшир крівельного 
сланцю. Мужі низького ступеню культури блукають серед гір. І воло-
дарить у цій землі... Блискоче ясно лампа в Його оселі, під високим 
дахом. 

* 

— Я нині річ веду про Короля, ясну окрасу нашого безсоння і 
честь безчесних мудреців. 

ІСТОРІЯ РЕГЕНТА 
Твоя звитяга! Так, твоя звитяга! Як гарно кров червона струменіла, 
Рука так гарно витирала лезо,— оці два пальці, вказівний з великим! 
Це сталось кілька місяців тому. Нам стало гаряче. Я пам'ятаю жінок, 

які тікали, несучи зелених птахів в клітках, і калік, охочих жартувати; й 
супокійних людей, чий човен був перевернувся серед найбільшого з 
озер країни... Я згадую пророка, котрий верхи на одноокому верблюді 
мчав за тином... 

І цілий вечір при вогнях багать було шиковано найвправніших із тих, 
Що награють на трензелі та флейті. 
Багаття рушились під ваготою людських плодів. І Королі вкладались 

посеред пахощів вмирання, голі. І, щойно жар покинув братній прах, 
Ми позбирали білі кості,— ось вони, — 
Й омили їх у чистому вині. 

ПІСНЯ ПРИНЦА-НАСТУПНИКА 
Я повен шани до живих, моє обличчя поміж вами. 
Один, по праву руч від мене, посеред гомону душі своєї мовить, 
На корабельний борт ступає другий, 
А вершник п'є, спираючись на спис. 
(Тягніть у затінок, поставте на поріг барвисте крісло для старого). 

* 

Я повен шани до живих, моя прихильність поміж вами. 
Звеліть жінкам, аби нагодували, 
Аби нагодували на землі оцю тонесеньку струмину диму... 
І чоловік іде у власних снах, і вже йому лягли шляхи до моря, 
І дим злинає на краю високих мисів. 

* 
Я повен шани до живих, моя квапливість поміж вами. 
Гей, пси мої! Хорти! Ми кличемо вас свистом... 
І дім, якому складено шанобу, і жовтий рік серед густого листя 
У чоловіка в серці мало важать, коли він марить про одне-єдине: 
Всі світові шляхи такі близькі, немовби їли просто з наших рук! 
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КОЛИСКОВА 
О Первістко — час оріоли, 
0 Первістко — квітує просо, 
1 безліч флейт по куховарнях... 
Та горе в серці у Величних: 
Самі дівчата під склепінням. 

Збереться збройне товариство, 
І мудрі люди на терасах... 
0 Первістко, народне горе, 
Боги буркочуть у водоймах, 
Мовчать жінки по куховарнях. 

Збентежені жерці з дочками 
1 люди з вищих канцелярій. 
Те саме в мислях звіздаревих: 
«Чи не порушите Ви ладу?»— 
Слід виправити цю помилку. 

Відлучена від Королеви, 
Рокована до молочаю, 
Не дратуватиме Величних 
Над жовтим медом і над просом, 
Над посудом живого люду... 

Ридав погонич біля брами, 
В руках — цикада й оріола: 
«Мої найкращі клітки, леле, 
І в бурдюках вода сніжиста — 
Для кого, донечко Величних?» 

* 

Духмяну, золоттям омиту, 
Поклали в чорний кварц могили; 
Серед агав, у гарну пору, 
Із кониками в красних клітках, 
Із сонцем королівських смутків. 

Погонич зник, Король з'явився! 
«Кімнату розпишіть яскраво, 
Квіток — на чола Королевам...» 
«Наснились,— мовить оріола,— 
Сто королев, малих дівчаток». 

Людино, плач! Співай, пташино! 
Дівчата замкнені у глеках, 
Неначе у меду цикади, 
Сконали флейти в куховарнях 
І мудрі люди на терасах. 
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* 
Була єдина в неї мрія, 
Було єдине козенятко, 
Була улюблена Бабуся. 
Дісталася білизна Кліру, 
Тонкі мережива — Бабусі... 

Понад колискою старенька, 
Щ о має вмерти в гарну пору, 
У селищі зелених глинищ... 
«Нехай народяться синове, 
Про них, о Королі, співайте!» 

У залах білих, наче манна, 
Земні хліби складає Писар. 
Відновлюється лад у Книгах. 
Ви ж, козенятко й оріоло, 
Вітайте Владцю куховарень. 

А Н А Б А З И С 

ПІСНЯ 

Під листям бронзовим родилося лошатко. І муж насипав нам до 
жмень гіркотних ягід. Це був Чужинець. Дальній подорожній. І, як на 
мене, гомони провінцій... «Отож прийми моє вітання, донько, під най-
гінкішим древом цього року». 

Бо сонце входить до сузір'я Лева, й Чужинець пальця вклав до 
вуст мерців. Чужинець. Він сміявся поміж нами. І говорив нам про 
якусь траву. О! Скільки віянь посеред провінцій! Яка полегкість на 
дорогах наших! Як веселить мене цей гук сурми, й на збуренім крилі — 
пір'їна мудра!... «Моя душе, ти вже велика донька, твої звичаї — відтепер 
не наші». 

Під листям бронзовим родилося лошатко. І муж насипав нам до 
жмень гіркотних ягід. Це був Чужинець. Дальній подорожній. Відлун
ня чутне в бронзовому древі. Смола й троянди, о співочий дар! Громи 
та флейти у покоях! Яка полегкість на дорогах наших! О, скільки под
вигів упродовж року, і вірний своїм звичаям Чужинець, котрий верстає 
всі шляхи землі!.. «Отож прийми моє вітання, донько, у найпишнішім 
платті цього року». 

АНАБАЗИС 

І 

На трьох великих порах року з честю тривкі підвалини свої за
клавши, вістую край, де мій утверджено закон. 

Прекрасна зброя вдосвіта, і море. Під кіньми нашими земля, що 
без мигдалю, 
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Вже прихиляє нам це непідкупне небо. І сонця досі не назвав 
ніхто, але його могутність поміж нами, 

І море вдосвіта, мов засторога духу. 

Це ти, могутносте, вела свій спів над нашими дорогами нічними!.. 
Посеред найчистіших ід світанку що знаємо, що відаємо ми про сно
видіння, первородство наше? 

Іще на рік зостатись поміж вами! Володар солі, владний пан зер
на, й на справедливих терезах держава! 

Я не бажаю кликати людей із інших узбереж. Так само я на схилах 
не накреслю величезних 

Міських кварталів коралевим цукром. Але мій намір — жити по
між вами. 

Велику славу — на поріг наметів! Моя потуга владна — поміж 
вами! Опори думки, чистої, мов сіль — у світлі дня. 

* 

...Отож бував я в місті ваших снів, і на безлюдних ринках уривав 
цей чистий викуп власної душі,— 

Вона незрима й звична поміж вами, немов тернове полум'я на вітрі. 
Це ти, могутносте, вела свій спів над нашими дорогами сяйни

ми!... «Всі списи духу — до розкошів в солі! Я буду сіллю відживляти 
застиглі губи мертвої жаги! 

Хто, спрагу вихваляючи, з шолома не пив води розпечених пустель,— 
Такий не матиме від мене віри при викупі душі...» (І сонця досі не 

назвав ніхто, але його могутність поміж нами). 

Мужі, й увесь народ земного праху та люди найхимерніших подоб, 
мужі від гендлю та майстри дозвілля, мужі з кордону й гості з чужини, 
о люди, що лишили по собі непевні спомини у цих містинах; мужі з 
усіх долин, і плоскогір'їв, і щонайвищих спадів цього світу, в останні 
строки наших берегів; дослідники насіння та знамень, сповідники всіх 
віянь Окциденту; споглядачі слідів та рокових одмін і згортачі шатрів 
під вітерцем ранковим; о шукачі джерел на світовій корі, о шукачі, о 
збирачі підстав, щоб далі в путь рушати,— 

Не продаєте ви пекучішої солі, заледве вдосвіта, біля кордонів, у 
передвісті королівств і мертвих вод, завислих високо понад димами 
світу, під барабанний бій вигнання готова пробудитися від сніння 

Вічність, розверзнута серед пісків. 

...В одіннях найчистіших поміж вами. Іще на рік зостатись поміж 
вами. «Моя велика слава на морях, уся моя потуга поміж вами! 

Звістований несхибно судьбам нашим великий подув інших узбе
реж,— і вихор, що мете насіння часу, на шалях терезів найвищий спа
лах віку...» 

Вся математика, всі підрахунки, застиглі серед соляних припаїв! В 
чутливе місце власного чола, туди, де нині постає поема, я вписую цей 
найхмільніший спів 

Всього народу, що поволі тягне по наших стапелях безсмертні кілі! 
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II 

У землях, перевідуваних часто, саме лише велике безгоміння,— у 
землях, перевідуваних часто хмаровищами сарани опівдні. 

Я йду, й ви йдете по високих схилах, що поросли мелісою; і тут на 
сонці сушиться білизна Можновладних. 

Проходимо повз плаття Королеви — в мереживах, з двома брунат
ними стрічками (о, як їдке жіноче тіло заплямлює одіння під пахвами!) 

Проходимо повз плаття її доньки — в мереживах, з двома яскра
вими стрічками (як швидко ящериний язичок вилизує мурашок під 
пахвами!) 

І, мабуть, не буває дня такого, аби той самий муж не пломенів 
бажанням пристрасним до жінки й її доньки. 

0 найрозважливіший сміх померлих, нехай почистять нам оці пло
ди!.. То як! Хіба під диким цвітом ружі на світі вже не стало благодаті? 

1 це гряде, он з того боку світу, велике лихо фіолетове на водах. 
Здійнявся вітер. Вітер з моря. І білизна 

Летить! Мов жрець, роздертий на шматки... 

III 

Виходить чоловік на збір ячменю. Не знаю, хто з потужних гово
рив у мене понад дахом. Королі тепер сидять у мене біля брам. І По
сланець так само їсть на королівській учті. (Нехай годують їх моїм 
зерном!) Доглядач терезів і мір пливе по ріках пишномовних, і повно в 
бороді у нього 

Сухої комашні та соломинок. 

Так! Сонце, ти всякчас дивуєш нас! Які ж були слова твої об
лудні!.. Призвідцю розбратів, і розрухів, і чвар! О ти, Бунтарю, ти, чия 
пожива — великі кривди та лихі прокльони! О, розірви мигдаль моїх 
очей! Щасливо щебетало моє серце під розкішшю вапна; співає птах: 
«О старість!..», ріки серед русел власних — немов жіночі крики, і цей 
світ прекрасніший,— чудовніший стократ, 

Аніж фарбована в червоне шерсть ягняти! 

Так! Ширшою історія була цього листов'я тут, на наших мурах, і 
ця вода чистіша, ніж у снах,— благословення їй, бо то не сон! Облуди 
сповнена моя душа, мов найпотужніше і спритне море з покликанням 
його до красномовства! Могутні пахощі навколо мене. Щодо реаль
ності речей зростає сумнів. Та якщо мужеві печаль його миліша, нехай 
постане він у світлі дня. І, як на мене, хай його уб'ють, 

Аби не сталось збройних заворушень. 

Було б сказати ліпше: знай про наші, о Риторе, прибутки незліченні! 
Моря, чия провина — у Протоках, обмеженішого судді не знали! І 
чоловік, розпалений вином (і в нього люттю виповнене серце гуде, як 
чорні мухи над тістечком), такими от словами промовляє: «...Троянди, 
пурпурове раювання: безмежні землі в моїй повній волі, і нині ввечері 
— хто покладе їм край?.. Шалені думи в серці мудреця, і нині ввечері — 
хто покладе їм край?..» І отакий-то, син такого-то, бідаха, 

Він осягає владу снів і знаків. 
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«Накреслюйте шляхи, що ними йтимуть мужі з усіх народів та пле
мен, показуючи жовтий колір п'ят: князі, міністри й славні полководці 
із мигдалевими своїми голосами; ті, що здійснили видатні діла, і ті, 
яким наснилось те чи інше... Жрець запропонував нові закони супроти 
схильності жінок до звірів. Знавець граматики собі обрав для диспутів 
місцину просто неба. Кравець розвісив на старому древі нове вбрання 
із диво-оксамиту. І чоловік, що занеміг на збур, у прозірній воді пере 
білизну. Сідло недужого наказано спалити, і вже весляр на лаві чує 
запах, 

І це його приємно потішає. 

Виходить чоловік на збір ячменю. Могутні пахощі навколо мене, 
й вода, чистіша, ніж у Джебелі, сюди доносять гуркіт іншого століття... 
В найдовший день безлистяного року, з хвалою землям, травами по
рослим, не знаю, хто з потужних йшов за мною вслід. І мертві, що в 
пісках, і сеча, й сіль землі — вони віднині, мов ота полова, що з неї 
зерно виклювали птахи. І вже моя душа, моя душа чекає грому біля 
смертних брам. — Все ж Князеві скажи, аби мовчав: на вістрі списа 
поміж нами 

Цей кінський череп! 

IV •' 
Такий шлях світу, і мені одне лишається — його схвалити. — Це 

заснування міста. Бронза й камінь. Вогні тернові в розповні світання 
Відтак оголюють ці величезні 
Зелені й маслянисті камені, немов підвалини вбиралень, храмів, 
І мореплавець, що його сягають наші дими, вбачає з просторіш: 

уся земля, аж до своїх вершин, змінила обриси (дерновища великі, 
помітні з моря, та великий обсяг затримання джерельних вод у горах). 

Ось як засновано було це місто: закладене в передранковий час 
під губні звуки чистого імення. Зникають з пагорбів високі шатра! І 
нам усім по дерев'яних галереях, 

Простоволосим, босим нам усім у чистій прохолоді світу, 
З чого сміятися у кріслах нам, коли на берег сходять мули та дівчата? 
І що сказати, як мине світання, про всіх отих людей під парусами? 

— Це прибуває борошна вантаж!.. І кораблі, від Іліону вищі, під най-
білішім павичем небес, мілини обминувши, зупинялись 

V мертвій точці, серед хвиль відпливу, де мертвий плаває осел. (Бо 
нині йдеться про майбутнє цієї змерхлої бездольної ріки, що кольором 
до сарани подібна, розтертої у власному соку). 

Посеред свіжих гомонів лунких, які до краю повнять другий берег, 
це ковалі, владарні над вогнями! Під ляскіт батогів на вулицях новітніх 
спустошено вози невизрілих нещасть. О мули, присмерк наш під 
мідяним мечем! Чотири непокірні голови, затиснуті у вузол кулака, 
живе суцвіття творять у блакиті. І закладальники й будівники при
тулків уже спиняються під деревами і сперечаються про вибір місця. 
Вони пояснюють мені докладно мету й призначення будівель: оздобле
ний фасад, глуха стіна; високі галереї з латериту та вестибюлі з чорного 
граніту: найглибша світлотінь бібліотек і зимні схови лікарського кра-
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му. Відтак приходять лихварі-позикодавці, насвистуючи у свої ключі. 
Й самотній чоловік на вулицях співає,— із тих, котрі на власному чолі 
малюють знаки свого Бога. (Ще й безупинний тріскіт — цвіркотіння 
комах у поруйнованих кварталах)... І тут не місце вам оповідати про 
наші зносини й угоди із людьми, які позаселяли другий берег: про воду 
в бурдюках і про загони кінноти задля портових робіт, і про князів, які 
приймають плату рибинами замість монет. (Дитя, печальніше від мав
п'ячої смерті,— старша сестра його така вродлива,— в сандалях із ро
жевого єдвабу підносило нам перепілку). 

...Самотносте! Яйце небесно-синє, яке знесла морська велика птаха, 
і вранці золоті цитрини в бухтах! — Але це вчора! Птаха відлетіла! 

Назавтра — свято, гомін серед вулиць, де безліч виросло дерев 
стручкових, і сміттярі на ранок викидають уламки всохлих пальм і ве
личезних крил... 

Назавтра — свято, вибори в порту, і чутні вокалізи в передмістях, — 
і, під теплінню визрілої зливи, 

Жовтаве місто у шоломі пітьми, з дівочою білизною у вікнах. 

...На третій синодичний місяць ті, котрі на гребенях Горбів не спа
ли, згорнули шатра. Був наказ спалити жіноче тіло посеред пісків. І 
муж наблизився й ступив на край Пустелі. Заняття батька: продавець 
скляниць. 

V 
Задля душі моєї, що причетна до найвіддаленіших справ,— аж сто 

міських вогнів, що їх оживлює собачий гавкіт... 
Самотність! Наші дивні однодумці звичаї наші славили,— та ми в 

думках своїх ставали таборами неподалік од інших мурів: 
«Я не наказував нікому ждати... Я лагідно ненавиджу всіх вас... Та 

й що сказати личило б про спів, що з нас його ви важитесь здобути?..» 
Вожаю тлуму образів, котрі рушають, знаджувані Мертвими Мо

рями,— де віднайдемо ми вночішню воду, аби омити нею очі наші? 
Самотність!.. Зоряні рої йдуть краєм світу, і забирають з кухова

рень зірку дому. 
Небесні Королі-Конфедерати війну ведуть у мене понад дахом і 

виставляють там, володарі висот, свої дозори. 
Хай сам я вирушу із подувами ночі, серед Князів — великих пам

флетистів, серед падінь династій Бієлідів!.. 
Душе, котра в такому безгомінні діткнулась легко до смоли По

мерлих! Повіки наші, зранені голками! Під віями уславлене чекання! 
Ніч молоком своїм годує: будьте пильні! Отож нехай медовий перст 

ледь чутно торкає губи марнотратця: 
«...Жіночий плід, о Сабінянко!..» Так, зрадивши найменш тверезу 

душу, черпаючи усе своє завзяття із найчистіших опівнічних моровиць, 
Я повставатиму в думках своїх супроти чинності сновиддя; я ра

зом з дикими гусями зникну серед безбарвних пахощів світанку!.. 
Так! Щойно зірка в опівнічний час була заскочена в кварталі по

коївок, чи знали ми, що вслід за кременями Літа 
Стільки нових списів ішли в пустелю? «Ранкова Зоре, ти оповіда

ла...» Це обмивання понад Мертвими Морями! 
І ті, які поклались, зовсім голі, у безконечній роковій одміні, вони 



встають юрбою на землі,— вони встають юрбою і волають, 
Що світ оскаженів!.. Старий повіки примружує у жовтім сяйві; 

жінка стає навшпиньки; і мале лошатко, 
Клейке й смолисте, тихо притуляє до рук дитини волохату морду, 

й дитя не мріє виколоти око... 
«Я не наказував нікому ждати!.. Самотність! Рушу в путь — коли 

захочу...» — І ось Чужинець, у вбранні своїх 
Нових думок, знаходить однодумців серед шляхів мовчання; і в 

очах у нього повно слини: він позбувся 
Своєї чоловічої вологи. І земля, до власного крилатого насіння 

удавшись, мов поет — до власних слів, подорожує, поринає в мандри... 

VI 

Ми, всемогутні у великих наших військових урядах, посеред донь
ок, вбраних в серпанок подиху, таких духмяних,— 

Ми на вершинах ставили тенета, щоб уловити перебіжне щастя. 
Достатки й процвітання, наше щастя! Таке ж тривале, як і шиби 

наші, де скло могло співати, наче Мемнон... 
І, в закутки терас позаганявши двобої роз'ярілих блискавиць, ве

ликі золоті тарелі, звичні до рук служниць, на світових кордонах сти
нали чисто всю нудьгу пісків. 

Тоді настав рік західних вітрів, і на дахах у нас, де залягло чимало 
чорного каміння, ми вчували розмову найяскравіших полотен, роко-
ваних на розкіш просторіней. І вершники на гострих гранях мисів, 
заскочені світлястими орлами, зі списа годували найчистіші переворо
ти вславлених часів і звістували посеред морів вогненну хроніку, літопис 
полум'яний: 

Воістину! Історія мужів, і спів потужності задля мужів, мов трепет 
простору в залізнім древі!.. Закони, "видані на інших берегах, союзи 
шлюбні, вкладені з дочками великих варварських народів; і землі, про
дані з аукціону під знаком сонячних інфляцій, високі упокорені на
гір'я й провінції, які дістали ціну серед маєстатичних пахощів троянд... 

Тим, що, родившись, не вдихнули цього жару,— що їм робити 
нині поміж нами? Хіба ймовірною вважати можна саму дотичність їхню 
до живих? «То зовсім не моя, а ваша справа — владарювати над відсутніс
тю...» Для нас, які лишались там, біля кордонів, вершились найхи-
мерніші діла, і наші діяння сягали краю сил, і наша радість, певна річ, 
була радінням щонайвищим поміж вами^ 

«Я знаю плем'я, що на схилах оселилось: спішені вершники посе
ред хлібних злаків. Ідіть-но і перекажіть усім: великих небезпек зазна
ти з нами! Зусилля й осяги без міри та числа, могутні й марнотратні 
пожадання, і влада мужа, мудра й досконала, мов гроно виноградної 
лози... Ідіть, перекажіть іще й таке: нестримні наші нахили, прудкі й 
розважні наші коні, котрі мчать понад насінням заколоту й бунту, шо
ломи наші у шаленстві дня... Серед усіх знеможених земель, де стільки 
звичаїв слід відродити, стільки родин новітніх заснувати, неначе кліток 
для співочих птахів,— ви будете вбачати в ділі нас: збирачів націй під 
найбільшими з навісів і читачів великих булл уголос, і вірні нашому 
законові народи, і незліченна кількість їхніх мов... 

І вже тепер для вас не таємниця — історія властивих їм смаків: 
убогі полководці на одвічних своїх шляхах, почесні громадяни, що 
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юрбами прийшли вітати нас, і чоловічий тлум цілого року з божками 
на своїх магічних жезлах, князі, що позбулись своєї влади серед за
сніжених пустель полярних, та їхні доньки, платниці данини, котрі 
показували нам свідоцтва віри, і сам Володар, що сказав нам так: «Я 
твердо вірю у свою фортуну...» 

Або ж оповідайте їм про мир: у землях, що спустошені достатком, 
пахтіння форуму та визрілих жінок, монети, жовті, з найчистішим кар
бом, уживані під пальмами, народи, які мандрують власними шляха
ми, ступаючи по пряному корінню,— дотації на постачання військ, 
відтак великі обопільні впливи біля річкових гирл, щонайбучніше по
шанування владного сусіда, що в затінку дочок своїх сидить, обмін 
посланнями на золотих платівках, угоди про кордони та про дружбу,-
домовленість народу із народом про побудову річкових загат, і зрушен
ня племен серед країн, які своє піднесення відчули! (Спорудження во
доймищ і стодол, приміщень для кінноти, і підлога з блакитних плит, 
рожева цегла бруку,— розкладення полотен на дозвіллі, медове вариво 
із пелюсток троянд, лоша, народжене в обозі війська,— розкладення 
полотен на дозвіллі, й там, у свічадах наших марень, море, що в ньому 
ржа вкриває нашу зброю, й надвечір — путь униз, аж до морських 
провінцій, на обшири великого дозвілля, і до духмяних наших донь
ок,— нас 

Серпанок їхніх подихів впокорить...)» 

— Так інколи тяжить химерна доля, коли переступає наш поріг, і, 
по слідах нестримних кроків дня, гряде з найширших просторіней світу, 
куди щовечора відходить влада,— вдовиний фатум лаврових дерев! 

Та вечорами запах глини і фіалок, що линув з рук дочок наших 
жінок, сягав до нас посеред наших дум про гідний устрій, щастя та 
багатство, 

І стишені вітри, влягаючись, ховались у глибині безлюдних бухт. 

VII 

Ні, ми не будемо довіку жити в цих жовтих землях, у розкошах 
наших... 

Вже Літо, ширше від Імперії самої, здіймає над скрижалями про
сторів завислі яруси огромів кліматичних. Земля, що меж ані границь 
не знає, потужним валом по рівнині котить свій білий жар: він гасне 
під золою.— Медові та сірчані кольори, о кольори речей непроминаль-
них, уся земля, що поросла травою, береться пломенем одночасово з 
соломою минулої зими,— і зі смарагдової губки древа спивають небеса 
бузковий сік. 

Родовище слюди! Ані зернини немає чистої між остей вітру! І світло, 
що подібне до олії,— Щілини завузькі моїх повік зрівнялися із вістря
ми вершин; я знаю камені, де плями, наче зябра, й рої мовчання в 
вуликах проміння,— і в серце увійшла мені турбота про комашню з 
родини саранових... 

Важкі верблюдиці, при стриженні сумирні, покраплені бузковими 
рубцями,— хай пагорби рушають у дорогу під знаком землеробських 
небокраїв, нехай верстають мовчки жар рівнин; і під кінець нехай коліна 
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схилять посеред диму й куряви сновидь, там, де народи гинуть і зника
ють посеред мертвого земного праху. 

То йдуть великі незворушні лави до голубіні найдивніщих лоз. Земля 
виношує, і не в єдинім місці, фіалки гроз; і ці дими пісків, які здій
маються по руслах мертвих рік, немов полотнища століть у мандрах... 

Тихішим голосом до мертвих мовте, тихішим голосом у світлі дня. 
У чоловіка в серці стільки ласки,— невже вона дійде межі своєї? «До 
тебе мовлю я, моя душе! — душе, потьмарена цим кінським духом!» І 
перелітні птахи суходолу, такі великі,— путь у них на Захід,— наслідують 
надморське наше птаство. 

На сході неба, збляклого, мов храм, що запечатаний білизною 
сліпця, громадяться повільні хмари,— там, де повертаються сузір'я Раку, 
й вони достоту з камфори та рогу... Дими, що вітер їх оскаржує у нас! 
Уся земля велика — у чеканні, разом із остями усіх комах, земля вип
лоджує свої дива! 

Й опівдні, коли дерево унабі розламує підвалини гробниць, муж 
найтихіше склеплює повіки і тім'я холодить у течії століть... Кіннота 
снів у мертвому пилу, о марнота рокованих шляхів, що подув їх куйов
дить перед нами! Де взяти, де знайти войовників для охорони рік у час 
весілля? 

Разом із гуркотом великих вод, що ринули походом по землі, вся 
сіль землі здригається у снах. І раптом, о! Чого від нас жадають оці 
раптово вчуті голоси? Підносьте високо народ дзеркал над кістяками 
рік,— нехай же присуд вони оскаржують впродовж століть! Підносьте? 
камені — мені на славу, підносьте камені у безгомінні, і пильно ці краї 
нехай охороняє кіннота із зеленого мусянджу посеред обширу шляхів!.. 

(Проходить тінь у мене по обличчю — це пролітає величезний 
птах). 

VIII 
Закони продажу лошиць. Хисткі закони. І ми так само. (Чоловічий 

колір). 
Наш почет — рух оцих високих смерчів, клепсидри, що пішли 

земним походом, 
І найдивніші тріумфальні зливи, що повні пороху та комашні,— 

вони за нашими народами в піски пішли, немов подушна данина. 
(І міра наших серць — змарнована відсутність!) 

І 
* 

Ні, перехід таки не був безплідний: під крок тварин, що їм немає 
пари (то чистокровні наші скакуни, і очі їхні сяють первородством), — 
багато розпочато справ над смерком духу,— багато на дозвіллі справ на 
межах духу: великі селевкідські епопеї разом зі свистом їхніх пращ, і 
також віддана на спит земля... 

Іще й таке: оці надбіглі тіні — небесне зловживання над землею... 
Ми, вершники серед людських родин, де лють співала голосом 

синиць,— чи піднесемо батоги свої понад марнотними словами щас
тя? Пшеничною вагою зваж себе, людино! Ця країна — не моя. Що дав 
мені цей світ, крім руху трав?... 
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Туди, аж до містини, що її на честь Сухого Дерева прозвали: 
Жагою повна блискавка мені судила обшир Західних провінцій. 
Та поза ними — край найбільшого дозвілля, 
Й, серед земель непам'ятливих трав, рік без родинних уз та круг

лих дат, присмачений світаннями й вогнями. (І для ранкової офіри 
серце у чорного узято барана). 

* 
Дороги світу, хтось верстає вас. Над знаками землі владарювання. 
О Мандрівник під жовтими вітрами, о смак душі!... І коккулюс 

індійський, ти кажеш, заховав п'янливу силу,— нехай же розітруть його 
зерно! 

* 
У наших звичаях несхибно панував великий постулат шаленства. 

IX 

Від тих віддалених часів, як вирушили ми на Захід, що знати ми 
могли 

Про все зникоме?... І біля наших ніг, нараз,— дими найперші. 

— Юні жінки! І вся природа краю геть виповнена їхнім пахкотінням: 

* 

«...Я оголошую тобі часи великого тепла і голосіння вдів над пра
хом мертвих. 

Ті, що старішають у звичаях своїх та в мовчазних своїх турботах, 
сидять на пагорбах, задивлені в піски 

І в сяйво дня серед святочних рейдів; 
Та розкіш сповнює жіночі чресла: в тілах жіночих наших щось нур

тує, немов бродіння чорних виногрон, і поміж нами не знайти спочину. 

...Я оголошую тобі часи великих ласк і розкіш листя в наших сно
видіннях. 

І ті, що добре відають джерела,— вони так само з нами у вигнанні; 
і ті, що добре відають джерела, можливо, нині скажуть нам надвечір,— 

Які ж то руки міцно стиснуть нас,— великі виногрона наших чресел, 
Аби нам слина сповнила тіла? (І жінка з мужем у траву лягла; вона 

встає, і ладу надає своїм чудесним обрисам,— і вгору злітає сарана на 
синіх крильцях). 

...Я оголошую тобі часи великого тепла, і ніч так само, під соба
чий гавкіт, утіху дістає з жіночих чресел. 

Але Чужинець мешкає в шатрі; його вшановують плодами й моло
ком. Йому приносять чистої води, 

Щоб він собі омив вуста, обличчя й прутня. 
Йому приводять на ніч величавих безплодяних жінок (о! вдень іще 

темніших!) І може статись так, що він од мене дістане втіху. (Тільки я 
не знаю, як саме він навик вестися із жінками). 
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...Я оголошую тобі часи великих ласк і розкоші джерел у наших 
СНОВИДІННЯХ., 

Ти розтули мені вуста у сяйві, немов медовий сховок серед скель, 
і, якщо гандж якийсь угледиш у мені, хай відішлють мене від тебе; 
якщо ні — 

Хай увійду я до твого намета, ввійду я, гола, й стану біля глека, 
І довго ти, супутнику надгробка, на мене, мовчазну, дивитись бу

деш під деревом-дівочим вен моїх... Ложе благання під твоїм наметом, 
зелена зірка аж на денці глека, і хай лишусь я у твоїй обладіі Немає тут 
служниці під наметом — єдиний глек із чистою водою! (Я можу вийти 
звідси до світання, не розбудивши ні зелену зірку, ні цвіркуна біля 
твого порога, ні гавкотіння всіх собак землі). 

Я оголошую тобі часи великих ласк і розкіш вечора на наших смерт
них віях... 

Але ж у цю хвилину — все ще день!» 

* 

— І, ставши на вогненній грані дня, аж на поріг великої країни, 
яка стократ цнотливіша, ніж смерть, 

Мочилися дівчата, вбік одвівши мальовані полотна своїх суконь. 

X 
Обрати час великий капелюх зі зведеним його звабливим краєм. 

Зір одступає упродовж століття ще далі, у провінції душі. І на рівнині 
видно чисто все крізь браму осяйної крейди: все, міццю повне, все, 

Таке чудовне! 

Біля могил дитячих кінські жертви та обмивання вдів серед тро
янд; і на подвір'ях зібрано зелених пташат, аби уславити старійшин; 

Ще більше видно й чути на землі, все життєдайне й жизне поміж 
нами! 

Врочисті святкування просто неба на роковини велетенських древ; 
громадські торжества на честь водоймищ; присвяти круглих чорних 
валунів; віднайдення джерел у мертвих землях; освячення полотнищ 
на жердинах коло підходів до гірських ущелин; нестямні хвальні зойки 
біля мурів — з каліцтвами дорослих на осонні, з вивішуванням шлюб
ної білизни! 

Чимало іншого на рівні наших скронь:'у передмістях перев'язка 
звірів; рух натовпів перед холощіями, і перед стригалями, й копачами; 
прибутки з продажу під подувами жнив; провітрювання трав на вилах і 
покрівлях; вали з рожевої обпаленої глини; висушування м'яса на те
расах; великі галереї для жерців; округи королівських полювань; ши
рокі дворища ветеринара; утримування мулячих стежок і звивистих 
проходів у проваллях; закладення притулків на безлюдді; письмові 
свідчення про каравани; розформування бойових ескортів по гамірних 
кварталах грошомінів; любов юрби, здобута під навісом, неподалік од 
казанів із м'ясом;, засвідчення державних вірчих грамот; винищування 
звірів-альбіносів та білої черви у товщах грунту; палання терну й поду-
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м'я ожини у смертю заплямованих містинах; чудесний хліб з ячменю 
та сезаму, а може, із двозерної пшениці; і всюди й скрізь — димовища 
людські... 

О! Всякі й різні люди на землі, що мають власні звичаї й дороги: 
їдц} комах та водяних плодів; носії пластирів та власники багатств! 
Вельможний отрок і рільник; соляр і голколікувач; збирач податків і 
коваль; спродавці цукру, цинамону, і кубків з білого металу, і свічників 
з ясного рогу; той, хто майструє шкіряне вбрання, сандалі із тривкого 
древа та ґудзики, подібні до оливок; той, хто угіддям власним надає 
своїх прикмет, йому лиш притаманних; і чоловік, що ремесла не має, а 
має бджіл, і сокола, і флейту; той, кого вельми тішить власний голос, 
його мистецький неповторний тембр; той, хто знайшов собі достойну 
справу — дивитись на зелений камінець; той, хто задля розваги палить 
кору у себе на даху; той, хто з пахкого листя стеле для себе ложе на 
землі, лягає і опочиває; той, хто міркує про малюнки зелених кахлів у 
басейнах, де хлюпотить жива вода; той, хто недавно повернувся з' ман
дрів і мріє знову вирушити в путь; той, хто прожив усе життя в краю 
великих злив; той, хто захоплюється грою у кості, паці або скраклі; 
той, хто розклався на землі з таблицями своїх рахунків; той, хто замис
лився про вжиток великих гарбузових глеків; той, хто волочить мерт
вого орла, немов відчахнуту важезну гілку (і роздає, але не продає пір'ї
ни задля стріл); той, хто збирає квітковий пилок у дерев'яний посуд (і 
моя розкіш,— мовить,— жовтий колір); той, хто куштує радо пиріжки, 
пальмових червів та малину; той, кому так смакує естрагон; той, хто 
замріявсь про ямайський перець; той, хто жує закам'янілий глей; той, 
хто наближує до вуха мушлю; і той, хто запах генія шукає по свіжих 
виломах каміння; хто марить, хтивий, про жіноче тіло; хто бачить власну 
душу в зблисках леза; і чоловік, досвідчений в науках, і саме в онома
стиці найбільше; і муж з великим впливом на нарадах; той, хто дає 
джерелам власні назви; хто під деревами дарує крісла та вовну, пофар
бовану для мудрих; і видає наказ — на перехрестях хай запечатають 
спижеві чаші, що з них гамують спрагу подорожні; ще ліпше — чоловік 
без жодних справ; такий чи інший чоловік і звичай,— і ще велика 
многота людей! Ті, що полюють перепілок серед складчастих краєвидів; 
ті, що шукають у кущах покраплені зеленим яйця; ті, що злізають із 
коня, аби підняти гарні речі — агат або блакитний камінь, гранований 
у передмістях (футлярчики, аграфи й табакирки — й для паралітиків 
напівпрозорі кульки); ті, що насвистують і просто неба розписують 
коштовні скриньки; муж із ціпком своїм зі слонокості; і муж із плете
ним стільцем; відлюдник, прибраний дівочими руками: старий вояк, 
що на порозі в землю загнав свій спис, щоб прив'язати мавпу... О! 
Всякі й різні люди на землі, що мають різні звичаї й дороги. І раптом! 
У вечірньому одінні, вирішуючи раз у раз усі питання старшинства, під 
скипидарним деревом займає належне йому місце Оповідач... 

О Родознавцю посеред майдану! Скільки історій спадків та ди
настій! І мертвий хай ухоплює живого, у згоді зі скрижалями легіста, 
якщо всього того не бачив я у затінку його великім, ані здобутку того ж 
таки віку: великі сховища літописів і книг, комори звіздаря й нагробки 
пишні; прадавні храми під листов'ям пальм, і ходять там три білі курки 
й мул; і поза кругом зримого мені — багато потаємного в дорозі: наме
ти, згорнуті з приходом новин, які мені не знані; зухвала путь народів 
по узвишшях і переходи рік на бурдюках; чват вершників з листами 
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про угоду і засідки між виноградних лоз; домовленість про напади в 
проваллях і хитрі викрадання жінки в полі; торгівля; змови; парування 
звірів в лісах перед дитячими очима; одужання пророків у стодолах; 
німі розмови двох мужів під древом... 

Та понад справами людськими на землі — багато плинних знаків у 
путі, багато стиглих зерен у путі, й під прісним хлібом гарної погоди, 
серед великих подихів землі — щедротне пір'я жнив!.. 

Аж до тієї вечорової години, коли займається жіночна зірка, й 
вона заручена, і найчистіша серед небесних високостей... 

Орна земля сновидь! Хто каже будувати? — Я бачив землю, бачив 
суходоли, поділені на обшири великі,— й думками не відбіг від море
плавця. 

ПІСНЯ 

Я зупинив коня свого під древом: там у гіллі сидить тьма-тьменна 
горлиць, і посвист мій відлунює так чисто, що ріки сповнити ніяк не 
можуть своїх обітниць, даних берегам. (І вдосвіта найзеленіше листя- — 
це втілення, жива подоба слави)... 

Але ж ідеться зовсім не про те, щоб чоловік не знав печалі й смут
ку,— але, піднявшись рано, до світання, спілкуючись обачно й обе
режно із найстарішим деревом, і твердо опершись підборіддям на ос
танню з зірок небесних, в спраглих височінях він бачить щось велике й 
дуже чисте, що обертається на щастя й раювання... 

* 

Я зупинив коня свого під древом: там у гіллі сидить тьма-тьменна 
горлиць, і посвист мій відлунює так чисто... Коли помруть, хай в мирі 
опочинуть усі, хто не побачив цього дня. Проте від мого брата, від 
поета було одержано якісь новини. Він написав одну чудесну річ. І 
дехто вже про неї встиг дізнатись... 

З французької переклав Михайло МОСКАЛЕНКО 



Іван Чуліпа 

«СВОЙОГО НЕБА НЕ ЗАМІНИТЬ ЖОДНЕ...» 

Щоразу згадую цей поетичний рядок Ліни Костенко, коли пере
глядаю твори Анатолія Буртового. Річ не в тім є чи не є молодий ху
дожник майстром зображати небо як таке. Небо, стосовно його твор
чості, радше категорія духовного, морально-етичного плану. Воно 
здебільшого сприймається як частка трансцендентного просторового 
виміру, в якому конкретніші реалії земного буття зіставляються з 
вічністю. Небо, за творчою уявою А. Буртового, існує не просто як 
складник краєвиду. Воно відчувається незримо, на рівні підсвідомості і 
постає як субстрат Божественної благодаті, що наповнює земне довкілля, 
облагороджує людські душі. 

Ось тому чи не найзвичайніші сюжети і мотиви дістають найнес
подіваніше тлумачення. 

Анатолій Буртовий якоюсь мірою жанрист, але жанрист не з по
гляду традиційної побутописної манери з властивою для неї набридли
вою літературщиною. Він уміє абстрагуватися від дріб'язковостей, скон-
цетрувати форму, колорит і простір у єдине ціле, закласти у них 
відповідний філологічний підтекст. У такий спосіб художник метафо
ризує сюжет, надає йому алегоричного змісту. 

Анатолій Буртовий порівняно недавно, наприкінці 1980-х років, 
з'явився на мистецьких обріях Києва. Відтоді він зібрав чималий ужи
нок. Його твори побували на зарубіжних виставках, потрапили у при
ватні та музейні колекції. Він працює багато, напружено і плідно. Час 
від часу дещо змінює свою творчу орієнтацію. Заради самовдоскона
лення він може захопитися експрессіонізмом чи іншими стильовими 
напрямками XX століття, вивчати іконопис, спадщину «бойчукістів», 
народний примітив. Але у власних естетичних поглядах він завжди за
лишається на сталих основах, виразно позначених природженим та
лантом індивідуального мистецького бачення і творчого осмислення 
реальної дійсності. Не переобтяжений надмірностями академічного 
вишколення, він почувається розкуто у застосуванні формальних засо
бів. 

Буртовий є одним із тих художників молодої генерації, для яких 
болючі для нашого нинішнього суспільства питання про те, хто ми є, 
звідки і куди йдемо, аж ніяк не риторичні, чим би він не захоплювався, 
у якому напрямі не експерементував, він твердо переконаний, що небо 
у нього має бути своє, що саме воно здатне йому дати силу й наснагу 
для мистецького самовираження. Тому воно — рідне небо, точніше — 
його образ, промениться у живопису художника так, як на старовин
них українських іконах. 

Анатолій Буртовий — виходець із села. Він добре знає середовище, 
у якому народився і виріс, з яким духовно пов'язаний. Воно забезпечує 
йому невичерпне джерело сюжетів і тем, пов'язаних за народним побу
том, віруваннями тощо. Водночас він чітко усвідомлює духовні потре
би сучасності, уникаючи дрібного етнографізму чи сюжетної бага
тослівності. Його твори відзначаються емоційною свіжістю звучання. 

На формування творчої особистості А.Буртового значний вплив 
справила спадщина художників кола М.Бойчука, набутки якої є ви-
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разним показником української мистецької школи, одним із зразків 
інтерпретації традицій національної культури. В окремих творах Ана
толія Буртового відчувається близька оптимістична спорідненість з 
«бойчукістами». Загалом же ця спорідненість найбільше виявляється 
у духовному плані. Для нього, як і для уже далеких попередників з 
1920-х років, чимало важить іконописна традиція. Спираючись на 
неї, художник рухається не так у напрямі стилізації форми, як увираз
нення духовного начала. Він екстраполює іконографічні образи на 
повсякденість і в такий спосіб вияскравлює властиве його вдачі праг
нення повсюдного утвердження добра під покровительством Господ
нім. Останнім часом художник опановує образний світ міфології і 
мистецтва прадавніх слов'янських пращурів. 

А. Буртовий вільно володіє різноманітними графічними техніка
ми, вправно оперує засобами чорно-білої і кольорової гравюри, 
ритмізуючи композицію за допомогою штриха і лінії або грою чорних 
і білих площин, надаючи їй декоративності і динамічності. Як вихова
нець поліграфічного факультету Київського політехнічного інституту, 
він добре засвоїв, а практичною роботою на посаді художньо-технічного 
редактора розвинув відчуття специфіки книжкового мистецтва. При
ваблюють технічною вишуканістю та образною винахідливістю його 
графічні мініатюри-екслібриси, поштівки тощо. 

Дипломований як художник-графік, А.Буртовий у своїй повсяк
денній творчій праці не обмежується вузькими рамками здобутої про
фесії. В його особі поєднуються графік і живописець, взаємодоповню
ючи один одного, а його мистецтво свіжим струмком вливається у 
широке річище сучасної української художньої культури. 
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Олександр Буценко 

«БЛУКАЙ ПОВІТРЯМ, ПОПРИ ГЛУЗД ЗДОРОВИЙ» 
(Нобелівська премія 1995: Шеймус Пні) 

Оголошення ірландського поета Іїїаймуса Пні лауреатом 1995 року 
було сприйнято всіма як щось цілком зрозуміле й природне. Представ
ники преси навіть не вдалися до традиційного в таких випадках запи
тання: а чому премію дали не жінці. Справа в тому, що ім'я поета 
надто відоме в літературному світі, і його майже тридцятирічна творчість, 
за загальним визнанням, давно заслуговує на найвищу відзнаку. Окрім 
того, ІПеймуса Пні вже висували свого часу на Нобелівську премію 
миру. І в цьому нема нічого дивного, адже саме поети, а не політичні 
діячі, відчувають несправедливість світоустрою і трагічність людського 
буття, пробуджуючи в суспільній свідомості людяне, на противагу тва
ринному. Чи не про це говорив Шеймус Пні на завершення своєї Но
белівської промови, фрагменти з якої ми наведемо нижче: «В той час, 
як поет Демодок оспівує падіння Трої й різанину, що це супроводжу
вала, Одіссей ридає, і Гомер пише, що його сльози нагадували сльози 
жінки на полі бою, котра оплакувала смерть свого загиблого чоловіка. 
Його епічне порівняння розвивається далі: 

Темної ночі імла повила їй зволожені очі, 
Навзнак, зомлівши зненацька, упала вона непритомна. 
А ахейські списи вже уперлися їй 
у спину й плечі, женучи до полону й ганьби. 

Навіть сьогодні, через три тисячі років, коли ми ковзаємо погля
дом по величезному життєвому простору сучасної дикості, високо по
інформовані, одначе здатні стати несприйнятливими, звиклими, аж 
надзвиклими до старих документальних стрічок про концтабори й Гу
лаг, Гомерів образ і досі нас зворушує. Ті жорстокі вістря списів, що 
уперлися в жіночі спину й плечі, переживають і час, і переклади. Цей 
образ має таку документальну відповідність, що розкриває все, що нам 
відомо про нестерпність. 

Але_ існує й інший різновид відповідності, притаманний ліричній 
поезії. Йдеться про «храм нашого слуху», що його якийсь поетичний 
фрагмент викликає до життя. Ця відповідність походить від того, про 
що Мандельштам сказав: «Быть может, прежде губ уже родился ше
пот». Це пов'язано з енергією, відпущеною на волю завдяки мовній 
розщепленості й злиттю, із здатністю триматися на плаву, породже
ною каденцією, тоном, римою і строфою, так само, як це пов'язано із 
спрямуванням вірша чи правдивістю поета». 

У формулюванні Шведського Нобелівського комітету причини, з 
якої премію 1995 року в галузі літератури було присуджено Шеймусу 
Пні, зокрема наголошено: «За літературу ліричної краси й етичної гли
бини, що відкриває нам дива буднів і живе минуле». Інший Нобелівський 
лауреат Иосиф Бродський так схарактеризував ІПеймуса Пні: «Це поет 
дивовижного слуху, дивовижної акустики, він може в одній строфі 
відобразити шурхіт сукні, що падає, й дуже часто його рядки сповнені 
майже фізичним відчуттям молота, що б'є по каменю». 

Так само, як В.Фолкнер чи Г.Гарсіа Маркес, Шеймус Пні в усіх 
своїх поетичних збірках — від найпершої «Смерть натураліста» (1966) 
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до останньої «Бачення речей» (1991) — творить власний міфологічний 
світ, що спирається на конкретні локальні реалії, місцеві перекази й 
особисті спогади. В тому світі за кольором туману можна передбачити, 
якої буде погода, там буденні речі видають звуки, що складаються в 
мелодію, яка розкриває характер людини, а сама людина, так само, як 
і в поезіях Вордсворта, постає «дитям Землі». Це край торф'яних боліт 
і лісів, де реальні назви переходять у категорію поетичної міфології — 
Моссбаун, саме так називався сільський будинок під солом'яною 
стріхою, в якому минуло дитинство поета. 

ПІеймус Пні народився 1939 року в графстві Деррі в Північній 
Ірландії. Згадуючи ті часи, він каже, що світ тоді наче складався суцільно 
зі звуків: це були звуки дитинства — розмови дорослих на кухні 
трикімнатного будинку місцевим діалектом, шурхіт дощу й вітру в де
ревах, шарудіння мишей на горищі, програми Бі-Бі-Сі по радіоприй
мачу з детективними серіалами, а також назви зарубіжних радіостан
цій — Осло, Лейпціг, Варшава, Стокгольм... А ще були звуки війни, з її 
вимовою слів «ворог» і «союзник». За словами поета, це був 
долітературний, доісторичний час його життя. Одначе саме звідти бере 
витоки його поетична творчість. Та подорож, якій ПІеймус Пні при
святив свою Нобелівську лекцію. 

Шеймуса Пні знають і в академічному світі — він викладав у Бел
фасті й Дубліні, в Оксфорді й Гарварді. Окрім того, він автор кількох 
книжок есеїстичних нарисів, присвячених проблемам поетики, рито
рики, мовних засобів — «Керування мовою» (1988), «Місце писання» 
(1989), «Виправлення поезії» (Оксфордські лекції, 1995). Представляю
чи Шеймуса Пні на сцені Концертного будинку в Стокгольмі, член 
Шведської академії й Нобелівського комітету Естен Сьєстранд зокре
ма зазначив: «Я хочу нагадати слова з поетової особистої Декларації 
Незалежності: «Поезію ніколи не можна зводити до політичного, істо
ричного чи морального питання». Шеймус Пні ніколи не звужував 
поезію до політичних гасел, він писав про долю реальних людей і ре
альні події. Він визначає точки відштовхування поезії в зіткненні різних 
поетів — британських, ірландських, американських і європейських — в 
дусі принципу, висловленого його співвітчизником і великим попе
редником Патріком Каванахом: через місцеве можна висловити універ
сальне». 

Коли у відомого баскського скульптора Едуардо Чільїди, твори 
якого є в багатьох країнах, а він сам незмінно живе в рідному місті 
Сан-Себастьяні, й до його будинку приходять туристи, щоб побачити 
відому скульптуру «Волосся вітру», спитали^ чи він націоналіст, ми
тець відповів: «Просто я дивлюсь на світ із Сан-Себастьяна». 

А тепер надамо слово самому Шеймусу Пні, представивши фраг
менти з його Нобелівської лекції. 

«Я завдячую поезії, тому що вона здатна створити порядок, що 
протистоїть зовнішній реальності й є такою самою мірою чутливим до 
внутрішніх законів поета, як брижі, що мережили поверхню води у 
цеберці води на кухні п'ятдесят років тому. Я завдячую поезії, іншими 
словами, за те, що вона є як така, що є підпорою, що уможливлює 
летючий і надихаючий зв'язок між власне розумом і зовнішніми обста
винами. Я вірю в поезію, тому що вона заслуговує на це, як у наш час, 
так і завжди, за її правду життя, у будь-якому розумінні цього слова. 

Зовнішня реальність і внутрішня динаміка подій у Північній Ірландії 
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в період між 1968-м і 1974 роками були позначені змінами, хоч би 
якими жорстокими, але змінами, що для тамтешньої національної мен
шості тривали довго. 

Один із найжахливіших моментів в усій моторошній історії 
Північної Ірландії стався січневим вечором 1976 року, коли мікроавтобус 
з робітниками, що поверталися додому, зупинили озброєні люди в 
масках і наказали пасажирам, погрожуючи зброєю, вийти й вишукува
тися на узбіччі. Тоді один із нападників у масці звернувся до робітників: 
«Хто католик, виходь!» Сталося так, що в цій окремій групці всі, за 
одним лише винятком, були протестантами, тож можна було припус
тити, що озброєні люди в масках належали до протестантських бойо
виків, котрі зібралися, керуючись сектантськими поглядами, вкороти
ти життя католикові як чужинцеві, котрий міг симпатизувати організації 
ІРА та всім її діям. Це була жахлива мить для того чоловіка, що стояв 
ні в сих, ні в тих, але зібрався було вже зробити крок уперед. Далі, як 
переповідають, у той відтинок секунди, коли він прийняв це рішення, 
у рятівних сутінках зимового надвечір'я він відчув, як робітник-про-
тестант, що стояв поруч, узяв його за руку і стиснув, наче говорячи, не 
рухайся, ми тебе не викажемо, не обов'язково знати, яку віру ти спо
відуєш чи до якої партії належиш. Все, однак, було намарно, той чо
ловік таки вийшов із шереги. Але замість приставити йому дуло до 
скроні, його відкинули геть, а нападники розстріляли тих, хто зали
шився стояти, оскільки виявилися не протестантськими террориста
ми, а вочевидь, членами організації ІРА. 

Часом важко позбутися думки, що історія так само повчальна як і 
кривава різанина; що Тацит мав рацію і що мир — це власне спусто
шення, залишене після рішучих дій безжальної влади. 

Як письменників, так і читачів, грішників і доброчесних громадян 
наш реалізм і наше естетичне почуття примушують нас обережно підход
ити до позитивних сигналів. Кожна стрілянина робить нас міцнішими, 
кожна жорстокість робить вартіснішим те зусилля, що протистоїть їй. 
Ми справедливо відчуваємо благоговійне тремтіння перед напруженістю 
поезії Пауля Целана і справедливо захоплюємося приглушеним 
'зітханням Семюеля Беккета, оскільки їхня творість є свідченням того, 
що мистецтво може виявитися на висоті становища й певною мірою 
стати наслідком поламаної долі Целана, котрий пережив голокост, і 
стриманого героїзму Беккета, котрий брав участь у французькому Опорі. 
Так само, ми справедливо відчуваємо підозру, коли за подібних обста
вин нас починають надто втішати; всі набуті нами знання протягом дру
гої половини двадцятого століття піддають нашу культурну спадщину 
винятковому випробуванню. Лише вкрай обмежена чи пригнічена лю
дина може надалі не розуміти, що всі документи цивілізації були напи
сані кров'ю й сльозами, кров'ю й сльозами, що так само реальні, хоч би 
якими далекими були. І коли це розуміння співвідноситься з реаліями 
Ольстера, Ізраїлю, Боснії, Руанди та сили інших болючих точок на пла
неті, зникає бажання не лише вірити в людську природу, здатну на кон
структивні дії, а й у щось позитивне в творах мистецтва. 

Ось чому протягом багатьох років я схилявся над письмовим сто
лом, наче той чернець над аналоєм, старанний споглядач, що в своєму 
пізнанні прагне покласти на себе частку тягаря світу, і хоча знає, що 
всі його зусилля будуть позбавлені героїки чи спокутувальної дії, так 
само не зраджує собі ні в докладанні тих зусиль, ні в способі життя. 
Роздмухує жарини в пошуках дещиці тепла. Забуває про віру, прагнучи 
досконалих творів. Недостатньо турбується про діамантові вершини, з-
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поміж яких слід назвати й вершини уяви. Аж зрештою й на щастя, не 
в згоді з драматичними обставинами моєї батьківщини, а всупереч ним, 
я випростався. Кілька років тому я став намагатися дати місце в своїх 
думках і уяві як прекрасному, так і страхітливому. І хотів би про
ілюструвати значення цієї зміни ірландською історією. 

Ця історія про іншого ченця, котрий мужньо випробував себе на 
витривалість. Якось, як розповідають, святий Кевін молився на колінах, 
склавши руки хрестом, у Глендалосі, монастирі в графстві Віклоу, не
подалік від нашої колишньої домівки, — місцині, де й досі найбільше 
лісів і озер в усій Ірландії. Поки Кевін стояв на колінах і молився, 
чорний дрізд сприйняв його випростану руку за зручне сідалище, вмо
стився на ній, відклав туди яйця й зробив гніздо, наче це була гілка 
дерева. Охоплений співчуттям Кевін, переконаний, що слід любити 
життя в усіх його створіннях, великих і малих, залишався нерухомим 
протягом годин, днів і ночей, протягом тижнів, тримаючи випроста
ною руку, доки з яєць повилуплювалися пташенята й стали на крила. 
Кевін виказав вірність життю, поза здоровий глузд, на перетині при
родного процесу й вигаданого ідеалу, як дороговказ і водночас нагаду
вання. Він продемонстрував той порядок поезії, де ми можемо, на
решті, дорости до того, що накопичували, поки росли. 

Історія про святого Кевіна, як я сказав, має ірландське походження. 
Одначе мені спадає на думку, що вона могла прийти так само з Африки, 
Арктики чи Америки. Цим я зовсім не хочу звести її до типології фольк
лорних оповідок чи завдатися питанням про її вартісність шляхом ви
значення рамок її культурного впливу в мультикультурному контексті. 
Навпаки, її істинність і універсальність полягають саме в місцевому по
ходженні... І в цьому мене переконує інший зразок людської діяльності, 
побачений кілька тижнів тому в маленькому музеї в Спарті, того ранку, 
коли оголосили про присудження Нобелівських премій. 

Це був витвір мистецтва, в основі якого лежав зовсім інший від 
сповідуваної святим Кевіном віри культ. Утім, і тут ішлося про птаха, 
що звив гніздо, і про зачарованого звіра, і про самовіддану людину, 
хіба що цього разу цією людиною був Орфей, а відданість породжува
ла, радше, музика, ніж молитва. Мистецький витвір являв собою 
вирізьблений рельєф, і я не міг втриматися, щоб не замалювати його, 
так само як не переписати інформацію з картки, що супроводжувала 
експонат. Саме зображення зворушило мене своєю античністю й дов
гочасністю, à опис на картці — тим, що дав ім'я і підтвердження тому, 
в чому я бачив своє покликання протягом останніх трьох десятиліть. 
«Обітниця,— було вказано на супроводжувальній картці, — складена, 
вочевидь, на честь Орфея місцевим поетом. Робота місцевого майстра 
елліністського періоду». 

Знову, нам доводиться повторити — місцевий. Сподіваюся, мене не 
запідозрять у зайвій сентиментальності чи фетишизуванні. Я хочу сказа
ти, що образи й історії, подібні тим, які я тут навів, виступають носіями 
цінностей. Наше століття було свідком розгрому нацизму силою зброї, 
та розпад радянських режимів був викликаний, серед іншого, справж
ньою неминущністю, поза нав'язаною ідеологією, культурних цінностей 
і психологічного опору, присутніх у згаданих історіях і образах. 

Коли поет В.Б.Їтс стояв на цьому подіумі понад сімдесят років 
тому, Ірландія заліковувала рани трагічної громадянської війни, що 
спалахнула слідом за війною за незалежність проти Британії. Боротьба 
була недовгою; війна скінчилася в травні 1923 року, за сім місяців до 
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того, як їтс вирушив пароплавом до Стокгольма, одначе це була кри
вава, жорстока й, міжосібна битва, й для прийдешніх генерацій саме 
вона мала визначати політику в межах двадцяти шести незалежних 
ірландських графств, тієї частини острова, відомої спершу як Вільна 
Ірландська Держава, а згодом, відповідно — як Ірландська Республіка. 

їтс тільки згадав про громадянську та національно-визвольну війни 
в своїй Нобелівській промові. Ніхто краще за нього не розумів зв'язок 
між будівництвом чи руйнуванням державних інституцій та започатку-
ванням чи занепадом культурного життя. Одначе їтс обрав за тих^ об
ставин темою своєї промови ірландський драматургічний рух. Його 
розповідь була про творчу мету цього руху, який, завдяки щасливим 
історичним обставинам, підтримувався не лише талантом їтса, а й та
лантом його друзів — Джона Міллінгтона Сінга та леді Августа Грегорі. 
їтс приїхав до Швеції, щоб сказати світові, що місцева творчість поетів 
і драматургів була так само важливою для перетворення його бать
ківщини й історії, як і засідки повстанських армій. 

І я прошу вас зробити те, про що просив їтс своїх слухачів — 
подумати про досягнення протягом останніх сорока років ірландських 
поетів, драматургів і прозаїків, серед яких я маю — і пишаюся цим — 
великих друзів». 

Своєю творчістю Шеймус Пні поповнив блискучу плеяду ірландсь
ких письменників XX століття, — досить назвати імена: В.Б.їтс, Джеймс 
Джойс, Остін Кларк, Патрік Каванах... Двічі протягом сімдесяти років 
ірландська поезія відзначалася найвищою світовою нагородою. 

Після урочистого вручення нагороди в Стокгольмскому концерт
ному будинку королем Швеції Карлом XVI Густавом лауреати потрап
ляють до рук численних журналістів. Однією з перших інтерв'ю у Шей
муса Пні взяла коресподент Шведського радіо «Екут» («Луна») Марія 
Екседлер. Саме ним хотілося б завершити нашу розповідь, подякувавши 
Марії Екседлер за наданий запис, а також висловити подяку «Радіо 
Швеції» в Стокгольмі й особисто — Ірині Макридовій за передані ма
теріали. 

— Пане Пні, що ви відчуваєте по отриманні нагороди? 
— Урочистість і розмах цієї церемонії переконали мене в її реаль

ності. Я відчуваю вдячність поезії, що уможливила цю реальність. Як я 
сказав у своїй промові, саме поезія робить можливою подорож у про
сторі. Цей подіум у Концертному будинку уявляється мені не сходин
кою, а космічним кораблем, що може літати повітрям, завдяки поезії. 
Свою віру в поезію я висловив у рядку, написаному недавно, як пов
чання для себе і для будь-кого іншого: «Блукай повітрям, попри глузд 
здоровий». 

— Чи відчуваєте ви втіху? 
— Так, не стану заперечувати — я відчуваю велику втіху і щастя. 

Загалом, я щасливий у житті. Щасливий тим, що захоплююся поезією, 
щасливий, що завдяки їй можу сягати таких висот. 

— Чи ви вже вирішили, як розпорядитесь одержаною грошовою 
сумою? 

— Ні, я про це ще не думав. Для мене Нобелівська премія — на
самперед визнання моїх поетичних заслуг, це новий етап моєї подо
рожі, нова точка відліку. А гроші... Якось я про це думав. 
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Шеймус Пні 

СМЕРТЬ НАТУРАЛІСТА 

Порослий льонолисниками став цвів у містечку 
цілорічно; квітом обтяжені рослини 
гнили зеленими й складали завалу важкозліплених дернин. 
Удень усе це пріло під палючим сонцем. 
Тихенько шамотіли бульки, 
озвучували сморід мухи. 
В повітрі висли бабки і пурхали метелики плямисті. 
Та щонайкращим був густий кисіль 
із жаб'ячої теплої ікри під берегами, 
що видавався зсілою водою. Тут щовесни 
я набирав бляшаночки з-під джему цього желе 
з крупинок, щоб згодом викласти їх на підвіконні вдома, 
на полицях в школі і стежити, як із набряклих кульок 
проклюнуться прудкенькі пуголовки. 
Міс Воле пояснювала нам, чому 
татуся-жабу звали самцем, 
і як він кумкав, і як матуся-жаба відкладала 
сотні яєчок, і то була ікра. За жабами 
ще можна було погоду передбачити, за їхнім 
забарвленням: під сонцем жовтим, брунатним 
під дощем. 
Та якось у спекотну днину, коли поля 
укрилися коров'ячими кизяками, ошалілі жаби 
захопили став; я аж присів поза парканом 
від скреготу несамовитого, нечуваного досі. Повітря 
було просочене низьким ревінням. 
Весь став обсіли череваті жаби, вмостившись на дернинах. 
Обвисла шкіра в них на шиях здувалась як вітрило. 
Одні стрибали в воду — і плескання звучало як погроза, 
інші заціпеніли, мов гранати, забрьохкані багном, 
потріскували лише приплюснутими головами. 
Я відчув неміч і побіг. Слизькі могутні королі 
зібралися для помсти, і я знав, 
що варто мені опустити руку, за неї вчепиться ікра. 

І 

З англійської переклав Олександр БУЦЕНКО 

Зі збірки «Смерть натураліста» (Фейбер енд Фейбер, 1966) 
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Анатолій Буртовий. Журба. Малюнок пером. 1992. 



Анатолій Кравченко-Русів 
ВОВКІАНА 

ї 
вночі у моєму голосі 
згорнувшись в клубочок 
спить вовк 
II 
з шерсті його 
вилітає піна 
коли я кричу 
III 
дружина в ребра мого крику 
встромляє гострий лікоть 
IV 
ще розбудиш сусідів 
мене — уже 
але я давно твоя 
а сусіди ж чужі 
V 
тоді вовк дружині показує 
гострі ікла 
і тоді лікоть її— 
тупий предмет 
VI 
і вона вже десь 
далеко від мене 
і крик мій літає 
як парасолька 
VII 
вовк лежить на парасольці крику 
і отак ми — до ранку 
VHI 
прокидаємось вранці 
а вовк 
був і нема 
був і нема 
IX 
я розплющую очі 
а дружина 
була і нема 
була і нема 
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X 
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вовк давно виплигнув з мого голосу 
наче за ним — хорти 
і крик мій 
був і нема 
був і нема 
XI 
і якісь непереливки 
моєму сумлінню 
було і нема 
було і нема 
XII 
лягаю тоді на простирадло дня 
і ніяких вовків 
XIII 
а дружина як повертається з роботи 
очам своїм не вірить: 
був я і нема 
був і нема 
XIV 
на подружньому ліжку замість мене 
якийсь вовк — сіроманець 
каже дружині 
я пам'ятаю твій лікоть 
XV 
і хоч як та сахається від нього 
вовк нагло котить у жіночу плоть 
посоловіле своє око 



Оксана Шалак 
ГОЛОС ПТАХА 

МиР immer der Morgen wieder коттеп ? 
Endet nie das Irdischen Gewalt? 

Novalis 

Проснешся вранці. Голос птаха 
Тобі прокаже: 
— Ти — жива! 
Троянда в чорній вазі страху 
Усе ж розквітне. І слова... 
Забються в горлі, ніби в клітці. 
Твої, вони належать квітці, 
Яка мовчить. Вона росте, 
Заповнює гарячим листом 
Порожні вени, мозок тисне, 
Пахкими язиками лиже 
(Пелюстки, стебла, листя, листя...) 
Очей схололе срібло, губи. 
О, пахощі моєї згуби!.. 
Я скину ніч, як довгу льолю... 
Лиш палець об колючку вколю... 
* 
Ви Є. І Вас таки нема, 
Ви тільки витворений мною. 
Стоїть така густа пітьма, 
Як вар з ожини лісової. 
Я довигадую слова, 
Які не скажете ніколи. 
І буду думати про Вас 
І дивну квітку матіолу. 
Вона цвіте лише вночі, 
А вранці пахощі ховає. 
Сидить на Вашому плечі 
Пташа. Воно втекло із раю. і 
* 
Твоє обличчя 
Бліде, як місяць, 
Цілувати до ранку. 
Ти мій пан? 
Ти мій бранець? 
Може, я твоя 
Змучена бранка? 
Твої вкутані 
В темряву плечі 
Обіймати. Як темінь. 
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Я тебе не люблю. Боюсь. 
Я боюся за тебе. 
День увійде. 
Наче в груди ніж, 
І зітре лиця твого світло. 
Я не осліпну вночі 
Я удень потихеньку осліпну. 
* 

Зимо моя довгожданна, 
Стерні в снігу колючі... 
Подвір'ям ходила панна, 
Носила срібнії ключі. 
Ходила панянка гожа, 
Дзвонила тихо ключами. 
Дай мені, чуєш, найменший — 
Від неба чорної брами. 
Дай мені той, що найближче 
До серця свого ховаєш... 
Стоїть здивована панна... 
Місяць, як хліба кавалець,— 
Тільки що з печі, гарячий... 
Панно моя золотая, 
Хто то у небі плаче? 

* 
У жилах кружляють міста... 

Б.Рубчак 
Мій пане найкращий, 
Я привезла Вас до міста, 
Де немає неба, 
Де все заросло дощами 
І впало всохлим деревом. 
Чи відчуваєте забуту свою 
Батьківщину? 
* 
Весняна ніч п'янким вином 
Наповнить келихи високі 
Твоє вино — вчорашній виноград, 
Моє вино — печаль ста років. 

Моє вино — із погребів, 
Де темно так — немає ночі. 
Твоє вино вчорашній виноград, 
Воно ще запах вітру носить. 

Воно таке ще молоде, 
Воно таке, як небо в горах... 
Чорніє в келішку вино — 
Моє вино... Мій вічний ворог... 
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Юрій Завгородній 

УМОВНА РИСКА ЗАМІСТЬ УСЬОГО 

* 
я повертався додому поволі 
і довго безгучно гупав 
в одвірок де не було дверей 
риска прозора умовніше слова 
відтяла мене від тебе 
про тебе учора ввечері 
про мене у позаминулім житті 
і от вже нема 
ні дверей 
ні паркана 
ні мурів 
умовна риска замість усього 
нас поділяє і далі 
хоч я все той самий хлоп 
що вертає додому із вчора 
тільки що чуб ріденькій 
і очі із небом осіннім 
тільки не можуть натомлені ноги 
підняти похилене тіло 
над тою колючою рискою 
що ти натягла необережним словом 
над нашим порогом 
* 
чарує 
і від чар своїх шаліє 
знову ніч 
на чатах тиші очерети 
завмерли струнко 
на берегах ставка 
тамуючи найлегший подих... 
вже знов за північ 
знову та перебігаюча миттєвість — 
як солов'ї поснули 
а півні ше не прокидались... 
така ось подорож 
до пам'яті немов чужої ( 

неначе й не свого дитинства 
зуроченого чарами ночей 
аж переповнених мовчанням стоголосим 
німого місяця на половину неба... 
* 
хата 
білішої не було і не буде 
затишок і добробут 
вчора сьогодні завтра 
хата 
плачуть сміються і вчаться діти 
і падають яблука на подвір'я 
де рипить журавель 
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спрагло схиляючись до криниці 
хата , 
зоря упаде 
чи народиться знову Зірка 
з мудрої вічності 
що зависла над стріхою 
хата 
у підмурку снить історія 
а біля вогнища без утоми 
клопочеться Мати усіх матерів 
хата 
щезають усі революції 
навіть відгомін втихне 
все куритиме пообідню люльку 
гріючись на осонні на призьбі дід 
хата 
над зеленими схилами 
якоїсь сури чи росавки 
білішої не було і не буде... 
* 
за водою за вітром 
за словом з молитви 
за шурхотом листя впалого 
за щезаючим тихо маревом 
світанкового сну 
за будь-яким порухом 
з липневих доріг пороху 
чи павутиння осіннього 
чи вічної брили із мохом синім 
за будь-яким зрушенням 
без чийогось запрошення 
кидаючись із завзяттям 
мов іскра з багаття 
із жадобою вилітаю 
і на вітру 
і на льоту 
загасаю 
* 
і стиха тоскна пісня вгасне 
як щемна ніч у відчаї стече 
і прийде ранок передчасний 
і зранить тягарем турбот плече 
* 
небо зоріє зимно... 
сонце пече, нестримно... 
топчемо ряст зелений... 
очі підняти даремно... 
немає кінця в дороги... 
тільки стелеться ряст під ноги... 
стелеться... 
стелять... 
кінця не видко... 

і раптом 
над головою стеля — 
віко. 
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Тамара Гундорова 
ПОСТМОДЕРНІЗМ І ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМ: 
ПИТАННЯ ТЕКСТУАЛЬНОСТІ 

Використане й актуалізоване постструктуралізмом (деконструк-
тивізмом) поняття «іншого» можна розглядати як принцип структури-
зації тексту, а також цілого смислового простору в літературі постмо
дерну. В системі модерного мислення загалом «філософи починають і 
закінчують питанням іншого» 1. Суть його полягає в то лгу, як розгляда
ти відношення одного і багатьох, одиничності і плюральності. Тра
диційно в західній філософії одиничне мислилося пріоритетним, і пи
тання полягало в тому, щоб звести множинне до одиничного. Звідси, 
до речі, така актуальна для нового часу універсалізація одиничного, 
самототожного і маргіналізація всього відмінного, інакшого. 

В епоху модерну з її раціоналістсько-просвітницьким типом мис
лення питання «іншого» визначає діалектику ідентифікування й ста
новлення культурного суб'єкта. Опозиційність тотожного й відмінно
го, унікального й тотального, єдиного й диференційованого звичайно 
розв'язується при цьому на користь універсального, єдиного. Такі про
цеси визначають майже всю проблематику соціо-культурно-лінгвіс-
тичного плану в епоху модерну. Раціональний універсалізм модерну 
спрямований на тотожність «я» та абсолютність його оцінок, припу
щень, характеристик. Так вибудовується той часопросторовий конти
нуум, в якому розгортається суб'єктивна практика модерного індивіда. 

Відповідно і в художньому тексті естетико-словесний часопростір 
тяжіє до цілісності, закінченості й зцентрованості щодо суб'єктивного 
«я». Особливо виразно така структура проявляється в тенденції до 
об'єктивізму й достовірності реалістичного плану. Множинність пер
спектив самого буття підпорядковується при цьому одній виразній 
індивідуальній (лінійній) точці зору, яка мислиться єдиною й об'єктив
ною (навіть коли вона вкрай суб'єктивна). 

Останнім часом ідея «інакшості», принцип «іншого» дістали цілий 
ряд нових витлумачень в постструктуралізмі і деконструктивізмі, які є 
складовими постмодерністської методолога й гуманітаристики. Поняття 
«інший» в найзагальнішому сенсі стосується філософської рефлексії, 
позначаючи розрізнення відмінного та його виключення-включення в 
процесі формулювання та синтаксичного розгортання висловлювання. 
Подібне значення колоритно передає фраза «це...це...та інше». З по
гляду французького постструктуралізму, близького до психоаналізу, 
«інший» — це також те дзеркало, в якому дитина впізнає себе і завдяки 
якому образно ідентифікує себе як «я» (порівняно з образами батька, 
матері, загалом іншими дзеркалами-образами). Отже, це поле образ
ності, де інший може бути побачений як ego-ідеал, внутрішньо співві
днесений з «я», об'єктно репрезентований. 

У Жака Лакана «Інший» (з великої літери) трактується також як 
супер-ego, як особливий символічний закон і гіпотетичне місце, в якому 
і через яке мова говорить суб'єктом, а не навпаки 2.Згідно з лаканівсь-
кою теорією, суб'єкт як такий конституюється мовою, яка символізує 
і фіксує несвідоме соціуму і культури. Мова акумулює ті значення, по
няття, символи, що подавляють, підпорядковують і водночас артику
люють свідомість кожного окремого «я». В цьому сенсі слова (означа
ючі) існують п е р е д суб'єктом, а сам суб'єкт є розірваним, «децентро-
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ваним». Іншими словами, несвідоме соціуму, закріплене в мові, під
ставляється на місце внутрішнього, автентичного мовлення суб'єкта, 
оскільки, щоб виразити себе, він повинен вживати ті слова, поняття, ті 
мовні конструкції, які вироблені до нього і без нього. 

Модерністський дискурс розгортає мовлення як суб'єктивну прак
тику, і базується вона на зв'язку означаючих знаків, символів, загалом, 
мови із свідомістю й підсвідомістю суб'єкта, який говорить, із ситуа
цією мовлення, із приховуваним (репресованим) смислом та інтенціями, 
які прагне автор сугестіювати читачеві. Першопоштовхом мовлення 
виступають потреби, бажання, з допомогою яких суб'єкт входить у мову 
як у культурне ціле. «Тільки Інший своєю відповіддю (мова Іншого, 
або мова господаря) спроможний перетворити заклик дитини в осмис
лений запит, (тобто, в означаюче 1, або означаюче господаря). Підкор
яючись мові Іншого, приймаючи чужу інтерпретацію свого запиту, 
дитина наступного разу виразить свій запит в підказаних йому словах 
(означаюче 2), все більше віддаляючись від свого єдиного, істинно оди
ничного бажання. У людини з'являються нові бажання, підказані йому 
культурою, але в його Я назавжди закладається глибока тріщина, що 
змушує його постійно розриватися між означаючим 1 і означаючим 2 
(«чи не хочеться тобі цього?» — «так, саме цього мені й хотілося!»)3, 
характеризує лаканівську концепцію дослідник. 

Модерністський дискурс вбирає в себе «кросованість», різно-
направленість свідомості модерного суб'єкта. В ньому важлива роль 
належить не лише монологічно й раціонально оформленому повіству-
ванню, але й тому, як виявляються в мові суб'єкта присутність соціо-
культурного означаючого (дискурс Іншого), ідеолект масової ко
мунікації, знаки маргінальної принадлежності (жаргон), суб'єктивна, 
тілесна дискурсія. Модерністська текстуальність не тотожна історії, 
повіствуванню, а включає в себе дієгезис, тобто дискурсивний аспект 
повіствування, більше того — розгортається через поєднання р і з н и х 
дискурсивних практик. Текстуальність модерністського плану вбирає 
знаки впливу жанру, текстуально закріплені цитатні відсилання, «сліди», 
об'єднує автора, твір і читача в такому означувальному полі, де діє ціла 
система кодів (Р.Барт), поєднується генотекст і фенотекст (Ю.Кріс-
тева). 

і і Модерністська текстуальність не замикається конкретною худож
нього структурою, а є рОзімкненою між серйозним й іронічним, бажа
ним і прихованим. Вона фіксує бажання, інстинкти, пориви героїв, 
повертає їх у свій візій, культурних знаків, міфів. Водночас так звана 
об'єктивістська реалістична текстуальність звичайно є монологічною 
(оскільки автор, наче телескоп, обмежував своєю розповіддю горизонт 
бачення читача) і тотальною (оскільки кожен мав бачити приблизно 
одне й те ж саме). Такий тип дискурсу передбачає, що існує певне 
вибране коло однодумців, а отже — й певна спільність комунікативного 
коду, що підтекст і текст співвідносні й ідентичні, оскільки вони ста
новлять частини єдиного ідеологічного простору. 

У специфічно деконструктивістському розумінні с л і д и , або т р а -
с и «іншого» — згідно з положеннями французького філософа Емма-
нюеля Левінаса4 —визначають процес ідентифікації «я» через «іншого» 
з безкінечністю і з реальністю людського бажання, забезпечують цілісний 
процес означування реальності як присутності — присутності всіх ре
чей у м о є м у житті. Траси «іншого» в цьому відношенні виступають 
знаками, які трансцендентують, «виставляють» реальність стосовно 
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абсолютного минулого, яке об'єднує всі часи, і стосовно будь-якого 
майбутнього, яке, однак, присутнє у м о є м у часі. 

Принцип «іншого» прочитується в різних відношеннях та інтер
претаціях в історії культури. Приміром, у Гегеля кожний містить в собі 
свого власного «іншого», свою протилежність, і обоє вони зв'язані склад
ною рефлексивною структурою ідентичного-у-відмінному. Для екзи
стенціалізму Сартра, зі свого боку, наявність «іншого» вказує на непе
рехідну межу існування «я» і «ніщо» в реальному світі. «Д-й Камю знай
шов потрібний йому прийом,— коментує він «Стороннього» Камю,— 
між своїми персонажами і читачем він ставить скляну перегородку. 
Справді, що може бути безглуздіше людей за склом? Через скло видно 
все, воно не дозволяє зрозуміти одного — суті людських жестів»5. 

Зрозуміло, що категорія «іншого» стає центральною в теорії Жака 
Дерріди. Переглядаючи європейську логоцентристську модель мислення, 
Дерріда переосмислює і саму ідею ідентичного собі, трансцендентного 
суб'єкта, який імпліцитно стоїть за значенням — як такий, що власне 
своєю присутністю забезпечує істинність висловлювання. Адже тра
диційно в логопентричній структурі мислення достовірність значення 
особливо забезпечується тим, що сказане підтверджене присутністю 
суб'єкта, який говорить. Означувальний процес для Ж.Дерріди, навпа
ки, можливий лише тоді, коли кожен так званий «присутній» елемент, 
що з'являється на сцені присутності, співвіднесений з чимось іншим, 
ніж сам. Тобто він не замкнений на своїй ідентичності, а утримує в 
собі ознаку минулого стану і водночас «стирає» себе як недійсного, 
оскільки має відношення до майбутнього стану. 

Деконструктивізм Жака Дерріди намагається уникнути мислення 
протилежностями (на зразок реальний/ідеальний) з допомогою особ
ливої властивості мови, яку критик називає differance. За Деррідою, 
реальність значення, а отже і семіотичної практики, можна позначити 
як віднаходження «зв'язку мови і буття в унікальному слові, в кінцев
ому власному імені» 6. Таке «унікальне слово» відкривається там, де 
проявляється специфічна здатність мови творити з себе і через себе, 
розсіювати часові й просторові значення. Це і є сфера differance — 
відмінність, що не зводиться до ідентичності, інший, що не зводиться 
до того ж самого, присутність, що не визначається через альтернативу 
відсутності. Швидше це відкриття проміжку, інтервалу, в якому вияв
ляється протописьмо, архиписьмо. Саме в інтервалах, проміжках, у 
багатомірному текстовому просторі, де перегукуються знаки, «сліди», 
«означаючі» численних текстів, формується смисл, а не через співвідне
сення лінійного ланцюжка знаків, що сприймаються в площині прав
доподібності або неправдоподібності і що відсилають до кінцевої, за
хованої істини. 

Класичний текст, за Р.Бартом, розгортається, як сувій, через відгад
ування певного родового імені, через лексичну трансценденцію: 
«Внутрішня перспектива класичного тексту повинна бути такою, щоб 
вдалині маячила якась сокровенна й кінцева істина (сокровенне — це 
те, що відкривається вкінці)» 7. Звідси — особливий смисл тексту-чи-
тання («читати значить згортати текст до розмірів одного імені, а потім 
знову розгортати його, слідом за новими складками цього імені»)8. 

З погляду деконструктивізму дискурсія і текстуальність відкрива
ються в проміжку між наявною і відсутньою літературними структура
ми, «вписаними», одначе, в текст, як риторика подвійного зв'язку і 
повторення, що включає водночас ідентичність і відмінність. Це теат-
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ралізована мовна гра, що розсіює стиль, це інструмент, який відкриває 
«інший» бік метафори, мова, проявлена, як письмо, відмінність, відкрита 
в ідентичності, час, виявлений як тимчасовість, чоловік, представле
ний як архи-жінка і т.д. Якщо за аналог дискурсу, що фіксує при
сутність суб'єкта в світі, взяти письмо, а не голос (а саме так розглядає 
Дерріда соціокультурну субстанцію літературності), то мова означає не 
лише можливість бути названим, ідентифікованим через голос, а обіцян
ку говорити до «іншого». Вона, ця обіцянка, старша, ніж артикуляція 
«я», ніж голос. Бо ідентичність «я» виникає лише тоді, коли хтось є тут 
і тепер в першій особі і він може сказати: «я говорю». Іншими словами, 
відбувається називання, означування себе, «я» творить себе (символізує) 
через уже наявну до нього мову поруч з «іншим», поруч з «ти». 

Сама ж готовність говорити, тобто відповідальність перед «іншим», 
кимось, хто може зрозуміти, становить фокус, який означає «нульове 
місце» мови, а також суб'єктивності, комунікативності, дискурсу 9. 
«Нульове місце» фіксує сліди мови поза процесами називання і репре
зентації, стає умовою розгортання, гри дискурсу культури, виявлення 
темпоральності і текстуальності дискурсу. 

Постмодерністська текстуальність твориться в той спосіб, що сліди, 
траси буття проходять через текст, і він не менше пов'язаний з текстом 
минулим, як і з тим, що буде фактом (текстом) майбутнім. Отже, при
сутність (реальність) конституюється як текстуальність через інтервал, 
що повинен відділяти присутнє від того, що не є ним. Але цей інтервал 
мусить і стирати присутність, а отже, і все, що придумано на її основі, 
тобто всяке буття, субстанцію, суб'єкт, текст. Таким чином, differance 
конституює саму присутність присутності, виступаючи певним синте
зом слідів або знаків буття. Текстуальність при цьому виявляється, за 
Деррідою, як архи-письмо, архи-траса 1 0. 

Звідси — значення твориться означаючими, а не через співвідно
шення означуваного змісту і того, що його означує. При цьому означу
ване (зміст) не лише не прочитується за певним знаком і не прив'язує
ться до суб'єкта, а, в принципі, не називається. Адже означуване по
няття, смисл відразу ж, як певне значення слова в словнику, перетво
рюється на означаюче, яке так само треба розшифровувати, співідносити 
з іншим словом, що є його означуваним і т.д. 

Відповідно, постмодерн ламає традиційний означувальний про
цес, який закріплював взаємозв'язок суб'єкта і соціуму, суб'єкта і куль
тури. Йдеться про те, що процес формування значення, який тради
ційно, слідом за Ф. де Соссюром, мислився як зв'язок означуваного 
поняттєвого змісту (signified) і певних формальних структур (зорових, 
слухових відповідників), які його позначають, тобто signifier, розгля
дається постмодерною свідомістю як такий, що протікає від одного 
означаючого (signifier) до іншого означаючого (sifnifier). Означуване 
(signified) не відсилає до реальності і, таким чином, стає ілюзорним, 
генералізується лише відношенням означаючих (signifiers) між собою. 

Така онтологізація мови приводить до руйнування і часо-просто-
рового континууму і самої ідеї суб'єктивності. Присутність у часі звільн
яється від усякої активності й інтенціональності, які роблять її місцем 
праксису для суб'єкта. Водночас повна присутність, ілюзія якої ство
рюється в постмодернізмі з допомогою надзвичайно інтенсифікованої 
образності, поглинає самого суб'єкта: слово, або матеріальне означаю
че, передує і навіть заміщає присутність суб'єкта 1 1. 

Подібне переосмислення фіксується не лише в сфері художньої 

129 



творчості (де, за словами Октавіо Паса, відбувається «скасування зов
нішнього світу», приміром, як у найновішій поезії, зануреній в «руйну
вання слів і смислів, царство безмовності, але разом з тим — слово в 
пошуках Слова»). Культурним аналогом постмодерного мислення стає 
«нелінійне письмо». У ньому, «розходячись в «усі сторони» від будь-
якого слова, виразу, ланцюжки смислороздільних, смислонесучих еле
ментів, які відсилають один до другого, демонструють існування безпе
рервної, такої, що розширяється, сіті, утвореної цими елементами»,— 
стверджує, приміром, М.Субботін. 

Відтак, «тільки унікальне місцеположення в топологічній системі 
цих зв'язків, тільки рух по цій сіті надають кожному елементу — «озна
чаючому» — його «означуване», його смисл. І саме внаслідок відкри
тості, незавершеності цієї семантичної системи в цілому і кожного 
окремого процесу руху в ній будь-який смисл виявляється незаверше
ним і відкритим» 1 2. При цьому «нелінійне письмо» фіксує такий спосіб 
мислення, який враховує не універсальний, «кінцевий» смисл, але 
зміщується до маргінальних, множинних, індивідуальних значень і 
смислів. 

Постструктуралізм з врахуванням рецепційної естетики переос
мислює референційне розуміння природи художньої творчості (рефе-
ренційності, тобто відсилання знаку чи до реальності чи до текстів 
культури) в бік інтертекстуальності, знакової і словесної гри, виявлен
ня «вписаних», прихованих смислів, коли пошук цих смислів і стано
вить ядро естетичного задоволення. Так виникає цілий безперервний 
ланцюг означування, яким є, по суті, людська культура. Отже, фіксова
ний суб'єкт, який нібито стоїть за будь-яким культурним і соціальним 
визначенням «іншого», у постмодернізмі не існує. Натомість «інший» 
це лише принцип породжування нового смислу і формування тексту, 
що розгортається через differance. Значення, таким чином, заміняється 
інтертекстуальністю, що накреслюється як переплетення трас «іншо
го» в інтервалах між означаючими (знаками, символами, метафорами), 
між проявленням і стиранням самого значення. 

Новим для культурного і філософського мислення XX ст. стало те, 
що принцип «іншого» трактується як структуротворчий принцип тек
стуальної організації. В цьому особлива роль належала 3.Фрейду і 
Ф.Ніцше. Ніцше надав основному поняттю «філософії життя» — «волі 
до влади» — метафоричного змісту («Світ, який розглядається зсереди
н и , світ, який визначається і позначається залежно від його 
«інтелігибельного характеру», був би «волею до влади», і нічим, окрім 
цього») 1 3, а сам світ та історію запропонував розглядати як фікцію («Чому 
світ, який має до нас певне відношення, не може бути фікцією») 1 4. 

Таке уявлення виступає логічним наслідком ціннісного відношен
ня (творення, конструювання) людиною реальності, коли світ реаль
ний трансформується у світ знаків, символів, стає текстом. «Треба ж 
признатися собі в тому,— закликав Ніцше,— що не існувало б ніякого 
життя, якщо б фундаментом його не служили перспективні оцінки і 
видимості» («По той бік добра і зла», с.269). Відповідно, й ідеал «над
людини» він трактує через перспективу ціннісного світовідношення, 
як синтетичний образ, творчий принцип самого життя. Лінеарний прин
цип розгортання реальності й історії Ніцше руйнує, замикаючи його в 
коло «вічного повернення». Індивідуальне життя наповнює самодос
татнім смислом «тут» і «тепер», а не в перспективі Спасіння. 

Переживання власного життя «тепер» і «тут» розгортається відтак 

130 



у формі своєрідного іронічного відчуження реальності, зокрема тієї її 
моделі, що традиційно закріплюється в мові граматичними правилами. 
Ніцше сформулював питання про те, що важливо не те, щоб знати, які 
добро і зло самі по собі, а в тому, щоб знати, хто г о в о р и т ь (Мішель 
Фуко), хто в о л о д і є словом, називаючи себе добрим, а інших людей 
злими і т.д. При цьому трансформується співвіднесеність реального і 
присутнього з абсолютним смислом, з правдою — вона повертається 
до того, хто говорить. «Хіба не дозволяється відноситися прямо-таки з 
певною іронією як до суб'єкта, так і до предиката і до об'єкта? Хіба 
філософ не має права стати вище віри в непорушність граматики?» 
(«По той бік добра і зла», с.269),— іронізував філософ. 

Тим самим Ніцше накреслив новий горизонт осмислення і зоб
раження реальності — його основним принципом виступає не копіюван
ня , повторення трансцендентної моделі, монологічно заданої і 
раціонально вибудованої, але суб'єктивне бажання, словотворчість, коло 
«вічного повернення», яке Заратустра асоціює з буттям «для мене» («для 
мене — як би існувало що-небудь поза мною?») і грою мови («говоря
чи, танцює людина над всіми речами»; «чи не є слова і звуки веселка і 
примарні мости, перекинуті через усе, що роз'єднано навіки?»). Це 
нове світобачення не може бути виявлене, репрезентоване в формах 
«реального», «сучасного», «людського», які Ніцше закликає «переборо
ти». Воно, швидше, є «іншим» — перспективою, синтезом, транс-ре-
альністю. В цьому зв'язку те, що асоціювалося і сприймалося за абсо
лютну правду, виявляється лише загальноприйнятою ілюзією, фікцією 
мови, про яку забули, що вона у т в о р е н а . 

З погляду деконструктивізму, правда — лише спосіб презентації, 
присутності суб'єкта в житті, не більше. Ніякої істинної, абсолютної 
сутності за нею немає. В цьому розумінні правда є образом світу, гра
матичною конструкцією, в яку вписує себе суб'єкт. Отже, правда — це 
«вписана» в образ фінкція, яку, зрозуміло, люди трактують як «реаль
ність» або як «грішну реальність», описують так, як заманеться. 

Виявлена Ніцше сутність мови (хто володіє словом, хто говорить, 
той і формулює с в о є значення, с в о ю модель світу та його цінност
ей) підривала концепцію реалістичної правдоподібності і об'єктивності. 
Адже реалізм особливо використовує таку модель репрезентації, коли 
візія, картина світу, монологічно узагальнена, вибудована однією лю
диною (автором насамперед) підставляється на місце істинної, універ
сальної і єдиної. Реалізм, як відомо, спирається не на риторичне пере
конання, не на багатозначність трактувань, а на «об'єктивну» модель 
реальности, в якій найчастіше затерті сліди несвідомого, що не підда
ється раціональному поясненню, негативного, що не описується в ме
жах позитивного досвіду, іронічного, що не відповідає пошукам за
гальної і абсолютної правдоподібності. 

Руйнування реалістичної репрезентативної моделі творчості і за
свідчує артистична метафізика Ніцше, зокрема його теорія копій. 
Німецький філософ привертав увагу до того, що «реаліст» бере за 
відправний пункт свого дискурсу зовсім не «реальність», але тільки — 
завжди і за всяких умов — «реаль*не», тобто кимось уже написане — 
якийсь проспективний код, утворений амфіладою копій, що губляться 
в безкінечній далині» 1 3. 

Таким чином, Ніцше сприяв переключенню уваги з аналізу дос
товірності (правдивості) того чи іншого явища на його і н т е р п р е 
т а ц і ю , тобто пошук смислу, якого надано йому в тому чи іншому 
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випадку. Це було можливим тому, що Ніцше показав перспекціоналізм 
людського сприйняття: те, що є, завжди обмежене перспективою того, 
хто дивиться і непередзаданістю того, що являється. Подібно до цього, 
теорія «переоцінки всіх цінностей» означала передусім зміну перспек
тиви, за якою походження вчинку пояснювалось цілковито його на
міром. Натомість, як твердить Ніцше, в модерности усталюється дум
ка, що «саме в тому, що н е у п е р е д ж е н е в даному вчинкові, і 
полягає його вирішальна цінність і що вся його напередзаданість, все, 
що в ньому можна бачити, знати, «усвідомлювати», становить ще його 
поверхню і оболонку, яка, подібно до всякої оболонки, відкриває щось, 
але ще більше з а X о в у є?» («По той бік добра і зла», с.267). 

Отже, складається певна смислова структура, у якій те, що гово
риться, відбувається, діється, включає момент присутності захованого 
«іншого», його сліди. Відтак, і н т е р п р е т а ц і я , відкриття такого, 
що зв'язане з минулим і продовжується в майбутньому, що формується 
під впливом певних ідеалів, бажань, потреб, а не референція, тобто 
віднесення до реальності, може бути аналогом пізнання ціннісного, по 
своїй суті, світу. Відтак, такий світ і організується як текст. Адже текст — 
це певна послідовність знаків, структурно закріплена, яка має те чи 
інше значення залежно від «моделі читача» та «моделі автора», яку за
клав письменник, і від тієї знакової системи, в якій прочитує цю по
слідовність читач. Подібно, і всякий дискурс є процесом конститую-
вання-означування «я» з допомогою символіки і знаків «іншого», з 
допомогою мови, через «називання» і «стирання» (розподібнення, при
стосування до «я») значень, асоціацій і понять. 

Другий висновок, який вплинув на складання знакової структури 
текстуального порядку, належить 3.Фрейду. Саме він дає текстуальне 
трактування несвідомого, як дискурсу «іншого» (разом з його одночас
ним формулюванням). Всі відмінності в психіці людини Фрейд почав 
трактувати як образи або сліди «іншого» (несвідомого), що проявля
ються в момент уникнення небезпечної для життя заблокованості. 

• Фрейд трактує підсвідомість символічно, за аналогією до знакової 
структури мови. Такий, приміром, аналіз метафоричности сновидіння. 
«Сновидіння як ціле,— стверджував Фрейд,— виступає викривленим 
замісником чогось іншого, несвідомого, і завдання витлумачення сно
видіння — знайти це несвідоме» 1 6. Окрім -того, як твердить відомий 
психоаналітик, «сновидінням» можна назвати не що інше, як результат 
роботи сновидіння, тобто ф о р м у, в яку приховані думки переклада
ються завдяки роботі сновидіння» 1 7. 

Отже, образи явного сновидіння він пов'язує символічним відно
шенням, а також механізмами згущення та зміщений зі змістом прихо
ваного сновидіння. Звідси — трактування структури спонтанного людсь
кого мовлення як тексту, де рівень означаючих (словоформи) відобра
жає означуваний зміст — несвідомі думки і бажання не безпосередньо, 
а символічно, образно. 

Таким чином, і Ніцше, і Фрейд руйнували спосіб реалістичної ре
презентативності, властивий літературі XIX ст., відкриваючи символічну 
структуру словесного вираження, аналогом якого стає текст, точніше, 
текстуальність. Вони відкрили основний принцип текстуальности — 
заховування (маскування) смислу за образами і одночасне відкривання 
(виявлення) його через підтекст, контекст, алюзію, метафору, ново-
часний міф, що, згідно з Т.С.Еліотом, допомагає впорядковувати ху
дожню реальність —«контролювати, приводити в порядок, надаючи 
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обриси і смисл тій грандіозній панорамі безнадії і анархії, які стано
вить сучасна історія». Нова, модерністська природа художньости, за
снована на принципі автономії словесного висловлювання і його тек
стуальному витлумаченні-розподібненні, найперше виявилася в сим
волізмі. В європейському символізмі двоплановість словесного зна
чення стає конструктивною формою і утворює особливий сим
волістський дискурс, коли, за Малларме, мова с а м а г о в о р и т ь . 
Таке говоріння-мовчання сугестіюється, за Малларме, словесною 
Містерією, яка відкриває заховане, омовлює неомовлене. 

У такий спосіб, тяжіючи до релятивности і до руйнування одно
значности, реальности зображення, провокуючи зміщення значень і 
зміщення письма, модернізм відкриває безкінечність трансформацій 
текстуальности, зокрема й ті, які відкриваються в постмодернізмі. 
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